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บทที่ 1 บทนํา  
 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ทําหน้าที่ต่างๆ ในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมาย
นับต้ังแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจน
พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าที่สําคัญหลาย
ประการดังกล่าว การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชนต้องการทักษะการคิดและการดํารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมี
นัยสําคัญ  

 
การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพ้ืนฐานเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง 

แม้จะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ต้ังแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึง
การปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2552 เราก็ยังไม่สามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่าง
ทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่อวัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ 
สูงกว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก   

 
การวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช้ีว่าสาเหตุหลักของปัญหา

คุณภาพการศึกษาไทยคือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ (accountability)  ทั้งในส่วนของการทดสอบ ระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู  และระบบ
การเงินเพื่อการศึกษา (education finance)   นอกจากนี้ หลักสูตรและตําราเรียนของไทยยังไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอนตลอดไปจนถึงการ
สอบยังคงเน้นการจดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง     

 
ผลการวิจัยดังกล่าวเสนอให้มีการจัดสอบมาตรฐาน (standardized test) แบบ literacy based เพื่อ

ใช้เป็นการสอบไล่ (exit examination) ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการปฏิรูประบบการศึกษาพ้ืนฐานของไทยให้มี
ความรับผิดชอบ และเสนอให้เชื่อมโยงการปฏิรูปในด้านอื่นๆ เข้ากับแกนหลักดังกล่าว พร้อมกับพัฒนากลไก
ในการสนับสนุนการสอนของครู อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะดังกล่าวบางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเพียงพอ และยังไม่ได้นําเสนอกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านจากระบบปัจจุบัน เป็นระบบใหม่ตาม
ข้อเสนอ โดยเฉพาะในประเด็นของการมีระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษา  
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1.2 วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นําเสนอมาตรการในการปฏิรูปใน 4 ส่วนคือ 1) 
หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี และตําราเรียน 2) การทดสอบ 3) ระบบการประเมินผลสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
และคร ู และ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการเงินเพื่อการศึกษา (education 
finance) ให้เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐานของประเทศไทย  

 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย  
1.3.1 แนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษา 

 
การวิจัยของสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) ช้ีให้เห็นว่า ใจกลางของปัญหาคุณภาพ

การศึกษาไทยไม่ใช่การขาดทรัพยากร แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใช้ทรัพยากรอันเนื่องมาจากการ
ขาด “ความรับผิดชอบ” ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเอง การเริ่มการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องมุ่งตรงไปที่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ 

 
“ความรับผิดชอบ” (accountability) หมายถึง พันธะผูกพันในหน้าที่ของคนหรือองค์กรต่อเป้าหมาย

ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีระบบที่ผู้มอบหมายสามารถตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อให้รางวัลหรือลงโทษผู้
ที่ได้รับมอบหมายงานได้  

 
ในกรณีของการศึกษา โรงเรียนมีพันธะผูกพันตามหน้าที่ในการให้ความรู้แก่นักเรียนตามที่ผู้ปกครอง

มอบหมาย  โรงเรียนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง  อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทย  รัฐมักมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดการศึกษาเองผ่านโรงเรียนรัฐบาล หรือ
อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนรัฐและเอกชน รัฐจึงเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบต่อผู้ปกครองแทนโรงเรียน  โดย
ในประเทศประชาธิปไตย  การเลือกต้ังและการเรียกร้องทางการเมืองจะเป็นกลไกที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะ
พลเมืองและชุมชนใช้ควบคุมนักการเมืองซึ่งคุมอํานาจรัฐ  ในเวลาเดียวกัน โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ก็ต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานรัฐทั้ง สพท. สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และต้อง
กํากับดูแลครูของตนให้สอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ทั้งหมดนี้ทําให้ เกิด “สายความรับผิดชอบ” 
(accountability chain) จากพ่อแม่ผู้ปกครองไปยังรัฐบาล กระทรวงศึกษา สพฐ. และ สพท. ต่อเนื่องไปจนถึง
โรงเรียนและครู ดังภาพที่ 1.1   
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเรื่องความรบัผิดชอบ 

พอแม และชุมชน
สถานศึกษา

กลไกตลาดผานกําลังซื้อ

สายความรับผิดชอบสั้น

สายความรับผิดชอบยาว

การแสดงออกทาง
การเมือง

การอุดหนุนและ
การกํากับดูแล

ครู

รัฐบาล  กระทรวงศึกษา  สพฐ. สพท. 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011) 

การกํากับดูแล

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก กรอบแนวคิดของ World Bank (2011) 

 
ปัญหาก็คือ สายความรับผิดชอบ “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-กระทรวงศึกษาธิการ-สพฐ.-สพท.-โรงเรียน-ครู” 

ดังกล่าวมีความยาวมาก ซึ่งเราอาจเรียกว่า “ความรับผิดชอบสายยาว” (long-route of accountability) จึง
มีความเสี่ยงทีจ่ะขาดในช่วงใดช่วงหนึ่งได้ง่าย ในระบบการศึกษาที่สายความรับผิดชอบขาด แมผ้ลการเรียน
ของนักเรียนแย่ลงเรื่อยๆ จะไม่มีผูใ้ดแสดงความพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างเต็มที่เพราะไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบ
ต่อใครแต่อย่างใด 

 
แนวทางการสร้างความรับผิดชอบมีอยู่ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การปรับปรุงให้สายความรับผิดชอบ

สายยาวเชื่อมต่อกันมากขึ้นซึ่งมีความยุ่งยากมาก เพราะเกี่ยวพันกับการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ
ค่อนข้างมาก อีกแนวทางหนึ่งคือ การทําให้โรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรงในสายความ
รับผิดชอบ  “ผู้ปกครอง-โรงเรียน-ครู” หรือ “ความรับผิดชอบสายสั้น” (short-route of accountability)  

 
ทั้งนี้ การสร้างความรับผิดชอบสายสั้นมิได้มีนัยถึงการทิ้งภาระหน้าที่ในการสนับสนนุและกํากับดูแล

ระบบการศึกษาโดยรัฐ ใหก้ลายเป็นภาระหน้าที่ของผู้ปกครองและสถานประกอบการทั้งหมด เนื่องจากใน
ระบบความรับผิดชอบสายสั้นนั้น รัฐยังมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวกและสร้างกลไกให้ผู้ปกครอง
และสังคม สามารถกํากับและตรวจสอบโรงเรียนได้ง่ายขึ้น ดังเช่นการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานให้มคีุณภาพ
และการเปิดเผยข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นแกนหลักของการสร้างความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของ 
สทศ.  

 



4 

1.3.2  กรอบแนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 
 
จากกรอบแนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาดังที่ได้กล่าวมา การปฏิรูประบบการศึกษา ใหม้ี

ความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ปรับปรุงหลักสตูรแกนกลาง สื่อ เทคโนโลยี และตําราเรียนให้มีความทนัสมัยสอดคลอ้งกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21และทักษะอื่นที่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและภาคีอ่ืนๆ ต้องการ  
2. ปรับปรุงระบบการสอบมาตรฐานให้เป็นการสอบไล่แบบ literacy based เพื่อใหส้ามารถ

ประเมินผู้เรียนได้ว่ามีทักษะตรงกับหลักสูตรแกนกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หรือไม ่ และ
สามารถสะท้อนคุณภาพการสอนของโรงเรียนและครูได้     

3. ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพโรงเรียนและการประเมินผลงานครูให้เชื่อมโยงกับผล
การสอบมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ของนักเรียน และเชื่อมโยงผลประเมินดังกล่าวเข้ากับ
ผลตอบแทนที่ครูจะได้รับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนและครูรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชนและภาคีอ่ืนๆและปรับระบบฝึกอบรมและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการสอน
ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

4. ปรับระบบการเงินเพื่อการศึกษาให้มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มระดับการ
แข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะหากโรงเรียนไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความ
รับผิดชอบ โรงเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลงเนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนเลือกเข้า
เรียนในโรงเรียนอื่น  

 
แนวทางทั้ง 4 ประการมีความสอดคล้องและสนับสนนุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมของกระทรวงศึกษาทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนา
คุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามตารางดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความรับผิดชอบและมีคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระบบสอบมาตรฐานแบบ literacy based, การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ตําราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพครู การปรับปรุงระบบประเมินผลงานของครู และการเชื่อมโยงผลงานกับผลตอบแทน และ
การปรับปรุงระบบฝึกอบรมและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการสอนความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของผู้เรียนได้ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดสรรงบประมาณด้วยเงินอุดหนุนรายบุคคลและสนับสนุนมาตรการในการระดมทุน
ของโรงเรียน 
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ภายใต้กรอบแนวคิดและแนวทางในการยกระดับความรับผิดชอบของระบบการศึกษาข้างต้น แต่ละ
ภาคส่วนจะมีบทบาทและหนา้ที่ดังสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้   

ภาคส่วน บทบาทและหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น สพฐ. กคศ. และ สทศ. 

- การปรับปรุงกรอบหลักสูตรแกนกลางใหม่ และกระบวนการคัดเลือกสื่อ เทคโนโลยี และ
ตําราเรียน  

- การกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและการประเมินผลงานครูโดยให้เชื่อมโยง
กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนกัเรียนเป็นสําคัญ 

- การปรับปรุงระบบฝึกอบรมและพัฒนาครู 
- การอํานวยความสะดวกและสร้างกลไกให้ผู้ปกครองและสังคมสามารถกํากับและตรวจสอบ

โรงเรียนได้ง่ายขึ้น ดังเช่นการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานให้มีคุณภาพและการเปิดเผยข้อมูล
ผลการสอบระดับโรงเรียนซ่ึงเป็นแกนหลักของการสร้างความรบัผดิชอบ 

- การปรับการเงินเพื่อการศึกษาให้เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้น  และการกําหนด
มาตรการเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของโรงเรียน 

- การสนับสนุนให้โรงเรียนและครูได้พัฒนาตามผลการประเมิน 

โรงเรียน ผู้บริหารและครู - การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนการสอนและรับผิดชอบต่อ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนและห้องเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน/ท้องถิ่น - การติดตามดําเนินงานและผลงานของโรงเรียน สพท. และสพฐ. และการเรียกร้องนโยบาย
การศึกษาต่อ สพฐ. และ สพท. ร่วมกันกําหนดทักษะที่ต้องการ 

 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือ ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกดิความ
รับผิดชอบและคุณภาพการศึกษาใน 4 ส่วนคือ 1) หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี และตําราเรียน 2) การทดสอบ 3) 
ระบบการประเมินผลสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ และครู และ 4) การบริหารจัดการการเงินทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โดยเฉพาะการเงินเพื่อการศึกษา (education finance) ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการใน 4 ด้านที่กลา่วมาข้างต้นดังนี้   

- การพัฒนาคุณภาพคนไทย (ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน):  การปฏิรูประบบการศึกษาให้เกิดความ
รับผิดชอบจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยตรงเพราะจะช่วยปรับให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษา จากการเชื่อมโยงสัมฤทธิผลทางการศึกษา
ของนักเรียนเข้าเป็นส่วนสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานของครู การบริหารโรงเรียนและ
เขตการศึกษานอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี และตําราเรียนยังจะช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที ่21  

- การพัฒนาคุณภาพครู: การปฏิรูประบบการศึกษาให้เกดิความรับผิดชอบจะช่วยในการพัฒนา
คุณภาพครูในทางอ้อม เพราะจะช่วยปรับให้ครูมแีรงจูงใจในการพัฒนาการสอนตามแนวทางการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงสัมฤทธิผล
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ทางการศึกษาของนักเรียนเข้าเป็นส่วนสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานของครู  ซึ่งจะทํา
ให้ครูที่พัฒนาทักษะในการสอน ได้รับการเพ่ิมเงินเดือนและได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะ นอกจากนี้ การ
ปรับปรุงระบบการทดสอบ เช่น การจัดใหม้ีการสอบแบบ formative assessment ยังจะช่วยให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ครูในการปรับปรุงการสอน   หากมีกลไกในการสนับสนุนการตีความและ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 

- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน: การปฏิรูประบบการศึกษาให้เกิดความรับผิดชอบจะช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในทางอ้อมเพราะจะช่วยปรับให้ผู้บริหารโรงเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพของครูและนักเรียน อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนเข้าเป็นส่วนสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และเป็นผลมาจาก
การเปิดเผยสัมฤทธิผลของนักเรียนในโรงเรียนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจะ
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด หากมีกลไกในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ
โรงเรียนในด้านอื่นด้วย  

- การพัฒนาคุณภาพการบริหาร: การปฏิรูประบบการศึกษาให้เกิดความรับผิดชอบจะช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารของโรงเรียน และเขตการศึกษา  โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับการเงินด้าน
การศึกษาให้เป็นการเงินแบบอุปสงค์ (demand-side finance)  ซึง่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
แข่งขันกันระหว่างโรงเรียน และการเชื่อมโยงสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนในเขต
การศึกษาเข้าเป็นส่วนสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานของเขตการศึกษา 

 
1.5 ขอบเขตในการวิจัย  
 

การวิจัยในโครงการนี้จะไม่ครอบคลุมทุกมิติของการศึกษา โดยจะจํากัดอยู่เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจําแนก
ตามยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการใน 4 ด้าน         

 
1.5.1  การพัฒนาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ (ผูเ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

1.5.1.1 การปฏิรูปการทดสอบให้เป็นการสอบมาตรฐานในแบบ literacy-based test  
1. ความเหมาะสมของการมีการสอบไล ่(exit examination) ในแต่ละระดับช้ันหรือช่วงชั้น  
2. สภาพปัญหาและความเหมาะสมของการจัดสอบ ONET ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งการออก

ข้อสอบ การคมุสอบ การตรวจข้อสอบ การเผยแพร่ผลการสอบ และตน้ทุนของการจัด
สอบ  

3. ตัวอย่างแนวทางในการจัดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ ใน
วิชาที่มีความสําคัญ เช่น คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน   
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4. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดสอบมาตรฐานแบบ literacy-based test ที่ควรจะเป็น
ในอนาคตทั้งในระยะยาวและในช่วงเปลี่ยนผ่าน  
- ระดับช้ันหรือช่วงชั้นที่ควรมีการสอบมาตรฐาน  
- จํานวนวิชาที่ควรจัดสอบมาตรฐานในแตล่ะชั้นหรือช่วงชั้น 
- แนวทางในการปรับเปลี่ยน (transition) การสอบในประเทศไทยไปสู่การสอบ

มาตรฐานแบบ literacy-based   
- ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจดัทําคลังข้อสอบมาตรฐาน  
- ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการให้มีการสอบมาตรฐานได้ตลอดเวลาตาม

ความพร้อมของผู้เรียน  
- หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบในการออกข้อสอบ และกลไกในการรับประกันคุณภาพ

ของข้อสอบ   
- แนวทางในการจัดทําข้อสอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของ

โรงเรียนและครู (formative assessment) 
- ระบบสนับสนุนครูให้สามารถปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการ

สอบแบบ literacy-based   
1.5.1.2 หลักสตูรแกนกลาง สื่อ เทคโนโลย ีและตําราเรียน 

1. นิยามและเนื้อหาสาระของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
2. ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลางในปจัจุบันและเนื้อหาในสื่อ เทคโนโลยี และตํารา

เรียนกับทักษะแห่งศตวรรษที ่21   
3. คุณภาพความมีประสิทธิภาพ กฎกติกาและกระบวนการของการจัดทําการกลั่นกรอง

คุณภาพ และการคัดเลือกสื่อ เทคโนโลย ี และตําราเรียนที่เป็นอยู่ในปจัจุบันในวิชาที่มี
ความสําคัญคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทยและการอ่าน 

4. กรอบข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงหลักสูตรแกนกลางหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี และตํารา
เรียน  

 
1.5.2 การพัฒนาคณุภาพครยุูคใหม ่
 

ประเด็นสําคัญเร่งด่วนคือการพัฒนาระบบการประเมินผลครู และระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะครู 
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ระบบการประเมินผลครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสม 
2. ระบบการประเมินผลครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่เหมาะสม 
3. แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินผลครู ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้และความสามารถในการ

สอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน  
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4. แนวทางในการใช้คะแนนสอบมาตรฐานของผู้เรียนในการประเมินผลครูที่เป็นธรรมและจูงใจให้
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน  

5. แนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21   
 

1.5.3 การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม ่
 

1. ความเหมาะสมของระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในปัจจุบัน  
2. แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างความ

รับผิดชอบ เช่น น้ําหนักการประเมินของตัวช้ีวัดในภาพรวม และเอื้อต่อการนําผลประเมินไปใช้
ดําเนินนโยบายพัฒนาสถานศึกษา เช่น การจําแนกโรงเรียนตามผลประเมินและความรุนแรงของ
ปัญหา   

3. แนวทางในการใช้คะแนนสอบมาตรฐานในการประเมินผลสถานศึกษาที่เป็นธรรมต่อสถานศึกษา
กลุ่มต่างๆที่แตกต่างกันด้านสังกัด ที่ต้ัง ขนาด และความทุรกันดาร เป็นต้น  

 
1.5.4 การพัฒนาทรพัยากรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการเงนิเพื่อการศกึษา  
 

1. ความเหลื่อมล้ําในการอุดหนุนการศึกษาของรัฐต่อโรงเรียน สพฐ. ขนาดต่างๆ และความเหลื่อม
ล้ําระหว่างโรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนเอกชน 

2. ภาระทางการคลังของค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรครู  
3. ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบุคคล (demand-side financing)

มาใช้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย และเงื่อนไขที่จําเป็น 
4. กลไกในการรับประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนภายใต้ระบบเงินอุดหนุนรายบุคคล 
5. ช่องทางการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมของโรงเรียน สพฐ. ขนาดต่างๆ และมาตรการสนับสนุนของ

รัฐในการระดมทรัพยากร   
 
1.6 แนวทางการศึกษา  
 

การวิจัยในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะประกอบด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 
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1.6.1 หลักสูตรแกนกลาง สือ่ เทคโนโลยี และตําราเรียน  
 

1.  ทบทวนแนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
2.  จัดการประชุมระดมสมองกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย 2 ครั้ง เพื่ออภิปรายแนวคิดทักษะ

แห่งศตวรรษที ่ 21 รวมทั้งทกัษะและความรู้อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมในบริบทสังคมไทย และ
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง   

3.  สํารวจเนื้อหาตําราเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคม ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อ่ืน ได้แก่ เนื้อหาซอฟต์แวร์ในแทบ็เล็ต ว่า
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะอื่นๆ ทีส่ังคมต้องการหรือไม่ 

4. สํารวจและวิเคราะห์กฎกติกาของกระบวนการคัดเลือกสื่อ เทคโนโลยี และตําราเรียน 
 
1.6.2 การสอบมาตรฐาน  
 

1. สํารวจข้อดีและข้อเสียของการมีข้อสอบ Exit exam การให้นักเรียนซ้าํช้ัน และการให้นักเรียน
เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ 

2.  สํารวจแนวปฏิบัติการสอบ การให้ซ้ําช้ันและการเลื่อนชั้น และการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน
ของโรงเรียนในปัจจุบัน 

3.  วิเคราะห์กฎกติกาและกระบวนการออกข้อสอบ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกข้อสอบ 
4.  ศึกษาแนวทางการออกข้อสอบแบบ literacy-based และองค์ประกอบที่สําคัญของตัวอย่าง

ระบบการสอบมาตรฐานที่ดีในต่างประเทศ เช่น จํานวนวิชาที่สอบ ระดับช้ันที่สอบ กระบวนการ
ออกข้อสอบ การจัดทําคลังข้อสอบและการคุมสอบ  

 
1.6.3 การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา แหลง่เรียนรู้ และการพัฒนาครูยุคใหม ่
 

1.  สํารวจกฎกติกาและปัญหาของระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาและผลงานครูในปัจจุบัน เช่น 
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. ภาระการคลังของการปรับเพิ่มเงินเดือนและวิทยฐานะของครู หรือ
การปรับเพิ่มวิทยฐานะต่อผลการเรียนนักเรียน   

2.  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาและผลงานครูในต่างประเทศโดย
พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ เช่น การให้น้ําหนักการประเมินในด้านต่างๆ ในภาพรวม เกณฑ์
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาผลงานควรเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล เกณฑ์
การให้รางวัลหรือตําแหน่งควรอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม และรางวัลที่ให้   

3.  ทบทวนแนวคิดและข้อดีข้อเสียของการประเมินผลงานด้วยผลสอบมาตรฐานส่วนเพิ่ม (value-
added model) และแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ  
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4.  ออกแบบระบบประเมินผลงานที่เป็นธรรมและจูงใจสถานศึกษาและครูให้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและทดลองสร้างตัวอย่างแบบจําลองประเมินผลงานสถานศึกษาและครู 

5. ทบทวนแนวทางการนําผลประเมินสถานศึกษาและครูมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 

6. จัดประชุมระดมสมองกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อํานวยการและครู อภิปรายแนวทางการปรับปรุงระบบ
การประเมินผลงานครูและคุณภาพสถานศึกษาจํานวน 2 ครั้ง  

7. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของระบบการฝึกอบรมและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับการสอนทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในต่างประเทศ  

 
1.6.4 การพัฒนาทรพัยากรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการเงนิเพื่อการศกึษา   
 

1.  สํารวจความเหลื่อมล้ําในการอุดหนุนเงินรายบุคคลกับโรงเรียน สพฐ. ขนาดต่างๆ และความ
เหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียน สพฐ. และโรงเรยีนเอกชน และปัญหาอื่นๆ  

2.  ทบทวนแนวปฏิบัติการอุดหนุนเงินรายบุคคลในต่างประเทศ และเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่จะ
จําเป็นเพื่อให้การอุดหนุนเงินรายบุคคลก่อให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาระหว่าง
โรงเรียน และไม่สร้างปัญหาเหลื่อมล้ําในสังคม 

3.  ออกแบบการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลที่เป็นธรรมระหว่างโรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนเอกชน 
และมีผลจูงใจในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4.  สํารวจช่องทางการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยสัมภาษณ์ผู้อํานวย การ
โรงเรียน สพฐ. ขนาดต่างๆ และวิเคราะห์อุปสรรคในการระดมทรัพยากร 

 
1.6.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 

1. จัดทําและรวบรวมข้อเสนอแนะทางนโยบาย และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่อย่าง
ราบรื่น   

2. ประชุมระดมสมองกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มสีว่นได้เสีย เพื่ออภิปรายถึงจุดดีและจุดอ่อนของการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะแต่ละด้าน จํานวน 1 ครั้ง  

3. สังเคราะห์ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เกิดความรับผิดชอบ และนําเสนอผลการศกึษาดังกล่าวต่อสาธารณะจํานวน 1 ครั้ง 
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บทที่ 2  
การปรบัหลักสูตรแกนกลางและสื่อการเรียนรูต้ามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 
“ผมขอเรียกรอ้งให้ผู้ว่าการรัฐและผู้นําด้านการศึกษาของรัฐช่วยกันพัฒนามาตรฐานและการประเมินที่ไม่ได้แค่
วัดว่านักเรียนสามารถกากบาทข้อสอบได้หรือไม่ แต่วัดว่าพวกเขามีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างการแก้ไข
ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นผู้ประกอบการและความสรา้งสรรค์ หรือไม่”  

-- บารคั โอบามา ประธานาธิบดสีหรัฐอเมริกา  
 

“ความเป็นเลิศในเนื้อหา (ของสาระการเรียนรู้หลัก) ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในยุคทีค่วามรู้และขอ้มลูข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนต้องมีทั้งความรู้ในเนื้อหาและทักษะทีจ่ะประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนความรู้
เหล่านั้นให้เข้ากับเป้าหมายที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามเนื้อหาและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”  

-- เคน เคย์ ประธานภาคีเพือ่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
2.1 บทนาํ 
 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ได้กลายเป็นแนวคิดและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่ถูกผลติ พัฒนา สนับสนุน และเผยแพร่ โดยองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนหลายแห่งทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวาระทางการศึกษาที่สําคัญในปัจจุบัน แนวคิดนี้ต้ังอยู่
บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้นย้ําแต่การเรียนและท่องจําเนื้อหาในสาระ
วิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วสําหรับการ
เตรียมพร้อมนักเรียนในการดํารงชีวิตและทํางานในโลกศตวรรษใหม ่ ซึ่งมีความท้าทายและข้อเรียกรอ้งชุดใหม่
ที่มีพลวัตมากมาย นักเรียนจําเป็นต้องได้รับการปลูกฝังทกัษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับเนื้อหาใน
สาระวิชาหลัก อาทิ ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ด้วยตนเอง ทักษะชีวิต
และการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ 
แก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต   

 
ผลการศึกษาของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพันธมิตร ในหัวข้อ “Are They Really 

Ready to Work?” (Partnership for 21st Century Skills, 2006) พบว่า ทักษะที่ภาคธุรกิจเชื่อว่ามี
ความสําคัญทีสุ่ดสําหรับการทํางานคือ จริยธรรมวิชาชีพ/การทํางาน (professionalism/work ethics) การ
ทํางานเป็นทีม/ความร่วมมือ (teamwork/collaboration) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การแก้ไขปัญหา 
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(critical thinking/problem solving) การสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน (oral and written 
communication) โดยเมื่อเปรียบเทียบความสําคัญระหวา่งทักษะและความรู้พ้ืนฐานปรากฏว่า ภาคธุรกิจให้
ความสําคัญกบัทักษะมากกว่าเนื้อหาความรู้  Frank Levy และ Richard Murnane (2005) เสนอว่า ทักษะ
การคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ (expert thinking) และการสือ่สารที่ซับซ้อน (complex communication) คือ
ทักษะที่สําคญัที่สุดในการประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน โดยทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง
ความสามารถในการระบุและจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิด ส่วนทักษะการสื่อสารอันซับซ้อนหมายถึง
ความสามารถในการโน้มน้าว อธิบาย ต่อรอง สร้างความเชื่อใจ และสรา้งความเข้าใจร่วมกัน นอกจากนั้น ผล
สํารวจล่าสุดกว่าในปี 2555 ของ Global Partnership Schools and GEMS Education ซึ่งถามความเห็น
ของผู้บริหารและนักธุรกิจช้ันนําใน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และบราซิล พบว่า 
ทักษะที่สําคญัมากที่สุดสําหรบัการทํางานในโลกศตวรรษใหม่คือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ส่วนทักษะอื่นๆ ที่ทํา
การสํารวจและได้รับความสําคัญเช่นกันคือ ความสามารถในการพูดหลายภาษา ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะ 
ทักษะในการสร้างเครือข่ายข้ามวัฒนธรรม การทํางานได้ด้วยตนเอง และการสร้างนวัตกรรม 
 

ผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาหลายกลุ่มในทัว่ทุกมุมโลกเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวและได้ออกมาเรียกร้องและผลักดันให้มีการผนวกรวม “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” เข้าไปในระบบ
การศึกษา รวมถึงจัดทําข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรและวิธีการสอน 
หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู และสิ่งอาํนวยความสะดวกทาง
การศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะศตวรรษใหม่ให้กับนักเรียน 

 
ในบทนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งหมายที่จะศึกษาและนําเสนอแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นวาระทาง

การศึกษาที่มีความสําคัญในโลกการศึกษาและธุรกิจทุกวันนี้ รวมถึงนําเอาความรู้จากแนวคิดดังกล่าวมาใช้
วิเคราะห์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ของประเทศไทยในปจัจุบันเพื่อทําข้อเสนอในการปรับปรุง โดยในการ
นําเสนอจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิยามและกรอบ
แนวคิดสาํคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงศึกษาข้อเสนอและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์หลักสูตรและ
สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่วนทีส่องเป็นการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศไทยตามกรอบความคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อเสนอ และส่วนที่สามเป็นการวิเคราะห์
หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ของประเทศไทยตามกรอบความคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และขอ้เสนอ  
 
2.2 ทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21: วรรณกรรมปริทัศน ์
 

ในส่วนที่หนึ่งนีจ้ะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อตอบคําถามสําคัญ 3 ประการ คือ หนึ่ง เหตุใด
ทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 จึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและทํางานในโลกศตวรรษที่ 21 สอง ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 คืออะไร และประกอบด้วยรายการทักษะอะไรบ้าง โดยการสํารวจกรอบความคิดสําหรับการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นาํเสนอโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) เป็นหลัก และเสริมด้วยข้อเสนอขององค์กรอื่นๆ เช่น องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการ
พัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) และสาม อะไรคือ
ข้อเสนอที่สามารถนํามาจัดทําเป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

 
2.2.1 ความสาํคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในศตวรรษใหม ่
 

วรรณกรรมด้านการศึกษาร่วมสมัยช้ีไปในทิศทางเดียวกันว่า ทักษะและความรู้ที่จําเป็นต่อการเป็น
พลเมืองและการทํางานในศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 บางทักษะแม้จะมีลักษณะ
ถาวร (perennial skills) กล่าวคือมีความสําคัญมาในทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ 
4C คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การสื่อสาร 
(Communication) และการทํางานเป็นทีม (Collaboration) แต่ทักษะเหล่านี้มีลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุค
ดิจิตอล รวมถึงทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่ “ต้อง” มีมากกว่า “น่าจะ” มี ขณะที่บางทักษะถือ
เป็นทักษะชุดใหม่ที่จําเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ ปัจจัยหลักที่นําพาความท้าทายและข้อเรียกร้องใหม่ๆ สําหรับนักเรียนคือ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technologies – ICTs) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม อย่างรอบด้าน  

 
คณะผู้วิจัยสรปุความท้าทายหลัก 3 ประการ ซึ่งอธิบายว่าเหตุใดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็น

อย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษใหม่ นัน่คือ รูปแบบเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป การพึ่งพาอาศัยในระดับโลกที่
เพิ่มมากขึ้น และภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 

 
- รูปแบบและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นไป 

ในปี 1976 แดเนียล เบลล ์(Daniel Bell) ได้กล่าวถึงสังคมความรู้ (knowledge society) ซึ่งอธิบาย
ถึงโลกยุคหลังอุตสาหกรรมทีแ่รงงานที่มีทักษะการคิดและการสื่อสารเป็นที่ต้องการอย่างมาก  เช่นเดียวกับ  
ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ที่คาดการณ์ถึงสังคมยุคหลังทุนนยิมในช่วงทศวรรษ 1990 ว่าความรู้จะ
กลายเป็นทรัพยากรพื้นฐานทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญทีสุ่ด และกลุม่ผูน้ําทางสังคมจะเป็นกลุ่มที่ใช ้ “แรงงาน
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ความรู้” เป็นหลัก แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงเมื่อภาคเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม
ได้เข้ามาแทนที่ภาคเศรษฐกจิอุตสาหกรรม1 

 
ในสังคมความรู้ แฟรงค์ เลวี (Frank Levy) และ ริชารด์ เมอร์เนน (Richard Murnane) ผู้ศึกษา

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของงาน ช้ีให้เห็นว่า เทคโนโลยีทีก้่าวหน้าได้เข้ามาทํางานแทนแรงงานที่รับผิดชอบงานที่
ซ้ําซากจําเจ ขณะที่แรงงานที่มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล และทกัษะในการ
สื่อสารอันซับซอ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําแทนได้ จะกลายเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากขึ้น เพราะ
ถือเป็นทักษะที่จําเป็นยิ่งในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑใ์หม ่ รวมถึงแก้ไขปญัหาที่วิธีการ
มาตรฐานทั่วไปใช้ไม่ได้ผลในโลกที่ปัญหามคีวามซับซ้อนและมีพลวัตมากขึ้น (เบลลันกาและแบรนต,์ 2554) 
นอกจากนั้น ทักษะการทาํงานเป็นทีมก็ทวีความสําคัญยิ่งเช่นกันในสังคมความรู้ เพราะการทํางานแบบเป็น
เอกเทศในยุคอุตสาหกรรมจะถูกแทนที่ด้วยการทํางานเป็นทีมเพื่อค้นหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  ร่วมกัน 
ด้วยเหตุนี้ ทักษะศตวรรษใหม่จึงเปน็เสมือนใบเบกิทางเพื่อเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ขณะที่คนงานที่
ปราศจากทักษะเหล่านี้จะต้องทํางานที่ไร้ทักษะและมีค่าแรงต่ํา2  

 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารยังทําให้โครงสร้างองค์กรเริ่มเปลี่ยนจากแนวดิ่งเป็นแนวราบมากขึ้น ใน

โครงสร้างองค์กรแบบเก่าที่มลีําดับช้ันชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
สื่อสารในฐานะตัวแทนองค์กร พนักงานในระดับลดหลั่นลงมามีหน้าทีเ่พียงทําตามคําสั่งที่ไหลมาจากด้านบน
เท่านั้น แต่ในโครงสร้างการทํางานแบบใหม่ที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและกระจายความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติมากขึ้น คนทํางานยุคใหม่จําเปน็ต้องมีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น ดังเช่นที่ผู้บริหารของบริษัทแอปเปิลให้ความเห็นว่า พนักงานคนไหนที่ไมส่ามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองจะถูกเลิกจ้างในที่สุด 

 
นอกจากนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารยังทําให้ตลาดแรงงานกลายเป็นตลาดระดับโลกมากขึ้น คนทํางาน

ยุคใหม่ต้องสามารถทํางานภายในทีมที่ประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารชุดใหม่ ด้วยเหตุนี้ ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านไอซีที ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว จึงทวีความสําคัญมากในโลกที่ตลาดแรงงานมีลักษณะไรพ้รมแดนมากขึน้ 

 

                                                            
1 ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนการจ้างงานของภาคบริการในประเทศไทยเมื่อเทียบกับภาคการผลิตและภาคการเกษตร
มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541-2553 โดยเพิ่มจากร้อยละ 41.30 ในปี 2541 เป็น 47.59 ในปี 2553 อย่างไรก็ตาม เดือนเด่น นิคม
บริรักษ์ (2555) วิเคราะห์ว่า แรงงานภาคบริการของประเทศไทยยังมีขีดความสามารถตํ่ามาก โดยมีประสิทธิภาพแรงงานในภาคบริการเพียง
คร่ึงหนึ่งของประสิทธิภาพแรงงานในภาคการผลิตเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาไทยจําเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะซึ่งมีความจําเป็นต่อการทํางานในภาค
บริการที่เน้นใช้ทักษะและความรู้ขั้นสูงมากขึ้น 
2 Stiglitz (2012) เรียกสภาวะที่ทําให้ตลาดแรงงานมีลักษณะดังกล่าวว่า skill-biased technological change หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ทําให้ทักษะบางอย่างได้รับความสําคัญในตลาดแรงงานมากขึ้น เช่น ความรู้ด้านไอซีที  
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ภายใต้สังคมและเศรษฐกิจทีข่ับเคลื่อนด้วยความรู้ การสรา้งคนทํางานที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความ
สร้างสรรค์ถือเป็นความท้าทายสําคัญของระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทยที่ไมคุ่้นเคยกับ
การสอนทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียน การผสมผสานเนื้อหากับทักษะเพื่อฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ภายใต้สถานการณ์แปลกใหม ่ รวมถึงการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการทําโครงงานเป็นกลุ่มย่อม 
ย่อมเป็นเงื่อนไขสําคัญในการผลิตสร้างนักเรยีนซึ่งมีความสร้างสรรค์ที่พรอ้มทํางานภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบ
ใหม่ และรบัมอืกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในโลกเศรษฐกจิทุกวันนี้   

 
- การพึ่งพาอาศยัในระดบัโลกที่เพิ่มมากขึน้ 

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของผู้คน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทําให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในระดับโลกเป็นไปได้ง่ายดาย 
ส่งผลให้การพ่ึงพากันในระดับโลกเพิ่มสูงมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 สังคมมีความหลากหลายและมีความเป็นพหุ
นิยมมากขึ้น ดังนั้น การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การสื่อสาร และการแก้ไขความขัดแย้งของผู้คนที่แตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยวิธีอันสร้างสรรค์ จะกลายเป็นทักษะที่สําคัญยิ่ง  

 
ความรู้เกี่ยวกับโลกทวีความสําคัญมากขึ้นในโลกที่มีการพึง่พากันสูง นักเรียนต้องเข้าใจว่าผลกระทบที่

เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งย่อมส่งผลกระทบกับประเทศของตนเอง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งย่อมส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ การเรียนรู้ทักษะการเป็นพลโลกก็มีความสําคัญเช่นกันในโลกทีปั่ญหาและ
ความเสี่ยงต่างๆ มีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น เช่น การก่อร้ายข้ามชาติ มลภาวะเป็นพิษ โรคระบาด วิกฤต
เศรษฐกิจ ฯลฯ การแก้ไขปัญหาข้ามชาติเหล่านี้ไม่สามารถจํากัดอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังที่ 
กอร์ดอน บราวน์ (Gordon Brown) อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เสนอว่า ชาติและภูมิภาค
ทั้งหลายในโลกนี้จะต้องเลิกคิดแข่งขันกัน แล้วหันมาแสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกันผ่านการออกแบบ
สถาบันหรือสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ต้องเข้าใจธรรมชาติของ
ระบบที่พ่ึงพาอาศัยกันสูงขึ้น และพัฒนาทกัษะ ความรู้ และทัศนคติ ในการรับมือกับเงื่อนไขดังกล่าว 
 
- ภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ทีเ่ปลีย่นไป 

ความก้าวหน้าทางไอซีที โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทศัน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ศตวรรษใหม่อย่างมากมาย เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ขยายพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนออกไปนอก
ห้องเรียนโดยไม่ยึดติดกับพ้ืนที่ทางการในหอ้งเรียนแบบเดิม ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้สามารถบูรณาการเข้ากับชุด
ประสบการณ์ของสังคมภายนอกได้มากย่ิงขึ้น ทว่านักเรียนก็จําเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในการจัดการกับข้อมูล
มหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในศตวรรษก่อนหน้า และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นในทางที่เป็น
ประโยชน์กับตน นอกจากนั้น เครื่องมือการสื่อสารแบบใหม่ เช่น สื่อสังคม (social media) ยังช่วยขยาย
รูปแบบการเรียนรู้จากการสื่อสารทางเดียวไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมทีม่ีการสื่อสารหลาย
ทิศทาง ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนสมัยใหม่จําเป็นต้องปรับไปสู่การหลอมรวมการเรียนในห้องกับการเรียนรู้
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ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้ รู้จกัการต้ังคําถามและสืบค้นหาข้อมูลด้วย
ตนเอง และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนผ่านเครื่องมือการสื่อสารแบบใหม ่
 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทํางาน การใช้ชีวิต และการ
เรียนรู้ ได้นําพาความท้าทายและข้อเรียกร้องชุดใหม่ ซึ่งทําให้ทักษะและความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักเรียน
แตกต่างจากเดิม ในศตวรรษที่ 20 โรงเรียนทําหน้าที่สอนข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว และถูกนําเสนอใน
รูปของข้อเท็จจริงที่นักเรียนต้องจดจํา โดยไม่สอนให้ต้ังคําถาม สืบค้น และสร้างสรรค์คําตอบด้วยตนเอง การ
สอนเนื้อหาโดยไม่พัฒนาทักษะในการคิดส่งผลให้นักเรียนได้เพียงแต่จดจําข้อมูลโดยไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้กับสถานการณ์จริงหรือใช้วิจารณญาณในการจัดการกับปัญหาที่แปลกใหม่ได้ ซึ่งไม่เพียงพออีกต่อไป
แล้วสําหรับการทํางานและดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21  

 
ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์ (Darling-Hammond 2010) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ด อธิบายถึงเป้าหมาย 5 ประการ สําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือนักเรียนจะต้อง 1) เข้าใจ
ความหมายและความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดกับปัญหาในเชิงรูปธรรม 2) สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ความรู้ในสถานการณ์จริงที่มคีวามซับซ้อน 3) ปรับใช้ความรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ๆ 4) สื่อสารแนวคิด
และร่วมมือทํางานเพื่อแก้ไขปัญหา และ 5) มีความสามารถในการเรียนเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป เป้าหมาย
เหล่านี้ปรากฏอยู่ใน “ทักษะแห่งศตวรรษที ่21” ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป 
 
2.2.2 นิยามและกรอบความคิดเพื่อการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 คือทักษะที่ถูกพิจารณาว่ามีความสําคัญในการดํารงชีวิตและทํางานในระบบ
สังคมและเศรษฐกิจของศตวรรษที ่ 21 ตามเงื่อนไขและความท้าทายที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ทักษะเหล่านี้มี
ความสําคัญยิ่งในศตวรรษใหม่ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ทักษะเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสําคัญอย่างจริงจัง
ในหลักสูตรและการสอนในวงกว้าง 2) ทกัษะเหล่านี้มีความสําคัญกับนกัเรียนทุกคนในศตวรรษที่ 21 และควร
ถือเป็นวาระสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ทักษะบางข้อถือเป็นทักษะใหมต่ามบริบทของศตวรรษที ่
21 ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการผนวกรวมเข้าไปในระบบการศึกษา 

 
แม้ว่าจะมีองค์กรจํานวนมากได้พัฒนากรอบความคิดสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ

สนองตอบข้อเรียกร้องให้มีการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า P21 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนําที่เกิดจากรวมตัว
ของผู้มีส่วนได้เสียอันหลากหลาย อาทิ ผูน้ําด้านการศึกษา ผู้กําหนดนโยบาย นักวิชาการ ภาคธุรกิจ ได้
นําเสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่างเป็นระบบและรอบด้านที่สุดแห่งหนึ่ง โดยกรอบ
คิดนี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
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และผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้คร่ําหวอดในแวดวงการศึกษา ดังนั้น คณะผูวิ้จัยจึงได้ใช้ข้อเสนอของ
กลุ่ม P21 เป็นฐานในการศึกษานิยามและกรอบคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากนัน้จึงสํารวจข้อเสนอจาก
กลุ่มอ่ืนๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบและเสริมเพิ่มเติมจากกรอบคิดของ P213 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่ม P21 ซึ่งอธิบายถึงชุด

ผลลัพธ์สําคญัสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานทั้งเนื้อหาความรู้ (สาระวิชาหลักและความรู้
สําคัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21) และชุดทักษะต่างๆ รวมถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้าน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพเข้าด้วยกัน โดยผลลัพธ์เหล่านี้เชื่อมโยงกับระบบ
ส่งเสริมการเรยีนรู้รอบด้าน นั่นคือ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ 
และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ซึ่งควรไดร้ับการปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21  

 
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที ่21 อธิบายถึงผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ในแต่ละส่วนไว้ดังนี้ 

 
สาระวิชาหลัก: สาระวิชาที่ปรากฏในโมเดลของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 สอดคล้องกับ

รายวิชาหลักที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาพื้นฐานถ้วนหน้า ค.ศ. 2001 (No Child Left Behind 
Act of 2001) ของสหรัฐอเมริกา กรอบความคิดคิดนี้ช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้เนื้อหาในสาระวิชาหลักยังมี
ความสําคัญ เพราะทักษะจําเป็นต้องถูกสร้างขึ้นบนฐานของสาระวิชาและความรู้พ้ืนฐาน ไม่ใช่การเรียนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเป็นเอกเทศออกจากกัน 

                                                            
3 คณะผู้วิจัยตระหนักดีว่ากรอบความคิดของกลุ่ม P21 ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทว่าชุดทักษะ 
(และชุดความรู้) ที่อยู่ในกรอบความคิดเป็นทักษะทีม่ีความเป็นสากลและเป็นทักษะเชิงกระบวนการที่น่าจะสามารถปรับใช้กับบริบทของประเทศ
ไทยได้ นอกจากนั้น การสํารวจผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของหลายประเทศที่นําแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปใช้ ก็พบว่ามีลักษณะ
คล้ายคลึงกับท่ีอยู่ในกรอบความคิดของกลุ่ม P21 เพียงแต่มีการเน้นย้ําหรือเพิ่มเติมทักษะบางชุดมากเป็นพิเศษ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
สาระวิชาหลัก (core subjects): ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 
ความรู้สําคัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes): ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทํางาน  
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills): ทักษะด้านสารสนเทศ 
ทักษะด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills): ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นํา
ตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลิตภาพและความรู้รับผิด และความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ 
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 

ความรูส้ําคัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21: กรอบความคิดนี้เชื่อว่า การเรียนรู้เฉพาะสาระวิชา
หลักนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หลักสตูรจําเป็นต้องผนวกรวมความรู้และแนวคิดสําคัญในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะข้ามสาขาวิชา เข้าไปในการเรียนรู้เนื้อหาที่แบ่งตามสาขาวิชาแบบเดิมด้วย ความรู้
สําคัญเหล่านีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ความรู้เหล่านี้
ประกอบด้วย  

• ความรู้เรื่องโลก: การทําความเข้าใจและรบัมือกับประเด็นในระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาที่
ตัดข้ามพรมแดน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเรยีนรู้และทํางานร่วมกับผู้คนที่มาจาก
หลากหลายวัฒนธรรมและศาสนา โดยเคารพซึ่งกันและกันและเปิดใจคุยกันได้ และ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
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• ความรู้ด้านการเงนิ เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ: ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความสําคัญของระบบเศรษฐกิจต่อสังคม 
และรู้จักใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน  

• ความรู้ด้านพลเมือง: การติดตามข่าวสารบ้านเมืองและเข้าใจในกลไกการทํางานของรัฐบาล 
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง รู้จักสิทธิและหน้าที่พลเมืองในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ 
ประเทศ และโลก และรับรูถ้ึงผลกระทบในระดบัท้องถิ่นและระดับโลกจากการตัดสินใจทาง
การเมือง  

• ความรู้ด้านสขุภาพ: การรับรู้และเข้าใจถงึข้อมูลและบรกิารพื้นฐานด้านสุขภาพ และรู้จักใช้
ข้อมูลและบริการเหล่านั้นเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจวิธีดูแลและป้องกันสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ เช่น การกินอาหารและออกกําลังกายอย่างเหมาะสม การหลีกเลีย่งความ
เสี่ยง และการลดความเครียด ฯลฯ สามารถกําหนดเป้าหมายด้านสุขภาพสําหรับตนเองและ
ครอบครัว และเข้าใจประเด็นความปลอดภัยและสาธารณสุขในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม: ทักษะการคิดขั้นสูงนี้ถูกพิจารณาจากหลายภาคส่วนว่าเป็นทักษะที่มี

ความสําคัญทีสุ่ดในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการทํางานในระบบเศรษฐกิจทีม่ีความซับซ้อนมากขึ้น
และเทคโนโลยเีข้ามาทําหน้าที่แทนงานที่ซ้ําซากจําเจ ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วย 

• ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม: การรู้จักใช้เทคนิคในการสร้างแนวคิดอันหลากหลาย (อาท ิ
การระดมสมอง) สามารถประเมินแนวคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงให้เกิดความสร้างสรรค์มาก
ย่ิงขึ้น เปิดรับมุมมองที่หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถสร้างสรรค์แนวคิดให้กลายเป็น
นวัตกรรมเชิงรูปธรรม 

• การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา: การรู้จักเลือกใช้วิธีการให้เหตุผลที่เหมาะ
กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์การทํางานของส่วน
ต่างๆ ในระบบให้เข้าใจการทํางานอันซับซ้อนของระบบใหญ่ ความสามารถในการวิเคราะห์
และประเมินหลักฐาน วิวาทะ คํากล่าวอ้าง และความเชื่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สังเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลและชุดความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถตีความข้อมูลและ
หาข้อสรุป รู้จกัทบทวนประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง การแก้ไขปญัหาที่ไม่
คุ้นเคยด้วยวิธีการอันหลากหลาย การต้ังและวางกรอบคําถามที่ช่วยอธิบายมุมมองที่จะ
นําไปสู่หนทางแก้ไขปัญหา  

• การสื่อสารและการทํางานรว่มกัน: ความสามารถในการนําเสนอความคิดทั้งในรูปแบบของ
การพูดและการเขียนได้ชัดเจนและเหมาะกบับริบท สามารถฟังและถอดความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ใช้การสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยี
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การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถทํางานร่วมกับทีมที่มสีมาชิกหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจถงึความรับผิดชอบร่วมในการทํางาน
ร่วมกัน และให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของทุกคนในทีม  

 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการเรียนรู้และการทํางานไปอย่างมาก ทักษะด้านเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมทักษะ
ด้านการทํางานและการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะในการจัดการและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับตัวให้ทันกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและสร้างสรรค์แนวคิดของตนเองในระดับที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย 

• ทักษะด้านสารสนเทศ: ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและประเมนิความ
ถูกต้องของข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักใช้เครื่องมือและจดัการกับการไหลเวียนของข้อมูลที่ไหลบ่าเข้า
มาพร้อมกันจากหลายแหล่งได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ  

• ทักษะด้านสื่อ: ความเข้าใจวาทกรรมที่ถกูผลิตสร้างขึ้นผ่านสื่อและผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
ความเชื่อและพฤติกรรมของสังคมโดยรวม เข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สื่อ 

• ทักษะด้านไอซีที: การรู้จักใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์สือ่ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือในการทาํวิจัย จัดการ และสื่อสารข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม 

 
ทักษะชีวิตและการทํางาน: นอกเหนือจากทักษะในการคิดและความรู้ในสาระวิชาต่างๆ แลว้ 

นักเรียนในโลกศตวรรษที่ 21 จําเป็นต้องมีทักษะชีวิตและการทํางานในการรับมือกับความซับซ้อนของการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

• ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรบัตัว: ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ อันหลากหลาย สามารถทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอ รับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดได้อย่างดี และจัดการ
กับความเห็นและความเชื่อที่แตกต่างเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม โดยเฉพาะภายใต้การ
ทํางานที่มีความหลากหลายของคนทํางานสูง 

• ความคิดรเิริ่มและการชีน้ําตนเอง: ความสามารถในการบริหารเวลาและจัดการกับงานได้
อย่างมีประสิทธิผล รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ดี รับผิดชอบงาน
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ของตนเองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคนคอยควบคุม สามารถจัดการและต่อยอดความรู้ได้ด้วย
ตนเอง วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อใช้พัฒนาตนเองในอนาคต  

• ทักษะทางสังคมและการเรยีนรู้ขา้มวัฒนธรรม: การมปีฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม
และมีความเปน็มืออาชีพ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทีมที่มพ้ืีนเพทาง
วัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลาย และเปิดรบัแนวคิดและคุณค่าที่แตกต่าง 

• การเพิ่มผลผลติและความรู้รบัผิด: ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ แม้จะเจอ
กับอุปสรรคหรอืแรงกดดัน รู้จักวางแผน จดัลําดับความสําคัญ และจัดการกับงานให้ลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ทํางานที่ดี อาทิ ทํางานเป็นทีมได้ดี ทํางาน
หลายอย่างได้พร้อมกัน มีความน่าเชื่อถือและตรงต่อเวลา เคารพความหลากหลายภายในทีม 
และมีความรับผิดกับผลงานทีอ่อกมา  

• ความเป็นผู้นาํและความรับผิดชอบ: ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะในการแก้ไข
ปัญหาและการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย รู้จกัใช้จุดแข็งของคนอื่น
ในการบรรลุเปา้หมายร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 

 
กรอบความคิดของกลุ่ม P21 ได้อธิบายถึงชุดความรู้และทกัษะจําเป็นสําหรับศตวรรษใหม่ไว้อย่างรอบ

ด้านและเป็นระบบ โดยการออกแบบกรอบความคิดนี้เริ่มต้นจากการกําหนดผลสัมฤทธ์ิที่จําเปน็สําหรับ
นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทํางาน และการใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายเหลา่นี้ถูกใช้
เป็น “ภาพใหญ่” เพื่อใหผู้้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเห็นกรอบเป้าหมายร่วมกันและออกแบบระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งหมดให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
นอกเหนือจากการนําเสนอทักษะที่จําเป็นอย่างรอบด้านในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดนี้ยังแตกต่าง

จากข้อเสนออื่นๆ ตรงที่นําเสนอชุดความรู้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษใหม ่ เช่น ความรู้ด้านการเงิน
และเศรษฐกิจ ซึ่งทวีความสาํคัญมากขึ้นในยุคที่ภาครัฐลดบทบาทในการจัดหาสวัสดิการและสร้างตาข่ายสังคม
ให้กับประชาชนในประเทศ สง่ผลใหน้ักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้การวางแผนการเงินด้วยตนเองมากขึ้น 

 
สิ่งที่โดดเด่นในกรอบความคิดของกลุ่ม P21 อีกประการหนึ่ง คือ การเน้นย้ําความสําคัญของการเรียน

เนื้อหาตามสาระวิชาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ เพราะเชื่อว่าการพัฒนาทักษะต้องทําบนฐานของเนื้อหาวิชา 
และการเรียนรูเ้นื้อหาพร้อมกับทักษะจะทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกมากขึ้น ลักษณะดังกล่าวมักถูกละเลย
ในข้อเสนอของกลุ่มที่สนใจเฉพาะทักษะโดยไม่ได้ให้ความสําคัญของเนื้อหาควบคู่กันไป 
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- กรอบความคดิสําหรบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เสนอโดยกลุ่มอื่น 
นอกเหนือจากกรอบความคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 องค์กรอื่นๆ ก็ได้จัดทําข้อเสนอ

ด้านทักษะศตวรรษใหม่ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากสังคมเช่นกัน คริส ดีด้ี (เบลลันกาและ 
แบรนต์, 2554) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เปรียบเทียบโมเดลที่นาํเสนอโดย
องค์กรต่างๆ ซึ่งโดยรวมแล้วมีจุดที่แตกต่างจากกรอบความคิดของภาคีฯ อยู่ 2 ประการ คือ กลุ่มแรกนําเสนอ
กรอบความคิดที่เน้นย้ําความสําคัญของทักษะโดยไม่ได้ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างทักษะและเนื้อหา เช่น 
โมเดลของ OECD และห้องวิจัยเขตภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) และกลุ่มเมทริี (Metiri Group) ส่วนกลุ่มที่
สองเน้นความสําคัญของไอซทีีในการเรียนรูใ้นศตวรรษใหม่ ดังที่ปรากฏในข้อเสนอของสมาคมเทคโนโลยี
การศึกษานานาชาติ (ISTE) หรือศูนย์บริการทดสอบทางการศึกษา (ETS) 

 
ในกลุ่มแรกนั้น NCREL/Metiri Group ได้นําเสนอกรอบความคิดที่เรียกว่า enGuage ซึ่งอธิบายถึง

ความรู้และทักษะที่จําเป็นในบริบทของศตวรรษที ่ 21 นั่นคือ ความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิตอล การคิดเชิงประดิษฐ ์
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และการเพิ่มผลิตภาพ โดยได้เพิ่ม “ความรู้เชิงทัศนาการ” (visual literacy) 
และ “ความรู้เชิงพหุวัฒนธรรม” (multicultural literacy) ซึ่งไม่ปรากฏชัดในกรอบความคิดของภาคีฯ ส่วน
ข้อเสนอของ OECD เน้นความสามารถทางอารมณ์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการกําหนดชี้นําตนเองโดย
อิสระ เช่น ความสามารถในการวางแผนชีวิตตนเอง หรือการปกป้องและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน ์ และความ
ต้องการของตนเอง นอกจากนั้น ข้อเสนอของสภาผู้นําแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาของอเมริกา 
(LEAP) ได้เพิ่ม “การเรียนรู้เชิงบูรณาการ” ซึ่งเน้นย้ําความสามารถในการเชื่อมโยงและสังเคราะห์ความรู้ขั้นสูง 

 
ในกลุ่มที่สองนั้น ISTE ได้เสนอกรอบความคิดที่ให้ความสําคัญกับการใช้ไอซีทีในการพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและความสร้างสรรค์ (เช่น การใช้โมเดลจําลองเพื่อสํารวจระบบ
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน) การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้คนจํานวนมากให้
เกิดประสิทธิผล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง กรอบความคิดดังกล่าว
ยังเพิ่มทักษะที่น่าสนใจชุดใหม่ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น ความเป็นพลเมืองดิจิตอล 
(digital citizenship) และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี อาทิ การเลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมี
ประสิทธิผล ในทํานองเดียวกัน ETS นําเสนอโมเดลที่อธิบายถึงความสําคัญของการหลอมรวมและประยุกต์ใช้
ทั้งทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะทางเทคนิค ซึ่งช่วยให้นักเรียนทํากิจกรรมแบบใหม่ได้ เช่น การใช้เครื่องมือ
ไอซีทีและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนพร้อมกันทั่วโลกผ่านโปรแกรม 
groupware นอกจากนั้น โมเดลของ ETS ยังแจกแจงถึงความรู้ด้านไอซีที 5 ระดับ คือ เข้าถึง จัดการ บูรณา
การ ประเมิน และสร้างสรรค์ (ดูโมเดลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ขององค์กรที่ถูกกล่าวถึงได้ในภาคผนวก 2.1) 
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กล่าวโดยสรุป กรอบความคิดที่ถูกนําเสนอโดยหน่วยงานอื่นนั้นมีหลายส่วนที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับกรอบความคิดกลุ่ม P21 เพียงแต่มีการเน้นย้ํา เพิ่มเติม หรือให้รายละเอียดกับทักษะและความรู้บาง
ประเภทมากกว่ากรอบความคิดของ P21 เช่น ความรู้เชิงทัศนาการ หรือความกล้าเสี่ยง ฯลฯ นอกจากนั้น 
กรอบความคิดขององค์กรที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้ก็สามารถให้รายละเอยีดในการ
ผสมผสานความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ากับการพัฒนาทักษะอื่นๆ ได้ดีกว่ากรอบความคิดของ P21 อย่างไรก็ดี 
กรอบความคดิของ P21 ก็ยังโดดเด่นในเรื่องการเชื่อมโยงทักษะและเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกัน รวมถึงเชื่อมต่อ
ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่สําคญัเข้ากับระบบสนับสนุนการศึกษาอย่างรอบด้าน ซึ่งโมเดลอื่นๆ ไม่ได้เสนอไว้อย่าง
ชัดเจน 

 
- ทักษะ ความรู ้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สําหรับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ช่ือของกรอบคิด “ทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21” อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การเรียนรู้ในศตวรรษ
ใหม่นี้ควรให้ความสําคัญกับทกัษะ (skills) เท่านั้น โดยอาจละเลยความสําคัญของเนื้อหา (content) และ
คุณลักษณะ (character) อันที่จริงแล้ว ทกัษะ เนื้อหา และคุณลกัษณะ ล้วนมีความสําคัญดังที่ปรากฏให้เห็น
ในกรอบคิดของกลุ่ม P21 เพียงแต่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของศตวรรษที ่ 21 ภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็น
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ที่สําคญัในศตวรรษใหม่ 
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ภาพที่ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่จาํเปน็สาํหรับศตวรรษที่ 21 

 



25 

- บทสรปุ 
การทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะข้อเสนอของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ช่วยแสดงให้

เห็นรายการของชุดทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ การที่หลายองค์กรพยายามนําเสนอชุดความคิดของตนเองสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญยิ่งในแวดวงการศึกษา และได้รับการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า อุปสรรคสําคัญสําหรับการนํากรอบความคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 เข้าไปในโครงสร้างการศึกษาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องแนวคิดอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาด้านวิสัยทัศน์ การเมือง 
และวัฒนธรรม เพราะแนวคิดในการพัฒนาทักษะเหล่านี้อาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมการสอนในห้องเรียนแบบเก่า 
ระบบการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวมถึงปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์ของบุคลากรในแวดวงการศึกษาที่ไม่เข้าใจความสําคัญของการพัฒนาทักษะเหล่านี้
ให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

 
ในกรณีของประเทศไทย จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในหัวข้อ 

“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: นิยามและการประยุกต์ใช้แนวคิดในหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล” 
คณะผู้วิจัยพบว่า บุคลากรด้านการศึกษารับรู้ถึงแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมเห็นพ้อง
ว่าทักษะในกรอบความคิดของ P21 มีความสําคัญสําหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด
และทักษะชีวิตและการทํางานซึ่งนักเรียนไทยยังขาดอยู่มาก ทว่าการรับรู้นั้นอาจยังไม่ได้นําไปสู่ความเข้าใจ
และความยึดมั่นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวงกว้าง ซึ่งจะนําไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

 
ในหัวข้อถัดไป คณะผู้วิจัยสํารวจแนวคิด ข้อเสนอ และประสบการณ์ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบ “หลักสูตร” และ “สื่อการเรียนรู้” ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

2.2.3 แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการปรับหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

1) แนวคิดในการปรับหลักสูตรใหส้อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
คําถามสําคัญหลังจากการค้นหาว่าทักษะและความรู้อะไรที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 คือ เราจะออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้เหล่านี้ได้อย่างไร? หลักสูตรมี
ความสําคัญต่อการส่งผ่านเป้าหมายในการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 เพราะหลักสูตรไม่เพียงแต่สะท้อนให้
เห็นถึงเป้าประสงค์สําคัญในการศึกษา แต่มาตรฐาน วิธีการสอน และวิธีวัดผล ในหลักสูตรจะช่วยจัดระเบียบ
เส้นทางการเรียนรู้ที่มุ่งเป้าไปท่ีการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ดี การออกแบบหลักสูตรแบบเก่า
ที่ใช้ในศตวรรษที่ 20 มักต้ังต้นจากเนื้อหาตามกลุ่มสาระวิชา ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งผลให้หลักสูตร
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ครอบคลุมเนื้อหามากเกินไป แยกเนื้อหาออกจากทักษะ และจัดแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มสาระวิชาแบบแข็งตัว
เกินไป 

 
จากการสํารวจวรรณกรรม คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ออกเป็น 3 ประการ คือ หนึ่ง การทําหลักสูตรให้กระชับ (lean curriculum) 
โดยเน้นแนวคิดและคําถามสาํคัญ สอง การบูรณาการกระบวนการคิดขั้นสูงเข้าไปในหลักสูตรตามแนวทาง 
“หลักสูตรช่างคิด” (thinking curriculum) และ สาม การจัดหลกัสูตรในเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชา 
(interdisciplinary curriculum) มากขึ้น 

 
- หลักสูตรกระชบั (lean curriculum)  

ปัญหาหลักทีม่กัพบในหลักสตูรแบบเดิมคือ เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรนั้นมีมากและกระจัดกระจาย
จนเกินไป การต้องสอนเนื้อหาที่ล้นเกินทําให้ครูพยายามสอนเนื้อหาให้ “ครอบคลุม” ทัง้หมดอย่างผิวเผิน และ
ไม่มีเวลาให้กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคดิขั้นสูงอย่างความคิดสร้างสรรค์หรือการ
แก้ไขปญัหา ทักษะเหล่านี้จึงถูกกีดกันออกจากการสอนโดยปริยาย แม้บางครั้งจะมีการกล่าวถึงการพัฒนา
ทักษะเหล่านี้ในเป้าหมายของหลักสูตรก็ตาม นอกจากนัน้ การที่ครูต้องวิ่งวุ่นอยู่กับการสอนเนื้อหาให้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานของหลักสูตรยงัจํากัดวิธีการสอนของครูให้อยู่แค่การสอนแบบป้อนความรู้ ซึ่งขัดกับหลักการ
เรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง4 เพราะครูไม่มีเวลาให้กับเทคนิคการสอนที่ดึงการมีส่วนร่วมหรอืกระตุ้น
ทักษะการคิดขัน้สูง เช่น การเรียนจากปัญหา การเรียนผ่านโครงงาน ซึ่งเรียกร้องเวลามากกว่าการสอนแบบ
ป้อนความรู้ 

 
เจย์ แมคไท และ เอลเลยีต ซีฟ ได้อธิบายถึงงานวิจัยเรื่องแนวโน้มในการศึกษาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (TIMSS) ที่สะท้อนให้เห็นว่า การสอนตามหลักสูตรทีม่ีเนื้อหามากเกินไปส่งผลลบ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าผลดี เช่น ครูคณิตศาสตร์ของอเมริกาที่สอนเนือ้หาตามหัวข้อมากมายจะ
เน้นอธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ โดยละเลยการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรียนเข้าใจเนื้อหาเพียงผิวเผินและไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างแท้จริง (เบล
ลันกาและแบรนต์, 2554) นอกจากนั้น พวกเขายังกล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยเปรียบเทียบยังแสดง
ให้เห็นว่า ประเทศที่ประสบความสําเร็จส่วนมากได้ลดจํานวนหัวข้อที่สอนลงและเนน้สอนให้ลึกขึน้ โดยให้
ความสําคัญกบัทักษะการใช้เหตุผลและการประยกุต์ใช้ความรู้มากกว่าการสอนเนื้อหาให้ครบถ้วน 

                                                            
4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเห็นพ้องกับข้อวิเคราะห์ที่ว่า การที่ครูต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทําให้ไม่มีเวลา
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีหัวข้อในการสอนค่อนข้างมาก 
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เมื่อหลักสูตรมเีนื้อหาล้นเกินจนไม่เหลือพื้นที่ให้กับการสอนทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ข้อเสนอที่ตรงประเด็นคือ การตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเพื่อเหลือพื้นที่ในการผนวกรวมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เข้าไปในหลักสูตรที่อัดแน่น โดยเนื้อหาที่เหลืออยู่นั้นควรมุ่งเน้นไปที่ “แนวคิดหลัก” “คําถาม
สําคัญ” รวมถงึ “ความท้าทายหลัก” ของแต่ละสาระวิชา ดังตัวอย่างที่ปรากฏในตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างอธิบายแนวคิดหลักและคาํถามสาํคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
แนวคิดหลัก คําถามสําคัญ 

ประวัติศาสตร์คือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตีความหมาย โดยแต่
ละคนอาจตีความเหตุการณ์เดียวกันด้วยมุมมองท่ีแตกต่างกัน 

ใครเป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์?
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในอดีต? 

ในวิชาคณิตศาสตร์ เราจะสามารถวัดและนําเสนอข้อมูลชุด
เดียวกันในรูปแบบท่ีแตกต่างกันให้ดีท่ีสุดได้อย่างไร 

เราจะแสดง ... (ระยะทาง จํานวน ขนาด อัตราการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ) ออกมาได้อย่างไร? 

นักวิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์สิ่งที่กล่าวอ้างด้วยการทดลองซ้ํา
แล้วซํ้าเล่าให้ได้ผลลัพธ์ดังเดิม  

เราจะพิสูจน์ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? 

วรรณกรรมที่ย่ิงใหญ่จะสํารวจแก่นและประเด็นร่วมเกี่ยวกับ
มนุษย์ วรรณกรรมเหล่านั้นเผยให้เห็นความจริงอะไรบ้าง 

เรื่องราวจากยุคสมัยหนึ่งหรือสถานที่อื่นเกี่ยวพันกับเรา
อย่างไร? 

ท่ีมา: แม็คไทและซีฟ (2554) 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่าง “ความท้าทายหลกั” ในแต่ละสาระการเรียนรู ้

ความท้าทายของวิชาวิทยาศาสตร์คือ การออกแบบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทดลอง
ความท้าทายของวิชาประวัติศาสตร์คือ การอธิบายถึงหลักฐานและข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
ความท้าทายของวิชาคณิตศาสตร์คือ การตีโจทย์ในโลกจริงที่ซับซ้อนให้กลายเป็นโจทย์เชิงปริมาณและหาวิธีแก้ปัญหา 
ความท้าทายของวิชาภาษาคือ การเขียนที่สามารถสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มเฉพาะได้สําเร็จและสื่อความหมายตามที่หวังไว้ได้ 

ท่ีมา: ปรับจาก แม็คไทและซีฟ (2554) 
 

แนวคิดในการทําหลักสูตรใหก้ระชับและลึกขึ้นได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลสิงคโปรท์ี่นําเสนอ
วิสัยทัศน์ที่เรียกว่า “สอนใหน้้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” (Teach Less, Learn More) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วิสัยทัศน์หลักระดับประเทศ นั่นคือ “โรงเรียนนักคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้” (Thinking School, Learning 
Nation) โรบิน โฟการ์ต้ี และ ไบรอัน เอ็ม. พีท (2554) อธิบายถึงวิสัยทัศน์ “สอนให้นอ้ยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” 
ว่าไม่ได้เป็นการบอกให้ครูลดปริมาณเนื้อหาการสอนลง แต่เป็นการกลับมาทบทวนถึงคําถาม “สอนอะไร?” 
และ “สอนอย่างไร?”  
 

“สอนอะไร?” คือการที่ครูเลิกการสอนตามหลักสูตรแบบเดิมทีเ่น้นครอบคลุมปริมาณเนื้อหาให้
ครบถ้วน และหันมาสนใจถงึแนวคิดและคาํถามสําคัญ รวมถึงการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็น
สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน ตัวอย่างเช่น แทนที่ครูจะสอนเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรใ์หค้รอบคลุม
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ทุกหัวข้อ ครูอาจเลือกแนวคิดที่มีความสําคญั เช่น ความเป็นผู้ประกอบการ มาสอน สว่น “สอนอย่างไร?” คือ
การลดเวลาในการสอนแบบเดิมที่ครูคอยป้อนความรู้ให้นกัเรียน และเพิ่มเวลาให้กับการสอนที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนและกระตุ้นทักษะการคิด เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้ด้วยการสืบค้นด้วยตนเอง 
เป็นต้น  

 
“สอนให้น้อยลง เรียนรู้ใหม้ากขึ้น” ยังหมายถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน ซึ่งหลักสูตรส่วนมากยังตามไม่ทันกับความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ของนักเรียนสมัยใหม ่ ภายใต้วิธีการเรียนรู้แบบใหมท่ี่ผสมผสานการใช้ไอซีที ครูควรเน้นการสอนแนวคิดสําคัญ
และทักษะทีจ่าํเป็นให้กับนักเรียน และปลอ่ยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสืบค้นด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

 
วิสัยทัศน์ “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” จะต้องทํางานควบคู่กับวิสัยทัศน์ในระดับปฏิบัติอีก

อันหนึ่งของสิงคโปร์ นั่นคือ “กลยุทธ์ตึงสลบัหย่อน” (Tight, Loose, Tight) ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นหลักสูตรที่
กําหนดจากส่วนกลาง (ตึง) กับการปรับเปลี่ยนตามความต้องการเฉพาะของโรงเรียน (หย่อน) การปล่อยให้
สถานศึกษามีอิสระในการออกแบบหลักสูตรของตนเองหมายความว่า ครูมีอิสระในการเลือกแนวคิดและ
คําถามสําคัญซึง่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงเรียน และสามารถเลือกใช้วิธีการสอนอัน
หลากหลายตามความเหมาะสม  

 
- หลักสูตรช่างคดิ (thinking curriculum) 

“หลักสูตรช่างคิด” หรือ thinking curriculum คือแนวคดิที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดย
นักวิชาการด้านการศึกษานามว่า ลอเรน เรสนิค (Lauren Resnick) โดยปกติแล้ว หลักสูตรมักกําหนดเฉพาะ 
“เนื้อหา” ที่นกัเรียนจําเป็นต้องเรียนเพื่อให้จบหลักสูตร แต่ “หลักสูตรช่างคิด” ปรับเปลี่ยนมุมมองที่เคยเชื่อ
ว่าเนื้อหาคือเป้าหมายด้วยตัวของมันเอง มาสู่ความคิดที่ว่าเนื้อหาคือพาหนะไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้ทักษะ
การคิดขั้นสูง การออกแบบหลักสูตรที่ไปไกลกว่าแค่ตัว “เนื้อหา” จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนผ่านการฝึกทักษะการคิดและการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริง 

 
“หลักสูตรช่างคิด” จึงเป็นแนวคิดที่ผสมผสานการเรียนรู้เนื้อหาและกระบวนการเข้าด้วยกัน โดย

เนื้อหาในที่นี้รวมถึงแนวคิด หลักการ ข้อเท็จจริง คํานิยาม ปัญหา ฯลฯ ขณะที่กระบวนการหมายถึงการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะการคดิ ทักษะชีวิต ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ และความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ข้ามสาขาวิชา ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า “หลักสูตรช่างคิด” ไม่ได้เป็นการเลือกระหว่างการเรียน 
“เนื้อหา” หรอื “ทักษะ” แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะการคดิขั้นสูงบนฐานของเนื้อหาสาระ ตัวอย่างเช่น ในการ
เรียนประวัติศาสตร์ นักเรียนสามารถขัดเกลาทักษะการคดิและการเรียนรู้ผ่านคําถามบนฐานของเนื้อหาว่า เหตุ
ใดตัวละครสําคัญในประวัติศาสตร์จึงตัดสินใจเช่นนั้น? อะไรคือข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจเช่นนั้นและผลลัพธ์
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ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในอีกรูปแบบหนึ่งคืออะไร? ใครเป็นคนบนัทึกหรือเล่าประวัติศาสตร์? ถ้าฝ่ายอ่ืน
เป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์จะแตกต่างกันหรือไม่? 

 
Fennimo และ Tinzmann (1990) อธิบายถึงลักษณะสาํคัญ 3 ประการของหลักสูตรช่างคิด นั่นคือ 

1. ทักษะการคิดขั้นสงูและการเรียนรู้เชิงลึก: หลักสูตรช่างคิดไม่ได้พยายามผลิต “พจนานุกรม
เดินได้” แต่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจ “แนวคิดหลัก” “คาํถามสาํคัญ” และ “ระเบียบวิธีคิด
หลัก” ของสาระวิชานั้นๆ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้และสื่อสารความรู้เหล่านั้นได้ กล่าวคือ 
เป็นความรู้ที่สามารถ “ใช้งานได้จริง” (working knowledge) และ “ถ่ายโอนได้” 
(transferable knowledge) ความรู้ความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นความรู้เชิงลึกที่ผู้เชี่ยวชาญ
ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่มคีวามซับซ้อนและมีพลวัต 

2. การเรียนรู้เนื้อหาและกระบวนการคิดภายใต้บริบทของสถานการณ์จริง: สถานการณ์จริงมี
ความซับซ้อนและเรียกร้องการคิดขั้นสูงแบบองค์รวมมากกว่าการเรียนในห้องเรียน นักเรียน
จะต้องผ่านกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การค้นคว้าหาข้อมูล การประเมิน
สถานการณ์ ซึ่งล้วนช่วยขัดเกลาทักษะการคิดขั้นสูง นอกจากนั้น นักเรียนต้องสื่อสารและ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม และฝึกใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ห้องสมุด 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นหาคําตอบ ซึ่งช่วยสร้างลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ 
อีกทั้งสถานการณ์จริงยังเรียกร้องให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ข้ามสาขาวิชาในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์และความรู้ของผู้เรียน: 
นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากกว่าหากครูสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับ
ประสบการณ์ในอดีตของพวกเขา เพราะเป็นการสร้างการเรียนรู้ในบริบทของตัวนักเรียนเอง 
(situated learning) นอกจากนั้น การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับชุดประสบการณ์ในอดีตช่วยให้
นักเรียนเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันของนักเรียนที่มาจากหลายพื้นเพ ซึ่งช่วยฝึกทักษะทาง
สังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม   

 
กล่าวโดยสรุป หลักสูตรช่างคิดเป็นหลักสูตรที่ให้ความสําคญักับ 1) ทักษะการคิดขั้นสูง 2) ความเข้าใจ

เนื้อหาเชิงลึก 3) การประยุกต์ใช้หรือการถ่ายโอนความรู้ 4) การเรียนรู้ผ่านบริบทจริง และ 5) ทกัษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

 

- หลักสูตรเชิงบรูณาการระหวา่งสาขาวชิา (interdisciplinary curriculum) 
ข้อวิจารณ์ประการหนึ่งที่มีต่อการออกแบบหลักสูตรแบบเดิมคือ การยึดติดกับการแบ่งเนื้อหาตาม

สาขาวิชามากเกินไป ปัญหาดังกล่าวทําให้หลักสูตรไมส่ัมพันธ์กับชีวิตจริง เพราะสถานการณ์หรือปัญหาจริงนั้น
ไม่ได้แบ่งตามสาขาวิชา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาในการเข้าใจปัญหา เช่น 
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วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์รัฐศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนั้น การแบ่งการเรียนรู้ตามสาระวิชาทําให้สถานศึกษามัก
จัดการเรียนการสอนตามระยะเวลาเรียนที่กําหนดในแต่ละวิชาแบบตายตัว ซึ่งอาจไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของนักเรียน 

 
หลักสูตรเชิงบูรณาการคือหลกัสูตรที่เน้นจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการหรือข้ามสาขาวิชา หลักสูตร

ดังกล่าวไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไม่ควรจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชา เพราะความเชี่ยวชาญในสาระวิชายังมี
ความสําคัญดังเดิม แต่หลักสูตรควรเปิดโอกาสให้มีการเชือ่มโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่สาขาอื่นๆ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสัมพันธ์ของบทเรียนกับปัญหาและสถานการณ์จริงที่มีลักษณะองค์รวม รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึก
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนั้น การเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาไม่ได้เป็นการบั่นทอนการเรียนรู้ในสาขา
ใดสาขาหนึ่ง แต่กลับช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับสาขาวิชานั้นๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนวิทยาศาสตร์ควบคู่
กับประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจบริบทในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้ดีย่ิงขึ้น หรือการเรียน
ประวัติศาสตร์ควบคู่กับรัฐศาสตร์ช่วยให้เข้าใจมุมมองทางประวัติศาสตร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น5  

 
ข้อเสนอในเรื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการยังสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามชุด

ประสบการณ์ แนวคิดนี้ไม่ได้ต่อต้านวิธีจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชาเหมือนเดิม แต่หลักสูตรควรมีความ
ยืดหยุ่นสําหรับการเรียนรู้ผ่านชุดประสบการณ์ด้วย หากประสบการณ์ดังกล่าวตรงกับความต้องการและความ
จําเป็นของนักเรียนมากกว่า ดังเช่นข้อเสนอของ The Early Years Foundation Stage ให้ออกแบบหลักสูตร
บนฐานของชุดประสบการณ์ 6 ประการ คือ การพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ การสื่อสารและภาษา การแก้ไข
ปัญหา การใช้เหตุผล และความรู้พ้ืนฐานในการคํานวณ ความรู้และความเข้าใจในโลก การพัฒนาทางร่างกาย 
และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมและเน้นผลลัพธ์ที่รอบด้านกว่าการจัด
หลักสูตรตามกลุ่มสาระวิชา 

 
- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหห์ลักสูตรตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คณะผู้วิจัยประมวลหลักเกณฑ์ที่สังเคราะห์จากกรอบความคิดทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 และแนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 เพื่อใช้สําหรับวิเคราะห์ว่าการออกแบบหลักสูตร
แกนกลางของไทยว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากน้อยเพียงใด ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์ที่ 1: ให้ความสําคัญกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในฐานะเปา้หมายหลักในการเรียนรู ้
หลักสูตรในศตวรรษที่ 20 มกัให้ความสําคญักับ “เนื้อหาความรู้” ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขณะที่

หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จาํเป็นต้องให้ความสําคัญกับทัง้เนื้อหา (ทั้งเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แบบเดิมและ
ความรู้เชิงบูรณาการที่สําคญัในศตวรรษที ่21) คณุลักษณะอันพึงประสงค์ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับการทํางาน
                                                            
5 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอในการเรียนรู้เป็นรูปตัว T (T-shaped) กล่าวคือ มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในสาขาใดสาขา
หนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้กว้างในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับความเชี่ยวชาญของตนเอง 
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และการเรียนรูต้ลอดชีวิต) และทักษะ โดยเฉพาะทักษะขั้นสูง 4C’s ซึ่งมีความจําเป็นต่อการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 นั่นคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) เป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะควรปรากฏชัดเจนในหลักสูตร โดยเฉพาะในระบบการศึกษาที่ไม่คุ้นชินกับการสอนทักษะให้กับ
นักเรียน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมทั้งระบบการศึกษา 

 
หลักเกณฑ์ที่ 2: เนน้การพฒันาทักษะการคดิขัน้สงูและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้บน

ฐานของการเรียนรูเ้นื้อหา 
หลักสูตรในศตวรรษที่ 20 มุง่พัฒนาเฉพาะทักษะการคิดในระดับล่าง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 

(Bloom’s Taxonomy) ซึ่งแบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ ไล่จากระดับล่างสุดไปสูงสุด คือ ความรูท้ี่เกิดจาก
ความจํา (knowledge) ความเข้าใจ (comprehension) การประยุกต์ (application) การวิเคราะห์ 
(analysis) การสังเคราะห์ (synthesis) และการประเมิน (evaluation) กล่าวคือ เน้นเฉพาะการจดจําและทํา
ความเข้าใจเนื้อหาและข้อเทจ็จริง หลักสูตรในศตวรรษที ่ 21 มุ่งพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึน้ นั่นคือ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมิน เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนให้พร้อมรับกับ
การทํางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
 

หลักเกณฑ์ที่ 3: เนน้ย้ําแนวคิดหลักและคาํถามสําคัญในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อสรา้งการเรียนรู้
เชิงลึกมากกว่าการเรียนรู้เนือ้หาเพียงผิวเผิน 

หลักสูตรศตวรรษที่ 20 ถูกออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาตามสาระวิชาเป็นตัวต้ัง จึงมักใหค้วามสําคัญกับ
การสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนเป็นหลัก หลักสูตรในลักษณะดังกล่าวจึงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและแทบ
ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอให้กับการพัฒนาทักษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ ขณะที่หลักสูตรศตวรรษที ่ 21 ปรับ
แนวคิดใหม่ว่า “สาระวิชา” (discipline) ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ “เนือ้หา” ให้ครบถ้วน แต่เป็นการเข้าใจ 
“แนวคิด” และ “คําถาม” สําคัญ รวมถึงปรัชญาและกระบวนการค้นหาความจริงตามสาระวิชานั้นๆ การทํา
ให้หลักสูตรมีความลึกขึ้นจะช่วยให้นักเรียนจดจําและเข้าใจเนื้อหาได้ลึกย่ิงขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะที่จําเป็น 

 
หลักเกณฑ์ที่ 4: เชื่อมโยงการเรยีนรูเ้ขา้กับบริบทและประสบการณ์จริงที่มีความซบัซ้อน 
การเรียนรู้และจดจําเนื้อหาตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ทาํให้นักเรียนขาดแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรู้ เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับประสบการณ์ในโลกจริงและไมส่ามารถสร้างความหมาย
ให้กับสิ่งที่เรียนรู้ได้จริง นอกจากนั้น การเรียนโดยแยกขาดจากบริบทจริงยังทําให้นักเรียนขาดทักษะในการนํา
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัญหาจริงที่มีความซับซ้อน หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงควรเชื่อมโยง
เข้ากับประสบการณ์และสถานการณ์จริง เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสร้างนักแก้ปัญหาที่มีความ
พร้อมสําหรับศตวรรษที่ 21 
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หลักเกณฑ์ที่ 5: สอดแทรกการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและการทํางานรว่มกับผู้อื่น 

ความก้าวหน้าของไอซีทีได้เปลี่ยนแปลงและขยับขยายภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ออกไป มาร์ค เพรนสกี 
(Mark Prensky, 2001) อธิบายว่าเด็กนักเรียนในยุคใหม่เป็นเด็กยุคดิจิตอล (digital natives) ซึ่งเติบโตและ
คุ้นชินกับการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต แตกต่างจากคนยุคเก่าที่เป็นผู้อพยพในยุคดิจิตอล (digital 
immigrants) ซึ่งเพิ่งมาใช้ไอซีทีในภายหลังและไม่คุ้นชินกบัเครื่องมือเหลา่นี้ หลักสูตรสมัยใหม่จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิตอลด้วยการนําเครื่องมือไอซีทีมาใช้สนับสนุนการเรียน 
ไอซีทียังถูกใช้เพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้
ผ่านเครือข่าย (connectivism) เพื่อฝึกทักษะในการแสวงหาและผลิตสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน   

 
หลักเกณฑ์ที ่6: ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เชิงบรูณาการ  
หลักสูตรในศตวรรษที่ 20 ซึ่งองิกับเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ มีลกัษณะแยกส่วน (fragmented) 

ตามสาระวิชา ขณะที่หลักสตูรศตวรรษที่ 21 ให้ความสาํคัญกับการบูรณาการความรู้ทั้งในสาขาเดียวกันและ
ข้ามสาขาวิชา โดยเฉพาะความรู้เชิงบูรณาการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและทํางานในโลกศตวรรษใหม ่ เช่น 
ความรู้เรื่องโลก ความรู้ในการเป็นพลเมืองที่ดี ฯลฯ  

 
หลักเกณฑ์ที่ 7: เปิดใหส้ถานศึกษามีอสิระในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและนักเรียน  
หลักสูตรศตวรรษที่ 20 เป็นหลักสูตรที่ควบคุมจากสว่นกลางค่อนข้างมาก โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

ความหลากหลายของท้องถิ่นและนักเรียนเท่าที่ควร หลักสูตรลักษณะดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยข้อบังคับในเรื่อง
โครงสร้างเวลาและมาตรฐานการเรียนรู้ ขณะที่หลักสูตรในศตวรรษที ่ 21 ส่งเสรมิการเรียนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการอันหลากหลายของนักเรียน โดยจัดการเรียนรู้ตามผลสมัฤทธ์ิ (outcome-based) ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับปัจเจก หลักสูตรในลักษณะนี้จึงมีแนวโน้มที่จะให้อิสระกับสถานศึกษามากขึ้น และกําหนด
มาตรฐานและโครงสร้างเวลาที่ไม่เคร่งครัดจนเกินไป 

 
หลักเกณฑ์ที่ 8: สนบัสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ การ

เรียนรู้จากปญัหา การเรียนรูผ้่านโครงงาน การทํางานเปน็ทีม การพัฒนาแฟ้มผลงาน ฯลฯ  
หลักสูตรแบบเดิมที่ให้ความสําคัญกับเนื้อหาเป็นหลักมักส่งผลให้ครูจัดแนวทางการสอนแบบครูเป็น

ศูนย์กลางและทําหน้าที่คอยป้อนข้อมูลให้นักเรียน ขณะที่หลักสูตรแบบใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะควบคู่
ไปกับเนื้อหา สนับสนุนนวัตกรรมการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและให้อิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อาทิเช่น การเรียนรู้จากปัญหา การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฯลฯ 
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หลักเกณฑ์ที่ 9: สนบัสนุนวธิีการประเมนิที่เหมาะสาํหรบัวัดทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21  
หลักสูตรแบบเก่าที่เน้นการจดจําเนื้อหามักมาพร้อมกับข้อสอบมาตรฐานที่ให้กากบาทหรือเติมคําใน

ช่องว่างแบบสั้น ขณะที่หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและความสามารถใน
การปฏิบัติจริง สนับสนุนวิ ธีการวัดผลที่สะท้อนเป้าหมายดังกล่าว อาทิ การประเมินตามผลงาน 
(performance-based assessment) ในชั้นเรียนผ่านหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า (rubrics) หรือการใช้
ข้อสอบมาตรฐานที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (literacy-based assessment) ในการวัดระดับชาติ 

 
2) แนวคิดในการปรับสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
นอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นเอกสารชี้แนะสําคญัที่กําหนดเป้าหมาย เนื้อหา รวมถึงวิธีการ

สอนและการประเมินในภาพรวมระดบัประเทศแล้ว สือ่การเรียนรู้ ทั้งที่จัดทําโดยสํานักพิมพ์เอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ ก็มีความสาํคัญในการกําหนดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนและชั้นเรียนอย่างมาก Jan 
van den Akker (2010) กล่าวว่า ในระดับช้ันเรียน หนังสือเรียนและสือ่การสอนถือเป็นหลักสูตรในระดับย่อย
ที่ช่วยช้ีนําการสอนในระดับปฏิบัติจริง 

 
ในส่วนนี้ ทางคณะวิจัยสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการออกแบบสื่อการเรียนรู้และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึง
สังเคราะห์แนวคิดเพื่อจัดทําหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับกรอบ
ความคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบความคิด TPACK 

จากการสํารวจวรรณกรรมพบว่า กรอบความคิด TPACK (ย่อมาจาก Technological Pedagogical 
Content Knowledge หรอืความรู้ผสมระหว่างเนื้อหา วิธีการสอน และเทคโนโลยี) ซึ่งนําเสนอโดย Punya 
Mishra และ Matthew J. Koehler (2006 และ 2009) เหมาะสําหรับใช้เป็นกรอบในการทําความเข้าใจ
องค์ประกอบต่างๆ เพราะเป็นกรอบคิดที่พยายามอธิบายและบูรณาการความรู้หลัก 3 ส่วนที่มีความสําคัญต่อ
การเรียนการสอน นั่นคือ เนื้อหา (content) วิธีการสอน (pedagogy) และเทคโนโลยี (technology) เขา้
ด้วยกัน (ดูภาพที่ 2.3) Mishra และ Koehler เน้นย้ําว่า การทําความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้อย่างเป็น
เอกเทศจากกัน ดังเช่นที่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในอดีตมักทํา ทําให้ไมส่ามารถสร้างการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแท้จริง   
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ภาพที่ 2.3 กรอบความคิด TPACK และองค์ประกอบความรู้ด้านตา่งๆ 
 

ท่ีมา: Mishra และ Koehler (2006; 2009) 

 
แม้ว่า TPACK จะเป็นกรอบทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี

ต่อเนื้อหาและวิธีการสอนสําหรับการพัฒนาครูเป็นหลัก แต่คณะวิจัยเห็นว่ากรอบดังกล่าวสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีซึ่งทวีความสําคัญมากขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 และได้เปลีย่นแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ นอกจากนั้น TPACK ยังสามารถนํามา
บูรณาการให้เข้ากับกรอบความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เช่นกัน  

 
จากภาพที่ 2.3 กรอบความคิด TPACK แสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างเนื้อหา วิธีการสอน และ

เทคโนโลยี ในการสอนและการเรียนรู้ โดย “เนื้อหา” หมายถึงความรู้ในสาระวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง 
ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ รวมถึงระเบียบวิธีในการหาความจริงของแต่ละสาขาวิชา ส่วน “วิธีการสอน” คือ
ความรู้เชิงลึกที่สัมพันธ์กับวิธีและกระบวนการสอนและการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คุณค่า และ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการ ส่วน “เทคโนโลยี” หมายถึงความรู้และความเข้าใจถึงความสามารถและ
ขีดจํากัดของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา 

 
องค์ประกอบใน TPACK นั้นไม่ได้อยู่แยกกันอย่างเป็นเอกเทศ แต่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน “ความรู้

ด้านเนื้อหาผสมวิธีการสอน” (pedagogical content knowledge) คือความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เทคนิค
การสอนที่เหมาะกับเนื้อหาหรือการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับวิธีการสอน เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ควรใช้
วิธีการสอนที่ให้นักเรียนสืบค้นความรู้ด้วยตนเองและทดลองปฏิบัติ “ความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมเนื้อหา” 

เทคโนโลยี 
(technology)

เนื้อหา (content)
วิธีการสอน

(pedagogy)

ความรู้ด้านเนื้อหา
ผสมวิธีการสอน ความรู้ด้านเนื้อหา

ผสมเทคโนโลยี

ความรู้ด้านเนื้อหา
ผสมวิธีการสอน

ความรู้ผสมระหว่างเนือ้หา 
วิธีการสอน และเทคโนโลยี
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(technological content knowledge) หมายถึง การใช้ความสามารถของเทคโนโลยีในการนําเสนอเนื้อหา
อย่างเหมาะสมและช่วยในการทําความเข้าใจเชิงลึก เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสถานการณ์
จําลองเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมวิธีการสอน 
(technological pedagogical knowledge) คือความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันหลากหลายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะความสามารถของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้สื่อสังคม (social media) สนับสนุนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 
การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหา วิธีการสอน และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ตามกรอบความคิด 

TPACK ถือเปน็แนวทางที่สอดคล้องกับการสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาและทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนทฤษฎกีารสอนที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
(constructivism) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึก หรือการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) เพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล
และการแก้ไขปัญหา (ดูภาพที่ 2.4) 
 

ภาพที่ 2.4 กรอบความคิด TPACK และคําอธิบายการบูรณาการองค์ความรู้เขา้ด้วยกันเพื่อการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

เทคโนโลยี 
(technology)

เน้ือหา
(content)

วิธีการสอน
(pedagogy)

ความสามารถและความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนเทคนิคการ

สอน แต่ยังไม่สัมพันธ์กับ
การเรียนรู้เน้ือหาและ

พัฒนาทักษะ

เทคนิคการสอน การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ

เรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 
ซ่ึงเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อช่วยในการเรียนเน้ือหา แต่ยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ความเป็นเลิศในเน้ือหา
และการพัฒนาทักษะ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แพร่กระจายเน้ือหาและ

สร้างประสบการณ์การเรียน
เน้ือหาแบบใหม่ แตล่ะเลย

ทฤษฎีการเรียนรู้

การออกแบบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในการพัฒนาเน้ือหาเชิงลึก

และทักษะท่ีจําเป็นชุดใหม่

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Mishra และ Koehler (2006, 2009) 
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กรอบความคิด TPACK สะท้อนให้เห็นว่า การหลอมรวมเทคโนโลยีเขา้ไปในการเรียนรู้และการสอน
เพื่อตอบสนองต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้น (ในที่นี้คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) ต้องคํานึงถึงเนื้อหา
และเทคนิคการสอนด้วย สื่อการเรียนรู้ ไมว่่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือแท็บเล็ต ล้วนถอืเป็นเทคโนโลยีซึ่งไม่ควร
พิจารณาแยกขาดจากเนื้อหาและวิธีการสอนเช่นกัน (เพียงแต่หนังสือเรียนกระดาษมีข้อจํากัดในความสามารถ
ทางเทคโนโลยีค่อนข้างมาก) ดังนั้น ในการจัดทําหลักเกณฑ์เพื่อใชก้ารวิเคราะห์หนังสือเรียนกระดาษและ
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 คณะผูวิ้จัยพิจารณาหลักเกณฑ์
ตามองค์ประกอบในกรอบความคิด TPACK ก่อน จากนั้นจึงสังเคราะห์หลักเกณฑ์ทีบู่รณาการองค์ประกอบ
เหล่านั้นเข้าด้วยกัน 
 
- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปกระดาษ (หนังสือเรียน) และอิเล็กทรอนิกส ์
(แท็บเล็ต) คณะวิจัยยึดตามแนวทางที่ได้ศึกษาไว้ในส่วนของหลักสูตร นัน่คือ เนื้อหาตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะดังนี้ 

• ให้ความสําคญักับแนวคิดหลกั (big ideas) และคําถามสําคัญ (essential questions) 
รวมถึงระเบียบวิธีในการเข้าถึงความรู้และความจริงของแต่ละสาขาวิชา 

• เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสงู เช่น การประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
มากกว่าทักษะการคิดขั้นตํ่า เช่น การจดจํา หรือการทําความเข้าใจ 

• เน้นความสําคญัของความรู้เชิงบูรณาการ หรือการเชื่อมต่อความรู้ข้ามสาขาวิชา 
 

- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหวิ์ธีการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
วิธีการสอน (pedagogy) มีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะ

แนวทางการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและคอยป้อนความรู้อยู่ฝ่ายเดียวอาจเหมาะสําหรับการเรียนรู้ที่อิง
เนื้อหาเป็นหลัก (เฉพาะการสอนให้ครอบคลุมหัวข้อในเนื้อหาทั้งหมด แต่ไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาเชิงลึก) ทว่าไม่เหมาะสําหรับการพัฒนาทักษะ ซึ่งควรใช้แนวทางการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ความสามารถในการสื่อสารอันซับซ้อน 
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  

 
Pacific Policy Research Center (2010) รวบรวมงานวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและเสนอว่า

ครูควรจัดการเรียนการสอนโดย 1) ให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้และปัญหาในโลกจริง 2) สนับสนุน
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการตั้งคําถามและหาคําตอบด้วยตนเอง (inquiry-based learning) 3) 
ส่งเสริมการทําโครงการร่วมกับผู้อ่ืน และ 4) ให้ความสําคัญกับการสอนให้นักเรยีนรู้จักเรียนรูด้้วยตนเอง 
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(มากกว่าแค่เรยีนรู้เนื้อหา) คณะวิจัยได้สํารวจวรรณกรรมและรวบรวมข้อเสนอและวิธีการสอนในรูปแบบที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 
o การเรียนรูผ้่านโครงงาน (project-based learning) และการเรียนรู้ผ่านปญัหา (problem-

based learning) 
การเรียนรู้ผ่านโครงงานคือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและ

จัดการกับการเรียนรู้ของตัวเองให้บรรลุโครงงานตามที่ได้กําหนดไว้  โครงงานมักจะถูกพัฒนาขึ้นจากปัญหาใน
โลกจริงและคําถามหรือแนวคดิที่ครูต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ Darling-Hammond และคณะ (2008) 
ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แบบนี้ว่า จะทําใหผู้้เรียนเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและผลิตข้อเสนอหรือผลงาน
ด้วยตนเอง รู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าการ
เรียนรู้ในห้องเรียนแบบเก่า 

 
การเรียนรู้ผ่านปัญหาคือรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านโครงงานซึ่งให้ความสําคัญกับกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหาจริงหรือจําลอง จอห์น แบเรลล ์(2554) อธิบายว่า การเรียนรู้ผ่านปัญหาเป็นการ
เรียนรู้ตามแนวทางการสืบค้นแบบ (KWHLAQ) (ดูกรอบที่ 2.1) โดยเริ่มต้นจากการสํารวจความรู้เดิมของ
ตนเอง ต้ังกรอบปัญหาและหาข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มเติม สบืค้นและคัดเลอืกข้อมูลที่จําเป็น สังเคราะห์เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอและหาวิธีการนําเสนอให้กับเพื่อนร่วมช้ัน รวมถึงเรียนรู้จากคําถามและทบทวนข้อเสนอใหม ่ ด้วยเหตุ
นี้ ในการเรียนรู้จากปัญหา ครูต้องปรับหลักสูตรทั้งหมด โดยเปลี่ยนจากการแก้โจทย์การบ้านในบทเรียนเดียว
ไปเป็นการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดทั้งวิชา นอกจากนั้น ครูต้องปรับบทบาทหน้าที่
จากผู้คอยป้อนข้อมูลไปเป็นคนที่คอยแนะนําและช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 
กรอบที่ 2.1 แนวทางในการสืบคน้แบบ KWHLAQ 

• K หมายถึงอะไรที่นักเรียนคิดว่าตนรู้ (know) หรือการสํารวจความรู้เดิม 

• W หมายถึงอะไรที่นักเรียนต้องการ (want) และจําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม 

• H หมายถึงนักเรียนจะทําอย่างไร (how) เพื่อค้นคว้าหาคําตอบที่ต้องการ และจะเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้
อย่างไร ภายใต้เวลาที่จํากัด  

• L หมายถึงนักเรียนได้เรียนรู้อะไร (learning) บ้างเมื่อการค้นคว้าสิ้นสุดลง 

• A หมายถึงการประยุกต์ใช้ (apply) ข้อมูลและผลการค้นคว้ากับวิชาต่างๆ หรือในชีวิตประจําวันได้
อย่างไร 

•  Q หมายถึงคําถาม (question) ชุดใหม่ที่เกดิขึ้นหลังจากการค้นคว้า แล้วเราจะหาคําตอบเหล่านั้นได้
อย่างไรในวิชาหรือบทเรียนถดัไป 

ท่ีมา: จอห์น แบเรลล์ (2554)   
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การเรียนรู้ผ่านปัญหาจะแตกต่างจากการตอบคําถามสั้นๆ ท้ายบทของหนังสือเรียน ซึ่งมักมีคําตอบที่
ตายตัวเฉลยเอาไว้ในหนังสือแบบฝึกหัด เนือ่งจากการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาจรงิหรือจําลองจะมีลักษณะ
ที่แบเรลล์เรียกว่า “โครงสร้างหลวม” (ill-structured) หรือ “ไมส่ามารถนิยามได้ชัดเจน” (ill-defined) 
กล่าวคือ เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาคําตอบที่ถูกหรือผดิได้ชัดเจน แตกต่างจากปัญหาที่ม ี “นยิามชัดเจน” 
(well-defined) ซึ่งสามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้ชัดเจน ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะดงักล่าวมี
ความสําคัญอยา่งมากในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยสถานการณปั์ญหาที่ซับซ้อนและยากจะรบัมือ อาทิ 
วิกฤตเศรษฐกจิโลก ปัญหาโลกร้อน ฯลฯ 

 
แบเรลลส์รุปขอ้ดีของการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหาจําลอง ดังนี้ 

• ฝึกทักษะการคดิขั้นสูงในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ข้อเสนอหรือผลิตภัณฑ์ที่เป่ียมด้วย
นวัตกรรมสําหรับปัญหาในศตวรรษใหม ่

• เสริมสร้างความสามารถในการตั้งคําถามที่จะช่วยวางกรอบในการหาคาํตอบ 

• รู้จักไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลทั้งหมดกอ่นการจัดทําข้อเสนอ และทบทวนแก้ไขขอ้เสนอ
หลังการนําเสนอ 

• ฝึกทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

• กระตุ้นความอยากรู้ผ่านโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนและท้าทาย  

• เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาข้อมูลและทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ไขปัญหา 

• เพิ่มระดับการมีส่วนร่วม เนื่องจากนักเรียนรู้สึกมีเป้าหมายในการเรียนรู้ สนุกกับการสวม
บทบาทของนักแก้ปัญหา และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับโครงการ 

• ปลูกฝังความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
 
นอกจากนั้น งานศึกษาของ Darling-Hammond และคณะ (2008) พบว่า ในแง่ของการเรียนรู้

ข้อเท็จจริงนั้น การเรียนรู้ผ่านปัญหาไม่ได้แตกต่างจากการสอนแบบทั่วไป ทว่าในการพัฒนาทักษะ เช่น การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จรงิ วิธีการ
เรียนรู้ดังกล่าวให้ผลดีกว่ามาก 

 
o การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือคือวิธีการสอนที่แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและใหท้ํางานร่วมกันเพื่อ
สนับสนุนการทํางานจนนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม สถานศึกษาหรอืครูที่นําวิธีการเรียนการสอนดังกล่าวมา
ใช้จําเป็นต้องปรับหลักสูตรและเลือกใช้สือ่การเรียนรู้ที่สนับสนุนการทํางานเป็นกลุ่ม 
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เดวิด ดับเบิลยู. จอห์นสัน และ โรเจอร์ ที. จอห์นสัน (2554) อธิบายว่า งานวิจัยต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 
1990 ช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือถือเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนรู้ของ
นักเรียนได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการแขง่ขันและการทาํงานเป็นเอกเทศ อาทิ ความเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึก 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและการเปิดมุมมองให้กับคณุค่าที่
แตกต่างหลากหลาย และการพัฒนาทักษะทางสังคมที่จาํเป็นต่อการทํางานและการเรียนรู้ (เช่น สามารถ
จัดการกับความเครียดได้ดี มีความเป็นผู้นํา ฯลฯ) 

 
พวกเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการที่ช่วยขัดเกลาความสามารถในการพิพาท

เชิงสร้างสรรค์ (constructive controversy) และการต่อรองเชิงบูรณาการ (integrative negotiation) ซึ่ง
จําเป็นต่อโลกที่มีการพึ่งพาอาศัยและมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น การพิพาทเชิงสร้างสรรค์หมายถึงการ
อภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของทางเลือก ข้อเสนอ แนวคิด หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกแต่ละคนอาจเห็นไม่
ตรงกัน โดยนักเรียนต้องศึกษาและสืบค้นข้อมูลทีส่นับสนุนจุดยืนของตนเอง หาวิธีนําเสนอเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่ืน
เห็นชอบกับจุดยืนของตน เปิดใจยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และพร้อมที่จะสนับสนุนจุดยืนของผู้เห็นต่างหาก
เห็นว่าสมควร รวมถึงรู้จักสังเคราะห์เอาข้อดีของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกันเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด ส่วนการ
ต่อรองเชิงบูรณาการหมายถึงการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในกรณีที่ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายไม่ลงรอยด้วย
วิธีการอันสร้างสรรค์และสันติ 

 
กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้แบบร่วมมือนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ยังช่วยฝึกการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งในโลกที่ความขัดแย้งทั้งใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศทวีเพิ่มมากขึน้ และโลกที่ปัญหาทวีความซับซ้อนมากขึ้นจนต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข 

 
o การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ (Experience-based learning) 

ลักษณะที่โดดเด่นของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันของผู้เรียน เป็นหัวใจของการออกแบบการเรียนการสอน Anderson 
และคณะ (2001) อธิบายถึงองค์ประกอบที่สําคัญทีสุ่ดสําหรับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือ การทีผู่้เรียนได้
วิเคราะห์ประสบการณ์ของตนผ่านการตรึกตรอง ประเมิน และรื้อสร้างประสบการณ์เหล่านั้นใหม ่ (อาจทําโดย
ปัจเจกหรือทําร่วมกับผู้อ่ืน) เพื่อที่จะดึงและสร้างความหมายในการเรียนรู้จากชุดประสบการณ์ก่อนหน้า  

 
Anderson และคณะ (2001) ระบุถึงองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังนี้ 

• ประสบการณ์ถูกใช้เป็นฐานและตัวกระตุ้นการเรียนรู้ 

• นักเรียนเป็นผู้สร้างประสบการณ์และความหมายในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
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• การเรียนรู้สัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม  

• การเรียนรู้เป็นกระบวนการองค์รวมที่ไม่อาจแยกขาดกับบริบททางสังคมที่กระบวนการ
เรียนรู้เกิดขึ้น 

 
ด้วยลักษณะดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จึงปฏิเสธการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางและ

การจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชาแบบเป็นเอกเทศ และสนบัสนุนการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนและการสร้างความหมายในการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง  

 
กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับตัวนักเรียนโดยตรง ทั้งในระดับ

ปัจเจกและสังคม ในระดับปัจเจก ผูเ้รียนเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ของตน ครุ่นคิดถึง
ประสบการณ์เหล่านั้น เปิดรับชุดประสบการณ์ใหม่ๆ  และสร้างความหมายให้กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนใน
ระดับสังคม การเรียนรู้เชื่อมโยงกับชุดประสบการณ์ทางสงัคม ซึ่งเกี่ยวพันกับศีลธรรมและความรับผิดชอบทาง
สังคมและการเมือง 

 
o การเรียนรูผ้่านการลงมือตามสภาพจริง (Authentic learning) 

การเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริงคอื การเรียนรู้จากปัญหาที่ซับซ้อนในโลกจริงผ่านกิจกรรมทีใ่ห้
นักเรียนสวมบทบาท กรณีศกึษา สถานการณ์ปัญหา และการมีส่วนร่วมในโลกเสมือน สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้จะมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับของจริงและมลีักษณะเชิงบูรณาการ เช่น การบริหารเมือง การทํา
โครงการเสนอองค์กรต่างๆ การสร้างบ้าน ฯลฯ  

 
Lombardi (2007) สรุปลักษณะสําคัญในการออกแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริง ดังนี้ 

• สัมพันธ์กับโลกจริง (real-world relevance): กิจกรรมในการเรยีนรู้ต้องใกล้เคียงกับ
ลักษณะงานในโลกจริง 

• ปัญหามีลักษณะที่ไม่สามารถนิยามได้ชัดเจน (ill-defined problem): ปัญหาในโลกจริงมี
ความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการประยุกต์ใช้สูตรหรือชุดความรู้ในแบบเรียน
อย่างตรงไปตรงมา 

• ใช้การสืบค้นอย่างต่อเนื่อง (sustained investigation): ปัญหาในโลกจริงไม่สามารถแก้ได้
ภายในไม่ก่ีนาที เหมือนในแบบเรียน และจําเป็นต้องใช้เวลาและการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

• ใช้แหล่งข้อมลูและมุมมองที่หลากหลาย (multiple sources and perspectives): การทํา
ความเข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาตามสภาพจริงทาํให้นักเรียนต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูล
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และมุมมองที่หลากหลาย และรู้จักเลือกใชข้้อมูลและมุมมองที่ถูกต้องและเหมาะกับการแก้ไข
ปัญหา 

• ทบทวนการเรียนรู้ (reflection): การทํากิจกรรมตามสภาพจริง ซึ่งมีความซับซ้อนและไม่มี
คําตอบที่ตายตัว ทําให้นักเรียนต้องหมั่นทบทวนถึงการเรียนรู้ของตนเอง  

• มีมุมมองเชิงบูรณาการ (interdisciplinary perspectives): ลักษณะของปัญหาตามสภาพ
จริงจะไม่จํากัดอยู่ภายใต้ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้น นักเรียนจึงต้องบูรณาการความรู้
ข้ามสาขาวิชาเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา 

• การประเมนิอย่างต่อเนื่อง (integrated assessment): กระบวนการประเมินต้องทําอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับแก้ตลอดกระบวนการ ไม่ใช่การวัดผลเพียงครั้งเดียว
ตอนท้ายเทอม 

• มีการตีความและคําตอบได้หลากหลาย (multiple interpretation and outcomes): การ
ทํากิจกรรมตามสภาพจริงทําให้เกิดการตีความและข้อเสนอทางแก้ที่หลากหลาย โดยไม่มี
คําตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว 

 
Lombardi (2007) เสนอว่า ลักษณะการเรียนรู้ผ่านสภาพจริงดังที่กล่าวไปจะช่วยพัฒนา “การ

ตัดสินใจ” ในการแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ “อดทนและเปิดใจ” ให้กับการ
ถกเถียงอย่างต่อเนื่อง ฝึก “ความสามารถในการสังเคราะห์” เพื่อค้นหาคําตอบภายใต้บริบทใหม่ๆ  ที่ซับซ้อน 
และสร้าง “ความยืดหยุ่น” ในการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อค้นหานวัตกรรมสําหรับข้อเสนอ 

 
- สรุปหลักเกณฑ์ในการวเิคราะห์วิธีการสอนตามแนวทางการพัฒนาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

จากการสํารวจวรรณกรรมของนวัตกรรมการสอนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
คณะวิจัยสังเคราะหห์ลักเกณฑ์สําหรับการวิเคราะห์วิธีการสอนในสื่อการเรียนรู้ดังนี้ 

• ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

• สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่งความเป็นจริงและใช้ตัวอย่างจริงในการเรียนรู้ 

• สัมพันธ์กับประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้เรียน 

• นําเสนอวิธีการสอนอันหลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

• เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาหรือโครงงานที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถนิยามได้
ชัดเจน 

• เน้นกระบวนการตั้งคําถามและสืบค้นคําตอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• ให้ความสําคญักับการเรียนรู้แบบร่วมมือและการแก้ไขความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ 



42 

• เน้นการทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน รวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน 

• นําเสนอวิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

 
- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยีแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพัฒนาการของไอซีทีในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 และส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษใหม่อย่าง
มาก เพราะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ (ทักษะและความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักเรียนในยุค
ดิจิตอล) แต่รวมถึง “วิธีการเรียนรู้” (การใช้เทคโนโลยีเพื่อทําให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ ปรับเข้ากับบุคคล 
และสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากขึ้น) และ “ช่วงเวลาในการเรียนรู้” (การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองมากขึ้น) 

 
คณะวิจัยสรุปความสามารถของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือเรียนซึ่งได้เปลี่ยน

จากหนังสือเรียนกระดาษเป็นหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ดังนี้ 

• มีชีวิต (living) และมีพลวตั (dynamic): หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถแกไ้ขและ
ปรับข้อมูลใหท้นัสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอรอบการพิมพ์ครั้งใหม ่ ซึ่งมักใช้เวลาหลายปี
และส่งผลให้ขอ้มูลและตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง หรือไม่ถูกต้องตามบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนไป 

• มีปฏิสัมพันธ์ (interactive): เทคโนโลยีช่วยใหผู้้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในการ
เรียนรู้ได้โดยตรง เช่น ใช้เครื่องมือไม้บรรทัดวัดขนาดของสี่เหลี่ยมเพื่อคาํนวณหาพื้นที่ 

• มีส่วนร่วม (participative): เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนสามารถถามความเห็น แบ่งปันผล
การเรียนรู้ หรือถกเถียงในประเด็นต่างๆ กับเพื่อนร่วมช้ันหรือเพื่อนที่อยู่ห่างไกลได้ในทันท ี
การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ช่วยสนับสนุนการสร้างความหมายให้กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึก
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจุดยืนของตน และสร้างทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

• การเชื่อมต่อ (connected): ไอซีที โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนเชื่อมต่อกับ
แหล่งข้อมูลข่าวสารมากมายได้ทันที หรือติดต่อกับนักเรียนในระดับช้ันสูงกว่า ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือเพื่อนนักเรียนทั่วโลกที่อาจกําลังเรียนในหัวข้อหรือประสบปัญหาเดียวกัน เพื่อขอ
คําแนะนําหรือแลกเปลี่ยนความเห็น ความสามารถนี้ช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะเป็น
เครือข่ายมากขึ้น  

• ใช้สื่อผสมอันหลากหลาย (multimedia): เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยให้การนําเสนอ “ตัวบท” 
ทําได้มากกว่าแค่ตัวหนังสือ เช่น ในรูปของวิดีโอ ไฟล์เสียง สไลด์ ฯลฯ ซึ่งงานวิจัยของ 
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Nallaya (อ้างจาก UNESCO 2010) พบว่า การใช้สื่อผสมอันหลากหลายช่วยให้การเรียน
ภาษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

• ปรับเปลีย่นตามความสามารถและระดับการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน (adaptive 
and self-paced): เทคโนโลยีช่วยให้การทําแบบฝึกหดัหรือข้อสอบปรับเปลี่ยนตามความ
ยากง่ายได้ ดังนั้น นักเรียนทีเ่ก่งในหัวข้อนั้นๆ ก็สามารถข้ามไปทําแบบฝึกหัดในระดับสูงกว่า 
หรือนักเรียนทีไ่ม่เก่งในหัวข้อนั้นก็ไม่จําเป็นต้องฝืนข้ามไปทําแบบฝึกหัดที่ยากโดยยังไม่เข้าใจ
เนื้อหาพื้นฐาน ด้วยความสามารถนี้ สถานศึกษาไมจ่ําเป็นต้องแบ่งห้องออกเป็นเด็กเก่ง
หรือไม่เก่ง ซึ่งมักส่งผลต่อการแบ่งแยกทางสังคมในระยะยาว 

• เนื้อหาไม่ยึดติดกับตัวสื่อ (not container-specific): เนื้อหาในรูปของดิจิตอลจะสามารถ
แยกจากตัวสื่อที่รองรับได้ กล่าวคือ เราสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาลงในเครื่องรับได้
หลากหลาย เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้ในทุกที่และทุกเวลา (ubiquitous)  

• สามารถเลือกประกอบเนื้อหาเปน็ส่วนๆ ได้เอง (modular): หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่จําเป็นต้องมาในรูปของหนังสือทั้งเล่มอีกต่อไป ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาเป็น
หน่วยย่อย เช่น “บท” (เหมอืนกับการซื้อเพลงผ่าน iTune ซึ่งไม่จําเป็นต้องซื้อเพลงทั้งอัลบ้ัม
อีกต่อไป แต่สามารถเลือกเฉพาะเพลงที่ชอบได้) ซึ่งช่วยให้หนังสือเรยีนมีความหลากหลาย
มากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการในระดับช้ันเรียนหรือกระทั่งนักเรียนในระดับปัจเจก
มากขึ้น 

• สามารถคน้หา แก้ไข จดบันทึก หรือทาํคัน่หนา้ได:้ ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีดิจิตอล 
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายดายและรวดเร็ว แก้ไขข้อมูลที่คิดว่าผดิพลาดหรือเพิ่มเติม
ข้อมูลใหท้ันสมัย จดบันทึกข้อมูลสําคญัหรือต้ังคําถามทิ้งไว้ และคั่นหน้าหรือทําป้ายช่ือเพื่อ
แบ่งประเภทข้อมูลเอาไว้ 

• เก็บประวัติการเรียนรู้เอาไว้อย่างเป็นระบบและสร้างระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่
รวดเร็วและต่อเนื่อง: สื่อการเรียนรู้ดิจิตอลสามารถเก็บประวัติการเรียนรู้ของนักเรียน
รายบุคคลได้ และให้ความเห็นตอบกลับอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดการเรียนรู้ 
(formative assessment) อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการประเมินผลงานกันเองในหมู่เพื่อน
นักเรียนด้วย (peer review) 

 
ลักษณะของเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินการออกแบบสื่อการเรียนรู้ว่า

ได้ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากน้อยเพียงใด  
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ในส่วนถัดไป คณะวิจัยสังเคราะห์หลักเกณฑ์ตามกรอบความคิด TPACK ซึ่งหลอมรวมองค์ประกอบ
ของเนื้อหา วิธีการสอน และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน 

 
- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างเทคโนโลยี เนื้อหา และวิธีการสอน ตามแนวทาง

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า กรอบความคิด TPACK อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ

องค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการสอน แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี เช่น แนวคิด
เรื่อง “หลักสูตรดิจิตอล” (digital curriculum) สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการสอดแทรกเทคโนโลยี
ดิจิตอลเข้าไปในทุกมิติของการเรียนรู้ กล่าวคือ เทคโนโลยีดิจิตอลจะถูกหลอมรวมเข้าไปในการออกแบบ
เนื้อหาและวิธีการสอน ดังนั้น เทคโนโลยีในที่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้เครื่องมือไอซีทีเท่านั้น แต่รวมถึง 
“วิธีคิด” ซึ่งสะท้อนผ่านวิธีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้แบบใหม่ (Abbey, N/A)  

 
UNESCO (2010) อธิบายว่า ไอซีทีได้สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบใหม่ ซึ่งปรับเปลี่ยนบทบาท

ของครูและนักเรียนอย่างมาก กล่าวคือ ครูได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่คอยป้อนข้อมูล เป็นศูนย์กลางของ
แหล่งข้อมูล และเป็นผู้ควบคุมและกํากับการเรียนการสอนเองทั้งหมด ไปเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ 
(facilitator) และผู้ที่คอยช้ีแนะความรู้ (knowledge navigator) โดยใช้วิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ในทํานองเดียวกัน นักเรียนก็ต้องปรับบทบาทจากผู้ที่คอยรับความรู้จากครู
และผลิตซ้ําความรู้เหล่านั้นด้วยการเรียนรู้แบบเป็นเอกเทศ ไปเป็นการเรียนรู้ที่ตนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ผลิตสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมไปกับเพื่อนนักเรียน สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่นี้มีลักษณะ
เช่นเดียวกับที่ปรากฏในภาพที่ 2.5 ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากที่ครูเป็นศูนย์กลางมา
เป็นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีอันหลากหลาย และครูทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 2.5 การเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเก่าทีค่รเูป็นศูนย์กลางกับการเรียนรู้แบบใหม่ที่นักเรียนเปน็
ศูนย์กลางในการเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 
ท่ีมา: http://www.21stcentech.com/communications-learning-evolution-textbook/ 

 
Barbara Means (2008) อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน “เนือ้หา” และ “วิธีการเรียนรู้” 

ทั้งเพื่อรองรับมาตรฐานที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ดังนี้ (ดูตารางที่ 2.3) 

 
ตารางที่ 2.3 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเนื้อหาและวิธีการเรียนรูต้ามหลักสูตรและเพื่อสรา้ง

ประสบการณก์ารเรียนรู้แบบใหม ่
 สนับสนุนมาตรฐานตามหลักสูตร สนับสนุนเนื้อหานอกเหนือจากมาตรฐานใน

หลักสูตรและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เนื้อหา 
(technological 
content 
knowledge) 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายพื้นที่ออนไลน์ในการ
เข้าถึงเนื้อหา แบบเรียน หรือแบบทดสอบ ตาม
มาตรฐานในหลักสูตร ให้กับครูและนักเรียน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อแปลงเนื้อหาในรูปแบบใหม่ เช่น 
เนื้อหาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามพลวัต
ของความรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือการใช้
เทคโนโลยีแบบใหม่ในการนําเสนอเนื้อหา อาทิ การใช้
โมเดล โปรแกรมจําลอง หรือโปรแกรมประยุกต์ ใน
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เนื้อหาแบบใหม่ 

วิธีการเรียนรู้ 
(technological 
pedagogical 
knowledge) 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประเมินเพื่อ
การพัฒนาตามมาตรฐานในหลักสูตร (formative 
assessment) และการทําข้อเสนอแนะให้กับ
นักเรียนผ่านฐานข้อมูลท่ีเก็บบันทึกผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ัง
การสร้างความรูด้้วยตนเอง (constructivism) การ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (connectivism) และการ
ทํางานเป็นทีม (collaborative learning) 

ท่ีมา: ปรับจาก Means 2008 
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ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดับการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ในด้านหนึ่งเทคโนโลยีถูกใช้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานในหลักสูตรทั้งในแง่เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง 
เทคโนโลยีถูกใช้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ไม่หยุดนิ่งตามหลักสูตรและการใช้เทคนิคการนําเสนอ
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
 

o การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเนื้อหา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเก็บบันทึกและดึงข้อมูลช่วยให้การกระจายและการเข้าถึงเนื้อหาทําได้

กว้างไกลมากขึ้นและราคาถูกลง ตัวอย่างเช่น องค์กรด้านการศึกษาของรัฐหรือบริษัทเอกชน สามารถนําเนื้อหา 
แบบเรียน และข้อสอบ เก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ และสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและดึง
แหล่งข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการเก็บบันทึกและดึงข้อมูลยังทําให้การ
เข้าถึงเนื้อหามีลักษณะไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่ (time-shifting) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียนของนักเรียน นอกจากนั้น เทคโนโลยียังอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยได้ง่ายขึ้น เช่น 
การใช้ตัวอย่างที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือการอ้างถึงงานวิจัยช้ินใหม่ล่าสุด รวมถึงเนื้อหาเหล่านั้นยัง
สามารถปรับให้เข้ากับระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้ด้วย  

 
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมปีฏิสัมพันธ์ (interaction) การทําให้เห็นเป็นภาพ (visualization) และ

การสร้างสถานการณ์จําลอง (simulation) ยังทําให้ประสบการณ์ในการเข้าถึงเนื้อหานั้นมีลักษณะทีเ่ปลี่ยนไป 
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ช่วยให้การนําเสนอเนื้อหามีความใกล้เคยีงกับการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง (authentic learning) ซึ่งเป็นไปได้ยากหากปราศจากเทคโนโลยีสมัยใหม ่ เช่น การศึกษาปรากฏการณ์
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ฯลฯ หรอืการที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหาได้โดยตรงและแก้ไขเพิม่เติมเนื้อหาเหล่านั้นได้ ก็ทําให้การเรียนรู้มลีักษณะดึงการมีส่วนร่วมจากนักเรียน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  

 
o การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวธิีการเรียนรู ้

เทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้ที่เรียกว่า “วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง” 
(constructivism) และ “วิธีการสร้างความรู้ผ่านเครือข่าย” (connectivism) โดยทฤษฎีแรกหมายถึงการ
เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างความหมายให้กับสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแม้จะไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ แต่
ไอซีทีมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เช่น นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
ผลิตเนื้อหาด้วยตนเอง (user-generated content) นําความรู้จากหลากหลายแหล่งมาปรับเปลี่ยนและ
ผสมผสานกันใหม่ (remixing) และแบ่งปันความรู้ชุดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในชุมชนออนไลน์ (sharing) เพื่อถาม
ความเห็นและปรับแก้ไข ส่วนทฤษฎีหลัง ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในยุคดิจิตอล สะท้อนถึงการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันที่มีลักษณะ “เป็นเครือข่าย” “ไร้ระเบียบ” และ “ซับซ้อน” มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “สังคม
เครือข่าย” (network society)  
 

George Siemens (2004) สรุปหลักการสําคัญของทฤษฎกีารเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไว้ดังนี้  

• การเรียนรู้คือกระบวนการในการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลหรือหน่วยความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
และความสามารถในการขยายเครือข่ายความรู้ถือเป็นหัวใจสําหรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 

• การเรียนรู้และความรู้เกิดขึ้นบนฐานของความหลากหลายในมุมมองและความเห็น และ
ความสามารถในการเปรียบเทียบและเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดหรือความรู้ต่างๆ เป็นทักษะที่
สําคัญ 

• ความสามารถในการค้นหาความรู้สําคัญกว่าความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่การ
เรียนรู้อะไร (know-what) และการเรียนรู้อย่างไร (know-how) เท่านั้นอีกต่อไป แต่เป็น
การเรียนรู้ว่า “ที่ไหน” (know-where) ที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้ 

• การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการภายในในระดับปัจเจกเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่
เชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 

• การเรียนรู้เป็นกระบวนการอันต่อเนื่องที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและมีพลวัต 
 

นอกจากเทคโนโลยีจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการสร้างความรู้ผ่าน
เครือข่าย การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการ
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ล้วนสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษใหม่ นั่นคือ การเรียนรู้ผ่านโครงการและปัญหา การเรียนรู้ผ่านความร่วมมือ การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตามสภาพจริง  

 
กล่าวโดยสรุป การสํารวจวรรณกรรมข้างต้นช่วยให้คณะวิจัยสามารถสังเคราะห์หลักเกณฑ์ตาม

แนวทางของกรอบความคิดของ TPACK ดังนี้ 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสรา้งฐานข้อมูลสําหรบัครูและนักเรยีนในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อัน
หลากหลาย 

• การใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยตามพลวัตในการเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้ 

• การนําเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร การทําให้เป็นภาพ และการสร้างสถานการณ์
จําลอง เพื่อสนับสนุนการทําความเข้าใจเนื้อหา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุให้นักเรียนผลิตสร้างสื่อ ผลงาน หรือความรู้ด้วยตนเอง 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
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• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เข้ากับแต่ละบุคคล 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

• การใช้เทคโนโลยีสําหรับเก็บประวัติการเรียนรู้และทําการประเมินที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และ
สนับสนุนการประเมินกันเอง  

 
กรอบที่ 2.3 สรุปหลักเกณฑท์ั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษที ่2 
 

กรอบที่ 2.3 สรุปหลักเกณฑ์ในการวเิคราะห์สื่อการเรียนรู้ 
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เนื้อหา 

• ให้ความสําคัญกับแนวคิดหลัก (big ideas) และคําถามสําคัญ (essential questions)  

• เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  

• เน้นความสําคัญของความรู้เชิงบูรณาการ  

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์วิธีการสอน 
• ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นหลัก 

• สัมพันธ์กับบริบทในโลกจริง 

• สัมพันธ์กับประสบการณ์ท้ังในอดีตและปัจจุบันของผู้เรียน 

• นําเสนอวิธีการสอนอันหลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

• เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาหรือโครงงานที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถนิยามได้ชัดเจน 

• เน้นกระบวนการตั้งคําถามและสืบค้นคําตอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• ให้ความสาํคัญกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการแก้ไขความขัดแย้ง 

• เน้นการตรึกตรองการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน รวมถึงการประเมินเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

• นําเสนอวิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยี 
• มีชีวิต (living) และมีพลวัต (dynamic) 

• มีปฏิสัมพันธ์ (interactive) 

• มีส่วนร่วม (participative) 

• การเชื่อมต่อ (connected)  

• ใช้สื่อผสมอันหลากหลาย (multimedia) 

• ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน (adaptive and self-paced) 

• เนื้อหาไม่ยึดติดกับตัวสื่อ (not container-specific) 

• สามารถเลือกประกอบเนื้อหาเป็นส่วนๆ ได้เอง (modular) 
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• สามารถค้นหา แก้ไข จดบันทึก หรือทําคั่นหน้าได้ 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามกรอบความคิด TPACK
• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างฐานข้อมูลสําหรับครูและนักเรียนในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อันหลากหลาย 

• การใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยตามพลวัตในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ 

• การนําเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร การสร้างภาพ และการสร้างสถานการณ์จําลอง เพื่อสนับสนุนการทํา
ความเข้าใจเนื้อหา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนผลิตสร้างสื่อ ผลงาน หรือความรู้ด้วยตนเอง 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เข้ากับแต่ละบุคคล 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• การใช้เทคโนโลยีสําหรับเก็บประวัติการเรียนรู้และทําการประเมินที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และสนับสนุนการประเมิน
กันเอง  

 
ในหัวข้อ 2.2 และ 2.3 คณะวิจัยใช้หลักเกณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นในการวิเคราะห์หลักสูตรและสื่อการเรยีนรู้ของ
ไทยให้สอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทําข้อเสนอในการแก้ไข 
 
2.3 บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับหลักสูตรแกนกลางของไทยตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ถือเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (standard-based 

curriculum) ที่กําหนดเกณฑ์การเรียนรู้ขั้นตํ่าจากส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงและตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หลักสูตรนี้เป็นผลผลิตสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้มีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยแต่เดิมระบบการศึกษาของไทยมีลักษณะรวมศูนย์ทั้งหมด กล่าวคือ กระทรวง 
ศึกษาธิการมีหน้าที่จัดทําหลักสูตรที่กําหนดเนื้อหาสาระ โครงสร้างเวลาเรียน และการจัดการเรียนการสอน
แบบเบ็ดเสร็จ หลักสูตรอิงมาตรฐานในปัจจุบันจึงเป็นการประนีประนอมระหว่างแนวคิดการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นกับการรักษามาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศเอาไว้ 

 
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 กําหนดโครงสร้างหัวข้อไว้ทั้งหมด 20 หัวข้อ คือ 1. วิสัยทัศน ์ 2. 

หลักการ 3. จดุหมาย 4. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. การจัดการเรียนรู้ 7. สื่อ
การเรียนรู้ 8. ระดับการศึกษา 9. สาระการเรียนรู้ 10. มาตรฐานการเรียนรู้ 11. ตัวช้ีวัด 12. การจัดเวลาเรียน 
13. โครงสร้างเวลาเรียน 14. การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16. 
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การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 17. เกณฑ์การวัด การประเมินผล และการจบการศึกษา 18. เอกสาร
หลักฐานการศกึษา 19. การเทียบโอนผลการเรียน และ 20. การบริหารจัดการหลักสูตร  

 
ในการวิเคราะห์ว่าหลักสูตรแกนกลางฯ ของไทยมีความสอดคล้องตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 

21 มากนอ้ยเพียงใด คณะผู้วิจยัได้นําหลักเกณฑ์ที่ประมวลไว้มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และจัดทํา
ข้อเสนอ รวมถึงนําข้อมูลที่ได้รับจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์มาประกอบการวิเคราะห์ โดย
การวิเคราะห์หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ ส่วนแรกเป็นส่วนของเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ส่วนที่สองเกี่ยวพันกับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดผล และส่วนสุดท้ายคือมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด  

 
2.3.1 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  
 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อ วิสัยทัศน ์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรยีน 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งล้วนสะท้อนถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังในการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่า หลกัสูตรแกนกลางของไทยให้ความสําคัญกับทกัษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในฐานะเป้าหมายหลักมากนอ้ยเพียงใด เพราะการวางกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนย่อมสร้างภาพที่
ชัดเจนสําหรับผู้นําหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ  

 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนนี้พบว่า แม้จะมีการระบุถึงสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน นั่นคือ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงมี
เนื้อหาที่ระบุให้เห็นความสําคัญของทักษะปรากฏอยู่บ้าง เช่น “มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต” ในหัวข้อ “จุดหมาย” ทว่าโดยรวมแล้ว 
ทักษะและความรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ยังไม่ได้รับความสําคัญในฐานะ “เป้าหมายหลัก” อย่างชัดเจน 
รวมถึงยังไม่ถูกร้อยโยงเข้ากับเนื้อหาส่วนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของตัวช้ีวัด ความกํากวมและไม่ชัดเจนนี้อาจทํา
ให้โรงเรียนและครูผู้สอนที่เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติเกิดความสับสนและไม่แน่ใจถึง
ระดับความสําคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณค่าและคุณลักษณะซึ่งดู
จะได้รับความสําคัญมากกว่าในส่วนของเป้าหมาย โดยที่คุณค่าเหล่านั้นมีลักษณะที่กว้างเกินไปและบางส่วนก็
ขัดแย้งกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

 
คณะผู้วิจัยจัดทําบทวิเคราะห์และข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่ปรากฏใน

ตารางที่ 2.4
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ตารางที ่2.4 บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับแก้ในส่วน “เปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนรู้” ในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
หัวข้อ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์ ไม่มีการกล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน แต่เน้นไปที่ 
“คุณลักษณะ” และ “เจตคติ” มากกว่า 

ควรกล่าวถึงความสําคัญของทักษะและความรูส้ําคัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ในฐานะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตร 

หลักการ ไม่มีการกล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในฐานะหลักการสําคัญในการ
ออกแบบหลักสูตร 

ควรเพิ่ม 
- “เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อาทิ ทักษะการคิด ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะชีวิตและการทํางาน ควบคู่ไป
กับการเรียนเนื้อหาตามกลุ่มสาระวิชา” 
- “เป็นหลักสูตรที่ให้ความสําคัญกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ

ออกแบบเนื้อหา วิธีการสอน และวิธีการประเมิน ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายใน
การพัฒนาทักษะดังกล่าว” 
- “เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการเรียนเนื้อหาตาม

สาระวิชา และให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง” 

จุดหมาย - มีการกล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบางส่วน เช่น “มีความรู้อันเป็น
สากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต” แต่ถูกกลบความสําคัญด้วยจุดหมายอื่นที่
มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งหลายข้อก็ดูไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- ไม่มีการกล่าวถึงจุดหมายในการพัฒนาความรู้เชิงบูรณาการที่สําคญัใน

ศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

- ควรระบุให้ชัดเจนในเป้าหมายว่า “มีทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 อาทิ ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านสารสนเทศ ฯลฯ” รวมถึงควรเน้นย้ําถึง
ความสําคัญของ “การเรียนรู้แนวคิดและความรู้เชิงบูรณาการที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”  
- ควรตัดชุดคุณค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้หรือคุณลักษณะที่จําเป็น

ต่อการเรียนรู้ ทํางาน และใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน 

- ระบุถึงสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียด

- เสนอให้มีการจัดแบ่งสมรรถนะให้เป็นระบบที่ชัดเจน ให้รายละเอียดมากขึ้นและ
ครอบคลุมถึงทักษะอื่นๆ ให้รอบด้านยิ่งขึ้น ดังเช่นข้อเสนอของกลุ่ม P21 
- เน้นย้ําถึงความสําคัญของทักษะหรือสมรรถนะและสอดแทรกการพัฒนาทักษะ

เหล่านี้เข้าไปในทุกส่วนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทิศทางในการ
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หัวข้อ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เท่ากับกรอบความคิดของกลุ่ม P21

 
พัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- คุณลักษณะบางข้อเป็นการกําหนดคุณค่าไว้ล่วงหน้า (pre-determined 
values) เช่น รักความเป็นไทยหรืออยู่อย่างพอเพียง ซึ่งอาจขัดแย้งกับ
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
- คุณลักษณะบางข้อกว้างเกินไปและอาจยากสําหรับผู้ปฏิบัติในการนําไปใช้

เป็นแนวทางสําหรับกําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เช่น รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ หรือมุ่งมั่นในการทํางาน 
- คุณลักษณะยงัไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นไปที่
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และทํางานในศตวรรษที่ 21 เช่น มีความเป็น
ผู้นําและรับผิดชอบ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความริเริ่ม มีความสามารถในการ
ทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าเสี่ยงและมีนวัตกรรม เป็นต้น (ดูข้อเสนอ
เพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 4) 
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2.3.2 การจัดการเรียนรู้และการวัดผลตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เกี่ยวพันกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ การ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ระดับการศึกษา สาระการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัด การประเมิน และการจบการศึกษา 

 
ในแง่ของหลักการแล้ว ข้อเสนอในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้” สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 เพราะเสนอให้มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมสนับสนุนให้ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย อีกทั้งในส่วนหัวข้อ “ระดับการศึกษา” ก็แบ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระบุถึงทักษะและ
คุณลักษณะที่คาดหวังในแต่ละช่วงระดับ ซึ่งให้อิสระกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามช่วงระดับโดยใช้
ผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่
ตีกรอบชัดเจนและการออกแบบตัวช้ีวัดที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในระดับช้ันปี (ไม่ใช่ช่วงชั้นตามที่ระบุในหัวข้อ 
“ระดับการศึกษา”) ซึ่งอาจจํากัดอิสรภาพในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ในส่วนของสื่อการเรียนรู้นั้น หลักสูตรแกนกลางระบุให้การออกแบบสื่อการเรียนรู้อ้างอิงกลับไปที่

ตัวช้ีวัดในหลักสูตรซึ่งอิงเนื้อหาเป็นหลกั ทําให้ไม่ได้มีการเน้นความสําคัญของการผสมผสานทกัษะเข้าไปใน
เนื้อหา ในสว่นของการวัดผลนั้น แม้จะมีการสนับสนนุให้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและเน้นวัดผลการ
ทํางานจริงในระดับช้ันเรียน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดให้วัดผลโดยอ้างอิงกลับไปที่ตัวช้ีวัด ซึ่งเน้นการ
ประเมินเนื้อหามากกว่าทักษะ  

 
จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า แม้ในเชิงหลักการ การจัดการเรียนรู้และการวัดผลจะมีหลายส่วนที่

สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ตัวช้ีวัดที่ออกแบบโดยอิงเนื้อหาค่อนข้างมากและการจัด
โครงสร้างเวลาเรียนที่เคร่งครัด กลับไม่สอดคล้องกับหลักการในการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
ตารางที่ 2.5 นําเสนอบทวิเคราะห์และข้อเสนอให้มีการปรับหัวข้อต่างๆ ในกลุ่มนี้ตามหลักเกณฑ์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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ตารางที่ 2.5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับแก้ในส่วน “การจัดการเรียนรู้และการวัดผล” ในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
หัวข้อ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้ - สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะเสนอการจัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องปรับบทบาทไปเป็นผู้คอยสนับสนุนการเรียนรู้ 
(facilitator) และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learners) (สอดคล้อง
กับแนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น)  
- นําเสนอรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการสร้างความรู้ 

กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฯลฯ  
- อย่างไรก็ตาม การที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนโดยตอบสนองต่อมาตรฐาน

และตัวชี้วัด ซึ่งให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เนื้อหาตามกลุ่มสาระวิชามากกว่าการ
พัฒนาทักษะ อาจเป็นข้อจํากัดในการประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ในหลักสูตร 

ปรับเปลี่ยนส่วนอื่นให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร 
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายหลัก มาตรฐานและตัวชี้วัด และการจัด
โครงสร้างเวลาเรียน ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

สื่อการเรียนรู้ - ไม่มีการระบุให้สื่อการเรียนรู้นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (ทั้งในแง่ของเนื้อหาและวิธีการสอน) 
- มีการกําหนดให้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการที่ตัวชี้วัดใน

หลักสูตรเน้นไปที่เนื้อหามากกว่าทักษะ อาจส่งผลให้สื่อการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามตัวชี้วัดเท่านั้น โดยไม่พยายามผสมผสานทักษะเข้ากับเนื้อหา 
- ไม่มีการระบุถึงการใช้ไอซีทีและศักยภาพของเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้

ผ่านเครือข่ายสังคม การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การผลิตผลงานผ่านสื่อใหม่ ฯลฯ 

- ระบุให้ชัดเจนถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ควบคู่กับเนื้อหา เพื่อให้การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมในสื่อการเรียนรู้
เน้นการพัฒนาทักษะเป็นเป้าหมายหลัก 
- ระบุให้ชัดเจนถึงการใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบใหม่ 

สาระการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งอิงกับสาขาวิชา โดยไม่ได้กล่าวถึง
ทางเลือกอื่นในการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาผ่านการทํา
โครงงานหรือการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

- ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดการเรียนรู้โดยอิงกลุ่มสาระวิชา (discipline-
based) เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรู้เท่านั้น วิธีการจัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับรายวิชา แต่สามารถใช้วิธีการอนั
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หัวข้อ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ (outcome-based) เช่น 
การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มประสบการณ์ 
ฯลฯ  
- อาจจัดกลุ่มการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันเข้าเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มภาษาและการ

สื่อสาร (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) กลุ่มคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์ (สังคมศึกษาและศิลปะ) 
รวมถึงกลุ่มความรู้เชิงบูรณาการทีส่ําคัญในศตวรรษที่ 21 (เช่น สุขศึกษา 
พลเมืองศึกษา ฯลฯ) เพื่อ 1) ให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
สาขาวิชาในหลักสูตรมากขึ้น และ 2) เปิดให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการมากขึ้น (ข้อเสนอนี้คล้ายคลึงกับแนวทางจัดกลุ่มการ
เรียนรู้ของสิงคโปร์ในภาคผนวก 2) 

ระดับการศึกษา แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละระดับ 
การแบ่งระดับดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและเหมาะสําหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรปรับใช้กับการออกแบบตัวชี้วัดด้วยเช่นกัน  

- ควรปรับวิธีการออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีแบ่งระดับการศึกษา 
- ควรปรับให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละช่วงระดบัสะท้อนถึงพัฒนาการ
ได้อย่างชัดเจน (ดูกรณีของสิงคโปร์ในภาคผนวก 3) 
 

การจัดเวลาเรียน
และโครงสร้าง
เวลาเรียน 

- กําหนดโครงสร้างเวลาเรียนไว้ตายตัวและบังคับเวลาเรียนขั้นต่ําตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน 8 สาระ ซึ่งรวมกันคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ (ประถม) และ 70 เปอร์เซ็นต์ 
(มัธยมต้น) ของเวลาเรียนทั้งหมด  
- โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระดับ

- ไม่ควรกําหนดจํานวนเวลาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่ตายตัว
เกินไป เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดเวลาตาม
หลกัสูตรสถานศึกษามากขึ้น 
- ระบุให้ชัดเจนว่าสถานศึกษามีอิสระในการออกแบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
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หัวข้อ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ประถมศึกษา แต่ไม่สามารถทําได้ในระดับมัธยมศึกษา
- การกําหนดชั่วโมงเรียนที่มากเกินไปและจํากัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจเป็น

อุปสรรคต่อการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการ และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเรียกร้องเวลาในการสอนมากกว่า รวมถึงอาจส่งผลให้ครูขาดความกระตือรือร้น
ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของนักเรียน  
- ถึงแม้ในทางปฏิบัติจะมีการเปิดโอกาสให้ครูสอนเชิงบูรณาการได้ แต่ยังไม่มีการระบุให้

ชัดเจน 
- มีการกําหนดเวลาเรียนทั้งหมด “ไม่น้อยกว่า” 1,000 ชั่วโมง (ประถมศึกษา) และ 

1,200 ชั่วโมง (มัธยมศึกษา)6  
- มีการแบ่งเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร้อมของจุดเน้นออกจากกัน 

การ โดยไม่จําเป็นต้องยึดวิธีการแบ่งคาบเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- ควรปรับลดเวลาเรียนตามข้อบังคับในหลักสูตรให้ลดลงและสนับสนุน

วิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากขึ้น 
(ตามวิสัยทัศน์ “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น”)7 
- รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม

ตามความพร้อมและจุดเน้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและ
เวลามากขึ้นในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเฉพาะสําหรับสถานศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพยายามส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ แต่ไม่ได้มีการระบุถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม การพัฒนาทักษะ และเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมเหล่านี้
ควรส่งเสริมความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทักษะชีวิตและการทํางาน 

ควรระบุให้ชัดว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติด้วย
ตนเองตามสภาพจริง 
 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และเกณฑ์

- มีการระบุถึงเทคนิคการประเมินหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประเมินโครงงาน แฟ้ม
สะสมงาน การสังเกต ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เสนอให้
ใช้วิธีประเมินจากผลงาน (performance-based assessment) อย่างไรก็ตาม มีการ

- ในเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรระบุให้ชัดเจนถึง
ความสําคัญของการวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 

                                                            
6 แม้จะมีการออกคําสั่งให้แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนของรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยจากเดิมกําหนดว่า “ไม่เกิน” เป็น “ไม่น้อยกว่า” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษา
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกที่ออกแบบเองเข้าไปได้ แต่การสัมภาษณ์ครูผู้สอนส่วนมากเห็นว่าทุกวันนี้นักเรียนต้องเรียนเยอะอยู่แล้ว การกําหนด “ไม่น้อยกว่า” จึงไม่ช่วยให้ครูสามารถจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
7 เวลาเรียนในหลักสูตรของไทย คือ ไม่ต่ํากว่า 1,000 ชั่วโมง/ป ี ในระดับประถมศึกษา และไม่ต่ํากว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี ในระดับมัธยมศึกษา จัดว่าสูงมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม OCED ที่มี
ค่าเฉลี่ยเวลาเรียนบังคับอยู่ประมาณ 800-900 ชั่วโมง/ปี แต่ประเทศเหล่านี้กลับมีผลคะแนน PISA สูงกว่าประเทศไทย 
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การวัด การ
ประเมิน และการ
จบการศึกษา 
 

กําหนดให้การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งส่วนมากเป็นตัวชี้วัดเชิงเนื้อหามากกว่าทักษะ 
- ในการประเมินในระดับอื่นๆ (ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ) 

ไม่ได้มีการกล่าวถึงวิธีการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
- ในเกณฑ์การวัดผลไม่มีการระบุถึงความสําคัญของการวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

- สนับสนุนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน (performance-based 
assessment) หรือการประเมินการทํางานตามสภาพจริง (authentic 
assessment) ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
- ในการประเมินระดับชาติ ควรเสนอให้มีการประเมินความเข้าใจ 

(literacy-based assessment) ซึ่งวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้และความเข้าใจเชิงลึก 
- ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เน้นการวัดทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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2.3.3 มาตรฐานและตัวชี้วัดตามแนวทางการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ซึ่งถูกแยกออกมาเนื่องจากคณะผู้วิจัยเห็นว่า
มาตรฐานและตัวช้ีวัดถือเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรที่กําหนดในรายละเอียดว่า หลักสูตรต้องการอะไร 
(ทักษะ คุณลักษณะ เนื้อหา) ควรสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร และเมื่อพิจารณาว่าหลักสูตรแกนกลาง
ปัจจุบันคือหลักสูตรอิงมาตรฐานที่กําหนดเกณฑ์การเรียนรู้ขั้นตํ่าของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีความสําคัญต่อการปรับ
หลักสูตร 

 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานของกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 กลุ่ม คือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า เนื้อหาในมาตรฐานโดยรวมสอดคล้อง
กับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กล่าวคือ มีการผสมผสาน
ทักษะในการเรียนรู้เนื้อหา เช่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริง รวมถึงมีการเน้นย้ําแนวคิดหลัก
ของกลุ่มสาระวิชา เช่น กระบวนการแก้ไขปัญหาและใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการหาความจริง การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น มาตรฐานในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ยังระบุถึงความสําคัญของการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เช่น การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
หรือการเรียนรู้ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
อย่างไรก็ตาม การสอดแทรกทักษะเข้าไปในเนื้อหา การเน้นย้ําแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้สําคัญ 

และการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ ไม่ได้ปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่
ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และเป้าหมายสําคัญในการออกแบบมาตรฐาน ความไม่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ยังปรากฏในบางมาตรฐานที่กําหนด “คุณค่า” ล่วงหน้าลงไปในเนื้อหา โดยเฉพาะในกลุ่มสาระ
วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย เช่น “วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า” “มีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเป็นไทย” “เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ใหค้วามสําคัญกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตผุล นอกจากนัน้ยังไม่มี
มาตรฐานใดสนับสนุนการใช้เครื่องมือไอซีทีในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัญหาสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง

อยู่ที่การออกแบบตัวช้ีวัดที่บังคับรายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไปในทุกช้ันปี ซึ่งทําให้หลักสูตรแกนกลางที่
อ้างว่าเป็น “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” กลายเป็น “หลักสูตรอิงเนื้อหา” (content-based curriculum) 
มากกว่า และแม้มาตรฐานในบางกลุ่มสาระวิชา เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะออกแบบมาโดยเน้น
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ทักษะและกระบวนการคิด แต่ตัวช้ีวัดกลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เพราะหลายส่วนยังยึดโยงกับ
เนื้อหามากกว่า ปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหัวข้ออื่นๆ ที่ในเชิงหลักการแล้วสอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 แต่ตัวช้ีวัดกลับไม่สะท้อนเป้าหมายดังกล่าว 

 
ตัวช้ีวัดที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในทุกระดับช้ันปียังจํากัดอิสระในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา เพราะ

ครูต้องใช้เวลาส่วนมากไปกับการสอนเนื้อหาตามตัวช้ีวัดให้ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้เทคนิคการสอนที่ดึงการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาการสอนนานและไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงเนื้อหาที่กําหนด
ในตัวช้ีวัด นอกจากนั้น การออกแบบตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันปียังทําให้ยากสําหรับ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

 
จากข้อวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอในการปรับแก้มาตรฐานและตัวช้ีวัดให้สอดคล้องตาม

แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. ควรปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เช่น ให้ความสําคัญกับทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านสถานการณ์จริง 
เปิดให้มีการเชื่อมโยงความรู้ข้ามสาขาวิชา เน้นแนวคิดสําคัญและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระวิชา  

2. ควรตัดตัวช้ีวัดออกไปและจัดทําเอกสาร “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” แยกออกมาเหมือนใน
กรณีของหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2544 ซึ่งทําให้ตัวช้ีวัดดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
แต่เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ข้อดีของการทําเช่นนี้คือ สถานศึกษาที่ไม่มีศักยภาพในการสร้าง 
“ตัวช้ีวัด” ระดับสถานศึกษา สามารถนําเอกสารดังกล่าว (หลังจากปรับให้ตัวช้ีวัดอิงทักษะ
มากขึ้นและเสนอชุด “ตัวช้ีวัด” ที่เป็นทางเลือกอันหลากหลายตามความต้องการของ
สถานศึกษา) ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับจัดการเรียนรู้ได้ ขณะที่สถานศึกษาที่มีศักยภาพในการ
จัดทําตัวช้ีวัดเองก็มี อิสระในการออกแบบตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับ
สถานศึกษาได้ 

3. ควรปรับตัวช้ีวัดที่อิงเนื้อหาค่อนข้างมากให้อิงทักษะหรือผลลัพธ์ในการเรียนรู้มากขึ้น  และ
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการในแต่ละระดับอย่างชัดเจน  

4. ควรปรับตัวช้ีวัดจากทุกช้ันปีเป็นระดับช่วงชั้น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ครูมีอิสระในการจัดเรียนรู้ได้มากขึ้น  

 
นอกจากบทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรบัแก้มาตรฐานและตัวช้ีวัดโดยรวม คณะผู้วิจัยนําเสนอบท

วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
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ภาษาไทย 
• เน้นย้ําความสําคัญของการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในฐานะผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่สําคัญ

ที่สุด 

• แบ่งมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษา โดยสาระที่หนึ่งถึงสามจากที่เคย
แบ่งเป็น หนึ่ง การอ่าน สอง การเขียน และสาม การฟัง การดู และการพูด ควรแบ่งออกเป็น
ทักษะในการตีความ (interpretation) ซึ่งประกอบด้วยการอ่าน การฟัง และการดู และ
ทักษะในการนําเสนอ (presentation) ซึ่งประกอบด้วยการเขียน การพูด และการนําเสนอ
ด้วยภาพ  

• ควร เพิ่ มมาตรฐานในส่ วนของทักษะการสื่ อสารระหว่ า ง บุคคล  (interpersonal 
communication) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะในการทํางานเป็นทีมตามกรอบความคิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  

• สนับสนุนให้มีการเรียนภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ไขปัญหา และ
การฝึกทักษะการคิดระดับสูง 

• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการฝึกการใช้ภาษาแบบ “มีปฏิสัมพันธ์” 

• ทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารควรผนวกรวมอยู่ในทุกสาระวิชา เพราะทักษะการ
ตีความ (การอ่าน ฟัง และดู) ทักษะการนําเสนอ (เขียน พูด และนําเสนอด้วยภาพ) และ
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (การทํางานเป็นทีม) จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในทุก
สาขาวิชา 

• เชื่อมโยงการเรียนภาษาเข้ากับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์และภาษา (การนําเสนอ
ข้อมูลผ่านสัญลักษณ์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เช่น การสร้างกราฟ สถิติ) หรือการเรียน
วรรณกรรมควบคู่กับประวัติศาสตร์ (เช่น วรรณกรรมสะท้อนชุดคุณค่าและความจริงอะไร
ภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) 

• ควรจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกลุ่มการเรียนรู้เดียวกัน 
เพราะช่วยในการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยฝึกทักษะการ
สื่อสารและทํางานข้ามวัฒนธรรม  

• ตัวช้ีวัดหลายตัวเป็นการวัดความรู้เชิงเนื้อหาแบบแยกส่วนมากกว่าให้ความสําคัญกับ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้และพัฒนาการตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การออก
เสียงได้ถูกต้อง คัดลายมือตัวบรรจง มีมารยาทในการอ่านและการเขียน 

• ตัวช้ีวัดในมาตรฐาน ท 5.1 เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมยังเน้นการ “ท่องจํา” และให้
ประเมินวรรณคดีและวรรณกรรมไปในทาง “ช่ืนชม” หรือในฐานะ “มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ” ซึ่งไม่ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผล  
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• ตัวช้ีวัดในส่วนของทักษะการนําเสนอยังเน้นการนําเสนอตามรูปแบบต่างๆ ที่ตายตัว มากกว่า
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ 

• ตัวช้ีวัดยังให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภาษาในระดับ “ตัวบท” (text) มากกว่าการเรียน
ภาษาภายใต้สถานการณ์หรือกิจกรรมสังคมต่างๆ (situated learning) เช่น ให้ความสําคัญ
กับการจับใจความตัวบทมากกว่าฝึกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อตอบคําถามอย่างใครเป็นผู้สร้าง
ตัวบทขึ้นมา หรือตัวบทน้ีถูกสร้างขึ้นมาภายใต้บริบทแบบไหนและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  

 
คณิตศาสตร์  

• ในส่วนมาตรฐานของวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เพราะให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง 
รวมถึงการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

• ในระดับตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลายตัวยังเน้นการวัดความรู้ เชิงเนื้อหามากกว่าทักษะและ
กระบวนการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เช่น การแปลงปัญหาและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวคิดและระเบียบวิธีหลักทางคณิตศาสตร์ที่
ควรได้รับความสําคัญอย่างต่อเนื่อง 

• แม้จะมีการระบุถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ ใน
มาตรฐาน แต่ตัวช้ีวัดไม่ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวได้เต็มที่ 

• แม้ในตัวช้ีวัดจะมีการกล่าวถึงความสําคัญของการแก้ปัญหา แต่ส่วนมากเป็นการแก้โจทย์ทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง ตัวช้ีวัดควรระบุถึงความสําคัญ
ของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับประสบการณ์ประจําวันเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ขั้นสูง และสร้างเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง 

• สาระที่ 6 ซึ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ควรผนวกรวมเข้าไปในเนื้อหาตามที่ปรากฏ
ในสาระต่างๆ เพื่อสะท้อนเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการเรียนเนื้อหา  

 
วิทยาศาสตร์ 

• ในส่วนของมาตรฐานสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะเน้นย้ําความสําคัญ
ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะในการสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีในการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองซ้ําหรือการหา
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ และจิตวิทยาศาสตร์ เช่น เคารพการใช้หลักฐาน มีความใฝ่รู้ใน
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คําถามทางวิทยาศาสตร์ รู้จักต้ังข้อสงสัยกับข้อกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมี
การระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในรูปของเทคโนโลยี รวมถึงการหาผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี 

• ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะเน้นความสามารถในการ
อธิบาย ทดลอง สืบค้น และสื่อสารการค้นพบ อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดยัง
แบ่งแยกการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ตามระดับช้ันมากเกินไป โดยเน้นการอธิบายและทดลองใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และเน้นการสืบค้นความรู้และการสื่อสารใน
ระดับมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
พร้อมๆ กันตลอดการเรียนรู้ 

• ตัวช้ีวัดยังบังคับการเรียนเนื้อหาในแต่ละชั้นปีมากและกระจัดกระจายเกินไป ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการออกแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการและการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

• ในระดับตัวช้ีวัดยังไม่ได้ระบุถึงความสําคัญของการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับ
ศาสตร์อ่ืนๆ 

• ไม่ควรแยกสาระที่ 8 ซึ่งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ออกจากสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ เพราะถือเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้สําคัญที่ควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับ
การเรียนเนื้อหาในมาตรฐานอื่นๆ 

 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

• ถือเป็นกลุ่มสาระวิชาที่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดทั้งใน
มาตรฐานและตัวช้ีวัด ทั้งๆ ที่มีลักษณะเนื้อหาที่สามารถสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และความรู้เชิงบูรณาการที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้มาก 

• มาตรฐานและตัวช้ีวัดบางตัวพยายามสอดแทรกชุดคุณค่าบางอย่างมากเกินไป เช่น ในสาระที่ 
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คาดหวังให้นักเรียน “ช่ืนชม” “บอกความสําคัญ” “เห็น
คุณค่า” “ประพฤติตนแบบอย่าง” ของพุทธศาสนาและสาวก และเน้นการท่องจําคําสอน 
โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประยุกต์ใช้คําสอนในชีวิตจริง
หรือกับปัญหาสังคมร่วมสมัย 

• มาตรฐานและตัวช้ีวัดไม่ได้ระบุถึงการเรียนรู้เชิงบูรณาการของวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์ 

• ตัวช้ีวัดถูกออกแบบโดยเอาเนื้อหาเป็นที่ต้ังมากเกินไป โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับแนวคิด 
ความท้าทาย คําถามหลัก และระเบียบวิธีสําคัญ ตัวอย่างเช่น ตัวช้ีวัดกําหนดเนื้อหาความรู้
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ด้านเศรษฐศาสตร์มากมาย แต่ไม่ได้ระบุถึงแนวคิดหลักหรือคําถามสําคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์  

• ตัวช้ีวัดยังครอบคลุมแต่เนื้อหาโดยไม่ได้พยายามเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับสถานการณ์หรือ
ปัญหาสังคมจริงที่มีความซับซ้อน 

• ควรเปลี่ยนกรอบเวลาของตัวช้ีวัดจากช้ันปีเป็นช่วงชั้น โดยเฉพาะเนื้อหาทางสังคมศึกษาที่มี
ลักษณะไหลลืน่และเป็นองค์รวม การแบง่ตัวช้ีวัดรายปีทําให้สถานศึกษาออกแบบหลักสูตร
เชิงบูรณาการและจัดการเรียนการสอนตามชุดประสบการณ์ได้ยาก เช่น การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา “จิตอาสา” อาจไม่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดได้ภายใน 1 ปี  

 
ภาษาต่างประเทศ 

• ในส่วนของมาตรฐานสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน โดยแยกออกเป็นทักษะในการนําเสนอ ตีความ และสื่อสาร
ระหว่างบุคคล นอกจากนั้นยังระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม (ภาษากับ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม) ความสําคัญของภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ภาษากับความสัมพันธ์ในระดับโลก (ภาษากับความเข้าใจถึงการพึ่งพากันระดับโลก) ทว่าใน
ระดับตัวช้ีวัดกลับไม่ได้สะท้อนเป้าหมายในมาตรฐานเท่าที่ควร 

• ตัวช้ีวัดในแต่ละชั้นปีไม่สามารถทําให้เห็นพฒันาการด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

• ควรเพิ่มทักษะในเชิงทัศนาการ (visual skills) ทั้งในการดูและนําเสนอด้วยภาพ 

• ควรเพิ่มทักษะในการทํางานเป็นทีมในฐานะตัวช้ีวัดหนึ่งภายใต้มาตรฐาน ต 1.2 มทีักษะการ
สื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

• ควรเพิ่มทักษะในการสื่อสาร/ทํางานข้ามวัฒนธรรมในฐานะตัวช้ีวัดหนึ่งภายใต้มาตรฐาน ต. 
2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใชไ้ด้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

• ควรเพิ่ม “ความรู้ในเรื่องโลก” ผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศในฐานะตัวช้ีวัดหนึ่งภายใต้
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
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2.3.4 ข้อเสนอในการปรับหลักสูตรโดยรวม 
 

ตารางที่ 2.6 สรุปข้อเสนอในการปรับหลักสูตรแกนกลางโดยอิงกับหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
หลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งนําเสนอไว้ในส่วนที่ 3.3.1 

 
ตารางที่ 2.6 ข้อเสนอในการปรับหลักสูตรแกนกลางใหส้อดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

หลักเกณฑ์ ข้อเสนอ
เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน
ฐานะเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ 

- กําหนดให้ชัดเจนในหัวข้อ “วิสัยทัศน์” “หลักการ” “จุดหมาย” “สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และ 
“คุณลักษณะอันพึงประสงค์” ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความรู้เชิงบูรณาการที่สําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายหลักของการเรียนรู้  
- ปรับ “สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน” (ทักษะ) ให้เป็นระบบและครอบคลุมทักษะรอบด้านกว่าท่ีเป็นอยู่ 

รวมถึงสอดแทรกเป้าหมายในการพัฒนาทักษะเข้าไปในการออกแบบหัวข้อต่างๆ ในหลักสูตร 
- ปรับ “คุณลักษณะอันพึงประสงค์” โดยเน้นคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และการทํางานใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก เช่น ความเป็นผู้นําและความรับผิด ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสําหรับผู้ท่ีนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 

พัฒนาทักษะการคิดและ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ควบคู่กับเนื้อหา 

- ปรับหลักสูตรให้อิงทักษะ (skill-based curriculum) มากขึ้น โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า การ
เรียนรู้ทักษะไม่ใช่การปฏิเสธการเรียนเนื้อหา แต่เป็นการเน้นยํ้าถึงทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
ความรู้ผ่านเนื้อหา ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และจดจําเนื้อหาได้ลึกและนานขึ้น 
- ปรับมาตรฐานโดยคํานึงถึงความสาํคัญของการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ความรู้

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับตัวชี้วัดให้อิงทักษะมากขึ้น และลดเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ลงเพื่อเพิ่มเวลาให้กับการสอนที่

เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ความรู้  
เน้นการนําเสนอแนวคิดหลักและ
คําถามสําคัญ 

- ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญกับแนวคิดหลัก คําถามสําคัญ 
ความท้าทาย และระเบียบวิธีในการหาความจริงของแต่ละกลุ่มสาระวิชา มากกว่าพยายามออกแบบ
ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด 

เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับ
สถานการณ์จริง 

- เน้นยํ้าความสําคัญของการเรียนรู้ผ่านสถานการณจ์ริง (situated knowledge) หรือใช้ข้อมูลจริงใน
การเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้” “มาตรฐานการเรียนรู้” “ตัวชี้วัด” “การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้” และ “สื่อการเรียนรู้” ซ่ึงช่วยให้การเรียนรู้สัมพันธ์กับชีวิตจริงมากขึ้น และสะท้อนความ
ซับซ้อนของปัญหาจริง 

สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้ - เพิ่มความสําคัญของไอซีทีในหลักสูตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอก
ห้องเรียน การทํางานเป็นทีม และเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะในหัวข้อ 
“การจัดการเรียนรู้” และ “สื่อการเรียนรู้”  

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ 

- ปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสําหรับการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านโครงงาน ปัญหา และชุด
ประสบการณ์ ใน “โครงสร้างเวลาเรียน” 
- สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้” “สาระการเรียนรู้” 

“มาตรฐานการเรียนรู้” และ “ตัวชี้วัด”  
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หลักเกณฑ์ ข้อเสนอ
ให้อิสระกับสถานศึกษาในการ
ออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นหรือนักเรียน 

- ปรับ “โครงสร้างเวลาเรียน” ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและนักเรียนได้มากขึ้น 
- ปรับ “ตัวชี้วัด” ให้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้นเนื้อหา เพราะ

ตัวชี้วัดท่ีอิงทักษะและกระบวนการคิดจะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า
ตัวชี้วัดท่ีอิงเนื้อหา 
- กรอบเวลาในการออกแบบตัวชี้วัดควรเป็นช่วงระดับมากกว่าชั้นปี ซ่ึงช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้

สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง 

สนับสนุนนวัตกรรมการสอนที่เน้น
การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้ 

- ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่นสําหรับเทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้
ความรู้ เช่น การเรียนรู้จากปัญหา การเรียนรู้จากโครงงาน  
- ระบุให้ชัดเจนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องอิงกับคาบเรียนและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ซ่ึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับการใช้นวัตกรรมการสอนที่ต้องใช้เวลามากกว่าการสอน
แบบป้อนความรู้ 
- ปรับตัวชี้วัดให้อิงทักษะมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ดึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

สนับสนุนการวัดผลท่ีสอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

- ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลงและแม่นยําในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 รวมถึงสะท้อนพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 
- ปรับการวัดและเกณฑ์การวัดให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการประเมินผลการ

ปฏิบัติ (performance-based assessment) ในระดับชั้นเรียน และการประเมินความเข้าใจ 
(literacy-based assessment) ในการวัดผลระดับชาติ 

 
2.4 บทวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ตามแนวคดิทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

หลักสูตรแกนกลางฯ ได้บรรจุ “สื่อการเรียนรู้” ไว้ในหลักสูตรฯ โดยอธิบายถึงใจความสําคัญ 3 
ประการ คือ หนึ่ง สื่อการเรียนรู้ควรมีหลากหลายประเภท (เช่น สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ) ตามความเหมาะสมของระดับการพัฒนาการและลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
สอง ส่วนกลางมอบอํานาจให้กับสถานศึกษามากขึ้นในการเลือกใช้ จดัทํา และประเมินสื่อการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของชั้นเรียนและท้องถิ่น และสาม สื่อการเรียนรู้ควรต้องสอดคล้องกับหลักสูตร 
และสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการมอบอํานาจจากส่วนกลางให้กับสถานศึกษาในการเลือกใช้หรือจัดทําสื่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทว่าในทางปฏิบัติ หนังสือที่สถานศึกษาสามารถใช้งบประมาณจากส่วนกลางตาม
นโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซื้อได้นั้น ต้องเป็นหนังสือที่อยู่ในบัญชีที่ 1 ใน
บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ซึ่งต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองจาก
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น8 ปัญหาที่เกิดจากข้อจํากัดในการใช้งบซื้อสื่อการเรียนรู้ 2 ประการหลัก 
คือ  

1) ในปัจจุบัน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รับตรวจเฉพาะ “หนังสือเรียน” ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้พ้ืนฐานเท่านั้น ไม่รวมถึงแบบฝึกหัด (ยกเว้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น) คู่มือครู และชุดการเรียนการสอน ข้อจํากัดในการใช้
งบประมาณนี้ทําให้สถานศึกษาไม่มีอิสระในการเลือกหรือจัดทําสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างแท้จริง เพราะสามารถใช้งบเลือกซื้อสื่อการเรียนรู้ได้เฉพาะ “หนังสือเรียน” ในกลุ่ม
สาระพื้นฐาน และ “แบบฝึกหัด” เพียง 3 วิชา ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)9 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่มีค่อนข้างจํากัด (เช่น 
561 บาท/คน/ปี ในกรณีประถมศึกษาปีที่ 1) สถานศึกษาจึงไม่เหลืองบเพียงพอสําหรับการ
ทําสื่อเองในระดับสถานศึกษา หรือซื้อสื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากบัญชีหนังสือที่ผ่านการ
รับรองโดย สพฐ. (จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า ปัญหาดังกล่าวถูกซ้ําเติมด้วยนโยบาย “เรียน
ฟรี” ที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมและผู้ปกครองว่า การเรียนฟรีหมายถึงไม่ต้องเสียเงินเลย 
ดังนั้น สถานศึกษาและครูจึงไม่กล้าที่จะสั่งสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น แบบฝึกหัด ซึ่งมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือหนังสืออ้างอิงอย่างพจนานุกรม ซึ่ง
ช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจผิดดังกล่าวลดแรงจูงใจของสํานักพิมพ์ในการผลิต
สื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากหนังสือเรียน) 

2) หนังสือเรียนที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพและอยู่ในบัญชีที่สามารถใช้งบสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายนั้นขาดความหลากหลาย เนื่องจาก สพฐ. ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดซึ่งค่อนข้างอิงเนื้อหาในหลักสูตรเป็นหลัก ดังนั้น สื่อ
หนังสือเรียนของไทยจึงมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาตามตัวช้ีวัดเป็นหลัก และ
ส่งผลให้เกิดการสร้างมาตรฐานการศึกษาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหมด (standardization)  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการผลิตสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้อันหลากหลายในระดับ
สถานศึกษา นอกจากนั้น เกณฑ์ตัวช้ีวัดอิงเนื้อหายังทําให้การตรวจหนังสือเรียนส่วนมาก
ละเลยวิธีการเรียนการสอน (pedagogy) และไม่สนใจเทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนรู้
แบบใหม่ (technology) ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 2110 

                                                            
8 ประเทศฟินแลนด์ในอดีตนั้น คณะกรรมการด้านการศึกษาแห่งชาติ (The National Board of Education) ตรวจสอบหนังสือเรียนทั้งหมด แต่ใน
ปัจจุบัน หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ไม่ต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ ผู้จัดพิมพ์เอกชนมีอิสระในการตีความหลักสูตรและผลิตส่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของสถานศึกษา (Vitikka และคณะ 2012) 
9 มีเพียงวิชาภาษาต่างประเทศเท่านั้นที ่สพฐ. รับตรวจทั้งชุดการเรียนการสอน คือ หนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกหัด และชุดส่ือการเรียนการสอน 
10 จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตหนังสือเอกชนรายหนึ่งพบว่า ในกระบวนการออกแบบหนังสือ สํานักพิมพ์จะต้องคํานึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว้หลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก รวมถึงคํานึงถึงวิธีคิดของผู้ตรวจคุณภาพของ สพฐ. ที่จะเน้นการตรวจเนื้อหาเป็นหลัก และไม่ควรนําเสนออะไรที่
ออกนอกเหนือจากวิธีตรวจพื้นฐานมาก บ่อยคร้ัง สํานักพิมพ์เอกชนจึงมักใช้หนังสือของกระทรวงศึกษาเป็นต้นแบบในการออกแบบหนังสือเพื่อให้
ผ่านการตรวจคุณภาพ 
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นอกเหนือจากหนังสือเรียนที่ถูกใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักในชั้นเรียนของไทยมาตลอด ภาครัฐได้ริเริ่ม
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) เพื่อนําเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคข้อมูลข่าวสาร โดยได้เริ่มทดลองในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่
1 ในป ี พ.ศ. 2555 ควบคู่ไปการพัฒนาเนื้อหาตามหลักสตูรเพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ต ก่อนที่จะขยายโครงการ
ไปสู่ระดับช้ันอื่นๆ โครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในฐานะสื่อการ
เรียนรู้ที่จะเข้ามามีบทบาทสาํคัญต่อการศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือเรียน ทว่าประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่
การมอบเครื่องมืออิเล็กทรอนกิส์ราคาแพงให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการรวมเทคโนโลยีเข้าไปในเนื้อหา
และวิธีการสอนเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิที่จําเปน็ต่อการใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษที่ 
21  

 
ในส่วนนี้ คณะวิจัยนําหลักเกณฑ์ที่ได้จัดทาํไว้ในส่วนที่ 2.1.3 (2) มาใช้ในการวิเคราะห์หนังสือเรียน

และเทคโนโลยสีื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต โดยในส่วนของหนังสือเรียนนั้น จะทําการวิเคราะห์หนังสือเรียนใน 5 
สาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่สาม ซึ่งจัดพิมพ์โดย 3 สํานักพิมพ์ คือ องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อักษรเจริญทัศน ์ และวัฒนาพานิช ส่วนแท็บ
เล็ตพีซีนั้นจะทาํการวิเคราะห์สื่อที่ทาง สพฐ. จัดทําเพื่อรองรับโครงการนําร่องสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย11  
 
2.4.1 บทวิเคราะห์หนังสือเรียนและข้อเสนอในการปรบัหนงัสอืเรียนให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
 

จากการสํารวจหนังสือเรียนใน 5 สาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เนื้อหาในหนังสือเรียนสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดในหลักสูตรอย่างมาก โดยเฉพาะหนังสือเรียนของสํานักพิมพ์เอกชน คือ อักษรเจริญทัศน์และ 
วัฒนาพานิช ซึ่งออกแบบหนังสือตามตัวช้ีวัดอย่างเคร่งครัด และมีการระบุถึงตัวช้ีวัดที่เนื้อหาของแต่ละ
บทเรียนตอบสนองไว้อย่างชัดเจนในต้นบท รูปแบบการนําเสนอตัวช้ีวัดอย่างเคร่งครัดในลักษณะดังกล่าวไม่
ปรากฏในหนังสือที่จัดทําโดยกระทรวงศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบตัวช้ีวัดมาก
เท่ากับสํานักพิมพ์เอกชน  

 
 

                                                            
11 http://netcafeclub.net/otpc/OTPCp1/LSystem/main.html 
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ใน 5 สาระการเรียนรู้ มเีพียงหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ออกแบบตามตัวช้ีวัดอย่างเคร่งครัด 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ศึกษาเป็นฉบับนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทาง สพฐ อนุญาตให้
มีการตรวจหลงัจัดจําหน่ายได้ เนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ปรากฏในสาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่
ไม่สอดคล้องกับสาระที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะมาตรฐาน ต 2.2 ที่กําหนดให้ 1) 
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลําดับ
คําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และ 2) เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนําไปใช้อย่าง
เหมาะสม12 

 
การวิเคราะห์หนังสือเรียนฉบับกระดาษตามแนวทางการพัฒนาทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 จะทําตาม

แนวหลักเกณฑ์ที่สังเคราะห์ไว้ในส่วน 2.1.3 (2) แต่จะใช้เฉพาะหลักเกณฑ์ด้าน “เนื้อหา” และ “วิธีการสอน” 
เนื่องจากหนังสือเรียนฉบับกระดาษเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีข้อจาํกัดในเรื่อง
ความสามารถของ “เทคโนโลยี” และไมส่อดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้จดัทําไว้ในส่วนของเทคโนโลยี 

 
การวิเคราะห์หนังสือเรียนในส่วนของเนื้อหาและวิธีการสอนตามสาระการเรียนรู้ปรากฏในตารางที่ 

2.7-2.11 
 

ตารางที่ 2.7 การวิเคราะหห์นงัสือเรียนภาษาไทยตามหลักเกณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์

ให้ความสําคัญกับแนวคิด
หลักและคําถามสําคัญ   

- ให้ความสําคัญกับการสื่อสารรอบด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน และดู แต่การออกแบบเนื้อหาโดยยึด
ตามตัวชี้วัดทําให้เนื้อหาส่วนมากเน้นไปที่ “รูปแบบ” การสื่อสารมากกว่า “ทักษะ” การสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพ (ในแง่นี้ หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ได้นําเสนอตามตัวชี้วัดมากเกินไปดูจะให้
ความสําคัญกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด) 
- เนื้อหาและกิจกรรมยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ทางด้านภาษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ในส่วนของวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดหลักและคําถามสําคัญ อาทิเช่น 

เรื่องราวเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบใด คุณค่าของวรรณกรรมที่ดีควร
เป็นอย่างไรในมุมมองท่ีหลากหลาย เรื่องราวนั้นสะท้อนความจริงของยุคสมัยอย่างไร  

เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

- ในการฝึกทักษะการอ่าน หนังสือเรียนไม่ส่งเสริมหรือเปิดให้นักเรียนตีความได้อย่างมีวิจารณญาณตามชุด
ประสบการณ์ของตน โดยเสนอบทวิเคราะห์ ประเด็นสําคัญ ข้อคิด และคติเตือนใจ จากเรื่องที่อ่านใน
ลักษณะสําเร็จรูป (โดยเฉพาะหนังสือของกระทรวงที่นําบทวิเคราะห์มาไว้ก่อนวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่
ให้อ่าน)  

                                                            
12 ในแง่นี้ ข้อเสนอให้มีการจัดสาระการเรียนเป็นกลุ่ม โดยมีกลุ่มหนึ่งคือภาษาและการสื่อสาร (รวมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเข้าด้วยกัน) 
อาจช่วยให้การเรียนภาษาโดยเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ทั้งในเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ทําได้ง่ายขึ้น 
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หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์
- มีกิจกรรมและแบบฝึกหัดท่ีเปิดให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ แต่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีไม่ได้ซับซ้อน

และตีกรอบอยู่เฉพาะในหัวข้อที่เรียนมากกว่าบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสารอย่างเป็นองค์รวม 
- ในเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม ส่วนมากเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาและการชื่นชมใน

รสภาษา มากกว่าฝึกทักษะการคิดวิพากษ์และการประเมิน  

เน้นความสําคัญของความรู้
เชิงบูรณาการ 

- ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และ
การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ด้านภาษาในการแสวงหาความรู้และแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในวิชาอื่นๆ  
- ในการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม เนื้อหายังไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์สังคม

และวัฒนธรรม 

สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง/เชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของผู้เรียน 

- มีการใช้ตัวอย่างงานเขียนที่สัมพันธ์กับบริบทจริงรอบตัว 
- มีกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับบริบทและประสบการณ์ตรงของนักเรียน เช่น ให้เขียนเล่าถึงประวัติสถานที่สําคัญ

ในท้องถิ่น หรือให้พูดถึงบุคคลท่ีสําคัญที่สุดในชีวิต ฯลฯ  
- มีการให้นกัเรียนเลือกใช้สื่อรอบตัวเพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาเป็นหลัก  

นําเสนอวิธีการสอนอัน
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ (เช่น การเรียนรู้จาก
โครงงานและปัญหา/การตั้ง
คําถามและสืบคน้ด้วย
ตนเอง/การทํางานเป็นทีม) 

- มีกิจกรรมให้เรียนรู้ผ่านโครงงาน และกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมจากบทเรียน ทว่าการออกแบบ
โครงงานและคําถามมีลักษณะที่ตายตัว ไม่ซับซ้อน และจํากัดอยู่ท่ีการวัดความรู้ในบทนั้นๆ มากกว่า จึงไม่
ส่งเสริมการตั้งคําถามและสืบคน้ความรู้ด้วยตนเองตามชุดประสบการณ์หรือความสนใจ 
- มีกิจกรรมให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันทํางานเป็นทีม แต่ลักษณะการออกแบบโครงงานหรือปัญหาท่ีอิงเนื้อหา

อาจทําให้นักเรียนไม่มีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนความเห็น เปิดรับฟังความเห็นอันหลากหลาย และ
พยายามหาข้อสรุปร่วมกัน 
- ในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่มีการฝึกให้สืบค้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจตัว

บทได้ดีขึ้น 
- ควรเพิ่มกิจกรรมในการใช้ความรู้ด้านภาษาเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ยังไม่ได้ใช้ความสามารถของสื่อสมัยใหม่ในการสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ส่วนมาก

เป็นการใช้สื่อเพื่อการอ่านเท่านั้น 

เน้นการทบทวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประเมินผลงานของเพื่อน
นักเรียนกันเอง 

- มีคําถามขนาดสั้นให้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง แต่ทําเพื่อสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหามากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ 
- มีการเปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนวิจารณ์งานกันเอง แต่ไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่อง 
 

นําเสนอวิธีประเมินที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ 

- หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงควรกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการเห็นจากการทําโครงงาน
และกิจกรรมท้ายบท เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน 
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ตารางที่ 2.8 การวิเคราะหห์นังสือเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักเกณฑ์เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์

ให้ความสําคัญกับแนวคิด
หลักและคําถามสําคัญ   

- เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอันหลากหลาย เช่น ให้ใช้ท้ังวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตร์และการวัดจริง ใช้สถิติในการตอบคําถาม 
- มีบทแยกออกมาเพื่อเน้นยํ้าความสําคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- มีการอธิบายกระบวนการทางคณติศาสตร์เพื่อให้เห็นถึงที่มาท่ีไปของสูตรและวิธีการคํานวณทาง

คณิตศาสตร์ โดยไม่ได้เพียงแค่การท่องจํา 
- มีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อความหมาย  

เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

- มีโจทย์และกิจกรรมให้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาท่ีจําลองสถานการณ์
จริง ทว่าโจทย์ท่ีใช้ยังมีลักษณะตายตัว จึงอาจไม่ได้ฝึกทักษะขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาจริง เช่น การตีโจทย์
ปัญหาอันซับซ้อนด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์  

เน้นความสําคัญของความรู้
เชิงบูรณาการ 

- มีการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ เช่น เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ แต่ยังไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่อง 

สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง/เชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของผู้เรียน 

- มีกิจกรรมให้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัว เช่น การหาพื้นที่ผิวของสิ่งที่อยู่รอบตัว  
- มีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางคณติศาสตร์และการแก้ไขปัญหาในชีวิต

จริง เช่น การคํานวณดอกเบี้ย ฯลฯ 
- มีการใช้ข้อมูลจริงประกอบการอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น ข้อมูลผู้ติดโรคเอดส์ ข้อมูลผู้ประสบ

อุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ฯลฯ 

นําเสนอวิธีการสอนอัน
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ (เช่น การเรียนรู้จาก
โครงงานและปัญหา/การตั้ง
คําถามและสืบคน้ด้วย
ตนเอง/การทํางานเป็นทีม) 

- มีคําถามและกิจกรรมที่ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวอย่างหรือสถานการณ์จาํลอง 
แต่เป็นสถานการณ์ท่ีค่อนข้างตายตัวแบบง่ายๆ ยังไม่ค่อยมีการเรียนรู้ผ่านโครงงานหรือปัญหาที่มีลักษณะ
เปิดและซับซ้อนเพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตรใ์นการตีกรอบคําถาม เก็บรวมรวมข้อมูล และ
นําเสนอวิธีแก้ไขปัญหา 
- มีการสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่การออกแบบกิจกรรมหรือโครงงานที่มีลักษณะตายตัวอาจทําให้

นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะตามแนวทางการเรียนรู้ 
 

เน้นการทบทวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประเมินผลงานของเพื่อน
นักเรียนกันเอง 

- มีคําถามขนาดสั้นให้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง แต่ทําเพื่อสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
- กิจกรรมไม่ได้ส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนถกเถียงหรือวิจารณ์วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ี

แตกต่างกัน 

นําเสนอวิธีประเมินที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ 

- หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงควรกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการเห็นจากการทํากิจกรรม
หรือแก้โจทย์ปัญหาให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน 
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ตารางที่ 2.9 การวิเคราะหห์นังสือเรียนวทิยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์

ให้ความสําคัญกับแนวคิด
หลักและคําถามสําคัญ   

- เน้นพัฒนากระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้งข้อสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง 
การแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
- สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

- มีโจทย์และกิจกรรมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทว่าโจทย์ท่ีเปิดให้ประยุกต์ใช้ความรู้
ส่วนมากยังมีลักษณะตายตัว จึงอาจไม่ได้ฝึกทักษะขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาจริง (มีโจทย์ในเชิงโครงงาน
เปิดอยู่บ้าง เช่น การให้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น แต่ยังเป็นส่วนน้อย) 

เน้นความสําคัญของความรู้
เชิงบูรณาการ 

- มีคําถามและกิจกรรมที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อสังคม
โดยรวม เช่น วิทยาศาสตร์กับอาหาร วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
- ความสําคัญของการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ นั้นยังไม่ปรากฏชัด 

สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง/เชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของผู้เรียน 

- มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์รอบตัว เช่น การใช้ความรู้ทาง
พันธุกรรมในการสังเกตลักษณะของคนในครอบครัว ฯลฯ 
- มีการเชื่อมโยงเนื้อหาด้วยตัวอย่างหรือข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือประสบการณ์รอบตัวนักเรียน 
- มีคําถามและกิจกรรมที่พยายามให้นักเรียนตรึกตรองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตกับปรากฏการณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 

นําเสนอวิธีการสอนอัน
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ (เช่น การเรียนรู้จาก
โครงงานและปัญหา/การตั้ง
คําถามและสืบคน้ด้วย
ตนเอง/การทํางานเป็นทีม) 

- เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและทดลองด้วยตนเอง 
- กิจกรรมโดยมากจะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านตัวอย่างหรือสถานการณ์จําลองที่

ตายตัว มีขนาดสั้น และไม่ค่อยซับซ้อน มากกว่าออกแบบโครงงานหรือปัญหาจริงที่มีลักษณะเปิดและมี
ความซับซ้อน ซ่ึงส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคําถามและสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง 
- มีกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานเป็นกลุ่ม แต่การออกแบบกิจกรรมที่อิงบทเรียนและไม่เชื่อมโยงกับปัญหา

จริงที่ซับซ้อนอาจไม่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือเท่าท่ีควร 

เน้นการทบทวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประเมินผลงานของเพื่อน
นักเรียนกันเอง 

- มีคําถามขนาดสั้นให้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง แต่ทําเพื่อสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
- กิจกรรมยังไม่ค่อยส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนถกเถียงหรือวิจารณ์วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

นําเสนอวิธีประเมินที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ 

- หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงควรกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการเห็นจากการทํากิจกรรม
หรือแก้โจทย์ปัญหาให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน 
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ตารางที่ 2.10 การวิเคราะหห์นังสือเรียนสงัคมศึกษาตามหลักเกณฑ์เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์

ให้ความสําคัญกับแนวคิด
หลักและคําถามสําคัญ   

- ตัวชี้วัดท่ีอิงเนื้อหามากเกินไปทําให้การออกแบบหนังสือเรียนในสาระการเรียนรู้นี้เน้นความคิดหลักและ
คําถามสําคัญไดย้าก รวมถึงเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันได้ยาก ซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญในการทําความเข้าใจ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความซับซ้อน 
- เนื้อหามีรายละเอียดหัวข้อมากเกินไปจนอาจทําให้นักเรียนไม่เข้าใจแนวคิดหลักและคําถามสําคัญของ

หัวข้อนั้นๆ 

เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

- หนังสือเรียนออกแบบตามตัวชี้วัดท่ีมีการกําหนดคุณค่าบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้า แทนท่ีจะใช้การ
เปรียบเทียบและให้นักเรียนสืบค้นและหาข้อสรุปเอาเองถึงข้อดีข้อเสีย ส่งผลให้คําถามหรือกิจกรรมไม่
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและไม่สนับสนุนการคิดวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น ให้ชื่นชม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้ังคําถามถึงข้อควรปรับปรุง ฯลฯ 
- คําถามท้ายบทส่วนมากเป็นคําถาม “อย่างไร” ซ่ึงสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้มากกว่าการท่องจาํ

เพียงอย่างเดียว แต่โดยมากเป็นคําถามที่ให้นําเนื้อหาในบทมาตอบอย่างตรงไปตรงมา นักเรียนจึงอาจ
ไม่ได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเท่าท่ีควร 

เน้นความสําคัญของความรู้
เชิงบูรณาการ 

- เนื้อหาไม่ได้ออกแบบมาให้บูรณาการความรู้ทางสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน รวมถึงไม่ได้เชื่อมต่อกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ เช่น เทคโนโลยีกับสังคม ฯลฯ ท้ังที่เนื้อหาทางสังคมศาสตร์ควรนําเสนออย่างบูรณาการเพื่อ
สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของปัญหาสังคม 

สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง/เชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของผู้เรียน 

- มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตน เช่น เหตุการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เคย
ประสบมา ฯลฯ 
- มีการออกแบบกิจกรรมที่ให้เชื่อมโยงความรู้เข้ากับท้องถิ่นหรือสถานการณ์จริง เช่น ให้วิเคราะห์นโยบาย

ของรัฐในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าในช่วง พ.ศ. 2550-2552 ฯลฯ 

นําเสนอวิธีการสอนอัน
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ (เช่น การเรียนรู้จาก
โครงงานและปัญหา/การตั้ง
คําถามและสืบคน้ด้วย
ตนเอง/การทํางานเป็นทีม) 

- คําถามและกิจกรรมส่วนมากเป็นคําถามที่ทดสอบความรู้ทางเนื้อหาและมีบางส่วนวัดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ แต่คําถามและกิจกรรมเหล่านี้ยังมีลักษณะตายตัวและอิงเนื้อหาในแต่ละบทที่แยกส่วน
มากกว่าสะท้อนปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนและท้าทาย 
- กิจกรรมยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคําถามและสืบค้นด้วยตนเอง 
- มีการให้แบ่งกลุ่มทํางานร่วมกัน แต่เนื่องจากกิจกรรมหรือโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนหรือท้าทายมากนัก อาจทํา

ให้นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร และการทํางานร่วมกับผู้อื่นมากนัก 

เน้นการทบทวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประเมินผลงานของเพื่อน
นักเรียนกันเอง 

- มีคําถามขนาดสั้นให้ทบทวนเนื้อหาและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในระดับหนึ่ง  
- กิจกรรมไม่ค่อยส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนถกเถียงหรือวิจารณ์แนวคิดหรือจุดยืนที่แตกต่างกันผ่านการให้

เหตุผล  

นําเสนอวิธีประเมินที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ 

- หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงควรกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการเห็นจากการทํากิจกรรม
หรือแก้โจทย์ปัญหาให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน 
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ตารางที่ 2.11 การวิเคราะหห์นังสือเรียนภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์

ให้ความสําคัญกับแนวคิด
หลัก และคําถามสําคัญ   

- เน้นทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  
- เน้นการใช้ไวยากรณ์และชุดศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงการ

ท่องจํา 
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม แต่ยังไม่ได้เปรียบเทียบกับภาษาและวัฒนธรรมไทย

ตามที่กําหนดไว้ในตัวชี้วัด 

เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

- เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้เน้นทักษะการสื่อสารขั้นสูง เช่น 
การตีความในเชิงวิพากษ์ การประเมินคุณค่าของงานเขียน ฯลฯ (แต่มาตรฐานในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารขั้นสูงของภาษาต่างประเทศอาจแตกต่างกบักรณีภาษาไทย) 
- มีการให้นักเรียนฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการสื่อสารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ แต่ยังเป็นโจทย์ขนาดสั้นที่

ไม่มีความซับซ้อนมากนัก แตกต่างจากการสื่อสารในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนมากกว่า 
- ไม่ได้เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองมากนัก 

เน้นความสําคัญของความรู้
เชิงบูรณาการ 

- ไม่มีเนื้อหาหรือกิจกรรมที่กล่าวถึงการบูรณาการความรู้ทางภาษาอังกฤษเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ  

สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง/เชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของผู้เรียน 

- เลือกใช้ชุดสถานการณ์ในการเรียนรู้ท่ีเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันทั่วไป เช่น การกินข้าว การไปซ้ือ
ของ ฯลฯ  
- เลือกใช้สื่อที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์จริงหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงที่นักเรียนคุ้นเคย เช่น ดารา 

ฮอลลีวู้ด  

นําเสนอวิธีการสอนอัน
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ (เช่น การเรียนรู้จาก
โครงงานและปัญหา/การตั้ง
คําถามและสืบคน้ด้วย
ตนเอง/การทํางานเป็นทีม) 

- เน้นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร ท้ังกับสื่อการสอนและกับเพื่อนร่วมชั้น 
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน แต่เป็นโครงงานที่กําหนดรูปแบบตายตัว ซ่ึงไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตั้ง

คําถามด้วยตนเอง 

เน้นการทบทวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประเมินผลงานของเพื่อน
นักเรียนกันเอง 

- มีคําถามขนาดสั้นให้ทบทวนเนื้อหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการขัดเกลาทักษะการสื่อสาร 
- มีกิจกรรมเสนอแนะให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ได้รับความสําคัญมากนัก 

นําเสนอวิธีประเมินที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ทักษะ 

- หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงควรกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการเห็นจากการทํากิจกรรม
หรือแก้โจทย์ปัญหาให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน  

 
 



74 

- ข้อเสนอโดยรวมในการปรับหนังสือเรียนให้สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 
จากการวิเคราะห์หนังสือเรียนใน 5 สาระวิชาหลัก ทั้งในส่วนของเนื้อหาและวิธีการสอน ตามแนวทาง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะวิจัยจัดทําข้อเสนอในการปรับหนังสือเรียนโดยรวม ดังนี้ 

• หนังสือเรียนซึ่งออกแบบตามตัวช้ีวัดที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางพยายาม
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากเกินไป (ยกเว้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) โดยเฉพาะในวิชา
สังคมศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้การเรียนรู้แนวคิดหลักและคําถามสําคัญที่ถูกสอดแทรกในเนื้อหา
ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้น หนังสือเรียนจึงควรปรับลดหัวข้อการเรียนรู้และพยายาม
เน้นย้ําแนวคิดหลัก คําถามสําคัญ และระเบียบวิธีหาความจริง ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ให้
มากขึ้น 

• หนังสือเรียนถูกออกแบบมาโดยพยายามครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วนตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร 
ส่งผลให้เนื้อหาในแต่ละบทไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน รวมถึงไม่บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ ดังนั้น หนังสือเรียนควรคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในศาสตร์เดียวกันและศาสตร์
อ่ืนๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกและเพิ่มความสัมพันธ์กับชีวิตจริง 

• หนังสือเรียนมีการออกแบบคําถาม กิจกรรม และโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และสืบค้นความรู้ แต่กิจกรรมและโครงงานเหล่านั้น
ส่วนมากถูกออกแบบมาโดย 1) เน้นวัดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ เป็นหลัก 2) มี
ลักษณะปิดและตีกรอบคําถามไว้ล่วงหน้า 3) มีลักษณะสั้นและไม่ต่อเนื่อง และ 4) ไม่ท้าทาย
เพราะมีลักษณะที่ตายตัว แตกต่างจากปัญหาจริงที่มีลักษณะซับซ้อนและนิยามได้ยาก ดังนั้น 
การออกแบบกิจกรรมและโครงงานควรเน้น 1) การวัดทักษะควบคู่กับเนื้อหาและวัดความรู้
เชิงบูรณาการ 2) เปิดให้นักเรียนกําหนดคําถามในการสืบค้นด้วยตนเอง 3) ส่งเสริมให้
นักเรียนสืบค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ 4) มีความซับซ้อนและท้าทาย โดยเป็นปัญหาที่
สะท้อนโลกแห่งความจริงและไม่สามารถให้คําตอบที่ถูกหรือผิดได้ชัดเจน 

• ตัวช้ีวัดบางส่วนมีความซ้ําซ้อนในแต่ละชั้นปีและไม่สะท้อนถึงระดับพัฒนาการของนักเรียนใน
แต่ละช่วงชั้น ทําให้การออกแบบหนังสือเรียนมีลักษณะที่ซ้ําซ้อนไปด้วย จึงควรมีการแก้ไข
ตัวช้ีวัดให้สะท้อนระดับพัฒนาการที่ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน หรือเสนอให้การออกแบบหนังสือ
ยึดกับมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก (ไม่ใช่ตัวช้ีวัด) ซึ่งออกแบบตามช่วงชั้นและสะท้อนระดับ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีกว่า 

• คําถามท้ายบทส่วนมากเป็นการทบทวนความรู้ในเนื้อหาเป็นหลัก หนังสือเรียนควรออกแบบ
คําถามและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนกระบวนการเรียนรู้ของตนเองด้วย 
รวมถึงสนับสนุนการประเมินกันเองในหมู่เพื่อนนักเรียน 
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• หนังสือเรียนไม่ได้ให้แนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมิน (rubrics) กิจกรรมหรือโครงงานที่
ชัดเจน ดังนั้น หนังสือจงึควรกําหนดถึงผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการวัด (โดยเฉพาะทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21) จากการทําโครงงานและกิจกรรมท้ายบทให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียน
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอข้างต้นนั้นอาจทําได้ยาก หากสํานักพิมพ์ยังจําเป็นต้องออกแบบหนังสือเรียนเพื่อ

ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตหนังสอืเรียนไม่กล้านําเสนอเนื้อหาที่
แตกต่างจากตัวช้ีวัด การปรับตัวช้ีวัดให้อิงผลลัพธ์ด้านทกัษะ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบเนื้อหา 
และส่งผลให้หนังสือเรียนในตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น  
 
2.4.1 บทวิเคราะห์เทคโนโลยีสื่อแท็บเล็ตพีซีและข้อเสนอในการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ถูกบรรจุไว้ในเครื่องแท็บเล็ตที่แจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://netcafeclub.net/otpc/OTPCp1/LSystem/main.html จะถูกแบ่ง
การนําเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. บทเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บทเรียนออฟไลน์และบทเรียนออนไลน์ โดยบทเรียน
ออฟไลน์คือ บทเรียนบนแทบ็แล็ตใน 5 สาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนบทเรียนออนไลน์เป็นการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (http://www.dlf.ac.th/) ซึ่งนกัเรียนสามารถรับชม
รายการการศึกษาออนไลน์ได้ 

2. หนังสือ ซึ่งเป็นการนําหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการในระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 มา
แปลงให้อยู่ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(ในรูปของไฟล์ PDF) 

3. มัลติมีเดีย ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 สว่น โดยส่วนแรกเป็นสารคดีและการ์ตูนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่วนที่สองเป็นไฟล์เสียงของเพลงทั่วไป เช่น เพลง
ชาติไทย เพลงสรรเสรญิพระบารมี ฯลฯ 

4. แอ็พพลเิคชั่น  ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 สว่น คือ หนึ่ง ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และ สอง 
แบบฝึกหัดคลงัข้อสอบ 

 
คณะผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของ “บทเรียน” ซึ่งเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อผสมที่ผลิตขึ้นมา

เพื่อรองรับการใช้งานในแท็บเล็ตพีซีโดยเฉพาะ เนื่องจากในส่วนของ “หนังสือ” เป็นเพียงการแปลงหนังสือ
กระดาษให้อยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใหม่ๆ และในส่วนของ 
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“มัลติมีเดีย” เป็นแค่การนําเนื้อหาที่ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับหลักสูตรมาใส่เอาไว้ ส่วน “แอ็พพลิเคชั่น” นั้น ยัง
อยู่ในระหว่างการพัฒนา จึงไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ได้13 อย่างไรก็ตาม คณะวจิัยจะทําข้อเสนอในการ
ปรับเปลี่ยนโดยองค์รวม ซึ่งเกี่ยวพันกับส่วนต่างๆ เหล่านั้นด้วย 
 

ในการวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอจะใช้หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความสามารถของเทคโนโลยีและ
การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการสอนตามกรอบความคิด TPACK ที่นําเสนอไว้ในส่วนที ่
2.1.3 (2) โดยไม่ได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเป็นเอกเทศเหมือนในกรณีของการ
วิเคราะห์หนังสือเรียนกระดาษ เนื่องจากคณะผู้วิจัยต้องการสะท้อนใหเ้ห็นถึงความสําคัญของการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาตามแนวนโยบายโครงการแทบ็แล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย  

 
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอปรากฏในตารางที่ 2.12 และ 2.13

                                                            
13 คณะผู้วิจัยเข้าถึงเวบ็ไซต์ที่เก็บรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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ตารางที่ 2.12 การวิเคราะหส์ื่อแท็บเล็ตพซีีตามหลักเกณฑ์ในการวเิคราะห์การใชค้วามสามารถของเทคโนโลย ี
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย

มีชีวิตและมีพลวัต (living & 
dynamic) 

ยังไม่พบการประกาศแก้ไขบทเรียนหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ถึงแม้จะมีส่วนของ “ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย” และ “แจ้งแก้ไข
บทเรียน” (ในแอ็พพลิเคชั่น) แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ได้จริง  

- จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการในการปรับแก้เนื้อหาในบทเรียนหรือหนังสือให้มีความ
ทันสมัยและสัมพันธ์กับบริบทปัจจบุันอย่างต่อเนื่อง 
- ควรใช้โปรแกรมอยา่ง Wiki ซึ่งเปิดให้ภายนอกแก้ไขบทเรียนหรือหนังสือได้ และแสดงให้

เห็นประวัติในการแก้ไข 
- ควรเปิดช่องทางให้ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ส่ง

ข้อคิดเห็นในการแก้ไขบทเรียนได้ 

มีปฏิสัมพันธ์ (interactive) มีการใช้งานเชิงปฏิสัมพันธ์ในระดับเบื้องต้น คือ ให้นักเรียนสามารถ
ตอบคําถามลงในช่องว่าง หรือการจับคู่ ซึ่งมีคําตอบตายตัว ทว่าวิธีการ
สอนในบทเรียนส่วนมากยังมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว โดยไม่มี
เครื่องมือที่อนุญาตให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากนัก 

- ใช้เครื่องมือปฏิสัมพันธ์ที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากขึ้น เช่น การใช้เกม (มี
เฉพาะภาษาอังกฤษ) โปรแกรมจําลอง หรืออินโฟกราฟิกที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ 
- ใช้เครื่องมือปฏิสัมพันธ์ที่เปิดให้นักเรียนมีส่วนในการเรียนรู้มากขึ้นและมีทางเลือกของ

คําตอบที่หลากหลาย ซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- จัดทําเครื่องมือในการแก้ไขหรือจดบันทึกเพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้

โดยตรง 

มีส่วนร่วม (participative) ไม่มีการใช้งานที่เปิดให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นหรือ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนอื่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในเนื้อหาที่เรียน 

- จัดทําเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้นักเรียนถกเถียงหรือสอบถามความเห็นของเพื่อนเพื่อเพิ่ม
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้  

เชื่อมต่อ (connected) ไม่มีการใช้งานเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ และไม่มีการเชื่อมต่อไป
ยังบุคคลที่สามารถตอบข้อสงสัยหรือช่วยเหลือในการเรียนรู้ได้ 

- ใช้เครื่องมือเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
เช่น เมื่อพบกับคําศัพท์ที่ไม่คุ้นชิน ก็สามารถทําลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลที่อธิบายคําศัพท์
เพิ่มเติม หรือตัวอย่างในชีวิตจริงที่สัมพันธ์กับตัวนักเรียนโดยตรง 
- จัดทําระบบเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สามารถช่วยเหลือการเรียนรู้ได้ เช่น ให้รุ่นพี่สอนรุ่น

น้อง หรือผู้เชี่ยวชาญระดับเขต 

ใช้สื่อผสม (multimedia) สื่อหลักที่ใช้ในบทเรียนคือ การ์ตูนอะนิเมชั่นสองมิติ (ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนภาพนิ่งมากกว่า) 

เพิ่มการใช้สื่อผสมในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ 
เช่น การใช้อินโฟกราฟิกหรือการใช้ภาพจําลองกรณีที่ต้องการอธิบายแนวคิดด้วยภาพ หรือ
การใช้วิดีโอภาพจริงกรณีที่ต้องการให้เห็นตัวอย่างเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
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หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เนื้อหาไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
(not container-specific) 

เนื้อหาในตัวบทเรียนจะถูกบรรจุไว้เฉพาะในแท็บเล็ตที่ สพฐ. เป็นผู้แจก 
การดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้จัดการเนื้อหาในแท็บเล็ตลงในเครื่องอื่น
ยังทําไม่ได้14 และยังไม่มีแอ็พพลิเคชั่นสําหรับการเข้าถึงเนื้อหา
โดยเฉพาะ (มีแอ็พพลิเคชั่น “ลอง OTPC” แต่เป็นแค่การเชื่อมต่อไปยัง
บราวเซอร์) 

ควรทําให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงและสามารถดาวน์โหลดไว้ใช้ตอนออฟไลน์ได้โดยไม่ติดกับ
เครื่องมือที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ทุกยี่ห้อและ
ระบบปฏิบัติการ เพื่อขยายวงและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียน 

ปรับเปลี่ยนตาม
ความสามารถและระดับการ
เรียนรู้ของนักเรียนในระดับ
ปัจเจก (adaptive & self-
paced) 

สื่อวิดีโออะนิเมชั่นอนุญาตให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียน
ใหม่ได้ในกรณีที่ไม่เข้าใจ แต่แบบฝึกหัดที่อยู่ในบทเรียนยังมีรูปแบบ
ตายตัว โดยไม่สามารถปรับเข้ากับความสามารถของนักเรียน  

- เพิ่มแบบฝึกหัดที่สามารถปรับตามความสามารถของนักเรียนเพื่อวัดความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อนั้นๆ อย่างแท้จริง  
- เพิ่มทางเลือกสําหรับบทเรียนในกรณีที่นักเรียนบางกลุ่มสามารถข้ามไปเรียนบทเรียนใน

ระดับที่สูงขึ้นได้ 

สามารถเลือกประกอบเนื้อหา
เป็นส่วนๆ ได้เอง (modular) 

ทั้งวิดีโออะนิเมชั่นในบทเรียนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกของ
กระทรวงศึกษาเพียงชุดเดียว สถานศึกษาหรือนักเรียนจึงยังไม่สามารถ
เลือกประกอบสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้ 

- ภาครัฐอาจทําบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นทางเลือก รวมถึงเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามา
นําเสนอบทเรียนและหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา 
- บทเรียนหรือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ควรนําเสนอเป็นส่วนย่อย (เช่น เป็นบท) และ

สถานศึกษาหรือนักเรียนไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดบทเรียนทั้งชุด เพื่อเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาหรือนักเรียนเลือกประกอบบทเรียนจากหลากหลายแหล่งเพื่อสร้างสื่อการ
เรียนที่เหมาะกับตนที่สุด 

สามารถค้นหา แก้ไข จด
บันทึก หรือทําคั่นหน้าและ
ป้ายชื่อได้ 

- ไม่สามารถค้นหาเนื้อหาหรือคําสําคัญได้  
- ไม่สามารถแก้ไขหรือจดบันทึกลงไปในบทเรียนหรือหนังสือเรียนได้ 
- ไม่สามารถทําคั่นหน้าและป้ายชื่อได้ 

- อนุญาตให้ใช้เครื่องมือค้นหาเนื้อหาหรือคําสําคัญได้ และทําแผนผังการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครูและนักเรียนค้นหาเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาตา่งๆ ได้สะดวก 
- จัดทําเครื่องมือที่นักเรียนสามารถจดบันทึกหรือแก้ไขบทเรียน 
- จัดทําเครื่องมือในการคั่นหน้าและทําป้ายชื่อ  

                                                            
14 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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ตารางที่ 2.13 การวิเคราะหส์ื่อแท็บเล็ตพซีีตามหลักเกณฑ์ในการวเิคราะห์ TPACK 
หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สร้างฐานข้อมูลสําหรับครูและ
นักเรียนในการเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้อันหลากหลาย 

เว็บไซต์ OPTC ที่ใช้เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังขาด
ความหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ รวมถึงยังไม่มี
ฐานข้อมูลสําหรับข้อสอบ (test bank) และตัวอย่างแบบฝึกหัดที่
สอดคล้องกับการวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น แบบฝึกหัดที่เป็น
โครงการหรือชุดปัญหา 

- เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา 
- เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบสื่อการเรียนรู้ 
- สร้างฐานข้อมูลสําหรับข้อสอบ (test bank) ที่สามารถปรับตามความ สามารถของ

นักเรียน 
- สร้างฐานข้อมูลสําหรับตัวอย่างแบบฝึกหัดและวิธีประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

(rubrics) ที่สอดคล้องกับการวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอ
เนื้อหา เช่น การนําเสนอด้วย
ภาพ (visualization) หรือการ
จําลองสถานการณ์ (simulation) 
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
แบบใหม่ 

มีการใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวในการนําเสนอเนื้อหา แต่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากภาพในการสอนแนวคิดในเนื้อหาที่ดีพอ และยังไม่มีการ
ใช้โปรแกรมจําลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(authentic learning) นอกจากนัน้ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก
สื่อผสมอันหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียน 

- ใช้การนําเสนอด้วยภาพ เช่น อินโฟกราฟิค เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ 
- ใช้โปรแกรมจําลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การเรียนรู้

ปรากฏการณ์แผน่ดินไหว ฯลฯ 
- ใช้ประโยชน์จากสื่อผสมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (constructivism) 

แบบฝึกหัดที่อยู่ในบทเรียนมีลักษณะตายตัว เช่น ให้ใส่ผลลัพธ์การบวก
เลข หรือให้จับคู่คําให้เข้ากับภาพ ฯลฯ แต่ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการจัดการ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน อาทิ การผลิตสื่อด้วยตนเอง (user-generated 
media) หรือการสืบค้นข้อมูลเอง 

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง 
- ออกแบบการเรียนรู้และแบบฝึกหัดที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วย

เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงานหรือการเรียนรู้ผ่านปัญหา 
- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสื่อที่ผลิตขึ้นเอง  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
(connectivism) 

บทเรียนสําหรับแท็บเล็ตถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานออฟไลน์เป็นหลัก 
จึงไม่ได้มีการออกแบบมาสําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทําลายโอกาส
ในการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เช่น การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในโลก
เครือข่ายดิจิตอล การถกเถียงหรือถามคําถามเพื่อนนักเรียนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการทํางานเป็นทีมในโลกเสมือน 

- ออกแบบบทเรียนให้สนับสนุนการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายดิจิตอลด้วย 
- สอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปผ่านวิธีการเรียนรู้จากปัญหา (ฝึกการสืบค้นและเลือกใช้

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในโลก
เสมือน) 
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หลักเกณฑ์ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการเรียนรู้
และทําการประเมินที่รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการ
ประเมินกันเอง 

ยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ครูใช้ในการ
ประเมินที่รวดเร็วและต่อเนื่อง (formative assessment) สําหรับการ
พัฒนาในระดับรายบุคคล รวมถึงให้นักเรียนใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการ
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมชั้น 

- จัดทําระบบการเก็บข้อมูลและสถิติการเรียนรู้ของนักเรียน 
- จัดอบรมให้สถานศึกษาและครูผู้สอนรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นในการ

ประเมินเพื่อปรับปรุงนักเรียนในระดับรายบุคคล 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ข้อมูลการเรียนรู้เหล่านั้นเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงสร้างระบบ

ประเมินกันเองในหมู่เพื่อนนักเรียน 
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2.5 บทสรุป 
 

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้สํารวจและนําเสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็น
ฐานในการสร้างหลักเกณฑ์สําหรับวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและสื่อการเรียนรู้ของไทยในปัจจุบัน พร้อม
จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
บทวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของไทยตามหลักเกณฑ์ที่จดัทําขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า 1) หลักสูตรยัง

ขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ชัดเจน 2) 
องค์ประกอบหลายส่วนในหลกัสูตรยังไม่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ตาม
แนวคิด “หลกัสูตรกระชับ” “หลักสูตรช่างคิด” และ “หลักสูตรบูรณาการ” 3) โครงสร้างเวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนอย่างเคร่งครัดตามสาระการเรียนรู้ และกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนตามข้อบังคับหลักสูตร
มากเกินไป ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” และ 4) ตัวช้ีวัดมีลักษณะอิงเนื้อหา
ค่อนข้างมากในหลายสาระการเรียนรู้ ซึ่งทําให้เนื้อหาในหลกัสูตรมีลักษณะแยกส่วนและไม่สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะเท่าที่ควร 

 
ส่วนบทวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ หนังสือเรียนและสื่อแท็บเล็ต 

แสดงให้เห็นว่า หนังสือเรียนของไทยถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกับตัวช้ีวัดรายชั้นปีเป็นหลัก ส่งผลให้
หนังสือเรียนหลายสาระวิชามีลักษณะทีค่ลา้ยคลึงกัน ครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความซ้ําซอ้น เนื้อหา
มีลักษณะแยกขาดมากกว่าบูรณาการ และยังไม่ประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา 
ส่วนสื่อแท็บเลต็นั้นก็ยังไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสนับสนนุเนื้อหาและวิธีการสอนได้ดีเพียงพอ 
เช่น การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา การนําเสนอเนื้อหาแบบมีปฏิสัมพันธ์และใช้สื่อผสม การ
สนับสนุนวิธีการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ฯลฯ  

 
ทางคณะผู้วิจัยเสนอว่า ในการปรับหลักสูตรแกนกลาง องค์ประกอบทั้งหมดในหลักสตูรควรได้รับการ

ออกแบบโดยยึดโยงกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้เชิงบูรณาการที่จําเป็นในศตวรรษที ่ 21 เป็น
สําคัญ โดยเฉพาะในส่วนของตัวช้ีวัดที่ควรปรับให้อิงผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทักษะเป็นหลัก นอกจากนั้น 
หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับความรู้เชิงบูรณาการ รวมถึงไม่ครอบคลุมเนื้อหามากจนเกินไป แต่เน้นแนวคิด
หลักและคําถามสําคัญ นอกจากนั้น หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกบับริบทของตนได้ ทั้งนี้ ควรมีการลดจํานวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และเพิ่มการใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชน่ การเรียนรู้ผ่านโครงการและการ
แก้ปัญหา 
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ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้นั้น สพฐ. ควรปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจ
รับรองหนังสือเรียนโดยให้อิสระกับสํานักพิมพ์ในการตีความหลักสูตรมากขึ้น เช่น อ้างอิงที่ตัวมาตรฐานการ
เรียนรู้มากกว่าตัวช้ีวัดที่ระบุรายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไป หรือปรับตัวช้ีวัดให้อิงทักษะมากขึ้น วิธีการ
ดังกล่าวจะช่วยทําให้การออกแบบหนังสือสามารถเน้นไปที่แนวคิดหลักมากกว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ล้นเกิน 
นําเสนอความรู้เชิงบูรณาการ และออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา ส่วนการ
พัฒนาสื่อแท็บเล็ตนั้นควรใช้ความสามารถเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ทั้งด้าน
เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีนําเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม 
และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
(connectivism) 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 2.1 

กรอบความคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีนําเสนอโดยองค์กรต่างๆ ท่ัวโลก 
 

1. กรอบความคดิ enGauge ของ NCREL / Metiri Group 
ความรู้พืน้ฐานในยคุดิจิตอล ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลย,ี ความรู้พ้ืนฐาน
เชิงทัศนาการและข้อมูล, ความรู้พ้ืนฐานทางพหุวัฒนธรรมและจิตสํานึกต่อโลก 
การคิดเชิงประดิษฐ์ ความสามารถในการปรับตัว การจัดการความซับซ้อน และความสามารถในการชี้นํา
ตนเอง, ความอยากรู้ ความสร้างสรรค์ และความกล้าเสี่ยง, การคิดระดับสูงและการใช้เหตุผลที่ดี 
การสื่อสารอยา่งมีประสิทธิผล การทํางานเป็นทีม ความร่วมมือ และทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมอืง, การสื่อสารแบบโต้ตอบ 
การเพิ่มผลิตผลระดบัสูง การจัดลําดับความสําคัญ การวางแผน และการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์, การใช้
เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิผล, ความสามารถในการสร้างผลผลิตทีม่ีคณุภาพและเหมาะสม 
ท่ีมา: NCREL / Metiri Group

 
2. กรอบประเภทของความสามารถของ OECD 

ความสามารถประเภทที่ 1: การใช้เครื่องมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักใช้ภาษา สัญลักษณ์ และเนื้อหาข้อความ
อย่างมีปฏิสัมพันธ์, ใช้ความรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์, ใช้เทคโนโลยีอย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
ความสามารถประเภทที่ 2: ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มที่หลากหลาย มีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน, ให้ความร่วมมือและ
ทํางานเป็นทีม, จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง 
ความสามารถประเภทที่ 3: การปฏิบัติโดยอิสระ คํานึงถึงภาพรวม, วางแผนชีวิตและดําเนินตามโครงการ
ส่วนตัวที่วางไว้, ปกป้องและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน์ ข้อจํากัด และความต้องการ 
ท่ีมา: OECD 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนรู้ทีน่ําเสนอโดย LEAP 

นักเรียนควรเตรียมพร้อมรับมอืความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เริ่มต้ังแต่ในโรงเรียนและต่อเนื่องไปถึงการศึกษา
ในวิทยาลัย ด้วยการสั่งสมทักษะต่อไปนี้: 
ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมมนุษย ์และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาต ิซึ่งได้แก่การศึกษาในเรื่อง: 

o วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภาษา และศิลปะ 
โดยเน้นการศึกษาเพื่อตอบคําถามสําคัญ ทัง้ในยุคนี้และทีค่งอยู่ทุกยุคสมยั 

ทักษะทางปัญญาและเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ 
o การต้ังคําถามและการวิเคราะห์ 
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o การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงสร้างสรรค์
o การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด 
o ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องปริมาณ  
o ความรู้พ้ืนฐานในข้อมูลข่าวสาร 
o การทํางานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา 
โดยฝึกปฏิบัติให้ทั่วทุกหลักสตูร ในลักษณะที่ความท้าทายของปัญหา โครงการ และมาตรฐานการปฏิบัติ
ประเมินผล เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ความรับผิดชอบส่วนตัวและต่อสังคม ซึ่งได้แก่: 
o ความรู้และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
o ความรู้และความสามารถระหว่างวัฒนธรรม 
o การใช้เหตุผลทางจริยธรรมและลงมือปฏิบัติ 
o พ้ืนฐานและทกัษะสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยยึดมั่นกับการมีส่วนร่วมในชุมชนที่หลากหลายและความท้าทายในโลกจริง 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ 
o การสังเคราะห์และความสําเรจ็ขั้นสูงในการศึกษาทั่วไปและเฉพาะทาง 
โดยสาธิตผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบ ในสภาพแวดล้อมใหมแ่ละปัญหาที่
ซับซ้อน 

ท่ีมา: LEAP 
 

4. มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติสําหรบันักเรยีนของ ISTE 

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม: นักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่เป็น
ผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยการ: 

o ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสรา้งแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม ่หรือกระบวนการใหม ่
o สร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม 
o ใช้โมเดลและการจําลองเพื่อสํารวจระบบและปัญหาที่ซับซอ้น 
o หาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ 

การสื่อสารและการทํางานรว่มกัน: นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพื่อ
สื่อสารและทํางานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลสําหรบัตนเองและผู้อ่ืน ด้วยการ: 

o มีปฏิสัมพันธ์ ให้ความร่วมมอื และเผยแพร่งานร่วมกับเพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ โดยใช้สื่อดิจิตอล
และสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ 

o สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจํานวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ 
o พัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรมและจิตสํานึกต่อโลกด้วยการคลุกคลีกับผู้เรียนจากวัฒนธรรมอื่น 
o ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา 



89 

ความเชี่ยวชาญในการคน้คว้าหาข้อมลู: นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อรวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมลู ด้วย
การ: 

o วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น 
o ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ และใช้ขอ้มูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ 
o ประเมินและคดัเลือกแหล่งขอ้มูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ 
o ประมวลข้อมูลและรายงานผล 

การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ: นักเรียนสามารถแสดงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อวางแผนและ
วิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมลู โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม 
ด้วยการ: 

o กําหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและคําถามสําคัญเพื่อคน้คว้า 
o วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาคําตอบหรือทําโครงการให้ลลุ่วง 
o รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคําตอบ และ/หรือตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล 
o ใช้กระบวนการต่างๆ และแนวทางที่หลากหลายเพื่อสํารวจทางเลือกอื่นๆ 

ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship): นักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม 
และความเป็นมนุษย ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย ด้วยการ: 

o สนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมาย และอย่างรับผิดชอบ 
o แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้ และการเพิ่มผลผลิต  
o แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
o แสดงความเป็นผู้นําในฐานะพลเมืองดิจิตอล 

การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด: นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจแนวคิด ระบบ และการทํางานของ
เทคโนโลยี ด้วยการ: 

o เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้ 
o เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล 
o แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยกุต์ได้ 
o รู้จกัใช้ความรูท้ี่มีปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ท่ีมา: มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติสําหรับนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2007, www.iste.org 
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5. กรอบความคดิสําหรบัความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลของ ETS 

ความสามารถในการรูค้ิด: เป็นทักษะพื้นฐานซึ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน บ้าน และที่
ทํางาน ความสามารถนี ้ ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคํานวณขั้นพื้นฐาน การแก้ไขปัญหา และความรู้
พ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์/ทัศนาการ 
ความสามารถทางเทคนิค: เป็นองค์ประกอบของความรู้พ้ืนฐานทางดิจิตอล ความสามารถนี้ได้แก่ความรู้
พ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์โปรแกรม, เครือข่าย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิตอล 
ความสามารถด้านไอซีท:ี เป็นการหลอมรวมและการประยุกต์ใช้ทั้งทักษะในการรู้คิดและทักษะทางเทคนิค ซึ่ง
ถูกมองว่าเป็นใบเบิกทาง กล่าวคือ ความสามารถนี้ทําใหค้นเราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ และ
อาจถึงกับทําให้เกิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
ความรู้พ้ืนฐานด้านไอซีทีมีห้าระดับดังนี้: 
เข้าถึง - เช่น รู้จักเลือกเปิดอีเมลที่สมควรอ่านในกล่องจดหมาย 
จัดการ – เช่น ระบุและจัดระเบียบข้อมูลในกล่องจดหมาย 
บูรณาการ – เช่น สรุปประโยชน์ของหลักสูตรอบรมที่บริษัทจัดขึ้น 
ประเมนิ – เช่น ตัดสินใจได้ว่าควรจัดหลักสตูรใดต่อในปีหน้า โดยดูจากข้อมูลการเข้าเรียนของปีก่อน  
สร้างสรรค ์– เช่น เขียนอีเมลข้อเสนอแนะส่งให้รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา: ETS 
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ภาคผนวก 2.2 
การแบ่งกลุม่สาระการเรียนในหลักสูตรของประเทศสิงคโปร ์
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ภาคผนวก 2.3 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละช่วงชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐานในสิงคโปร ์
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา 

สามารถแยกแยะว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ยึดม่ันในหลักคุณธรรม มีความยืดหยุ่นพร้อมๆ กับความมุ่งมั่น

รู้จักแบ่งปันและให้ความสําคัญกับ
ผู้อื่นก่อน 

รู้จักห่วงใยผู้อื่น รับรู้ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม

รู้จักทําความรู้จักเป็นเพื่อนกับผู้อื่น สามารถทํางานเป็นทีมและมองเห็นคุณค่า
ในการทํางานของคนอื่น 

เรียนรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น 

มีความใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ มีความเป็นผู้ประกอบการและมีนวัตกรรม มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและ
หัวสร้างสรรค์ 

สามารถคิดและแสดงออกเกี่ยวกับ
ตนเอง 

มีพื้นฐานที่เพียงพอสําหรับการศึกษาต่อ สามารถคิดได้อย่างเป็นอิสระและ
สร้างสรรค ์

ภูมิใจในงานของตนเอง เชื่อในความสามารถของตน มีแรงขับเพื่อความเป็นเลิศ 

ปลูกฝังนิสัยรักสุขภาพ รับรู้ถึงสุนทรียศาสตร์ มีความกระตือรือล้นในชีวิต 

รักสิงคโปร์ รู้จักและเชื่อในสิงคโปร์ เข้าใจว่าจะนําพาสิงคโปร์ไปข้างหน้า
ได้อย่างไร 
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ภาคผนวก 2.4 
ข้อเสนอในเรื่องคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย Center for Curriculum Design 

(www.curriculumredesign.org) 
คุณลักษณะ ลักษณะที่สัมพันธ์กัน

ความสามารถในการปรับตัว 
(adaptability) 

ความยืดหยุ่น การจัดการกับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน การเปิดรับและปรับตัวตาม
ความคิดเห็น 

ความยืดหยุ่น (resilience) ความขยัน ความมุมานะอุตสาหะ ความมีวินัย ความอดทน ความพยายาม  

ความกระหายใคร่รู้ (curiosity) การเปิดใจกว้าง ความอยากรู้อยากเห็น การรู้จักเล่น

ความคิดริเริ่ม (initiative) ความสามารถในการชี้นําตนเอง ความมีวินัยในตนเอง การบริหารจัดการเวลา 

ความสามารถทางสังคม 
(socialization) 

การเปิดรับความหลากหลาย พหุนิยม การรับฟังผู้อื่น การพูด 

ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity) 

การรู้รับผิดต่องานของตน ความมีประสิทธิผล ความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย การทํางานหลายอย่างพร้อมกัน 
ความแม่นยําในการทํางาน 

ความเป็นผู้นํา (leadership) ความรับผิดชอบ การตัดสินใจอย่างทันท่วงที ความไม่เห็นแก่ตัว ความสามารถใน
การสอน ความคงเส้นคงวา ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 

ความซ่ือสัตย์ (honesty) ความจริงใจ ความน่าเชื่อถือ ความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง 

จิตพลเมือง (civic-mindedness) ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความเป็นพลเมือง จริยธรรม 
ความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม มีจิตสาธารณะ 

จิตเคารพ (respect) ความเคารพตนเอง ความเคารพผู้อื่น การให้เกียรติ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การชื่น
ชมยินดีกับผู้อื่น 

ความกล้าหาญ (courage) การยึดม่ันในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น การรู้จักยืดหยุ่น ความม่ันใจ  

ความกระตือรือร้น (zest) การมองโลกในแง่ดี ความกตัญญูรู้คุณ ความกระตือรือร้น ความปรารถนาอันแรง
กล้า 

ความใส่ใจ (care) ความเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น การอดทนต่อความต่าง ใจกว้าง มีจิตกุศล เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น รู้จักให้อภัย รักเพื่อนพ้อง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

การตระหนักรู้ (awareness) ใส่ใจกับเรื่องต่างๆ การตระหนักรู้ ความมีสติและสงบ การมีจิตวิญญาณ ความสมดุล 
การมีปัญญา  
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บทที่ 3 
การปฏริูปการทดสอบให้เป็นการสอบมาตรฐานที่วัดความเขา้ใจ (Literacy-based test) 

 
 
3.1 บทนํา  
 
 การสอบเป็นเครื่องมือหลักสําหรับการวัดความรู้และทักษะของนักเรียน และยังสามารถนํามาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด้วย ในทางหนึ่งนั้น การสอบจะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ต้ังใจเรียนรู้
ความรู้และทักษะที่สําคัญ ในอีกทางหนึ่งนั้น ผลการสอบก็สามารถนํามาใช้ในมาตรการสร้างระบบความ
รับผิดชอบได้ (Accountability) โดยการนําผลการสอบมาประเมินผลงงานของครูและโรงเรียน ซึ่งก็จะช่วย
กระตุ้นครูและโรงเรียนให้เอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียนดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4 และบทที่ 5 นอกจากนี้ 
ผลการสอบยังสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียนและจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน
ของครู เพื่อปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน 

 
เนื่องด้วยความสําคัญของการสอบข้างต้น การสอบควรต้องสามารถวัดความรู้และทักษะของนักเรียน

ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงมิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็อาจล้มเหลวได้ เช่น แม้จะมีการ
ปฏิรูปหลักสูตรในบทที่ 2 และมีการนําผลการสอบมาใช้ประเมินผลงานของครูแล้ว แต่หากการสอบยังวัด
ความรู้และทักษะที่ไม่สําคัญ ครูและโรงเรียนก็จะมุ่งเน้นสอนความรู้และทักษะที่สังคมไม่ต้องการ หรือหากการ
สอบวัดความรู้และทักษะได้ไม่เที่ยงตรง การนําผลการสอบมาวิเคราะห์เพื่อปรับวิธีการสอนแก้ไขจุดอ่อนของ
นักเรียน ก็อาจมีความผิดพลาดได้   

 
ปัจจุบัน การสอบในระบบการศึกษาไทยนั้นยังเน้นวัดเนื้อหาความรู้และทักษะการจําตามหลักสูตร

แกนกลางดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2 อีกทั้งการสอบยังมักถูกวิจารณ์ว่ามีข้อผิดพลาดในการออกข้อสอบ ซึ่งทําให้
สังคมไม่เชื่อถือ ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางแล้ว การปฏิรูปการศึกษาก็ควรต้องปรับการ
สอบให้วัดความรู้และทักษะใหม่ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรใหม่และปรับแนวทางการจัดสอบใหม่เพื่อลดความ
ผิดพลาด  

 
ในบทที่ 3 นี้ ส่วนที่ 3.2 จะสํารวจแนวทางการปฏิรูปการสอบระดับชาติ (national test) ที่

สอดคล้องกับแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการสอบที่วัดความเข้าใจ (literacy-based test) 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศและส่วนที่ 3.2 นี้ยังสํารวจรูปแบบของการสอบมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการสร้างระบบความรับผิดชอบและการใช้ประโยชน์จากผลการสอบ รวมทั้งสํารวจแนวทางการ
การจัดการสอบอย่างมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ  
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อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการสอบระดับชาติมีข้อจํากัดบางประการสําหรับการปฏิรูปตามแนวทาง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและ
โรงเรียน (classroom-based and school-based assessment) ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส่วนที่ 3.3 จะสํารวจข้อดีข้อเสียของการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและ
โรงเรียน และแนวทางการปฏิรูปพร้อมทั้งตัวอย่างในต่างประเทศ 

 
หลังจากนั้น ส่วนที่ 3.4 จะสํารวจรูปแบบและปัญหาของการสอบมาตรฐานในประเทศไทย และส่วนที่ 

3.5 จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิรูปการสอบของประเทศไทย 
 

3.2 การปฏิรูปการสอบมาตรฐานระดับชาติ (Large-Scale National Test) 
3.2.1 รูปแบบของการสอบมาตรฐานระดับชาติ1 

 
ในส่วนนี้จะทําการทบทวนองค์ความรู้ว่าด้วยระบบการสอบมาตรฐานระดับชาติรูปแบบต่างๆ และ

วัตถุประสงค์และข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ การสอบมาตรฐานมีรูปแบบสําคัญที่ควรพิจารณาดังนี้  
 

1. รูปแบบการสอบตามความรู้และทักษะที่วัดในการสอบ 
การสอบสามารถแบ่งประเภทตามความรู้และทักษะที่วัดได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การสอบที่

อิงหลักสูตรหรือการสอบที่วัดความรู้ด้านเนื้อหา (Curriculum-based or content-based test) และการ
สอบที่วัดความเข้าใจ (Literacy-based test) 

 
การสอบที่อิงหลักสูตรเป็นการสอบวัดความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ในอดีต หลักสูตร

มักกําหนดความรู้แบบเนื้อหาและการเรียนการสอนก็ยังเน้นการจําเนื้อหา การสอบที่อิงหลักสูตรจึงเป็นการ
สอบวัดเนื้อหาและความจําด้วย ตัวอย่างของข้อสอบที่อิงหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ได้แก่ 
ข้อสอบ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ซึ่งวัดความรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยข้อสอบ TIMSS นั้นจะวัดความรู้ใน
วิชาและการประยุกต์ความรู้ดังกล่าวในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้พยายามปรับหลักสูตรให้มีสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 

มากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงการสอบให้วัดทักษะและความรู้ที่กําหนดขึ้นในหลักสูตรใหม่ การสอบรูปแบบหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ว่าสามารถวัดทักษะและความรู้ดังกล่าวได้ คือการสอบที่วัดความเข้าใจ 
หรือ Literacy-based test  

                                                            
1ภาคผนวก 3.2 ได้สํารวจรูปแบบการทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ 
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ทั้งนี้ คําว่า Literacy นั้นมีความหมายที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทประวัติศาสตร์ แต่
เดิมนั้น คําว่า Literacy ซึ่งมาจากคําว่า Literate มีความหมายแบบกว้างๆ ว่า “การมีความรู้ หรือ มี
การศึกษาในสาขาหนึ่งๆ” จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 ความหมายของคํานี้แคบลงกลายเป็นเรื่องของ
ความสามารถในการอ่านและเขียนเท่านั้นและนับต้ังแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆ และองค์กร
ระหว่างประเทศก็ได้ยึดความหมายนี้เป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ และองค์กร UNESCO ได้มี
นโยบายส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนของเยาวชนภายใต้คําว่า Literacy  

 
แต่ปัจจุบัน คําว่า Literacy นั้นมีความหมายกว้างขึ้นอีกครั้ง โดย UNESCO ได้ให้ความหมายว่า 

“ความสามารถของบุคคลในการระบุ (Identify) เข้าใจ (Understand) ตีความ (Interpret) สร้างสรรค์ 
(Create) สื่อสาร (Communicate) และคํานวณ (Compute) โดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และข้อเขียนในบริบทที่
หลากหลายได้ Literacy เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของการเรียนรู้ (Continuum of Learning) ที่จะทําให้
บุคคลสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง และร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมใน
วงกว้างได้อย่างเต็มที่” (UNESCO, 2005 อ้างอิงจากเอกสารประชุมเสวนา สทศ) นักการศึกษาบางท่านก็ให้คํา
นิยาม Literacy ว่าเป็นทักษะและความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Literacy) สุขภาพ (Health Literacy) ศิลปะ (Art Literacy) คณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) เป็นต้น (Gee, 2012) 

 
ความหมายนี้ก็สอดคล้องกับนิยามขององค์กรระหว่างประเทศ OECD ที่จัดการสอบ PISA 

(Programme for International Student Assessment) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อสอบ literacy-
based test ที่มีคุณภาพ คําว่า Literacy ในการสอบ PISA หมายถึงความเข้าใจในวิชาความรู้และทักษะและ
การนําความรู้ความเข้าใจไปแก้ปัญหาและโจทย์ที่เผชิญในชีวิตประจําวัน การสอบ PISA จะทดสอบความรู้
ความเข้าใจใน 3 วิชาหลักได้แก่ การอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2ของนักเรียนอายุ 15 ปี3 โดยผลการ
สอบจะสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน ที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตที่ดีในศตวรรษที่ 214 

                                                            
2ทั้งนี้ การสอบ PISA ได้นิยาม Literacy ใน 3 วิชาหลักไว้ดังนี้  

Reading Literacy คือความสามารถในการอ่านได้อย่างเข้าใจและการมีความเห็นต่องานเขียนรูปแบบต่างๆ   
Scientific Literacy คือความสามารถในการใช้ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์คําถาม การหาข้อสรุปอันมี

พ้ืนฐานมาจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการทําความเข้าใจและการตัดสินใจเกี่ยวกับโลกภายนอกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
Mathematical Literacy คือความสามารถในการใช้ความรู้และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อการระบุปัญหา การทําความเข้าใจโจทย์

ปัญหา และการแก้ปัญหา   
3ข้อสอบ PISA ได้รับการวิจารณ์ว่าผลสอบอาจจะได้รับอิทธิพลจากระดับชั้นเรียน (grade effect) เพราะนักเรียนอายุ 15 ปี ในแต่ละประเทศเรียน
ในระดับชั้นต่างกัน ต้ังแต่ ม.2 ไปจนถึง ม.4 ดังนั้นประเทศที่นักเรียนอายุ 15 ปี ส่วนใหญ่เรียนชั้น ม.4 จะได้เปรียบในการทําข้อสอบ เป็นต้น 
ในขณะที่ข้อสอบ TIMSS นั้นวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน แต่ก็ได้รับการวิจารณ์ว่ามุ่งเน้นการวัดผลตามหลักสูตรมากเกินไป  

อย่างไรก็ตาม ผลการสอบ PISA และ TIMSS ของประเทศต่างๆ มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง โดยประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงก็สามารถทําคะแนนได้ดีในการทดสอบทั้งสองอย่าง หรือในทางกลับกัน ประเทศที่ผลสัมฤทธิ์ตํ่าก็ทําคะแนนได้ไม่ดี 
4ภาคผนวก 3.1 ได้ยกตัวอย่างโจทย์ของข้อสอบ PISA ไว้เป็นแนวทางสําหรับการออกข้อสอบแบบวัดความเข้าใจ (Literacy-based) 
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2. รูปแบบการสอบมาตรฐานตามจํานวนผู้สอบ 
การสอบสามารถแบ่งประเภทตามจํานวนผู้สอบได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่การสอบแบบกลุ่ม

ประชากร (Census-based test) และการสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง (Sample-based test) 
 
การสอบแบบกลุ่มประชากร (Census-based test) คือการสอบที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ การ

สอบประเภทนี้จะให้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับระบบการศึกษาและระดับปัจเจก (นักเรียนแต่ละคน) 
การสอบประเภทนี้มักมุ่งหมายที่จะประกันผลการเรียนขั้นตํ่าให้นักเรียนทุกคน โดยนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นตํ่าจะต้องเรียนซ่อมหรือได้รับการดูแลพิเศษจากโรงเรียน อีกทั้ง ผลการสอบของนักเรียนยังสามารถ
นําไปประเมินผลงานของครูและโรงเรียนได้ เพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability)  

 
นอกจากนี้ ครูยังสามารถวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนเพื่อปรับวิธีการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกับปัญหาของนักเรียนได้ด้วย 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีต้นทุนการดําเนินงานและการตรวจข้อสอบต่ําในกรณี

การสอบแบบตัวเลือก (multiple choice) แต่การสอบนี้มีต้นทุนการดําเนินการสูงมากในกรณีที่การสอบ
ต้องการวัดความรู้และทักษะให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งมีบางทักษะไม่สามารถวัดได้ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก 
เพราะการสอบต้องเพิ่มโจทย์สําหรับนักเรียนทุกคน อีกทั้งการตรวจข้อสอบก็ต้องใช้เวลานานมากขึ้น ซึ่งทําให้
ไม่สามารถนําผลสอบไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้อย่างทันเวลา 

 
ขณะที่ การสอบแบบสุ่มตัวอย่าง (Sample-based test) เป็นการสอบโดยเลือกสุ่มนักเรียนจํานวน

หนึ่งมาทดสอบวิธีการสุ่มตัวอย่างมักเป็นวิธีที่เรียกว่า Matrix sampling โดยนักเรียนแต่ละคนจะทําข้อสอบคน
ละชุดกัน ซึ่งวัดความรู้และทักษะแตกต่างกันเพื่อให้ครอบคลุมความรู้และทักษะที่ต้องการวัด แต่ข้อสอบทุกชุด
จะมีบางข้อที่เหมือนกัน (Common Items) และมีความยากง่ายเท่ากันการสอบนี้สามารถวัดและสะท้อน
คุณภาพของระบบการศึกษาได้อย่างครอบคลุม (เนื้อหาและทักษะ) โดยมีต้นทุนการจัดสอบและการ
ตรวจข้อสอบต่ํากว่าการสอบแบบกลุ่มประชากร 

 
อีกทั้ง ผลการสอบยังสามารถนํามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัด

และประเทศได้ และหากการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มในระดับโรงเรียน ผลการสอบก็สามารถนําไปประเมินผล
งานของโรงเรียนได้  

 
อย่างไรก็ตาม การสอบแบบสุ่มนี้ทําให้ทราบผลการเรียนของนักเรียนบางคนเท่านั้น ซึ่งทําให้ไม่

สามารถวิเคราะห์ผลการเรียนและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทุกคน (Le and Klein, 2002)  
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3. รูปแบบการสอบตามผลได้ผลเสีย  
การสอบสามารถแบ่งประเภทตามผลได้ผลเสียได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่การสอบแบบมีผลได้

ผลเสียสูง (high-stake test) และการสอบแบบมีผลได้ผลเสียตํ่า (low-stake test)  
 
การสอบแบบมีผลได้ผลเสียสูง (high-stake test) คือการสอบที่มีการนําผลการสอบมาใช้ให้คุณให้

โทษต่อนักเรียนครูผู้สอน หรือผู้บริหารโรงเรียน เช่นการสอบเพื่อจบ (exit exam) จะนําผลการสอบของ
นักเรียนมาตัดสินว่านักเรียนจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่ การสอบนี้คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ต้ังใจเรียน
มากขึ้น หรือการสอบมาตรฐานที่มีการนําเอาคะแนนสอบของนักเรียนมาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู 
การสอบรูปแบบนี้คาดหวังว่าจะช่วยสร้างระบบความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา โดยกระตุ้นให้
โรงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียนและมุ่งพัฒนาวิธีการสอน 
 
 อย่างไรก็ตามการสอบแบบมีผลได้ผลเสียสูง (high-stake test) ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทําให้ครูและ
โรงเรียนสอนเพื่อสอบ (Teach to the Test) มากขึ้น โดยครูสนใจสอนแต่วิชาและความรู้ที่ออกสอบเท่านั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อสอบเป็นข้อสอบตัวเลือก (multiple-choice) ซึ่งมักวัดได้เฉพาะทักษะและความรู้
บางอย่างเท่านั้น ครูก็จะละเลยการสอนความรู้และทักษะสําคัญอื่น เช่น การคิดวิเคราะห์ หรือการทํางานเป็น
ทีม นอกจากนั้น การสอบยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตของครู เพราะครูต้องการให้นักเรียนมีคะแนนสูง
เพื่อเพิ่มผลการประเมินของตนเอง เช่น การเฉลยข้อสอบล่วงหน้าหรือการแก้คําตอบให้นักเรียน  
  

ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ผ่านยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า การสอบแบบมีผลได้ผลเสียสูง (high-stake 
test) ช่วยพัฒนาการศึกษาได้จริงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา โดยงานวิจัยบางงานพบว่า 
นักเรียนในประเทศที่มีการสอบเพื่อจบ (exit exam) มีผลการสอบ PISA และ TIMSS ดีกว่าประเทศที่ไม่มีการ
สอบเพื่อจบ (Bishop & Woesmann, 2004) และจากข้อมูลผลการสอบแบบสุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐฯ (NAEP) พบว่านักเรียนในรัฐที่มีการนําผลการสอบมาใช้สร้างระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) มีพัฒนาการผลการเรียนดีกว่ารัฐอื่น (Hanushek & Raymond, 2005: Dee & Jacob, 
2009: Loeb & Figlio, 2011) ในอีกด้านหนึ่ง Diane Ravitch (2009) พบว่า นโยบาย No Child Left 
Behind (NCLB) ซึ่งมีการสอบแบบมีผลได้ผลเสียต่อโรงเรียน ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรียนยากจนและนักเรียนเรียนไม่เก่ง 
 

นอกจากนี้ งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า การสอบแบบมีผลได้เสียสูง (high-stake test) กระตุ้นครูให้เอาใจใส่
นักเรียนมากขึ้น แต่ไม่ช่วยครูให้พัฒนาวิธีการสอน Jacob (2003) พบว่าการสอบแบบมีผลได้เสียสูงทําให้ครู
สนใจเนื้อหาวิชาที่สอบมากขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มการลงทุนพัฒนาวิชาชีพครู McDonnell และ Choisser 
(1997) พบว่าครูในรัฐ North Carolina และ Kentucky พยายามเปลี่ยนแปลงการสอนให้เป็นไปตามการสอบ
บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งมากนักและ Elmore, Even, Kenyon และ Marshall (1999) พบว่า แม้เมือง 
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ชิคาโกได้ใช้การสอบแบบมีผลได้ผลเสียต่อครู แต่กลุ่มครูที่เชื่อว่านักเรียนบางคนนั้นไม่สามารถเรียนรู้และมีผล
การเรียนที่ดีได้ ก็แทบไม่ได้ปรับเปลี่ยนการสอน 
 
 ส่วนการสอบแบบมีผลได้ผลเสียตํ่า (low-stake test) คือ การสอบที่ผลการสอบไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้
คุณให้โทษแก่นักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การสอบลักษณะนี้มีข้อดีที่ไม่สร้างความเครียดให้แก่นักเรียนและ
ครูผู้สอนครูไม่ถูกกดดันให้เน้นสอนเนื้อหาวิชาที่ออกสอบ แต่ครูมีอิสระในการเลือกสอนทักษะที่เห็นว่ามี
ความสําคัญกับนักเรียน ตัวอย่างประเทศที่ใช้วิธีการสอบลักษณะนี้และมีคุณภาพการศึกษาสูง คือ ประเทศ
ฟินแลนด์ที่แทบไม่มีการสอบระดับชาติแบบมีผลได้ผลเสียนักเรียนและครูมีอิสระอย่างมากในการเรียนการสอน 
ซึ่งน่าจะเป็นผลให้นักเรียนมีระดับคะแนน PISA สูง แต่เงื่อนไขความสําเร็จของแนวทางนี้ คือครูต้องมีทักษะใน
การจัดการเรียนสูง ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการผลิตและฝึกอบรมครูที่มีคุณภาพ  

 
4. รูปแบบการสอบตามเป้าหมายการนําผลการสอบไปใช้  

การสอบสามารถแบ่งประเภทตามเป้าหมายการนําผลการสอบไปใช้ได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
การสอบเพื่อตัดสิน (Summative Test) และการสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Test) 

 
การสอบเพื่อตัดสิน (Summative Test) เป็นการวัดความรู้หรือทักษะของนักเรียน ณ เวลาใด เวลา

หนึ่ง จากการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนําผลการสอบมาตัดสินในด้านต่างๆ การสอบแบบนี้ก็มักมีผลได้
ผลเสียสงูด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสอบปลายภาคและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

 
ส่วนการสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Test) เป็นการวัดและประเมินความรู้และทักษะของ

นักเรียนเพื่อทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนและวินิจฉัยจุดบกพร่องของนักเรียน โดยครูจะนําเอาผลการสอบ
มาออกแบบวิธีการสอนให้เหมาะสมกับปัญหาของนักเรียน การสอบแบบนี้ก็มักจะมีผลได้ผลเสียตํ่า ยกตัวอย่าง
เช่น การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแต่ละบทเรียนของการสอน  

 
งานวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วย

เพิ่มสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดย Scriven (1967) Bloom (1968,1971) และ Sadler (1989) เห็น
ว่าการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการสอบเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นักเรียนจะได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ “การเรียนเพื่อเรียน” โดยการลอง
ผิดลองถูกในการสอบและครูจะรู้ว่านักเรียนรู้หรือไม่รู้อะไรและช่วยเหลือได้ตรงจุด  
 

นอกจากนี้ Black and William (1998) พบว่าการสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อน
อย่างมาก การสอบนี้จึงเป็นการลดช่องว่างด้านผลการเรียนระหว่างนักเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยของ
นักเรียน 
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ทั้งนี้ การสอบระดับชาติส่วนใหญ่จะเป็นการสอบเพื่อตัดสิน ส่วนการสอบระดับช้ันเรียนและโรงเรียน 
มักจะเป็นการสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แต่หลายประเทศเห็นประโยชน์ของการสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
ได้จัดสอบมาตรฐานระดับชาติ ที่มุ่งหมายจะนําผลการสอบมาใช้ในการวินิจฉัยการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น 
ประเทศเบลเยียม (ภูมิภาคท่ีพูดภาษาฝรั่งเศส) ฝรั่งเศส และสเปน จะจัดสอบต้ังแต่เริ่มต้นภาคเรียน และจะ
ส่งผลการสอบให้ครูนําไปใช้ออกแบบวิธีการสอนระหว่างภาคเรียน 

 
นอกจากนี้ หลายประเทศ/มลรัฐก็มีการสอบทั้งเพื่อตัดสิน (แบบมีผลได้ผลเสียสูง) และเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ (แบบมีผลได้ผลเสียตํ่า) โดยการสอบเพื่อวัดระดับความรู้มักจะใช้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่สูง
แล้ว ขณะที่การสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มักจะใช้กับนักเรียนที่อายุยังน้อย เพราะนักเรียนที่ยังอายุน้อยกว่ามี
โอกาสจะได้รับผลกระทบด้านลบจากความเครียดในการสอบได้ง่ายกว่า เช่น ประเทศเม็กซิโกและสวีเดนจัด
สอบมาตรฐานระดับชาติสําหรับนักเรียนในระดับช้ัน ป.3 ป.5 และ ม.3 แต่มีเฉพาะระดับ ม.3 ที่เป็นการสอบ
แบบวัดระดับความรู้ในขณะที่การสอบสําหรับนักเรียนระดับช้ัน ป.3 และ ป.5 เป็นแบบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

 
5. รูปแบบการสอบตามการรายงานผลการสอบ 

การสอบสามารถแบ่งประเภทตามการรายงานผลการสอบได้ ซึ่งมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่การรายงาน
ผลการสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference) และการรายงานผลการสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion 
Reference หรือ (Proficiency Reference) 

 
 การรายงานผลการสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference) เป็นการแสดงผลการเรียนของนักเรียนแต่
ละคน โดยเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่น นักเรียนจะทราบว่ามีผลการเรียนของตนนั้นดีหรือไม่ดี เมื่อเทียบกับ
เพื่อน หรือเป็นการแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น  
 
 การรายงานผลการสอบลักษณะนี้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบ โดยผู้ปกครองและนักเรียน
จะใช้ข้อมูลนี้เลือกโรงเรียนที่ดีกว่า และหากโรงเรียนได้รับงบประมาณตามจํานวนนักเรียน โรงเรียนที่ดีกว่า
ย่อมได้งบประมาณมากกว่า ขณะที่ โรงเรียนที่คุณภาพแย่กว่าก็จะต้องใส่ใจปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น เพื่อดึงดูด
ผู้ปกครองและนักเรียน อย่างไรก็ตาม การรายงานผลการสอบนี้มีข้อเสียเช่นกัน ผู้ปกครองและนักเรียนจะไม่
ทราบว่านักเรียนมีระดับความรู้และทักษะตรงตามเกณฑ์ของหลักสูตรหรือไม่ และไม่ทราบว่าโรงเรียนมีผลการ
เรียนตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นหรือไม่ โดยแม้ว่าโรงเรียนบางแห่งจะมีผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีเมื่อเทียบกับโรงเรียน
อ่ืน แต่ผลการเรียนเฉลี่ยดังกล่าวก็อาจตํ่ากว่าที่ควรเมื่อเทียบกับระดับความรู้และทักษะที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
  
 ส่วนการรายงานผลการสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion หรือ Proficiency Reference) เป็นการ
แสดงผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนหรือผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่
กําหนดขึ้น เกณฑ์คะแนนนี้จะบ่งบอกถึงระดับความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร เกณฑ์
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คะแนนอาจแบ่งเป็นระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง การรายงานผลการสอบนี้ก็จะช่วยให้
นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบว่านักเรียนและโรงเรียนมีระดับผลการเรียนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่  
แต่ผู้ปกครองและนักเรียนก็จะขาดข้อมูลในการเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด  
 
3.2.2 การจัดการสอบมาตรฐานระดับชาติ 
 

การจัดการสอบมาตรฐานระดับชาติอย่างมีคุณภาพ ควรคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญดังนี้  
 

1. การมีเป้าหมายของการสอบที่ชัดเจน 
 การจัดสอบมาตรฐานระดับชาติควรต้องระบุเป้าหมายและการนําผลการสอบไปใช้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สองส่วนนี้จะกําหนดแนวทางการออกข้อสอบ เช่น หากเป้าหมายของการสอบ คือการประกันคุณภาพให้กับ
นักเรียนทุกคนและการสร้างความรับผิดชอบให้กับสถานศึกษา นักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบและได้รับข้อสอบ
เดียวกัน แต่หากเป้าหมายคือ การติดตามและวินิจฉัยสภาพปัญหาคุณภาพของระบบการศึกษาการจัดสอบอาจ
เป็นแบบการสุ่มนักเรียนบางคนเข้าสอบ โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้ข้อสอบคนละชุด  
  

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าสอบมาตรฐาน 
การจัดสอบแบบแบบสุ่มตัวอย่าง (Sample-Based) ต้องพิจารณาการสุ่มตัวอย่างให้สะท้อนภาพรวม
ของระบบการศึกษาได้ เช่น จํานวนของนักเรียนที่มีฐานะดีและนักเรียนยากจน การสุ่มตัวอย่างที่ไม่
ระมัดระวัง ก็อาจทําให้ผลการสอบไม่สะท้อนคุณภาพของระบบการศึกษา และไม่สามารถนํามา
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ เช่น ความเหลื่อมล้ําระหว่างนักเรียนฐานะดีและนักเรียนยากจน 

 
3. การเก็บข้อมูลอ่ืน 

นอกจากผลการสอบแล้ว การสอบควรมีการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลอ่ืนประกอบการวิเคราะห์ปัญหา
การศึกษาด้วย เช่น  ข้อมูลของนักเรียนประกอบไปด้วย เพศ อายุ ช้ันเรียน ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ข้อมูลของการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย จํานวนการประชุม การใช้ข้อมูลในการบริหารข้อมูล
ของครูประกอบด้วย จํานวนชั่วโมงในการสอน เป็นต้น 

 
4. การจัดทําข้อสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ 

ข้อสอบที่มีคุณภาพควรต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) ความเที่ยงตรง (Validity) คือการ
ที่ข้อสอบสามารถวัดความรู้และทักษะที่ต้องการวัดผลได้ 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือการที่ข้อสอบ
สามารถวัดความรู้และทักษะของนักเรียนได้อย่างสมํ่าเสมอโดยแม้นักเรียนจะทําข้อสอบในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน ผลการสอบของนักเรียนก็ค่อนข้างคงที่  3) การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) คือการที่
สามารถเปรียบเทียบผลการสอบระหว่างนักเรียนและระหว่างโรงเรียนได้ 4) การนําไปใช้ (Utility) คือการที่
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ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่างๆ สามารถนําผลสอบไปใช้ประโยชน์ได้ 5) ความยุติธรรม 
(Equity) คือการที่นักเรียนที่มีความสามารถเท่ากันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันด้าน เพศ เชื้อชาติ ฐานะ 
สามารถทําได้ผลการสอบใกล้เคียงกัน 
  
 เพื่อให้บรรลุคุณสมบัติทั้ง 5 ประการข้างต้น การจัดทําข้อสอบมาตรฐานระดับชาติควรต้องจัดทําพิมพ์
เขียวข้อสอบ (Test Blueprint) ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแนวทางของการพัฒนาข้อสอบ เช่น จํานวนโจทย์ทั้งหมด
ในข้อสอบ จํานวนโจทย์ที่วัดความรู้และทักษะแต่ละด้านและแต่ละวิชาตามหลักสูตร จํานวนโจทย์ในรูปแบบ
ต่างๆ (แบบเติมคํา หรือแบบเลือกตอบ) และระดับความยากง่ายของข้อสอบ เป็นต้น แนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอ่ืน และแนวทางการวิเคราะห์ผลการสอบ 
  

5. การสร้างคลังข้อสอบและการวิจัยพัฒนาข้อสอบ 
การสร้างคลังข้อสอบ (Item Bank) เพราะเป็นการสะสมโจทย์ข้อสอบที่มีคุณภาพให้มีปริมาณ

เพียงพอต่อการจัดสอบทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของข้อสอบด้วย ผู้ออกข้อสอบอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานราชการบริษัทเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากําไร หรือเป็นได้ทั้งนักจิตวิทยาด้านการทดสอบ 
(Psychometrics) และครู (Toch, 2006) แต่กระบวนการคัดเลือกข้อสอบเข้าสู่คลังต้องมีความเข้มงวด 
ยกตัวอย่างกรณีของประเทศเดนมาร์ก มีข้อสอบในธนาคารข้อสอบจํานวนประมาณ 7,200 ข้อ (item) ซึ่งมี
การ เปลี่ ยนแปลง  10% ทุก ปี  โดยในแต่ ละข้ อ  จะมีการทดสอบโดยให้นั ก เ รี ยนกลุ่ ม ตั วอย่ า ง  
500-700 คนทดลองทําข้อสอบเพื่อศึกษาความเหมาะสมของมาตรวัด (Psychometric scale)  

 
นอกจากการสร้างคลังข้อสอบแล้ว ระบบการจัดข้อสอบก็ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอบและ

โจทย์ให้วัดความรู้และทักษะได้หลากหลายด้าน รวมทั้งตรวจข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เช่น ประเทศสวีเดนได้
พัฒนาการสอบระดับให้มีทั้งการสอบด้วยการเขียน การสื่อสารแบบทางการพูด (Oral Communication) 
และการร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaborative Problem Solving) หรือประเทศเดนมาร์กได้พัฒนาระบบการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปรับเพิ่มระดับความยากง่ายตามจํานวนข้อสอบที่นักเรียนตอบถูก เป็นต้น  

 
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  

จะเห็นได้ว่า การจัดสอบนั้นมีหลากหลายขั้นตอนตั้งแต่การออกข้อสอบ การเก็บข้อมูล การ
ตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผล รวมทั้งการวิจัยพัฒนาข้อสอบ หน่วยงานการจัดสอบควรต้อง
จัดหาเจ้าหน้าที่ให้มีปริมาณเพียงพอ และต้องพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วย 
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3.2.3 การใช้ประโยชน์จากการสอบมาตรฐานของต่างประเทศ 
  

การสอบมาตรฐานระดับชาติให้ข้อมูลสําคัญแก่รัฐบาลและผู้กําหนดนโยบายในการติดตามคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพเพื่อแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการสอบมาตรฐานมี
การจัดเก็บข้อมูลอ่ืน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะครอบครัวของนักเรียน ข้อมูลความขาดแคลนของโรงเรียน 
ขอ้มูลการบริหารจัดการของโรงเรียน  
 
 จากรายงานการศึกษาของธนาคารโลกโดย Greaney, V., and T. Kellaghan (2008) ได้ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาในต่างประเทศที่ใช้การสอบมาตรฐานสํารวจหาข้อมูลปัญหาการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ในประเทศเวียดนาม การสํารวจในการสอบมาตรฐานพบว่าห้องเรียนขาดแคลนอุปกรณ์พ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะนักเรียนมีหนังสือตําราเรียนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของจํานวนหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ
ระบุไว้  ข้อมูลนี้ทําให้เกิดการปรับปรุงระบบการแจกจ่ายตําราเรียนของประเทศให้ตรงกับความ
เป็นจริงมากขึ้น 

2. ในประเทศเคนยา การสํารวจในการสอบมาตรฐานพบว่าโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ ทําให้รัฐบาล
สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

3. ในประเทศออสเตรเลีย การสํารวจในการสอบมาตรฐานนี้ระบุถึงปัญหาการเรียนของนักเรียน
หญิงในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกระทรวงศึกษาได้ใช้ข้อมูลนี้ทํานโยบายแก้ไข
(Keeves, 1995) 

4. ในประเทศชิลี กระทรวงศึกษาได้ใช้ข้อมูลผลการสอบระดับชาติที่จัดโดยภาคเอกชน (JUNAEB) 
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจน และกระจายทรัพยากรให้กับโรงเรียนยากจนมากขึ้น 

5. ในประเทศรายได้ขั้นตํ่าถึงกลางหลายประเทศการสํารวจในการสอบมาตรฐานจะถูกใช้สําหรับการ
พัฒนาหลักสูตร (Elley, 2005)  

6. ในประเทศอุรุกวัย กระทรวงศึกษาใช้ผลการสอบของนักเรียน สําหรับการวิเคราะห์ปัญหาการ
สอนของครูและการออกนโยบายพัฒนาอาชีพครู (Horn, Wolff and Velez, 1992)  
 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการสอบมาตรฐานและข้อมูลอ่ืนระหว่างปี เพื่อ
ติดตามการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ของนโยบาย ยกตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น  

1. สหรัฐอเมริกาใช้ผลสอบ NAEP วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการของความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา
ระหว่างนักเรียนกลุ่มเชื้อสายต่างๆ และระหว่างนักเรียนที่มีฐานะแตกต่างกัน โดยพบว่าปัญหา
ความเหลื่อมล้ําระหว่างเชื้อสายลดลง แต่ความเหลื่อมล้ําระหว่างฐานะเพิ่มขึ้น 

2. ประเทศเนปาลใช้ผลการสอบมาตรฐานในช่วงปี 1997-2001 เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐบาลทั้งด้านงบประมาณ หลักสูตร ตําราเรียน และการพัฒนาครู  
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นอกจากรัฐบาลแล้ว โรงเรียนแต่ละแห่งยังสามารถนําผลการสอบมาตรฐานนี้มาใช้วิเคราะห์ปัญหา
ของสถานศึกษาและจัดทํานโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ด้วย  
  

หลายประเทศใช้การสอบมาตรฐานสํารวจคุณภาพของครูผู้สอน โดยให้ครูทําข้อสอบชุดเดียวกับ
นักเรียน เช่น ประเทศเวียดนาม พบว่านักเรียนที่มีผลการสอบดีที่สุด 12% ได้คะแนนสูงกว่าครูกลุ่มที่มีผลการ
สอบตํ่าสุดถึงร้อยละ 30 ประเทศปากีสถานให้ครูทําข้อสอบชุดเดียวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
พบว่ามีครู 3% ที่ได้คะแนนต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน และมีข้อสอบจํานวนน้อยข้อมากที่มีครูเกิน 90% 
ทําได้ถูกต้อง  (A. Tayyab, personal communication, Oxford, U.K., July 24, 2008) 

 
การสอบมาตรฐานนี้ช่วยให้รัฐบาลและโรงเรียนทราบถึงคุณภาพของครูและทราบว่าครูคนใดควรได้รับ

การพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการกําหนดนโยบายอบรมพัฒนาและนโยบายบุคลากรอ่ืน 
เช่น การคัดเลือกคนเข้าสู่สายอาชีพครู  

 
การรายงานผลการสอบมาตรฐานของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะถือว่าเป็น

แนวทางหนึ่งในการสร้างความรับผิดชอบโดยการรายงานนี้ควรจะต้องประกอบด้วยผลการสอบมาตรฐานและ
ข้อมูลอ่ืน เช่น จํานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับประเทศ ซึ่งผู้ปกครองสามารถใช้ข้อมูลนี้ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
เสนอแนะนโยบายได้ดังเช่นในประเทศออสเตรเลียที่มีการรายงานผลการสอบของแต่ละสถานศึกษาเทียบกับ
โรงเรียนอื่นให้แก่ผู้ปกครองทราบ ผู้ปกครองก็นําผลการประเมินของโรงเรียนไปกดดันผู้บริหารโรงเรียน 
 

ในระบบการศึกษาที่มีการจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาตามจํานวนนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน
สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการเลือกโรงเรียนคุณภาพดีและไม่เลือกเข้าโรงเรียนคุณภาพแย่ เมื่อโรงเรียนคุณภาพแย่มี
จํานวนนักเรียนน้อยลง ก็จะได้รับงบประมาณลดลงด้วย ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นโรงเรียนและครูปรับวิธีการสอนให้
ดีขึ้น  
 

นอกจากนี้ การรายงานผลการสอบมาตรฐานในสื่อต่างๆ ยังช่วยกระตุ้นให้สังคมติดตามและถกเถียง
เรื่องคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นรัฐบาลนักการเมือง ข้าราชการ โรงเรียน และครูให้เอาใจใส่นโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น ในประเทศอาเจนตินา การรายงานผลการสอบโดยสื่อมวลชนต่างๆ ทําให้
สังคมตระหนักถึงวิกฤตของระบบการศึกษาและเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษา (Benveniste, 2002) ใน
ประเทศชิลี จากการรายงานโดยสื่อมวลชน สังคมตระหนักถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคมของนักเรียนและได้เรียกร้องรัฐบาลให้ดําเนินนโยบายสร้างความเป็นธรรมด้านการศึกษา 
(Meckes and Carrasco, 2006) 
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3.3 การปฏิรูปการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน (classroom-based and school-
based assessment)5 

 
การปฏิรูปการวัดและการประเมินในระดับช้ันเรียนและโรงเรียน (classroom-based and school-

based assessment) มีความสําคัญต่อคุณภาพการศึกษาไม่น้อยไปกว่าการปฏิรูปการสอบระดับชาติเพราะ
การวัดและการประเมินในระดับช้ันเรียนและโรงเรียนมีรูปแบบโจทย์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถวัดความรู้และ
ทักษะได้หลายด้านกว่าการสอบระดับชาติ เช่น การวัดและประเมินผลจากการทําโครงงาน (Project) และการ
ประเมินด้วยแฟ้มงาน (Portfolio) สามารถวัดทักษะการค้นหาข้อมูล การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย การทํางานเป็น
ทีมและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในขณะที่การสอบระดับชาติมักถูก
วิจารณ์ว่าวัดได้เพียงความรู้ในเชิงการคิดวิเคราะห์ซึ่งหากมีให้ความสําคัญกับการสอบระดับชาติมากเกินไป 
นักเรียน ครูและโรงเรียนก็อาจจะละเลยความรู้และทักษะที่วัดในการประเมินในระดับช้ันเรียนและโรงเรียน 

 
การวัดและการประเมินผลในระดับช้ันเรียนและโรงเรียนยังมีลักษณะสอดคล้องกับแนวทางการสอบ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (formative assessment) เพราะสามารถปรับรูปแบบและความยากง่ายของโจทย์ให้
เข้ากับของนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ง่ายกว่าและสามารถส่งผลการประเมินกลับให้แก่ครูและนักเรียน
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ครูและนักเรียนนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับวิธีการเรียนการสอน ในขณะที่ 
การสอบระดับชาติมักถูกวิจารณ์ว่าปรับระดับความยากง่ายและรูปแบบของโจทย์ให้เข้ากับนักเรียนได้ยาก และ
ใช้เวลานานในการตรวจข้อสอบและการส่งผลการสอบแก่ครูและนักเรียน   

 
งานวิจัยในหลายประเทศก็ช้ีไปในทางเดียวกันว่า การสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนและ

โรงเรียนช่วยเพิ่มผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มอ่อน การวัดและการประเมินผลในระดับช้ัน
เรียนและโรงเรียนที่ดี จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดย 
นักเรียนจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน ส่วนครูก็จะทราบว่านักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้มากน้อยเท่าใด จาก
วิธีการสอนของตนและใช้ข้อมูลนี้ปรับวิธีการสอนให้ดีขึ้นหรือเข้าช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน  

 
อย่างไรก็ตาม การวัดและการประเมินผลในระดับช้ันเรียนและโรงเรียนถูกวิจารณ์ว่าเป็นวิธีที่ไม่มีความ

เที่ยงตรงและไม่มีมาตรฐาน เพราะการวัดและประเมินมักให้ครูเป็นผู้ประเมินซึ่งครูแต่ละคนอาจมีวิธีการให้
คะแนน มุมมองและอคติแตกต่างกัน การนําผลประเมินระดับช้ันเรียนและโรงเรียนไปใช้ตัดสินนักเรียนระหว่าง
โรงเรียน เช่น การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และใช้พิจารณาผลงานของครูและโรงเรียนอาจไม่เป็นธรรมต่อ ครู
และโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง และนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งอาจบิดเบือนครูบางคนและโรงเรียนบาง
แห่ง ให้คะแนนนักเรียนสูงเกินความเป็นจริง  

                                                            
5ภาคผนวก 3.2 ได้สํารวจและสรุปแนวการปฏิบัติการวัดและการประเมินผลในระดับชั้นเรียนและโรงเรียนในต่างประเทศ 
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หลายประเทศมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลในระดับห้องเรียนและ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (classroom-based formative assessment) โดยมี 3 แนวทางหลัก ได้แก่  

 
1. การสร้างแนวทางการวัดและการประเมินผลในระดับช้ันเรียนและโรงเรียน โดยมีตัวอย่างรูปธรรม

ของการประเมินผลที่หลากหลาย พร้อมทั้งวิธีการให้คะแนนเช่น รัฐ Newfoundland และ Labrador ใน
ประเทศแคนาดาได้ทําคู่มือมาตรฐานการประเมินผลงานในระดับช้ันเรียนและแจกจ่ายให้ครูกระทรวงศึกษาใน
ประเทศนิวซีแลนด์ได้สร้างและรวบรวมเครื่องมือการวัดผลการเรียนใหม่ที่เรียกว่า TTle (assessment tools 
for teaching and learning) และได้ตีพิมพ์ตัวอย่างแจกจ่ายให้โรงเรียน 

 
2. การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล หรือข้อสอบกลางที่ครูและโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

เช่น ประเทศสก็อตแลนด์ได้สร้างคลังข้อสอบ (item bank) ซึ่งจะวัดความรู้และทักษะตามหลักสูตร โดย
โรงเรียนและครูสามารถดึงข้อสอบมาทดสอบนักเรียนเมื่อใดก็ได้ (Darling-Hammond and McCloskey, 
2008; OECD, forthcoming; Sliwka and Spencer, 2005) 

 
ประเทศฝรั่งเศสได้พัฒนาเครื่องมือประเมินผลหลายรูปแบบในการช่วยวินิจฉัยนักเรียนกลุ่มอ่อน

โรงเรียนจะใช้ผลการวินิจฉัยในการจัดสอนเสริมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้นักเรียนในกรณีที่จําเป็น 
 
3. การจัดฝึกอบรมด้านการวัดและประเมินผลให้กับครูผู้สอน ทั้งด้านการสร้างแบบประเมินและการ

ใช้แบบประเมินและข้อสอบกลางโดยการอบรมด้านนี้ควรเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมด้านอื่น เพราะการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนเช่น ทักษะการวิเคราะห์ผล
การประเมิน เพื่อหาจุดอ่อนของนักเรียน และทักษะการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน  
นอกจากนี้ กระบวนการฝึกอบรมนี้ควรจะมีอย่างต่อเนื่อง และควรมีครูเชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาครูเพราะครูผู้สอนต้องใช้เวลาในการทําเข้าความใจและปรับตัว รวมทั้งเผชิญปัญหาจริงในการปฏิบัติ 
 
3.4 การสอบมาตรฐานในประเทศไทย 
3.4.1 ประวัติการสอบมาตรฐานของประเทศไทย 

 
ประเทศไทยเคยมีระบบการสอบมาตรฐานสําหรับการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (Exit Exam) โดย

นักเรียนต้องทําข้อสอบกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 เพื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หากสอบไม่ผ่านนักเรียนต้องสอบซ่อมหรืออาจต้องเรียนซ้ําช้ัน แต่ในปี พ.ศ. 2521 ระบบการสอบ
มาตรฐานนี้ได้ถูกยกเลิกไป ในปัจจุบัน การจบมัธยมศึกษาตอนปลายจะพิจารณาจากผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 
ของนักเรียน ซึ่งวัดจากข้อสอบและการประเมินผลที่ออกแบบโดยโรงเรียนและครู 
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ประเทศไทยยังมีการสอบมาตรฐานสําหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยต้ังแต่  
พ.ศ. 2504 นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องสอบข้อสอบกลางชุดเดียวกัน 
ต่อมาภายหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 วิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ลักษณะ โดยในปี พ.ศ. 2544 การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเริ่มมีการพิจารณาเกรดเฉลี่ยของนักเรียนหรือที่เรียกว่า 
ระบบแอดมิชชั่น (Admission) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เมื่อมีก่อต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มหาวิทยาลัยได้มีการนําเอาคะแนนผลการสอบที่ออกโดย สทศ. ซึ่งเรียกว่า 
O-NET และ A-NET มาใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าเรียนในปี พ.ศ. 2553 สทศ. ได้ทําข้อสอบที่เรียกว่า
GAT/PAT ซึ่งถูกนํามาใช้แทนข้อสอบ A-NET แต่การสอบทั้งสองแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยเน้นการ
วัดผลตามเนื้อหาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของวิชาต่างๆ เช่นกัน 

 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง การสอบมาตรฐานกลางนี้ก็มีความสําคัญลดลง เพราะมหาวิทยาลัยหลาย

แห่งได้คัดเลือกนักเรียนผ่านการจัดสอบของมหาวิทยาลัยเอง หรือที่เรียกกันว่า การสอบตรง แทนการสอบ
มาตรฐานกลาง 
 

ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ไม่ได้มีภารกิจหลักอยู่ที่การ
จัดการสอบสําหรับเข้ามหาวิทยาลัย แต่อยู่ที่การจัดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนโดยปัจจุบันมีการจัดสอบสายสามัญในระดับช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 
และยังมีการสอบสายอื่นด้วย เช่น การจัดสอบ V-NET ในสายอาชีวศึกษา อย่างไรก็ตาม นอกจากการนําผล
การสอบในระดับ ม.6 ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ผลการสอบในระดับช้ันอื่นยัง
ไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์มากนัก ดังจะได้อธิบายต่อไป 

 
นอกจาก สทศ. แล้ว สพฐ. ยังมีหน่วยงานจัดการสอบภายในสังกัดด้วย ซึ่งก็คือ สํานักทดสอบทาง

การศึกษาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษาจะจัดการสอบที่เรียกว่า NT ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 จะมีการจัดสอบ
เฉพาะในระดับช้ัน ป.3 เท่านั้นแต่ก็มีแผนการที่จะขยายการสอบไปยังระดับช้ันอื่นๆ ด้วย  

 
3.4.2 ลักษณะและปัญหาของการสอบมาตรฐานของประเทศไทย 
 

การสอบ O-NET ไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการสอบ  
O-NET เน้นวัดความรู้เนื้อหา (Content-based test) และทักษะการจํา เพราะ สทศ. ออกข้อสอบตาม
หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งยังมีลักษณะอิงเนื้อหาตามที่ได้กล่าวในบทที่ 2 โดยโจทย์ประมาณร้อยละ 80 เป็นแบบ
ให้เลือกคําตอบที่ถูกต้อง (ปรนัย) ส่วนโจทย์ที่เหลือประกอบไปด้วย โจทย์แบบเติมคํา โจทย์ที่ให้เลือกคําตอบที่
ถูกต้องแต่ตัวเลือกมีคําต้องที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ และชุดโจทย์ที่ให้เลือกคําตอบ โดยคําถามและคําตอบของ
โจทย์แต่ละข้อสัมพันธ์กัน  
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ในปัจจุบัน สทศ. กําลังมีแนวคิดที่จะพัฒนาการสอบ O-NET ให้เป็นข้อสอบแบบวัดความเข้าใจ และ
ในปี พ.ศ. 2556 สํานักทดสอบทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ก็กําลังออกข้อสอบ NT สําหรับนักเรียนชั้นป.3 โดย
อ้างว่ายึดข้อสอบ PISA เป็นตัวอย่าง  

 
แต่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ พบว่าระบบการศึกษาไทยยังขาดบุคลากรที่ชํานาญ

ด้านการออกข้อสอบแบบวัดความเข้าใจ (Literacy-based Test) อีกทั้ง จากการเข้าร่วมประชุมระดมสมอง
เรื่องการปฏิรูปข้อสอบให้เป็นแบบวัดความเข้าใจ (Literacy-based Test) ซึ่งจัดโดย สทศ. พบว่าหน่วยงาน
ด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนั้นยังเข้าใจคําจํากัดความของคําว่า Literacy แตกต่างกัน เช่น สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ให้ความหมาย Literacy ว่าเป็นทักษะในด้านของการอ่านและเขียน ขณะที่
ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านเห็นว่า Literacy นั้นควรมีความหมายกว้างกว่าการอ่านและเขียน แต่หมายถึงความ
เข้าใจในวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ความเข้าใจไม่ตรงกันนี้อาจก่อให้ปัญหาในการปฏิรูป
การศึกษาได้ โดยเฉพาะหากเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง สพฐ. ซึ่งดูแลหลักสูตรแกนกลาง และ สทศ. ซึ่ง
จัดการสอบมาตรฐาน 

 
การสอบ O-NET ยังถูกวิจารณ์ว่ามีความผิดพลาดจนไม่เป็นที่น่าเชื่อของสังคม เช่น  
- รูปแบบข้อสอบส่วนใหญ่เป็นปรนัย ซึ่งมีสมมติฐานว่าคําตอบมีเพียงคําตอบเดียวหรือสองคําตอบ

ตามท่ีผู้ออกข้อสอบ  
- ข้อสอบหลายข้อกํากวมบางข้อมีตัวเลือกทุกตัวเลือกถูกต้องทั้งหมด ในขณะที่บางข้อกลับไม่มี

คําตอบที่ถูกต้อง เพราะผู้ออกข้อสอบอาจยังไม่มีความรู้ความชํานาญในกลุ่มสาระวิชาเหล่านั้น  
- กลุ่มสาระวิชาบางสาระอาจไม่เหมาะกับข้อสอบแบบปรนัย เช่น กลุ่มสาระวิชาศิลปะ เพราะวิชา

ศิลปะเป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนมีจินตนาการและคิดนอกกรอบมากกว่าจะตอบคําถามตามเนื้อหา
ในหนังสือ 

 
ข้อผิดพลาดเหล่านี้ก็แสดงถึงปัญหาในการจัดการสอบของ สทศ. โดยเฉพาะความบกพร่องในการ

ตรวจความถูกต้องของข้อสอบก่อนนํามาใช้สอบ  
 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ครู ครูบางคนได้กล่าวว่า เนื้อหาในข้อสอบมาตรฐานไม่สอดคล้องกับการ

เรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งครูอ้างว่าได้สอนตามหลักสูตร โดยข้อสอบมักยากเกินไป ปัญหาเหล่านี้ก็ทําให้ผล
การสอบไม่สามารถสะท้อนระดับความรู้และความสามารถของนักเรียนได้  
 

การสอบ O-NET นั้นไม่ถูกนํามาใช้ในการประกันคุณภาพขั้นตํ่าให้แก่นักเรียน โดยแม้การสอบ O-NET 
จะกําหนดให้นักเรียนระดับช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกคนในประเทศต้องเข้าสอบเพื่อวัดประเมินระดับความรู้
ของนักเรียน ณ ระดับช้ันต่างๆ แต่การสอบ O-NET เป็นข้อสอบที่มีผลได้ผลเสียไม่สูงสําหรับนักเรียน  
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ในช่วงที่ผ่านมาผลการสอบ O-NET ไม่ได้ถูกนํามาใช้ตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ยกเว้นผลการ
สอบของนักเรียนชั้น ม.6 เท่านั้นที่ถูกมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย แต่ความสําคัญของคะแนนสอบ O-NET ต่อการเข้ามหาวิทยาลัยก็น่าจะลดลง เพราะ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งคัดเลือกนักเรียนด้วยวิธีการสอบตรงมากขึ้น จนกระทั่งปี 2555 สพฐ. ได้ปรับกฎเกณฑ์
ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. พิจารณาคะแนน O-NET ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 ในการรับเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 
และ ม.4 ด้วยแต่คะแนน O-NET ก็มีน้ําหนักเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น นอกจากนี้ เกณฑ์การรับเข้า ม. 1 ข้างต้น
จะใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่านั้น ขณะที่การเข้าโรงเรียนอื่นไม่จําเป็นต้องใช้ผลสอบ O-NET 
ส่วนเกณฑ์การรับเข้า ม. 4 ข้างต้นจะใช้กับการรับนักเรียนทุกคนของโรงเรียนที่สอนเฉพาะ ม.ปลายเท่านั้น แต่
โรงเรียนที่สอนทั้ง ม. ต้น และปลายจะใช้เกณฑ์นี้เฉพาะกับการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเท่านั้น ซึ่งรับ
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 

 
ผลการสอบ O-NET ก็มิได้นํามาใช้สร้างความผิดชอบ โดยผลการสอบมีผลได้ผลเสียตํ่าต่อโรงเรียน

และครูด้วย โดยแม้ผลการสอบมาตรฐานนี้จะถูกนําประเมินผลงานของโรงเรียนและครู แต่การประเมินยังให้
น้ําหนักกับผลการสอบค่อนข้างน้อยเกินไปดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4 และ 5 
  

อีกทั้ง สทศ. ยังไม่มีการเปิดเผยคะแนนสอบมาตรฐานเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียนต่อสาธารณะอย่างเป็น
ระบบ ผู้ปกครองมีต้นทุนสูงในการหาข้อมูลผลการสอบประกอบการเลือกโรงเรียน โดยในปัจจุบัน ผลการสอบ
จะถูกรายงานต่อนักเรียนผู้เข้าสอบ โดยนักเรียนจะทราบผลการสอบของตน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนใน
โรงเรียนตน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเดียวกัน และคะแนนเฉลี่ยของประเทศแต่ไม่ทราบผล
การสอบของโรงเรียนอื่น  

 
ส่วนโรงเรียนจะได้รับรายงานผลการทดสอบประกอบด้วยคะแนนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

คะแนนระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยผลการสอบนี้จะถูกรายงานเป็นคะแนนรายวิชาและ
คะแนนรายมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชา ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับการนําไปใช้วิเคราะห์
จุดด้อยของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ โรงเรียนได้นําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการสอนมากน้อยแค่ไหนยัง
เป็นเรื่องที่ทําการศึกษาต่อไป  

 
นอกจากการรายงานผลการสอบแบบอิงกลุ่ม ต้ังแต่ปี 2555 สทศ. ได้เริ่มพัฒนาเกณฑ์คะแนนสอบ  

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจาก สพฐ. 1 คน และคัดเลือกตัวแทนครูมา 5 คนมาประชุม
ร่วมกําหนดคะแนนจุดตัดซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่า (ดูตัวอย่างในตารางที่ 3.1) หากผู้เข้าสอบได้คะแนนต่ํากว่า
คะแนนจุดตัด ก็แสดงว่าผู้เข้าสอบยังไม่มีความสามารถหรือไม่มีความรอบรู้ในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ (สทศ., 
2555) แต่เกณฑ์คะแนนยังมิได้ถูกนํามาใช้อย่างเป็นทางการ และสทศ. ก็ยังมิได้มีการรายงานผลการสอบแบบ
อิงเกณฑ์ต่อโรงเรียนหรือสาธารณะ  
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการรายงานผลแบบการประเมนิแบบอิงเกณฑ ์(Proficiency Level) ในปี พ.ศ. 2555 
วิชา คะแนนจุดตัด ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์

ภาษาไทย 40 57.95 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 66.26 

ภาษาอังกฤษ 25 22.52 

คณิตศาสตร์ 25 31.2 

วิทยาศาสตร์ 25 60.17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 45 87.64 

ศิลปะ 30 42.37 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45 66.55 

ท่ีมา:  สทศ. (2555) เอกสารเรื่องการนําผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
3.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานของประเทศไทย 
 

จากการศึกษาข้างต้นคณะผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางและกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการทดสอบ
มาตรฐานของประเทศไทยตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  
 
3.5.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการสอบมาตรฐานให้เป็นระบบการสอบวัดทักษะความเข้าใจ 

(Literacy-based Test) 
 
1. ให้หน่วยงานที่จัดสอบมาตรฐาน เช่น สํานักทดสอบทางการศึกษา สังกัด สพฐ.หรือ สทศ. ปฏิรูป

การออกข้อสอบมาตรฐานระดับชาติให้มีลักษณะวัดความเข้าใจ (Literacy-based Test) มากขึ้น โดยอาจ
นําเอาข้อสอบ PISA มาเป็นต้นแบบ 

 
2. ควรลดจํานวนวิชาที่สอบลงให้เหลือเพียงวิชาหลักๆ ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และให้จัดสอบในระดับช้ัน ป. 3, ป.6, ม.3 และ ม. 6  
 
3. เมื่อข้อสอบมาตรฐานได้รับการปฏิรูปแล้ว ควรนํามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลเพื่อจบหรือ

เลื่อนชั้น เพื่อมิให้โรงเรียนและครูเลื่อนชั้นให้นักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานอ่อน ซึ่งจะทําให้นักเรียนอ่อนเผชิญกับ
ความยากลําบากในการเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้นแต่โรงเรียนและครูควรจัดการสอนซ่อมให้กับนักเรียนเหล่านี้ จน
ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าโดยนักเรียนไม่ต้องเรียนซ้ําช้ันทุกวิชา แต่เรียนซ่อมเฉพาะวิชาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์
เท่านั้น ยกเว้นกรณีการสอบในระดับช้ัน ป.3 ที่ไม่ควรให้ผลสอบมีผลต่อการเลื่อนชั้นของนักเรียน เพราะอาจ
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สร้างความเครียดให้กับนักเรียนมากเกินไป แต่การสอบในระดับ ป.3 เป็นการวัดความรู้ของนักเรียน เพื่อ
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 
นอกจากนี้ ผลการสอบมาตรฐานนี้ควรถูกใช้ประเมินผลงานของครูและโรงเรียนเพื่อสร้างระบบความ

รับผิดชอบ ซึ่งจะกระตุ้นให้ครูและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นเสริมสร้างความเข้าใจ แทนการท่องจํา 
ดังจะกล่าวในบทต่อไป 

 
4. ควรสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบที่วัดความเข้าใจ และจัดทํา

คลังข้อสอบ (Item bank) ซึ่งรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพให้มีปริมาณมากพอในการใช้หมุนเวียน เพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพในการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติ  

 
5. อาจให้มีการจัดสอบระดับชาติแบบสุ่มตัวอย่าง (Sample-based) โดยสุ่มทดสอบนักเรียนบางคน 

และข้อสอบวัดความรู้และทักษะที่แตกต่างจากการสอบมาตรฐานระดับชาติที่วัดความเข้าใจข้างต้น ซึ่งนักเรียน
ทุกคนต้องเข้าสอบ (census-based) เพื่อวัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม และวินิจฉัยปัญหา
(Diagnosis)  

 
6. ในอนาคต อาจพัฒนาการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ Computer Adaptive Test (CAT)  

ซึ่งมีการปรับระดับความยากง่ายของข้อสอบตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบได้ และสามารถทดสอบ
ทักษะในชีวิตจริงได้มากกว่าการสอบในแบบกระดาษ เช่น การมีภาพและเสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่เหมือนกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 

 
7. อาจให้ครูผู้สอนทําข้อสอบมาตรฐานเดียวกับนักเรียน ดังเช่นประเทศเวียดนาม อินเดีย ภูฏาน เป็น

ต้น เพื่อตรวจสอบว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการสอนหรือไม่ โดยหากพบครูที่ได้คะแนน
สอบมาตรฐานต่ํากว่าเกณฑ์ก็ควรจัดหามาตรการช่วยเหลือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูกลุ่มดังกล่าว  
 
3.5.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบการวัดผลเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

 
แนวทางการวัดผลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางแห่งการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
1. ควรส่งเสริมให้มีการวัดผลและการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

ในระดับช้ันเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงจุดด้อยของตนและกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ และจะเป็น
เครื่องมือของครูผู้สอนในการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยการ
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วัดผลและประเมินผลนี้ควรมีความหลากหลาย เช่น การทําแฟ้มงาน (portfolio) และการประเมินผลในการทํา
โครงงาน (Project-based) ซึ่งวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการแก้ปัญหา  

 
2.ควรสร้างศักยภาพให้กับครูหรือบุคลากรด้านการประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านการวัดและ

ประเมินผล เช่น การจัดการพัฒนาอบรมทักษะในด้านการวัดและประเมินผลให้กับครูและบุคลากรการ
ประเมินผล 
  

3. ควรสร้างเครื่องการวัดผลและประเมินผลในห้องเรียนและแนวทางการให้คะแนน (Rubrics) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการวัดและประเมินผลของครู  

 
4. นอกจากนี้ อาจพัฒนาคลังข้อสอบการประเมินผลในชั้นเรียนและโรงเรียน ซึ่งครูและโรงเรียน

สามารถเข้าถึงและดึงข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ  
 

3.5.3 ข้อเสนอแนะด้านการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการสอบมาตรฐาน 
 
1. นอกจากผลการสอบมาตรฐาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอ่ืนของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน 

โดยการทําแบบสอบถามควบคู่ไปกับการสอบมาตรฐาน ในลักษณะเดียวกับแบบสอบถามของการสอบ
มาตรฐานนานาชาติ PISA และ TIMSS เช่น  การใช้เวลาเรียน ทัศนคติด้านการศึกษา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของโรงเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานทางครอบครัวของนักเรียน เป็นต้น พร้อมทั้งควรเปิดเผยข้อมูลผลการ
สอบมาตรฐานและข้อมูลอ่ืน โดยไม่เปิดเผยชื่อจริงของนักเรียนและโรงเรียน เพื่อให้กับนักวิชาการและนักการ
ศึกษาได้มีโอกาสนําไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 
2. ควรเปิดเผยรายงานผลการสอบระดับโรงเรียนต่อสาธารณะชน ใช้วิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

(criterion reference) โดยการแบ่งผลสัมฤทธ์ิออกเป็นระดับต่างๆ (proficiency level)  เช่น ระดับตํ่ากว่า
มาตรฐาน ระดับมาตรฐาน ระดับสูง เป็นต้นโดยการกําหนดเกณฑ์ของระดับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและ
หลักสูตร และทําการรายงานประเมินผลนักเรียนตามระดับมาตรฐานเหล่านี้รวมไปถึงการรายงานผลที่แสดงให้
เห็นถึงค่าความเหลื่อมล้ําระหว่างนักเรียนกลุ่มต่างๆ ผ่านทางค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งวิธีการนี้จะมี
ประโยชน์และมีความหมายมากกว่าการรายงานผลเป็นแบบคะแนนเฉลี่ยอย่างที่ผ่านมาในอดีตซึ่งอาจจะมี
ความคลาดเคลื่อนหากข้อสอบมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างปี 

 
3. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานผลการสอบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงสถิติ โดยทําในลักษณะเดียวกับรายงานการศึกษาของการสอบ PISA, TIMSS หรือรายงานศึกษา
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สภาวะด้านการศึกษาของบริษัท McKinsey ซึ่งสํารวจและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาของประเทศได้อย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมจุดแข็งของระบบการศึกษา  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 3.1 ตัวอย่างขอ้สอบ PISA 

 
ข้อสอบ PISA สําหรับวัดความรู้ความเข้าใจในด้านคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) 

คําถามข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อ 1: สวนแอปเปิ้ล 
1. ชาวสวนทําการปลูกต้นแอปเปิ้ล (*) โดยมีการปลูกต้นสน (x) ล้อมรอบเพื่อเป็นการกันลม โดยมี

รูปแบบการปลูกต้นแอปเปิ้ลและต้นสนตามแผนภูมิด้านล่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการปลูกที่มี
แถว (n) ของต้นแอปเปิ้ล ต้ังแต่ 1 แถว (n=1) ไปจนถึง 4 แถว (n=4) 

     X   = ต้นสน 

• = ต้นแอปเปิ้ล 

 
 

คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 1.1 จงเติมตัวเลขในช่องว่าง 

N จํานวนต้นแอปเปิ้ล จํานวนต้นสน
1 1 8

2 4 ?

3 ? ?

4 ? ?

5 ? ?
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ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 
and relationships) โดยใช้กระบวนการ เชื่อมโยงและการบูรณาการสําหรับการแก้ปัญหา (Connections 
and Integration for problem solving)      
 
 ข้อสอบข้อนี้ทําให้นักเรียนต้องมีการตีความรูปภาพ สัญลักษณ์ และคณิตศาสตร์ หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว (ทั้งสมการที่เป็นแบบเส้นตรงและเส้นโค้ง) โดยนักเรียนจะต้องทราบว่า จํานวนต้น 
แอปเปิ้ล= n2, จํานวนต้นสน = 8n  
 

คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 1.2  
 จงคํานวณหาค่า n ซึ่งเป็นจํานวนแถวของต้นแอปเปิ้ล ซึ่งทําให้จํานวนต้นแอปเปิ้ลเท่ากับจํานวนของ
ต้นสน จงหาค่า n พร้อมทั้งแสดงวิธีทํา 
 

ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 
and relationships) โดยใช้กระบวนการ เชื่อมโยงและการบูรณาการสําหรับการแก้ปัญหา (Connections 
and integration for problem solving)      

 
ข้อสอบข้อนี้ทําให้นักเรียนต้องใช้ความรู้ด้านฟังก์ชัน คือ จํานวนต้นแอปเปิ้ล= n2, จํานวนต้นสน = 

8n นักเรียนต้องแก้สมการหาค่า n คือ n2 = 8n  
 

คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 1.3 
 สมมติว่าชาวสวนต้องการขยายให้สวนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีจํานวนแถวของต้นไม้มากขึ้น อยากทราบว่า
ระหว่างต้นสนกับต้นแอปเปิ้ล ต้นไม้ชนิดใดจะมีการเพิ่มจํานวนที่เร็วกว่ากัน จงอธิบายวิธีการหาคําตอบของ
ท่าน  
 

ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 
and relationships) โดยใช้กระบวนการ การทําให้เป็นคณิตศาสตร์ ความคิดทางคณิตศาสตร์มุมมองเชิงลึก 
(Mathematization, mathematical thinking, generalization and insight) นักเรียนจะต้องสามารถ
เปรียบเทียบได้ว่าเมื่อค่า n สูง ค่าของผลลัพธ์จากสมการยกกําลังจะมีการเพิ่มสูงกว่าค่าจากสมการแบบ
เส้นตรง  
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คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 2 

 
 

คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 2.1: จงประมาณค่าพ้ืนที่ของทวีปแอนตาร์คติกา โดยใช้สเกล ที่ปรากฏใน
แผนที่  
 

ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้านพื้นที่และรูปร่าง (Space and Shape) โดยใช้
กระบวนการ เชื่อมโยงและการบูรณาการสําหรับการแก้ปัญหา (Connections and integration for 
problem solving)      
 

ข้อสอบข้อนี้วัดความสามารถของนักเรียนในการหายุทธศาสตร์และวิธีการที่เหมาะสมในการประมาณ
ค่าพ้ืนที่ซึ่งมีรูปร่างรูปทรงซึ่งไม่คุ้นเคย นักเรียนจะต้องเลือกรูปทรงที่เหมาะสมในการทําแบบจําลองของพื้นที่
ซึ่งต้องการวัด ต้องรู้สูตรการคํานวณพื้นที่ของรูปทรงต่างๆ  เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม  และนักเรียน
ต้องรู้วิธีการใช้ค่าสเกลของแผนที่ในการประมาณค่าระยะทาง ความยาว ในการคํานวณพื้นที่  

 
 การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่นักเรียนนํามาใช้ และค่าที่คํานวณได้ว่ามีความใกล้เคียงกับพ้ืนที่
จริงมากน้อยเพียงใด แบ่งเป็นหลายระดับ เช่น การวาดสี่เหลี่ยม วงกลม การแบ่งพื้นที่เป็นรูปร่างต่างๆ สําหรับ
การคํานวณ  
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คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 3: ความเร็วของรถแข่ง 
 

แผนภาพแสดงให้เห็นถึงความเร็วของรถแข่ง (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ในสนามแข่งขันซึ่งมีความยาวรอบ 3 
กิโลเมตร ในรอบที่สอง 

 
คําถามคณิตศาสตร์ข้อ 3.1 
ข้อใดคือค่าประมาณ (กิโลเมตร) ของระยะทางในสนามแข่งจากจุดสตาร์ทไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

ตรงที่ยาวที่สุด 
ก) 0.5   ข)  1.5     ค) 2.3     ง)  2.6 

 
ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 

and relationships) โดยใช้กระบวนการ เชื่อมโยงและการบูรณาการสําหรับการแก้ปัญหา (Connections 
and integration for problem solving)      

 
ข้อสอบข้อนี้ทําให้นักเรียนต้องมีการตีความค่าในกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ

ความเร็ว นักเรียน รวมทั้งใช้การตีความหมายของคําว่า “เส้นทางตรงที่ยาวที่สุด” ว่าคืออะไร เป็นการ
ประยุกต์การใช้คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในความเป็นจริง ซึ่งการเฉลยคือหาระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึง
จุดที่รถแข่งสามารถเริ่มต้นเร่งความเร็วจากค่าตํ่าสุดจนไปถึงค่าสูงสุด (ประมาณ 1.5 กิโลเมตร)  
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คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 3.2 จุดใดคือระยะทางที่รถมีความเร็วตํ่าที่สุดเมื่อรถเข้ารอบที่ 2 
คําตอบ : กิโลเมตรที่ 1.3  

 
คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 3.3 ท่านสามารถอธิบายความเร็วของรถระหว่างกิโลเมตรที่ 2.6 และ 2.8 ได้

อย่างไร  
ก) ความเร็วคงที่ ข) ความเร็วเพิ่มขึ้น ค) ความเร็วลดลง ง) ไม่สามารถบอกได้จากกราฟ  
คําตอบ: ข 

 
ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 

and relationships)   โดยใช้กระบวนการ การผลิตซ้ํา, การพิจารณาคํานิยามและการคํานวณ 
(Reproduction, definitions and computations)      
 

คําถามข้อนี้วัดความสามารถของนักเรียนในการตีความกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง
และความเร็ว นักเรียนจําเป็นต้องตีความรูปกราฟโดยเชื่อมโยงคําอธิบายกับลักษณะ 2 ประการของกราฟ 
(แบบง่ายและแบบยาก) และให้ระบุและอ่านค่าเพื่อหาสิ่งที่คําถามต้องการ คําถามข้อนี้เป็นคําถามที่อาจจะดู
ตรงไปตรงมา แต่เป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนว่ามีความเข้าใจเรื่องการเดินทางแบบเป็นวง (loop) ของ
รถหรือไม่  
 

คําถามคณิตศาสตร์ ข้อ 3.4: จากข้อมูลตามกราฟข้างต้น ท่านคิดว่ารูปร่างของสนามแข่งขันมี
ลักษณะเช่นไร 
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ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาด้าน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change 
and relationships) โดยใช้กระบวนการ เชื่อมโยงและการบูรณาการสําหรับการแก้ปัญหา (Connections 
and integration for problem solving)     นักเรียนต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงของ
สนามกับความเร็วของรถแข่งให้ได้ เป็นการทําให้นักเรียนต้องใช้การแปลความจากกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางให้ออกมาเป็นรูปร่างของเส้นทาง 
 

คําถามคณิตศาสตร์ข้อ 4: ไลเคน 
ผลของสภาวะโลกร้อนคือธารน้ําแข็งในขั้วโลกมีการละลาย 12 ปีหลังจากน้ําแข็งละลายหมดไป ได้

เกิดพืชเล็กๆ ที่มีช่ือว่าไลเคน เกาะอยู่ตามก้อนหิน โดยไลเคนแต่ละจุดจะเติบโตเป็นรูปทรงกลม โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลาง (d) ของวงกลมและอายุของไลเคน (t) ตามสูตรดังนี้ 

 

 
 

โดย d เป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของไลเคน หน่วยเป็นมิลลิเมตร, t เป็นจํานวนของปีภายหลังที่น้ําแข็ง
ละลาย 

 
จากสูตรจงคํานวณเส้นผ่าศูนย์กลางของไลเคน 16 ปีหลังจากน้ําแข็งละลายหมดไปจงแสดงวิธีทํา 

ตอบ: คําถามข้อนี้เป็นการวัดความเข้าใจในการตีความข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมให้เป็น
สัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ (Mathematization) และเป็นการวัดทักษะความเข้าใจเรื่องรากที่สอง 
(square root) และการคํานวณหาค่า 
 
 คําถามคณิตศาสตร์ข้อ 5: พิซซ่า 
 ร้านพิซซ่าขายพิซซ่าสองชนิดซึ่งมีขนาดต่างกัน แต่ความหนาเท่ากัน พิซซ่าถาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
30 ซม. มีราคา 30 บาท พิซซ่าถาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. มีราคา 40 บาท ท่านคิดว่าพิซซ่าแบบไหน
ที่คุ้มค่าเงินมากกว่ากัน จงแสดงเหตุผล 

 
 ตอบ:  คําถามข้อนี้เป็นการวัดความรู้ด้านพื้นที่วงกลม และเป็นการวัดทักษะการประยุกต์ความรู้เรื่อง
การเทียบสัดส่วนระหว่างพื้นที่กับราคาในการคํานวณหาค่าความคุ้มค่า 
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คําถามคณิตศาสตร์ข้อ 6: พื้นที่ 

 
รูปใดมีพ้ืนที่มากที่สุด จงให้เหตุผลประกอบ 

คําตอบ: คําถามข้อนี้เป็นการวัดความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องพื้นที่ โดยวิธีการตีความหมายจากรูปภาพ 
 
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA ข้อ 1: สมุดบันทึกของนายแพทย์ Semmelweis 
 
 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ของ PISA ข้อนี้เป็นการนําเอาเหตุการณ์และบุคคลที่เกิดในประวัติศาสตร์การ
ค้นพบทางการแพทย์จริงๆ มาใช้เป็นคําถาม โดยให้นักเรียนอ่านบทความ ซึ่งประกอบด้วยกราฟ และถาม
คําถามอันประกอบด้วยการตีความจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการให้เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์   
 
 ข้อสังเกต: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันและสุขภาพ (ชีววิทยา
ของมนุษย์) (Science in life and health (Human Biology) โดยใช้กระบวนการ การประเมินค่าหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์/ข้อมูล (Critically evaluating scientific evidence/data)  
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สมุดบันทึกของนายแพทย์ Semmelweis 
กรกฎาคม 1846 อาทิตย์หน้าฉันจะต้องไปรับตําแหน่ง”นายแพทย์” ณ แผนกดูแลแม่ลูกอ่อนของโรงพยาบาลเวียนนา ฉันรู้สึก
กลัวเม่ือได้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของแม่ท่ีต้องเสียชีวิตในแผนกนั้น เดือนนี้มีแม่ไม่น้อยกว่า 36 คน จาก 208 คน ท่ีต้องตาย ซ่ึง
ทุกคนมีอาการไข้ Puerperal ทําให้การคลอดลูกนั้นช่างน่ากลัวเหมือนการเป็นโรคปอดบวมขั้นสุดท้ายทีเดียว 

เส้นกราฟนี้นํามาจากบันทึกของ หมอ . Ignaz
Semmelweis (1818-1865) แสดงถึงผลกระทบ
ของไข้ ซ่ึงได้คร่าชี วิตแม่ท่ีเพิ่งคลอดบุตร หมอ 
Semmelweis รวบรวมข้อมูลจํานวนคนตายจาก
โรคนี้ท้ังจากแผนกที่ 1 และ แผนกท่ี 2 

แพทย์คนอื่นๆ รวมทั้ง Semmelweis ต่างไม่มีใครทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของไข้ Puerperal โดยเขาได้บันทึกไว้ว่า 
“ ธันวาคม 1846 เหตุใดผู้หญิงหลายคนถึงเสียชีวิตจากไข้ชนิดนี้ ท้ังๆ ท่ีพวกเขาคลอดบุตรโดยไม่ได้มีปัญหาใดๆ? นับศตวรรษ
มาแล้วท่ีวิทยาศาสตร์บอกพวกเราว่า โรคระบาดที่มองไม่เห็นเป็นตัวการในการคร่าชีวิตแม่ลูกอ่อนเหล่านี้ สาเหตุอาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอากาศ หรอือิทธิพลจากวัตถุนอกโลก หรือการเคลื่อนไหวของโลก เช่น แผ่นดินไหว” 
ในปัจจุบันมีคนไม่มากนักท่ียังคิดว่าอิทธิพลจากวัตถุนอกโลกหรือแผ่นดินไหวเป็นตัวการทําให้เกิดไข้ คนทั่วไปรู้ว่าโรคต่างๆ มี
สาเหตุเกิดจากเรื่องของสุขลักษณะ แต่ในสมัยของหมอ Semmelweiss มีคนหลายคนหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อเช่นนั้น 
แต่อย่างไรก็ตาม Semmelweiss รู้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากท่ีโรคภัยจะเกิดจากอิทธิพลจากวัตถุนอกโลกหรือแผ่นดินไหว 
โดยเขาได้แสดงให้เห็นผ่านทางข้อมูลท่ีรวบรวมเอาไว้ (ดูกราฟ) และใช้ข้อมูลนี้ในการโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานได้เห็น 

 
 ข้อสอบข้อนี้ทําให้นักเรียนต้องหาความสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐานที่ให้มาในการ ก) ประเมินค่า
มุมมองที่แตกต่างกัน ข) เชี่ยมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อหาข้อสรุปโดยการใช้กระบวนการเหตุผลที่ไม่ได้
เขียนบอกเอาไว้ 
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 1.1: สมมติท่านเป็นหมอ Semmelweiss จงให้เหตุผลโดยใช้ข้อมูลที่เขา
ได้บันทึกไว้ ว่าเหตุใดไข้ puerperal ถึงไม่น่าจะเกิดจากแผ่นดินไหว  
คําตอบที่ได้คะแนนเต็ม คือคําตอบที่ใช้ตัวเลขจากทั้ง  2 แผนกมาอธิบาย เช่นว่า ถ้าหากแผ่นดินไหว อัตราการ
ตายของคนป่วยจากทั้งสองแผนกควรจะมีเท่าๆ กัน  
 
 คําตอบที่ได้คะแนนบางส่วน เช่น การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดแผ่นดินไหวถึงทําให้แม่ของเด็กอ่อนเกิด
อาการไข้ แต่ไม่ได้เกิดกับคนทั่วไป หรืออาจจะตอบว่าแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 
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สมุดบันทึกของนายแพทย์ Semmelweis (ตอนที่ 2) 
ภารกิจอีกอย่างที่ โรงพยาบาลต้องทําคือการผ่าตัดชําแหละศพเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตายของผู้ป่วย ซ่ึงหมอ 
Semmelweis ได้บันทึกไว้ว่า นักเรียนแพทย์ท่ีทํางานในแผนกที่ 1 มักจะเข้าไปผ่าตัดศพก่อนจะเข้าไปตรวจแม่ซ่ึงเพิ่งคลอด
บุตรโดยไม่ค่อยได้ทําความสะอาดมือของตนเอง นักเรียนแพทย์บางคนก็มีความคิดอย่างภาคภูมิใจว่าการมาตรวจคนไข้ท้ังที่
ตนเองยังไม่ได้ทําความสะอาดเสื้อผ้า เนื้อตัว เป็นการแสดงให้อาจารย์แพทย์เห็นว่าตนมีความขยันขันแข็งในการทํางาน 
เพื่อนแพทย์ของ Semmelweis คนหนึ่ง ได้เสียชีวิตหลังจากเข้าไปผ่าตัดศพแล้วเกิดอุบัติเหตุทํามีดผ่าตัดบาดตนเอง โดยผล
การชันสูตรศพของเขาพบว่ามีอาการของโรคเหมือนกับแม่ท่ีเสียชีวิตจากไข้ชนิดนี้ เหตุการณ์ท้ังหมดนี้ทําให้หมอ 
Semmelweis บังเกิดความคิดใหม่ขึ้นมา 

 
 คําถามวิทยาศาสตร์ข้อ 1.2: อะไรคือความคิดใหม่ของเขา (คําถามนี้วัดความสามารถในการคิดแบบ
อนุมานจากข้อมูลที่ให้ เพื่อนําไปสู่ข้อสรุป) 
  คําตอบ: การให้นักเรียนทําความสะอาดร่างกายหลังจากไปผ่าตัดศพ น่าจะทําให้โรคลดน้อยลง 
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 1.3: นายแพทย์ Semmelweis ประสบความสําเร็จในการลดจํานวน
ผู้เสียชีวิตจากไข้ Puerperal แต่ ณ ปัจจุบันไข้นี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังไม่สามารถกําจัดได้ ยังคงมีโรคซึ่งรักษาได้ยาก
ยังคงเป็นปัญหาสําหรับโรงพยาบาล มีมาตรการหลายอย่างเพื่อควบคุมปัญหาเหล่านี้ เช่น การซักผ้าคลุมเตียง 
ผ้าห่มของโรงพยาบาล ณ อุณหภูมิสูง 
 
 จงอธิบายว่าเหตุใดอุณหภูมิสูงในการซักผ้า ถึงช่วยลดความเสี่ยงซึ่งคนป่วยจะติดโรคได้  
 คําตอบ: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันและสุขภาพ (ชีววิทยา
ของมนุษย์) (Science in life and health (Human Biology) เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนในการ
ประยุกต์ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความร้อนสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ 
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 1.4: มีหลายโรคซึ่งอาจจะรักษาได้ด้วยการใช้ยา antibiotics แต่ทว่า
ความสําเร็จของยา antibiotics บางตัวที่มีต่อไข้ puerperal ลดลงในปีที่ผ่านๆ มา จงอธิบายว่าเหตุผลเกิด
จากอะไร? 
 
 คําตอบ: สําหรับคําถามข้อนี้เป็นการวัดแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิตและสุขภาพ (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ) (Science in life and health-Biodiversity) คําถามนี้เป็นการวัดความสามารถของ
นักเรียนในการประยุกต์ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องยา antibiotics ว่าเมื่อใช้ไปนานๆ จะทําให้
เชื้อแบคทีเรียเกิดการปรับตัวและด้ือยาได้  
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 คําถามวิทยาศาสตร์ข้อ 2: โอโซน 
 จงอ่านบทความเรื่องชั้นของโอโซน 
 บรรยากาศเป็นมหาสมุทรของอากาศและสสารที่มีค่าเพื่อทําให้ชีวิตบนโลกดําเนินไปได้ แต่โชคร้ายท่ีกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ ซ่ึงตั้งอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตน หรือของประเทศของตน กําลังทําลายทรัพยากรที่มนุษย์โลกมีร่วมกัน ท่ีเห็นชัดคือ
การทําลายชั้นโอโซนของโลก ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกันให้กับโลก 
 โมเลกุลของโอโซนประกอบด้วย 3 อะตอมของออกซิเจน ตรงข้ามกับก๊าซออกซิเจน ซ่ึงมี 2 อะตอม โมเลกุลของ
โอโซนมีปริมาณน้อยมาก คือน้อยกว่า 10 จาก 1 ล้านโมเลกุลของอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม โอโซนช่วยปกป้องโลกไว้นับเป็น
พันๆ ปี การที่โอโซนสามารถปกป้องหรือทําอันตรายต่อโลกได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าโอโซนอยู่ตําแหน่งใด โอโซนซ่ึงอยู่ในชั้น 
troposphere (10 ก.ม. เหนือผิวโลก) เป็นโอโซนชนิดไม่ดีซ่ึงสามารถทําอันตรายต่อเนื้อเยื่อของปอดและต้นไม้ แต่โอโซน
ประมาณ 90% จะอยู่ในชั้น stratosphere (10-40 ก.ม. เหนือผิวโลก) ซ่ึงเป็นโอโซนดี คอยทําหน้าท่ีช่วยดูดซับรังสี 
ultraviolet (UV-B) จากดวงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นอันตราย  ในทศวรรษที่ผ่านๆ มา ปริมาณของโอโซนได้ลดลง  ในปี 1974 มีการ
ต้ังสมมติฐานว่าการลดลงของโอโซนเกิดจากสารคลอโรฟลูโอคาร์บอน (CFCs) แต่จนถึงปี 1987 การประเมินผลทาง
วิทยาศาสตร์ยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอสําหรับการระบุว่าปัญหาการลดลงของโอโซนเกิดจากสารคลอโรฟลูโอคาร์บอน อย่างไรก็
ตาม ในเดือนกันยายน 1987 ตัวแทนจากทั่วโลกได้มาประชุมกันที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และทําการตกลงใน
หัวข้อว่าด้วยการใช้สารคลอโรฟลูโอคาร์บอน (CFC) 

 
 ในการบรรยายเรื่องโอโซนข้างต้นนั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการที่มีการจับตัวสร้างโอโซนขึ้นมา
ในบรรยากาศ แต่ในความเป็นจริงนั้น ในแต่ละวันโอโซนดีมีการสร้างขึ้นและการแตกทําลายตัวไป โดยการ
สร้างตัวของโอโซนปรากฏดังในรูปการ์ตูนข้างล่าง  
 

 
  

คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 2.1: สมมติว่ามีชาวบ้านซึ่งไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ขอร้องให้ท่านช่วย
อธิบายรูปการ์ตูนข้างบนให้ฟัง ท่านจะอธิบายความหมายของก๊าซ O O2 O3 อย่างไรและอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น
ในรูปการ์ตูนดังกล่าว 
 
 คําถามนี้เป็นการแสดงขั้นตอนของกระบวนการรวมตัวและแตกตัวของโอโซนอันเกิดจากอิทธิพลของ
ดวงอาทิตย์โดยนักเรียนต้องสามารถอธิบายให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยได้ โดยใช้กระบวนการ 
การสื่อสารกับผู้อ่ืน การหาข้อสรุปจากหลักฐาน/ข้อมูล (Communicating to others, valid conclusions 



131 

from evidence/data) โดยเป็นส่วนของแนวคิดเรื่อง วิทยาศาสตร์ของโลกและสิ่งแวดล้อม (การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีและฟิสิกส์)  
 
 คําตอบ: คําตอบที่ได้คะแนนเต็มจะประกอบด้วยสามขั้นตอน คือการอธิบายให้เห็นว่า 1) โมเลกุลของ
ออกซิเจนมีการแตกตัวเป็นอะตอมของออกซิเจน 2) การแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจนเกิดจากอิทธิพลของ
แสงอาทิตย์ 3) อะตอมของออกซิเจน ไปรวมตัวกับโมเลกุลของออกซิเจนทําให้เกิดเป็นโมเลกุลของโอโซน (O + 
O2 = O3 ) 
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ข้อ 2.2: โอโซนยังสามารถเกิดได้ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะทําให้เกิดกลิ่น
ชนิดหนึ่งขึ้นมา อยากถามว่าโอโซนที่เกิดจาก พายุฟ้าคะนอง เป็นโอโซนที่ดีหรือไม่ดี? 
 ในการตอบคําถามนี้นักเรียนต้องมีความรู้และสามารถเชื่อมโยงได้ว่าพายุฟ้าคะนองเกิดในชั้น
บรรยากาศ troposphere (10 ก.ม.) เหนือผิวโลก ดังนั้นจึงเป็นโอโซนชนิดไม่ดี  
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 2.3: โอโซนที่ดีช่วยป้องกันโรคที่เกิดรังสี ultra-violet จากดวงอาทิตย์ จง
ยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากรังสี ultra-violet  
 คําตอบ: โรคมะเร็งผิวหนัง 
 
 คําถามนี้เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับสถานการณ์ที่แสดงไว้ โดยใช้แนวคิดเรื่อง
วิทยาศาสตร์ในชีวิตและสุขภาพ (การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย) (Science in life and health-
physiological change) นักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องผลกระทบของรังสี UV ต่อร่างกาย  
 
 คําถามวิทยาศาสตร์ ข้อ 2.4: ในตอนจบของบทความ มีการกล่าวถึงการประชุมนานาชาติ ณ เมือง
มอนทรีออล ได้มีการอภิปรายกันถึงเรื่องปริมาณโอโซนที่โดนทําลาย โดยมีคําถามสองข้อดังแสดงเอาไว้ 
 

คําถาม สามารถตอบได้โดยการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ (ใช่/ไม่ใช่) 

1. ควรหรือไม่ท่ีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เรื่องผลกระทบของสาร CFC ต่อชั้นของ
โอโซนที่ยังไม่แน่นอน ทําให้รัฐบาลยังไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ ในการ
ป้องกัน/แก้ปัญหา  

ใช/่ไม่ใช่ 

2. ในปี 2002 จะมีความเข้มข้นของสาร CFC ในบรรยากาศเท่าไร ถ้าหากอัตรา
การปล่อยสาร CFCs ในบรรยากาศยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ (การประชุมเกิดขึ้น
ในปี 1987)  

ใช/่ไม่ใช่ 
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 คําตอบ 1.ไม่ใช่ 2. ใช่ 
 คําถามข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการพิจารณาว่าข้อความเช่นใดเป็นข้อความที่สามารถให้
เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific statement) ได้และข้อความใดเป็นการให้เหตุผลแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ เช่น การให้เหตุผลเชิงคุณค่า (value judgement) ทัศนคติ 
 
ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของ PISA 
 

ข้อสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน (Reading Literacy) ของ PISA มีหลายลักษณะ  เช่น การ
อ่านเพื่อหาความหมายจากข้อมูลซึ่งเป็นกราฟหรือแผนภูมิ การอ่านประกาศโฆษณาในชีวิตประจําวัน เช่น 
โฆษณาประกาศเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติ การสาธารณสุข การอ่านฉลากคําแนะนําของการใช้ยา หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน  การอ่านเพื่อตีความหมายจากบทความในนิตยสาร ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 
จดหมายโต้ตอบจากอีเมล์หรือส่วนหนึ่งของนวนิยาย  
 
ตัวอย่างข้อสอบการอ่านข้อ 1: ทะเลสาบ Chad 
 
 รูป A แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในทะเลสาบ Chad ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ โดยทะเลสาบ
นี้ได้หายไปโดยสิ้นเชิงประมาณ 20,000 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นยุคน้ําแข็ง  แต่ในช่วง 11,000 ปีก่อน
คริสตกาล ทะเลสาบได้กลับมาอีกครั้ง ปัจจุบันระดับน้ําของทะเลสาบ Chad อยู่ในระดับเดียวกับช่วง 1,000 ปี 
หลังคริสตกาล  
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รูป B แสดงถึงศิลปะภาพวาดบนหนิในยคุโบราณซึ่งพบบนผนงัถํ้า แสดงถึงภาพของสัตว์ประเภทต่างๆ 
ในยุคนั้น 

 
 
 คําถามการอ่าน ข้อ1.1: ปัจจุบันทะเลสาบ Chad มีความลึกเท่าไหร่ 
 คําตอบ: ประมาณ 2 เมตรคําถามนี้นักเรียนต้องมีความเข้าใจในการอ่านเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการ
ตีความจากคําบรรยายกับรูปภาพ และนักเรียนต้องสามารถประมาณค่าตัวเลขจากแผนภาพได้ 
 
 คําถามการอ่านข้อ 1.2: แผนภาพ A เริ่มต้นประมาณปีใด ? และเหตุใดผู้เขียนถึงเลือกที่จะจุดเริ่มต้น 
ณ จุดดังกล่าว 
 คําตอบ: ประมาณ 15,000 ปีก่อนคริสตกาล และผู้เขียนเลือกจุดนั้นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทะเลสาบ 
Chad เริ่มกลับมาปรากฏอีกครั้ง ข้อนี้วัดความสามารถของนักเรียนในการตีความภาพและความเข้าใจเรื่อง              
คริสตศักราช  
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 คําถามการอ่านข้อ 1.3: แผนภาพ B ต้ังอยู่บนสมมติฐานว่าอย่างไร 
 คําตอบ: สัตว์ที่อยู่ในรูปวาด มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นๆ 
  

คําถามข้อนี้ผู้ตอบจะต้องมีความเข้าใจว่ารูปภาพศิลปะซึ่งแสดงรูปสัตว์ต่างๆ มีความหมายว่าในยุค
นั้นๆ มีสัตว์ชนิดนั้นดํารงชีวิตอยู่ และหากยุคใดที่ไม่มีรูปสัตว์นั้น อาจจะสันนิษฐานได้ว่าในยุคนั้นสัตว์ประเภท
นั้นได้สูญพันธ์ไปแล้ว 
 
 คําถามการอ่านข้อ 1.4: จากแผนภาพ A และ B การหายไปของ แรด (rhinoceros) ฮิปโปโปเตมัส 
(hippopotamus) และ ควายโบราณ (aurochs) จากภาพศิลปะบนก้อนหิน เกิดขึ้น ณ เวลาใด 

ก. การเริ่มต้นของยุคน้ําแข็ง 
ข. กลางยุคซึ่งทะเลสาบ Chad มีระดับน้ําสูงสุด  
ค. ภายหลังระดับน้ําในทะเลสาบได้ลดลงมากกว่าหนึ่งพันปี 
ง. ณ เวลาเริ่มต้นของยุคทะเลสาบแห้ง  

  
 คําตอบ: ข้อ ค. ข้อนี้ผู้ตอบต้องมีความเข้าใจในการตีความหมายของแผนภาพ B ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลา
ที่สัตว์ชนิดต่างๆ ดํารงชีวิตอยู่ และสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับแผนภาพ A ซึ่งเป็นยุคที่ทะเลสาบมีระดับน้ําใน
ระดับต่างๆ กัน 
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ภาคผนวก 3.2 

กรณีศึกษาระบบการประเมินผลในระดับห้องเรียน (Classroom-based) และการประเมินผล
มาตรฐานระดับชาติ (National Standardized Tests) ของต่างประเทศ6 

 
 

1. ออสเตรเลีย (Australia) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ระบบการศึกษาเป็นแบบกระจายอํานาจ โดยแต่ละรัฐ/เขต

การศึกษา มีการทดสอบมาตรฐานสําหรับนักเรียนในรัฐ/เขตการศึกษาของตนเอง โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐาน
ระดับชาติที่ได้ตกลงเอาไว้ร่วมกัน โดยทําการสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Numeracy) และการอ่านเขียน 
(Literacy) สําหรับนักเรียนระดับเกรด 3, 5 และ 77 โดยผลสอบปรากฏในรายงานประจําปีของประเทศ 
(Annual National Report on Schooling- ANR) โดยคะแนนสอบมาตรฐานระดับชาติของโรงเรียนอาจจะ
ส่งผลต่องบประมาณจากรัฐบาลกลางต่อโรงเรียน เพราะเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดทางการศึกษาของโรงเรียน 
 
 สําหรับการสอบเพื่อจบ แต่ละรัฐ/เขตพื้นที่การศึกษาจะมีกระบวนการให้ประกาศนียบัตรเพื่อจบชั้น
มัธยม (เกรด 12) และการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน – การประเมินผลมุ่งเน้นไปที่การทําตามมาตรฐานหลักสูตร โดย
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของนักเรียน โดยดูที่ความก้าวหน้าในการเรียน 
มากกว่าจะดูแค่ “ผ่าน” หรือ “ตก” โดยครูผู้สอนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ 
 

2. ออสเตรีย (Austria)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ไม่มีการสอบมาตรฐานระดับชาติในช่วงการศึกษาภาคบังคับ แต่

นักเรียนในระดับมัธยมปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการสอบเข้าและการสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร 
ในปี 2003 และ 2007 มีการสร้างมาตรฐานของหลักสูตรวิชาภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

                                                            
6รวบรวมจากเอกสาร ASSESSMENT AND INNOVATION IN EDUCATION. OECD Education Working Paper No. 24 และ INTEGRATING 
FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT: PROGRESS TOWARD A SEAMLESS SYSTEM? OECD Education Working Paper No. 
58 ของ Janet Looney ปี 2009, 2011 ตามลําดับ 
7ในส่วนนี้จะใช้คําว่าเกรด แทนคําว่าระดับชั้น เช่น เกรด 1 เทียบเท่าได้กับ ป.1, เกรด 2 เทียบกับ ป.2 ไปตามลําดับ เนื่องจากแต่ละประเทศมี
ระบบชั้นเรียนแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเคียงกันไดทุ้กกรณี เช่น เกรด 7 หลายประเทศจะเทียบได้กับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 (ม.1 ของ
ไทย) แต่บางประเทศจะถือว่าเป็นชั้นประถมศึกษาปีสุดท้าย เป็นต้น เพื่อความเข้าใจร่วมกันจึงขอใช้ทบัศัพท์ว่าเกรด แทนคําว่าระดับชั้น  
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สําหรับนักเรียนชั้นเกรด 4 และเกรด 8 ในปี 2008 ได้เริ่มนําทดลองนํามาตรฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมาใช้  

 
การประเมินผลในระดับห้องเรียนครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการประเมินผล ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บนการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียนและการทําผลงานทั้งโดยการพูดคุย การเขียน การปฏิบัติการ และงานที่เป็นภาพกราฟฟิคแบบ
ต่างๆ 
 

3. เบลเยียม-ชุมชนภาษาเฟลมมิช (Belgium, Flemish Community)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ในกลุ่มโรงเรียนภาคเหนือของเบลเยียมซึ่งพูดภาษาเฟลมมิช ไม่มี

การสอบมาตรฐานระดับชาติแต่มีการจัดสอบโดยเครือข่ายของโรงเรียน ในวิชาภาษาหลัก คณิตศาสตร์ ใน
ระดับประถมศึกษาปีสุดท้าย โดยการสอบเป็นไปตามความสมัครใจ และกฎหมายกําหนดไม่ให้มีการตีพิมพ์
หรือเปรียบเทียบผลการสอบระหว่างนักเรียน โรงเรียน 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - โรงเรียนสามารถพัฒนาการสอบและระบบการติดตามพัฒนาการ
ทางการศึกษาของนักเรียนของตนเอง หรือโรงเรียนอาจจะใช้การทดสอบที่ได้รับการพัฒนาโดยโรงเรียนใน
องค์กรเครือข่ายของตน โดยโรงเรียนในเบลเยียม-เฟลมมิช มีการให้ความสําคัญกับการประเมินผล
แบบต่อเนื่องของการทํางานในห้องเรียนและการบ้าน  
 
 ในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอน (โดยการปรึกษากับผู้อํานวยการโรงเรียน) เป็นผู้ทําการประเมินว่า
นักเรียนสมควรจะผ่านไปเรียนในชั้นต่อไปหรือไม่ ในขณะที่การประเมินผลปลายปีของนักเรียนชั้นมัธยมขึ้นอยู่
กับโรงเรียน โดยครูจะจัดการสอบภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐบาลและกลุ่มอ่ืนๆ 
 

4. เบลเยียม-ชุมชนภาษาฝรั่งเศส (Belgium, French-Speaking) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-สําหรับกลุ่มโรงเรียนภาคใต้ของเบลเยียมซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสเป็น

หลัก ในปี 2002 มีการริเริ่มการจัดสอบมาตรฐานสําหรับนักเรียน ณ การเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้น  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - กฎหมายเรื่องหน้าที่ของโรงเรียนในปี 1997 ได้มีการให้นิยามของ 
ความสามารถ (competency) และการเตรียมพร้อมของเครื่องมือในการสอนและประเมินผลของครู โดย
กฎหมายกําหนดให้มีการใช้การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Formative assessment) และวิธีการสอบที่
หลากหลาย โดยนักเรียนทุกคนควรที่จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ
เลือกเครื่องมือในการประเมินผลและวิธีการแสดงผลการประเมินโดยครูอาจจะอ้างอิงกับคําจํากัดความของ
ความสามารถ (competency) ตามท่ีได้นิยามเอาไว้  
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5. แคนาดา (Canada) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-การจัดการศึกษาในแคนาดาเป็นแบบกระจายอํานาจ ในบาง

จังหวัด เช่น ควิเบก อัลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย ทําการจัดสอบเพื่อออก (exit exam) ในระดับจังหวัด แต่ใน
บางจัดหวัด เช่น นิวฟาวแลนด์ ลาบราดอร์ มีการสอบมาตรฐาน เช่น Canadian Test of Basic Skills เพื่อ
ติดตามผลการศึกษาของนักเรียน บางจังหวัดได้ริเริ่มการนําการสอบวัดผลขนาดใหญ่มาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
ด้านความรับผิดรับชอบ (accountability) สําหรับระบบการศึกษา โรงเรียน หรือตัวนักเรียนแต่ละคน 
 
 ในปี 1989 กระทรวงศึกษาของแคนาดา ได้มีการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติครั้งแรก เรียกว่า 
School Achievement Indicators Program (SAIP) โดยทําการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 13 และ 16 ปี ใน
วิชา การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ การวัดผลมีทั้งแบบการเขียนคําตอบสั้น คําตอบแบบตัวเลือก รวมถึงการ
ทดสอบด้านการปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาในวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - การประเมินผลขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละจังหวัด แต่
จะเน้นกลยุทธ์ของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Formative Assessment) ในทุกๆ จังหวัด 
 

6. สาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ไม่มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ นักเรียนเข้าสอบปลายภาค

ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับมัธยมปลาย  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - นักเรียนได้รับการประเมินจากครูผู้สอนผ่านทางการเขียน การ
ตอบแบบปากเปล่า และทําการบ้าน โดยมีการให้คะแนน (สเกล 1-5) การประเมินเป็นแบบต่อเนื่อง มีการ
บันทึกผลในรายงานประจําปีเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ต้ังแต่ปี 2005 ได้มีการกําหนดให้มีการประเมินโดยวาจา
จากครูอีกด้วย ในระดับช้ันมัธยมปลาย โรงเรียนมีการบันทึกทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่องและการ
ประเมินผลขั้นสุดท้ายในใบรายงานผล โดยผลการประเมินของนักเรียนอาจจะอยู่ในรูปของคะแนน การ
ประเมินทางวาจาของครู หรือการผสมผสานของทั้งสองวิธี  
 

7. เดนมาร์ก (Denmark) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ต้ังแต่ปี 2006-2007 นักเรียนทําข้อสอบเข้าเรียนต่อเมื่อจบชั้น

เกรด 9 และ 10 จํานวน 10 วิชา โดยข้อสอบแต่ละวิชาจะมีมาตรฐานทั่วประเทศ มีคณะกรรมการสําหรับแต่
ละวิชาซึ่งประกอบด้วยครูและที่ปรึกษาในวิชานั้นๆ โดยนักเรียนจะได้รับคะแนนจากผลการเรียนวิชานั้นๆ 
ตลอดปี พร้อมกับคะแนนสอบมาตรฐานระดับชาติ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่างผลการเรียนและการสอบ
มาตรฐานเป็นคะแนนสอบสุดท้าย โดยรัฐบาลมีแผนที่จะนําการวัดผลแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based) 
มาใช้ เช่น e-learning, e-testing การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนสื่อการสอน 
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 โดย ณ เวลานี้การสอบมาตรฐานระดับชาติเป็นแบบ Computer-Adoptive Test (CAT) คือ 
นักเรียนทําข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ หากทําถูกก็จะได้เลื่อนไปทําข้อสอบในระดับที่ยากขึ้น หากทําผิดก็จะได้
คําถามที่ง่ายลง โดยคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงของความยากง่ายของข้อสอบที่ทําด้วย 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - ประเทศเดนมาร์กสนับสนุนการประเมินผลแบบต่อเนื่องเพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการสอน เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระดับของการสอนมีความ
เหมาะสม และเพื่อให้คําแนะนําแก่นักเรียนอย่างละเอียดในด้านวิธีการสอน ครูและนักเรียนทําการตกลงใน
รูปแบบและเนื้อหาของการสอน รวมไปถึงวิธีการประเมินผลแบบต่างๆ 
 

8. ฟินแลนด์ (Finland)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-มีการสอบเข้าซึ่งออกแบบและวัดผลโดยคณะกรรมการของชาติ

ซึ่งแต่งต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ โดยการสอบประกอบด้วยวิชาบังคับ 4 วิชา คือวิชาภาษาแม่ 
(ฟินนิช หรือ สวีดิช) นอกจากนั้นอาจจะเป็นวิชาภาษาที่สอง ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ หรือวิชาทั่วๆ ไป 
นักเรียนมีโอกาสสอบได้มากกว่าหนึ่งครั้ง  กระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ได้มีแผนการจัดสอบเพื่อประเมินและ
พัฒนาการศึกษา โดยทําการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนทุกๆ 5 ปี โดยผลการสอบและการประเมินผลมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน - ฟินแลนด์สนับสนุนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรากฐานอยู่
ที่ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินผลคือการกระตุ้นให้นักเรียนทําการ
ต้ังเป้าหมายของตนเองและทําการเลือกแนวทางอย่างเป็นอิสระ โดยการประเมินผลมีการผสมผสานเป็นเนื้อ
เดียวกับกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียน วิธีการประเมินที่หลากหลายรวม มีทั้งการประเมินโดยวาจาจากครู 
การสัมภาษณ์ การประเมินแฟ้มงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
การศึกษาของฟินแลนด์ (Finnish National Board of Education) ได้เผยแพร่มาตรฐานระดับชาติสําหรับครู
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลนักเรียน  นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้มีแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะในการประเมินตนเองได้ นักเรียนฟินแลนด์จะได้รับรายงานประเมินผลจากครูอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง รวมไปถึงการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  
 

9. ฝรั่งเศส (France) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ประเทศฝรั่งเศสเริ่มนําการทดสอบมาตรฐานระดับชาติมาใช้ในปี 

1989 โดยทําการสอบ ณ เวลาเริ่มต้นของปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย ไม่ได้เป็นไปเพื่อก่อให้เกิด
ผลได้ผลเสีย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทําการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนทั่วประเทศ 
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 ในการเรียนระดับหลังมัธยม นักเรียนต้องสอบ Baccalaureat เพื่อจบการศึกษาทั้งในสายสามัญและ
สายอาชีพ สําหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนํา (Grands Ecoles) จะต้องผ่านการสอบเข้าที่มี
การแข่งขันสูง  

 
การประเมินผลในระดับห้องเรียน –ในปี 2007-2008 มีการนําเอาการสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้วิชา

ภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทัน เพื่อจะนําไป
เข้าโปรแกรมการเรียนซึ่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับพวกเขาเป็นการเฉพาะตัว ในฝรั่งเศสครูจะทําการประเมินผล
ตามปกติในทุกๆ ช่วงชั้น โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีสมุดบันทึกผลการเรียนของตนเอง ซึ่งจะใช้ตลอดช่วง
การศึกษาภาคบังคับ โดยการใช้สมุดบันทึกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนผ่านจากชั้น
ประถมศึกษาไปสู่มัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการผ่านไปเรียนต่อขึ้นอยู่กับการเสนอความเห็นของครูและ
สมาคมครู โดยนักเรียนจะได้รับคะแนน รวมไปถึงความเห็นจากครูต่อผลงานในห้องเรียนและความก้าวหน้า 

 
10. เยอรมัน (Germany) 

การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-หน่วยงานทางการศึกษาของแต่ละสหพันธรัฐในเยอรมันร่วมมือ
กันในการพัฒนาระบบการสอบมาตรฐาน ซึ่งจะทําให้สามารถใช้ข้อมูลผลสอบในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาของแคว้นต่างๆ ได้ นักเรียนเยอรมันต้องสอบเพื่อออก (exit exam) เมื่อ
จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (เกรด 13) โดยการสอบจะประกอบด้วย 4 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชา
บังคับคือ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ 
 
 ในปี 2003-2004 มีการเริ่มนํามาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาต่างๆ เข้ามาใช้ เช่น ระดับความรู้
วิชาภาษาเยอรมันและวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนต้องมีเมื่อเรียนจบเกรด 4 นอกจากนั้นยังมีการนํามาตรฐาน
สําหรับการสอบรับประกาศนียบัตรเพื่อจบ (School-leaving certificate) ในระดับเกรด 9 หรือเกรด 10 
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละแคว้น 

 
การประเมินผลในระดับห้องเรียน –ในชั้นเรียนประถมศึกษา มีการสนับสนุนรูปแบบทางเลือกต่างๆ 

ของการเรียนรู้และการประเมินผล โดยครูจะทําการประเมินกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก การแสดงผลงาน การ
แสดงพฤติกรรมในการทํางานและพฤติกรรมในสังคม โดยประเมินทั้งจากการพูดคุยและการเขียน ในระดับ
การศึกษาอื่นๆ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าในทุกๆ 
ระดับ ในกรณีทั่วๆ ไปจะดําเนินการโดยครูผู้สอน 
 

11. กรีซ (Greece) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ในการจบการศึกษาปีสุดท้ายของระดับมัธยมต้น นักเรียนต้องใช้

คะแนนของ 6 วิชาหลักซึ่งนํามาจากคะแนนจากการทดสอบในชั้นเรียน และคะแนนจากการทดสอบมาตรฐาน
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ระดับชาติ หากสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ําช้ัน นอกจากนั้น ในปีสุดท้าย 
นักเรียนต้องทําโครงงานส่ง ซึ่งมีการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยครู 3 
คน 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน–ครูช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
ประเมินผลนักเรียนของตนเอง และต่อการปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมและไปในทางเดียวกัน สําหรับ
โรงเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การประเมินผลนักเรียนมีการควบคุมโดยกฎหมายคําสั่งของ
ประธานาธิบดี (แก้ไขปี 2002) ซึ่งครูได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินทั้งในทาง
กระบวนการและทางเทคนิคการประเมิน โดยรูปแบบการประเมินผลที่มี คือ ก. การประเมินเพื่อวินิจฉัย ข.การ
ประเมินแบบให้ความเห็นทางวาจา ค.การประเมินจากโครงการที่นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ ง.การประเมินจาก
การบ้านและกิจกรรม จ.การประเมินจากคะแนนสอบทั้งการสอบเลื่อนชั้นและการสอบเพื่อจบ โดยครูจะเป็นผู้
ประเมินผลการศึกษาและผลความก้าวหน้าของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรท้องถิ่น มีการประเมินนักเรียนในด้านการคํานวณ/ตัวเลข (คะแนน 1-5) มีการบันทึกคะแนนว่าทําได้
ดีเพียงใด หรือต้องการความใส่ใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 จะไม่มีการเรียนซ้ํา
ช้ัน หากมีปัญหาโรงเรียนต้องหารือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปนักเรียน
สามารถเรียนซ้ําช้ันได้หากมีความจําเป็น หลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นให้มีการประเมินโดยใช้
วิธีการเขียนบรรยายหรือวิธีการอื่นๆ มากกว่าการให้คะแนน (คะแนน 1 ถึง 5) 
 

12. ฮังการี (Hungary)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-นักเรียนสอบเพื่อจบการศึกษาในระดับช้ันเกรด 12 หรือ 13 โดย

การสอบจัดขึ้นในโรงเรียนและควบคุมโดยคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วยครูในโรงเรียน และมีผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน โดยข้อสอบมีทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่า โรงเรียนอาจจะจัดการสอบใน
ระดับท้องถิ่นเสริมเพิ่มเติมจากการทดสอบระดับประเทศ แต่ในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการจัดสอบ
ของตนเองอีกด้วย  
 
 ต้ังแต่ปี 1986 เป็นต้นมา ศูนย์การสอบของประเทศฮังการีบางแห่งเริ่มทําการเก็บข้อมูลนักเรียนเชิง
สํารวจ โดยข้อมูลที่เก็บถูกนําไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิ มีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการสอบจากที่เน้นไปที่การวัดความรู้ ความจํา ไปเป็นแนวทางการวัดศักยภาพทั่วๆ ไป (General 
competencies)  
 

13. ไอซ์แลนด ์(Iceland) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ- กระทรวงศึกษาธิการไอซ์แลนด์ มีหน้าที่ในการพัฒนาการ

วิเคราะห์ผลการสอบมาตรฐาน โดยผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียนมีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการสอบ
มาตรฐานระดับชาติในวิชาภาษาไอซ์แลนด์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนเกรด 4, 7 และเพิ่มเติมวิชา
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ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนนิช ในระดับเกรด 10 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นบังคับช้ันสูงสุด โดยข้อสอบจะทําการ
ตรวจโดยคณะครูซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสถาบันการทดสอบแห่งชาติ 

 
การประเมินผลในระดับห้องเรียน –กระทรวงศึกษาฯ ของประเทศมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินผลของโรงเรียนและครูว่าเป็นไปเพื่อการตรวจสอบประสิทธิผลของการสอนและการเรียน และเป็น
การให้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธ์ิและความก้าวหน้าในการเรียนต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
 
 โรงเรียนหรือครูเป็นผู้ กําหนดแนวทางการประเมินผลในห้องเรียนด้วยตนเอง โดยรายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนอาจจะอยู่ในรูปของคะแนน (ซึ่งเป็นเกรดหรือตัวเลข) หรือในรูปของการสื่อสารด้วย
คําพูดหรือการเขียนบรรยาย โดยการประเมินจะทําอย่างสม่ําเสมอในช่วงที่มีการเรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
 

14. ไอร์แลนด์ (Ireland) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ประเทศไอร์แลนด์มีประวัติของการสอบมาตรฐานระดับชาติใน

วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาชั้นเกรด 4 โดยมีการสอบนับต้ังแต่ปี 1977 เป็นการสอบที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยต้ังแต่ปี 2005 เป็นต้นมา โรงเรียน
ประถมศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของชาติ ในวิชาการอ่านเขียน (Literacy) และการคิดคํานวณ 
(Numeracy) โดยทําการสอบสองครั้งในช่วงประถมศึกษา นักเรียนมีการสอบมาตรฐานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุด
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอบอาจจะนําไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือใช้ใน
การสมัครงาน โดยการสอบนี้มีอิทธิพลต่อหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน การจัดการของโรงเรียน
ระดับมัธยม 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –การปฏิรูปหลักสูตรของประเทศไอร์แลนด์ จัดให้การประเมินผล
ของนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อกระบวนการสอนและการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์ในการประเมินผลเพื่อใช้
ระบุถึงเนื้อหาที่ยังเป็นจุดอ่อนของนักเรียนอยู่ โดยเฉพาะประเทศไอร์แลนด์ในช่วงเริ่มต้นของระดับ
ประถมศึกษาจะเน้นไปที่การวินิจฉัยปัญหาของการอ่านเขียน/คํานวณ โดยครูจะใช้ทั้งการสังเกตในห้องเรียน 
การใช้แบบทดสอบที่ออกแบบเอง การประชุมพูดคุย และการประเมินแฟ้มงาน   ในระดับมัธยมศึกษาจะเน้นที่
การประเมินแบบถามตอบปากเปล่าในวิชาด้านภาษา หรือการจัดการปฏิบัติในวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือ
ภูมิศาสตร์  ภายใต้การปฏิรูปหลักสูตรใหม่ซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน จําเป็นต้องมีรูปแบบ
การประเมินผลในห้องเรียนที่สอดคล้องในทุกๆ แนวทางของการเรียนรู้เช่นกัน มีการกําหนดให้ครูช้ันประถม
ต้องได้รับการอบรมเป็นการภายใน เกี่ยวกับการสอนและการประเมินสําหรับหลักสูตรใหม่  
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15. อิตาลี (Italy) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ เพื่อจบการศึกษาระดับมัธยม

จัดโดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการถามตอบ
แบบปากเปล่า การสอบถามตอบมี 2 วิชา และรวมไปถึงการถามตอบในส่วนของวิชาที่นักเรียนสอบข้อเขียน
ด้วย นอกจากนั้นสถาบันระดับชาติเพื่อการประเมินผลทางการศึกษา (INVALSI) ได้จัดการสอบมาตรฐานเมื่อ
สิ้นสุดระดับช้ันประถมศึกษาเกรด 1, 3 และเมื่อมีการเริ่มต้นของมัธยมต้น  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –มีการใช้หลักเกณฑ์ใหม่สําหรับการประเมินผลนักเรียนในปี 
1994/1995 โดยผ่านเป็นกฎหมาย (Law No.517) โดยกฎหมายทําการเปลี่ยนวิธีการประเมินแบบการให้เกรด
ไปเป็นในแนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์โดยครู โดยการปฏิรูปโรงเรียนในปี 2004 ทําให้เกิดการใช้แฟ้มงาน
ทักษะของนักเรียนแต่ละคน (Individual skills portfolio) อันเป็นการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนเทียบ
กับเป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้ (ซึ่งแตกต่างกันสําหรับนักเรียนแต่ละคน) โดยแฟ้มงานจะบันทึกทั้งความ
คิดเห็นจากครูและผู้ปกครอง (อาจจะเป็นตัวนักเรียนเองด้วย) นอกจากนั้นยังรวมถึงความเห็นจากครูและ
ครอบครัวนักเรียนต่อวิธีการสอน การทํางาน การทําโครงงาน การสรุปประเด็นอภิปรายกับนักเรียน และ/หรือ 
ผู้ปกครอง ผลการสอบต่างๆ และความเห็นต่างๆ จากการสังเกตอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนจะได้รับการ
ประเมินไปตลอด จนถึงเมื่อจบการศึกษาขั้นมัธยมต้น นักเรียนถึงได้เข้าสู่กระบวนการสอบมาตรฐานระดับชาติ
เพื่อจบการศึกษาต่อไป  
 

16. ญี่ปุ่น (Japan) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ไม่มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ การผ่านขึ้นชั้นของนักเรียน 

หรือการสําเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับการประเมินภายใน แต่กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬาและ
วัฒนธรรม (MEXT) ของญี่ปุ่นได้มีการวางแผนที่จะจัดการสอบมาตรฐานระดับชาติ ในชั้น ป.5 ป.6 ใน 4 วิชา 
คือ ภาษาญี่ปุ่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีการเพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ในการ
ทดสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
 สําหรับการทดสอบที่มีอิทธิพลสูงของประเทศญี่ปุ่น คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยศูนย์การ
ทดสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน – ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ว่าใน
รายงานด้านการศึกษาของประเทศไม่ได้ระบุถึงจุดเน้นในด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการประเมินแบบเพื่อ
เรียนรู้ (formative assessment)  



143 

17. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีทําการติดตามคุณภาพระบบการศึกษา

ของประเทศโดยผ่านการทดสอบที่มีช่ือว่า National Assessment of Scholastic Achievement (NASA) 
โดยทําการวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังเป้าไว้ในหลักสูตร โดยทําการสุ่มตัวอย่างนักเรียนจํานวน 1% 
ของประชากรนักเรียนทั้งหมด แบ่งตามระดับช้ันและภูมิภาค โดยการวัดผลจะทําการวัดทักษะการคิดใน
ระดับสูง ใช้ทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ รวมไปถึงการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ การ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผลการสอบจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่จะมีการตีพิมพ์รายงานประจําปีเพื่อ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของประเทศในภาพรวม  
 
 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น จะทําการสมัครเรียนและสอบเพื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมปลาย 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด ซึ่งจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมปลายโดยสุ่มไปตาม
โรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน โดยยกเว้นกรณีโรงเรียนชนิดพิเศษบางแห่งซึ่งมีการคัดเลือก
นักเรียนตามเกณฑ์ของตนเอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลของ
เกาหลี (KICE) ทําการพัฒนามาตรฐานสําหรับการทดสอบมาตรฐานในแต่ละวิชา 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาซึ่งต้ังโดยประธานาธิบดีในปี 1995 
ได้กําหนดให้มีการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนแบบครอบคลุม โดยมีจุดม่งหมายเพื่อสนับสนุน 
แก้ไขปรับปรุงการทดสอบ ทั้งแบบการทดสอบเพื่อเสริมการเรียนรู้ (formative) และการทดสอบเพื่อ
ประมวลผล (summative) สําหรับด้านการเรียนและการพัฒนาการด้านสังคม โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนําไปใช้
พัฒนากระบวนการสอนและการเรียนสําหรับนักเรียนแต่ละคน  โรงเรียนระดับมัธยมปลาย (ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
พิเศษ เช่น โรงเรียนที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ) ยังใช้ข้อมูลของการสอบในการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียน สําหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลการสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัย 
(College Scholastic Ability Test) ในการคัดเลือกนักเรียน 
 

18. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ไม่มีการสอบมาตรฐานทางการศึกษาตลอดการศึกษาภาคบังคับ

นอกจากการสอบเพื่อออกในปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษา ทําการประเมินผล
โดยต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประเมินผลแบบภาพรวมของนักเรียน แต่มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติเพื่อ
รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยทําการสอบวิชาละครึ่งวัน เป็นเวลา 4 วัน ในปี 1996 
การสอบถูกแทนที่ด้วยการสอบมาตรฐานและการสอบแบบจิตวิทยา โดยเมื่อสอบแล้วนักเรียนและผู้ปกครอง
จะได้รับคําแนะนําว่าควรจะเรียนต่อในสายใดจึงจะเหมาะสม 
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19. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-นักเรียนต้องผ่านการประเมินผลเพื่อจบการศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมปลาย ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินภายใน การประเมินภายนอก และการสอบระดับชาติ โดยโรงเรียน
เป็นผู้พัฒนาการสอบภายใน โดยทําตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเป็นผู้กําหนดได้เองว่าจะทํา
การทดสอบเมื่อไร  การสอบภายในของเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วยข้อสอบ 1-2 ชุด ในแต่ละวิชา โดยมีทั้งการ
สอบแบบเขียน การถามตอบปากเปล่า หรือการทดสอบปฏิบัติการ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจข้อสอบเอง และทํา
การแจ้งผลการสอบแก่นักเรียนก่อนที่จะทําการสอบระดับชาติเพื่อนําไปปรับปรุง สําหรับการทดสอบ
ระดับชาติจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ผลการสอบมีการตีพิมพ์ นักเรียนสามารถสอบได้อีกครั้งในเดือน
มิถุนายน หากจําเป็นก็อาจจะสอบได้อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 
 
 สําหรับเกรดสุดท้ายของวิชาต่างๆ จะนํามาจากคะแนนเฉลี่ยจากการสอบภายในและคะแนนสอบ
มาตรฐานระดับชาติ  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –ครูผู้สอนเป็นผู้เก็บบันทึกผลงานความก้าวหน้าของนักเรียน 
รวมทั้งผลการทดสอบทั้งจากการถามตอบ การเขียน และการทําโครงการ โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการ
รายงานผลการเรียน 3 ครั้งต่อปี โดยโรงเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะรายงานผลคะแนน หรือโดยวิธีการอื่น  เช่น 
การเขียนอธิบายบรรยาย โรงเรียนหลายแห่งนําระบบการติดตามเพื่อบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละ
คนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีการสอน  
 

20. นอร์เวย์ (Norway) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-กระทรวงการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบต่อ National Quality 

Assessment System (NQAS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ ในระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  ในปี 2003/2004 การทดสอบจะทําการวัดทักษะพื้นฐานในวิชา การอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (สําหรับเกรด 4 และเกรด 7) โดยผลจากการทดสอบระดับชาติถูกนําไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการสอนและเนื้อหาของครูผู้สอนโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน 
 
 การสอบเพื่อจบการศึกษาประกอบด้วยการสอบข้อเขียนในวิชาภาษานอร์วีเจียน คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องสอบแบบปากเปล่าที่จัดโดยเขตการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีครูเป็นผู้ให้
คะแนน โดยจะถูกนําไปรวมไว้ในคะแนนสุดท้ายของการสอบเพื่อออก (Exit Exam) ด้วย  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –การประเมินถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การพัฒนาของนักเรียน โดยการประเมินผลในโรงเรียนนับเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการเรียนรู้
ประจําวัน การประเมินผลในโรงเรียนประถมของนอร์เวย์ (เกรด 1-7) ไม่มีการให้คะแนน แต่จะใช้ผลการ
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ประเมินในการประชุมวางแผนระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยจะเริ่มมีการให้คะแนนทดสอบต่อเมื่อ
นักเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาแล้ว 

 
21. นิวซีแลนด์ (New Zealand) 

การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-กรอบหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด์ได้ระบุลักษณะ 5 ประการ
ของการประเมินผลอย่างเป็นทางการ คือ การประเมินผลในระดับโรงเรียน การบันทึกผลสัมฤทธิ์ในระดับ
โรงเรียน การประเมินผลในช่วงเปลี่ยนระดับ การกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติ การประเมินผล
ตามคุณสมบัติ      โดยต้ังแต่ปี 2002 เป็นต้นมา นักเรียนของประเทศนิวซีแลนด์จะได้รับประกาศนียบัตรจบ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย เมื่อสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตจากการเข้าสอบตามมาตรฐานของชาติ (National 
Qualification Framework Standards) ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ คือระดับหนึ่ง (เกรด 11) ระดับสอง 
(เกรด 12) ระดับสาม (เกรด 13) โดยการสอบมาตรฐานของนิวซีแลนด์ได้เปลี่ยนแปลงจากการสอบเพื่อ
เปรียบเทียบนักเรียนแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced assessment) ไปสู่การอิงเกณฑ์มาตรฐาน (Standard-
based, Criterion-referenced assessment)  
 
 นอกจากนั้นประเทศนิวซีแลนด์ยังมีการทดสอบมาตรฐานแบบสุ่มตัวอย่างนักเรียนประมาณ 3% ของ
นักเรียนอายุ 8 ปี และ 12 ปี ทุกๆ สี่ปี โดยทําการประเมินในหัวข้อการเรียนรู้ที่จําเป็นพร้อมทั้งทักษะที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร เพื่อทําการประเมินผล ติดตามแนวโน้มของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน –ครูผู้สอนมีการพัฒนาแผนงานการประเมินผลโดยอ้างอิงจาก
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ในหลักสูตรของประเทศ และพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนของตนเอง การจัดการเรียนการ
สอน การมีแผนการประเมินที่อิงจากหลักสูตรระดับประเทศ โดยครูสามารถดัดแปลงโปรแกรมการสอนให้ตรง
กับความต้องการของนักเรียน และยังมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสําหรับหลักสูตรใหม่นี้  
 
 รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการส่งผ่านเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้การประเมินผลผ่านช่องทาง เช่น TTle 
(Assessment tools for teaching and learning) รวมไปถึงตัวอย่างคู่มือของการประเมินผลแบบเพื่อเรียนรู้   
ในระดับประถมศึกษาการประเมินผลจะขึ้นอยู่กับการตัดสินเชิงคุณภาพของผู้สอนต่อผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าของนักเรียน  ในระดับมัธยมศึกษามีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกําหนดมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน โดยนักเรียนมีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะมีตัวแบบอย่างให้ดูว่า มีความคาดหวังดึงระดับผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนอย่างไร ต้ังแต่ปี 2008 มีการเริ่มการประเมินผลสําหรับชาวเมารี  
 

22. โปแลนด์ (Poland) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-หลังจากการปฏิรูปการศึกษาในช่วงปี 1999-2005 นักเรียนเมื่อ

เรียนจบชั้นประถมศึกษาต้องทําการทดสอบมาตรฐานระดับชาติในความรู้และทักษะด้านวิชามนุษยศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แต่ไม่ใช้คะแนนนี้เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อ ในชั้น Gymnasium 3 
(เทียบเท่ากับเกรด 9) นักเรียนจะต้องสอบวิชาการอ่าน การเขียน การใช้เหตุผล การใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้
ความรู้ โดยใช้ผลการสอบเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นไม่นําไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในปี 1999 มี
คณะกรรมการทดสอบกลางและแปดองค์กรส่วนภูมิภาค ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานของการสอบ (ใน
กรณีส่วนกลาง) และบริหารจัดการการสอบ (ในกรณีองค์กรส่วนภูมิภาค) นอกจากนี้ยังเริ่มมีการกําหนดให้
สอบมาตรฐานระดับชาติต้ังแต่ปี 2004-2005 สําหรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา   
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน- หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลด้านการประเมินผล
แนะนําว่าการประเมินผลควรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่ใช่เครื่องมือในการคัดเลือก มี
การเน้นที่การประเมินทักษะมากกว่าการวัดความรู้หรือข้อมูล 
 

23. โปรตุเกส (Portugal) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติในระดับเกรด 4, 6 และ 9 ใน

วิชาภาษาโปรตุกีสและคณิตศาสตร์ ข้อสอบในชั้นเกรด 4 และ 5 ใช้เพื่อการติดตามและประเมินผลระบบ
การศึกษาเท่านั้น แต่การสอบมาตรฐานในชั้นเกรด 9 เป็นไปเพื่อประเมินผลและมอบประกาศนียบัตรจบ
การศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่เรียนในแผนกวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จะต้องผ่าน
การสอบไล่มาตรฐานระดับชาติเพื่อจบการศึกษา 
 

การประเมินผลในระดับห้องเรียน- มีสภาการสอน (Pedagogical Council) เป็นผู้ให้คําจํากัดความว่า 
หลักเกณฑ์ในการประเมินในแต่ละช่วงชั้นควรเป็นอย่างไร โดยการประเมินผลมีทั้งเพื่อประเมินวินิจฉัยปัญหา 
(diagnostic) การประเมินเพื่อเรียนรู้ (formative) และการประเมินขั้นสุดท้าย (summative) 
 

24. สวีเดน (Sweden) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-มีการทดสอบระดับชาติที่นักเรียนทุกคนต้องสอบ ในวิชา

ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในชั้นเกรด 9 ในระดับมัธยมปลาย มีการกําหนดให้นักเรียนต้อง
สอบมาตรฐานของประเทศในวิชาภาษาสวีดิช ภาษาสวีดีชในฐานะภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
นอกจากนั้นยังมีการสอบวิชาไม่บังคับ คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ฟิสิกส์ และชีววิทยา ผลการสอบ
มาตรฐานจะถูกนํามาใช้ประกอบภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินผล
งานของโรงเรียนด้วย โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ซึ่งประกอบด้วยผลคะแนนในระดับ
มัธยมปลายทุกวิชา 
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การประเมินผลในระดับห้องเรียน- มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
การศึกษาภาคบังคับ โดยนักเรียนชาวสวีเดนเริ่มมีการถูกประเมินให้เป็นเกรด ในช่วงเกรด 8  โดยมีการให้เกรด
เป็นสามระดับ คือ ผ่าน ผ่านอย่างโดดเด่น และผ่านอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษ สําหรับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ตามวัตถุประสงค์จะได้รับการประเมินโดยครูเป็นผู้เขียนอธิบายแทนที่จะได้รับเป็นเกรด แต่นักเรียนทุกคน
สามารถผ่านไปเรียนขั้นสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาเมื่อเรียนจบปี
สุดท้าย 
 

25. สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) 
 นักเรียนสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 5 วิชา โดยเป็นการสอบแบบข้อเขียน และอาจ
มีการสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า มีการใช้เกรดจากชั้นเรียนก่อนหน้านั้นในการพิจารณารับเข้าด้วย โดยที่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งเป็นแผนกการเรียนที่แตกต่างกัน 2-4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีวิธีการสอบ
เข้าที่แตกต่างกัน 
 

26. สเปน (Spain) 
 ในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนทําการประเมินความก้าวหน้าในทุกๆ ขอบเขตของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
การประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยครูรับผิดชอบในการตัดสินใจในการเลื่อนชั้น นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นได้
อัตโนมัติภายในช่วงชั้นหนึ่งๆ แต่การเลื่อนระหว่างช่วงชั้นขึ้นอยู่กับว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
หลักสูตรกําหนดได้หรือไม่  
 
 ประเทศสเปนให้ความสําคัญกับการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับช้ันประถม เพราะต้องการ
ที่จะค้นพบปัญหาการเรียนรู้ให้ได้แต่เนิ่นๆ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประเมินผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยฝังตัวอยู่ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยแยกเป็นแต่ละรายวิชา มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ตาม
บทเรียนไม่ทัน ก็ได้ถูกนํามาประกอบในกระบวนการประเมินอันต่อเนื่อง โดยการตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลนักเรียน เป็นการตัดสินใจร่วมกันโดยคณะผู้สอน และให้นักเรียนผ่านขึ้นไปอีกช้ันหากเห็นว่า
การเรียนรู้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของชั้นนั้นแล้ว  นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาเมื่อ
เรียนจบชั้นมัธยมต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ   
 

27. ตุรกี (Turkey) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ไม่มีการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติ มีแต่การวัดผลในระดับ

โรงเรียน โดยมีข้อกําหนด เช่น ในช่วง 1-3 ปีแรกของประถมศึกษา นักเรียนจะถูกประเมินจากผลงานใน
ห้องเรียน ในช่วงเกรด 4-5 โรงเรียนอาจจะมีการสอบข้อเขียนได้ไม่เกินสองครั้ง ในช่วงเกรด 6-8 โรงเรียนจะมี
การสอบข้อเขียนอย่างน้อย 2 วิชา รวมทั้งการสอบปากเปล่า 1 ครั้ง  
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การประเมินผลในระดับห้องเรียน- นําเอาระบบการประเมินผลแบบกระบวนการ (Process-based 
assessment) มาใช้ในปี 2006 โดยครูจะประเมินผลงานของนักเรียนผ่านทางโครงการ คะแนนสอบ การบ้าน 
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้าเรียน พฤติกรรม และอื่นๆ ในระดับมัธยมปลาย การผ่านชั้นขึ้นอยู่กับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนของนักเรียน โดยครูจะทําการประเมินโดยผ่านงานเขียนหรือการสัมภาษณ์ปาก
เปล่า การสอบปฏิบัติ การบ้าน หรือโครงการ  
 

28. สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
การประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ-ประเทศอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์ มีการสอบที่เรียกว่า 

General Certificate of Secondary Education (GCSE) สําหรับนักเรียนมัธยมท่ีมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สําหรับ
จบการศึกษาระดับมัธยม โดยเน้นที่เนื้อหาตามหลักสูตร การประยุกต์ความรู้ คะแนนจากการประเมินผลใน
โรงเรียน โดยครูผู้สอนอาจจะนํามาใช้ประกอบเป็นสัดส่วนสําคัญในการคํานวณคะแนนขั้นสุดท้าย  
 
 ประเทศอังกฤษและเวลส์มีการทดสอบระดับชาติสําหรับนักเรียนอายุ 7, 11 และ 14 ปี ในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสําหรับกลุ่ม 7 ปี) การประเมินในห้อง
ของครูผู้สอนมีน้ําหนักเท่ากับการประเมินโดยการสอบระดับชาติ สําหรับประเทศอังกฤษผลการสอบมีการ
ตีพิมพ์สําหรับนักเรียนแต่ละคน, โรงเรียน และคะแนนเฉลี่ยของประเทศ สําหรับประเทศเวลส์ ผลการสอบ
ตีพิมพ์เฉพาะในระดับภาพรวมของประเทศและเขตการศึกษา 
 

องค์กรที่รับผิดชอบด้านคุณวุฒิและหลักสูตร เช่น Qualification & Curriculum Authority ใน
ประเทศอังกฤษ และองค์กรลักษณะเดียวกันในประเทศเวลส์ หรือประเทศไอร์แลนด์เหนือ (องค์กร Council 
for the Curriculum, Examinations & Assessment – CCFA) เป็นผู้ให้คําแนะนําในส่วนของหลักสูตร การ
ทดสอบ และการประเมินผล  

 
การประเมินผลในระดับห้องเรียน- ในประเทศอังกฤษเน้นที่ “ทักษะในการคิด” เช่น การประมวล

ข้อมูล การใช้เหตุผล การต้ังคําถาม ความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินผล มีการแฝงตัวอยู่ภายใต้หลักสูตร
ของชาติ 
  

ประเทศอังกฤษและเวลส์ ใช้ทั้งคะแนนจากการสอบมาตรฐานระดับชาติและการประเมินผลจากครู 
เพื่อประเมินนักเรียนในแต่ละชั้น มีโปรแกรม Assessment for Learning (AFL) ซึ่งสนับสนุนการประเมินผล
เพื่อส่งเสริมการเรียน (formative assessment)  
 
 ในประเทศสก็อตแลนด์ หลักสูตรกับการประเมินมีความเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสก็อตแลนด์มีระบบการ
ประเมินในลักษณะเดียวกับระบบ AFL ของอังกฤษ มีช่ือว่า Assessment is for Learning (AiFL)  
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29. สหรัฐอเมริกา (The United States of America) 
 สหรัฐอเมริกามีการนําเอากฎหมาย No Child Left Behind (NCLB) มาใช้ในปี 2001 ในสมัยของ
ประธานาธิบดีจอร์ช บุชกําหนดให้ทุกรัฐต้องมีการวัดผลสอบของนักเรียนในวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ 
ในช่วงชั้นเกรด 3-8 และอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเกรด 10-12 หากโรงเรียนไม่สามารถผ่านการประเมิน
ความก้าวหน้าในระยะเวลาหนึ่งติดต่อกัน อาจจะต้องโดนมาตรการแทรกแซงจากรัฐ เช่น การตัดเงินสนับสนุน 
หรือการต้องยุบโรงเรียนไป แต่อย่างไรก็ตามในสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้มีการแก้ไขผ่อนปรน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวลงไป และได้นําเอาหลักเกณฑ์การประเมินผลใหม่มาใช้ภายใต้โครงการ Race to the Top  
  

ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ แต่ละรัฐมีข้อสอบเป็นของตนเองและมี
หลักเกณฑ์สําหรับการจบการศึกษา เช่น การสอบเพื่อออก (Exit Exam) แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามมีการจัด
สอบวัดมาตรฐานในระดับชาติที่เรียกว่า National Assessment of Educational Progress (NEAP) ใน
วิชาการอ่าน การเขียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ สําหรับนักเรียนชั้นเกรด 4, เกรด 8 แต่เป็นการสุ่ม
สอบเพื่อศึกษาเก็บข้อมูลสภาวะการศึกษาของประเทศ ไม่ได้มีผลได้เสียต่อโรงเรียนหรือนักเรียน โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 
 สําหรับนักเรียนที่ ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต้องทําการสอบที่เรียกว่า Scholastic 
Assessment Test (SAT) หรือ American College Testing Programme (ACT) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละสถาบันก็มีหลักเกณฑ์แตกต่างกันไป  
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บทที่ 4  
การพัฒนาคณุภาพครูยุคใหม่ 

 
 

4.1 บทนํา 
4.1.1 ภาพรวมนโยบายคุณภาพครู (Teacher Quality Policies) 

 
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซึ่งถือว่าเป็น

องค์ประกอบสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการศึกษา ความสําคัญของคุณภาพครูต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา
ของนักเรียนไม่ได้เป็นเพียงหลักการที่สมเหตุสมผลเท่านั้น แต่ยังได้รับการยืนยันจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ด้วย 
(Rivkin el at. 2005) งานศึกษาเชิงนโยบายก็สรุปเช่นกันว่านโยบายการยกระดับคุณภาพครูอย่างเป็นระบบคือ
ปัจจัยความสําเร็จของระบบการศึกษาที่มีผลการสอบ PISA สูง เช่น ฟินแลนด์และสิงคโปร์ คือ (McKinsey 
2007 และ Darling-Hammond และ Rothman 2011)  

 
คุณภาพครูเป็นผลลัพธ์ของนโยบาย 4 ด้านหลัก ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งและคัดเลือกคนเข้าสู่สายอาชีพ

ครู (attraction and recruitment) การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นครู (preparation) การ
พัฒนาและยกระดับความรู้และสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง (continuous learning) และการรักษาคนเก่งไว้
ในสายอาชีพครู (retention) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นนโยบายย่อยได้ตามสายการผลิตครูตามภาพที่ 4.1  

 
ภาพที่ 4.1 นโยบายทีส่่งผลต่อคุณภาพครตูามสายการผลิตคร ู

 
ท่ีมา: Wang (2003) 
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นอกจากนี้  นโยบายแต่ละส่วนควรจะต้องสอดคล้องกัน โดยมีสมรรถนะครูที่พึงประสงค์เป็นเป้าหมาย
และศูนย์กลางตามภาพที่ 4.2 และสมรรถนะครูที่พึงประสงค์ก็ควรจะกําหนดให้เชื่อมเข้ากับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรและตามแนวทางของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ครูจึงจะประสบความสําเร็จและช่วยยกระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนได้  

 
ภาพที่ 4.2 นโยบายครูทุกนโยบายควรจะต้องสอดคล้องกับการส่งเสริมสมรรถนะครูที่พึงประสงค์  

 
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก Milanowski et al. (2011) 

 
4.1.2 ภาพรวมสถานการณ์ครูไทยและปัญหาต่างๆ  

 
ปัจจุบัน สพฐ. มีจํานวนครูในสังกัดอยู่ 412,018 คนและมีจํานวนนักเรียนอยู่ 7,397,961 ดังนั้นมี

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คนอยู่ที่ประมาณ 18 คน1 โดยในระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 16 คน และในระดับ
มัธยมศึกษาอยู่ที่ 21 คน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น ประเทศกลุ่ม OECD มี
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คนโดยเฉล่ียอยู่ที่ 16 คนในระดับช้ันประถมศึกษา ประเทศเกาหลีใต้มีอัตราส่วน
นักเรียนต่อครู 21 คนในระดับช้ันประถมศึกษาและ 17 คน ในระดับช้ันมัธยมศึกษา (สํานักงานสภาการศึกษา 
2555) 

 
อย่างไรก็ตาม แม้อัตราส่วนในภาพรวมดูเหมือนว่า สพฐ. ไม่ขาดแคลนครู แต่การขาดแคลนครู 

โดยเฉพาะในบางสาขาวิชา ยังถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2553 สพฐ. ขาดแคลนครูทั้งหมดถึง 66,094 
คน แบ่งเป็นครูคณิตศาสตร์ 9,426 คน (ร้อยละ 14 ของจํานวนครูที่ขาดแคลนทั้งหมด) ครูภาษาอังกฤษ 8,640 
คน (ร้อยละ 13) ครูวิทยาศาสตร์ 8,274 คน (ร้อยละ 12.5) และครูภาษาไทย 8,161 คน (ร้อยละ 12)2 

                                                            
1ข้อมูลจากสถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.bopp-obec.info/home/) 
2ที่มา: “สพฐ.ขาดแคลนครู 66,094 อัตราคณิตที่ 1,” คมชัดลึกออนไลน์. วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554.  
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นอกจากนี้ การขาดแคลนครูยังพบในโรงเรียนขนาดเล็กนอกเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางโรงเรียนมีจํานวนครู
ไม่ครบระดับช้ันปี (Atagi 2011)      

 
ปัญหาการขาดแคลนลดทอนคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น ครูมีภาระงานสอนและธุรการหนักเกินไป

จนไม่มีเวลาเตรียมสอน ครูบางคนสอนไม่ตรงสายที่เรียน ในปี 2547 ร้อยละ 24 ของครูคณิตศาสตร์ไม่ได้เรียน
วิชาเอกหรือโทสาขาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 13 ของครูวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนวิชาเอกหรือโทสาขาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 16 ของครูภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนวิชาเอกหรือโทสาขาภาษาอังกฤษ (พฤทธ์ิ 2549 อ้างใน Atagi 2011) 

 
ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตครูมักถูกวิจารณ์ว่าคณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถดึงดูดและคัดเลือกคนเก่งเข้า

มาเรียนได้และรับนักเรียนมากเกินความต้องการ3 เช่น ในปี 2551 มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถึง 8 
แสนกว่าคน ซึ่งเป็นครูในระบบการศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้เป็นครูแต่มีสิทธิเข้าสู่อาชีพครู และในปี 2554 มีการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเกือบ 9 แสนคน โดยมีผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่สังกัดอยู่ถึง 3 แสนกว่า
คน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็แสดงความกังวลต่อจํานวนนักศึกษาที่ เข้าเรียนคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปีการศึกษา 2551 มีจํานวนเพียง 26,730 คน ปี 2552 มีจํานวน 37,890 คน 
ปี 2553 มีจํานวน 52,515 คน ปี 2554 มีจํานวน 66,128 คน และปี 2555 มีจํานวน 57,294 คนจากจํานวน
การรับนักศึกษาเข้าเรียนดังกล่าว ในปี 2560 น่าจะมีบัณฑิตครูที่จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.4 แสนคนในตลาด 
ขณะที่น่าจะมีครูเกษียณเพียง 2 แสนกว่าคน4  

 
การถกเถียงนโยบายครูไทยจึงมักเป็นเรื่องการแก้ไขสภาวะการขาดแคลน การดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบ 

การคัดเลือกคนเก่งเข้าสู่อาชีพครู เช่น การจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มและการจ้างพนักงานธุรการเพิ่มเพื่อลดภาระของ
ครูในโครงการคืนครูสู่นักเรียน การให้ทุนการศึกษาแก่คนเก่งที่เรียนศึกษาศาสตร์ในสาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

                                                                                                                                                                                          
www.komchadluek.net/detail/20110209/88369/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9
4%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B966,094%E0%B8%AD%E0%B8%B
1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%881.html#.UUvcERe8DO8 
3 ระบบการศึกษาจึงมีทั้งภาวะการขาดแคลนครูและภาวะการผลิตครูล้นตลาด ปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุหลักด้วยกันอย่างน้อย 2 ประการ ประการ
แรกคือนโยบายการเกษียณก่อนอายุและนโยบายการคืนอัตรากําลัง ในช่วงปี 2543-2549 มีจํานวนครูที่เกษียณอายุ 74,784 คน โดยมีถึงร้อยละ 75 
เป็นครูเกษียณก่อนอายุ ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีการจัดสรรคืนอัตราเกษียณเพียงแค่ 20,836 คน ซึ่งเป็นเพราะมีการกําหนดคืนอัตราเกษียณเพียง
แค่ร้อยละ 20 ก่อนปี 2547 และค่อยเพ่ิมเป็นร้อยละ 50 ต้ังแต่ปี 2547 จนกระทั่งปี 2550 เป็นต้นมา จะมีการจัดสรรคืนอัตราเกษียณร้อยละ 100 
(จากการสํารวจมติคณะรัฐมนตรีของผู้ศึกษาในเว็บไซต์ http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp) แต่ภายหลังปี 2556 การจัดสรร
คืนอัตราเกษียณจะเพลือเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น (จากการประชุมระดมสมอง) และประการที่สองคือยังไม่มีการวางแผนอัตรากําลังที่ต้องการและ
การผลิตครูที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ (Atagi 2011) 
4ที่มา: “ยอดผลิตครูล้นทะลัก 2.4 แสน ราชภัฏผลิตมากสุด 62% สกอ.ถาม "ไม่ห่วงเด็กตกงาน?",” ไทยโพสต์. 26 กุมภาพันธ์ 2556. 
http://www.thaipost.net/news/260213/70104 
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การให้ทุนการศึกษาแก่คนเก่งในนโยบายครูพันธ์ุใหม่หรือครูมืออาชีพ และการปรับเพิ่มเงินเดือนและ
ผลตอบแทนต่างๆ  

 
ในทางตรงกันข้าม นโยบายด้านการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการฝึกอบรมและการเรียนรู้

ภายหลังเข้าสู่อาชีพครูแล้วและนโยบายการประเมินสมรรถนะและผลงานของครู กลับมีการถกเถียงค่อนข้าง
น้อย ทั้งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพครูไม่น้อยกว่ากัน ดังจะเห็นได้จากกรณีนโยบายการปรับเงินเดือนและเงิน
วิทยฐานะสูงขึ้น แม้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนี้อาจดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาเป็นครูเพิ่มขึ้น แต่ภายใต้ระบบประเมิน
สมรรถนะและผลงานที่มีความบกพร่อง ครูเก่งก็อาจถูกเบี่ยงเบนความสนใจออกนอกห้องเรียนไปสู่การทํางาน
วิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
4.1.3 ขอบเขตและโครงสร้างของการศึกษา 

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น งานศึกษานี้ต้องการสํารวจและศึกษานโยบายด้านการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขอบเขตดังนี้  
1. ศึกษาถึงระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้เมื่อเข้าสู่อาชีพครูแล้ว (In-service training or 

professional development) โดยจะสํารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ของครู ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ และสังเคราะห์
บทเรียนต่างๆ เพื่อเสนอแนะนโยบาย   

2. ศึกษาการประเมินสมรรถนะการสอนและผลงานของครูเพื่อให้ผลตอบแทน โดยจะสํารวจสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะของครู ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทส และสังเคราะห์บทเรียนต่างๆ เพื่อ
เสนอแนะนโยบาย   

 
โครงสร้างของบทที่ 4 นี้แบ่งออกเป็นหัวข้อ 4.1 บทนํา หัวข้อ 4.2 จะกล่าวถึงการฝึกอบรมและการ

เรียนรู้เมื่อเข้าสู่อาชีพครูแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อ 4.2.1 สํารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของการฝึกอบรม
และการเรียนรู้ของครู หัวข้อ 4.2.2 สํารวจวรรณกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ และหัวข้อ 4.2.3 สรุป
และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 
ลําดับต่อมา ในส่วนที่ 4.3 จะกล่าวถึงการประเมินสมรรถนะและผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น หัวข้อ 4.3.1 

สํารวจสภาพปัจจุบันของการประเมินสมรรถนะและผลในระบบการศึกษาไทย หัวข้อ 4.3.2 สํารวจปัญหาของ
ระบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หัวข้อ 4.3.3 สํารวจปัญหาของระบบการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
หัวข้อ 4.3.4 สํารวจวรรณกรรมและแนวทางการปฏิรูประบบประเมินสมรรถนะและผลงานในต่างประเทศ และ
หัวข้อ 4.3.5 สรุปและให้ข้อเสนอแนะทางนโยบาย  
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4.2 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูเม่ือเข้าสู่อาชีพครูแล้ว  
 

การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะการสอน 
ของครู อันนําไปสู่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามที่สังคมคาดหวัง ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น ประเทศ
ฟินแลนด์ สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น ไม่เพียงให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียม
ความรู้และทักษะการสอนก่อนเข้าเป็นครู แต่ยังเน้นการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่อาชีพ
ครูด้วย โดยเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงและเรียนรู้การปรับใช้ความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การสอนจริง (Musset 2010)  

 
นอกจากนี้ การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่อาชีพยังมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

สถานการณ์ที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ซึ่งคาดหวังสมรรถนะที่พึงประสงค์ใหม่ของผู้เรียน โดย
ครูผู้สอนก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
พึงประสงค์ใหม่ด้วย (OECD 2012a) 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูควรจะต้องตอบโจทย์
สําคัญอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก การเข้าถึง (Access) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ควรจะต้องเข้าถึงครู
ทุกคน หรือสามารถขยายผลถึงครูทุกคนได้ และประการที่สอง คุณภาพ (Quality) ซึ่งแบ่งออกเป็น ทางเลือก 
(Choice) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ควรจะต้องตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของครูและโรงเรียนที่
หลากหลาย และประสิทธิผล (Effectiveness) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ควรจะต้องยกระดับความรู้และ
สมรรถนะการสอนของครูและนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจริงในห้องเรียน ซึ่งสุดท้ายควรนําไปสู่
ผลการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น ในหัวข้อต่อไป งานศึกษาจะสํารวจว่าการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูใน
ระบบการศึกษาไทยสามารถตอบโจทย์ทั้ง 3 ประการนี้ได้มากน้อยเพียงใด 
 
4.2.1 สภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหาของการฝีกอบรมและการเรียนรู้ของครู  
 
4.2.1.1. สภาพและปัญหาการจัดการฝึกอบรมในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
 

ในภาพรวม สพฐ. ยังลงทุนในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูไม่มาก โดยในปี 2554 อยู่ที่ 2.2 พันล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด (ภาพที่ 4.3) ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้หลากหลายโครงการ แต่การฝึกอบรมและการเรียนรู้หลักของครูสังกัด สพฐ. ที่จัดอย่างเป็นระบบคือ 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) ซึ่งมี
งบประมาณอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาทหรือประมาณกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2554 งานศึกษานี้จึงสํารวจโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นหลัก 
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ภาพที่ 4.3 แสดงสัดส่วนของรายการค่าใช้จ่ายของ สพฐ. ในปี 2554 

 
ท่ีมา: รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2554 ใน www.obec.go.th 

 
จากข้อมูลในเอกสารอัดสําเนาของ สพค. โครงการยกระดับคุณภาพครูฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1,440 ล้านบาทในปี 2553  1,282 ล้านบาท ในปี 2554 และ 1,005 ล้านบาท ในปี 25555  โครงการเริ่มต้น
ด้วยการทดสอบเนื้อหาความรู้ตามกลุ่มสาระที่ครูสอน การประเมินสมรรถนะหลัก (ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม และการบริการที่ดี) และการประเมินสมรรถนะประจําสายงาน (เช่น 
เทคนิคการสอน การออกแบบการเรียนรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู) และโครงการใช้ผลการทดสอบและผล
การประเมินแบ่งครูออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง (master teacher) กลุ่มกลาง และกลุ่มต้น เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการอบรมและหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความรู้และสมรรถนะของครูแต่ละกลุ่มมากขึ้น  

 
การฝึกอบรมในโครงการนี้มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาปริญญาโทกับครูกลุ่มสูงซึ่งในปี 

2553 มีจํานวน 829 คนและในปี 2554 มีจํานวน 403 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเน้นอบรมผู้บริหาร
จํานวน 37,414 คนและครูกลุ่มสูงจํานวน 22,970 คน ในปี 2553 และอบรมครูกลุ่มสูง 10,692 คน กลุ่มกลาง
จํานวน 276,990 คน ในปี 2554 และอบรมครูกลุ่มสูงจํานวน 19,051 คน และอบรมกลุ่มต้นจํานวน 121,176 
คน ในปี 2555 โดยการอบรมครูกลุ่มสูงในปีแรกมีระยะเวลา 5 วัน ยกเว้นครูวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้รับการอบรม 10-15 วัน และผู้บริหารที่ได้รับการอบรม 9 วัน ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติครูกลุ่มสูง กลุ่มกลาง
และกลุ่มต้นในสองปีสุดท้ายมีระยะเวลาลดลงเหลือ 3 วัน และเหลือ 5 วันสําหรับครูวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

 

                                                            
5ทั้งนี้ เอกสารอีกชิ้นของสํานักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ไม่ต่างกันมาก โดยงบประมาณปี 2553 อยู่
ที่ 1,506 ล้านบาท ปี 2554 1,167 ล้านบาทและในปี 2555 927 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ร้อยละ 77.5

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 0.82

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ร้อยละ 0.32

อื่นๆ ร้อยละ 21.33
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โครงการนี้อบรมครูกลุ่มสูงอย่างเข้มข้นก่อน โดยมุ่งหมายให้ครูกลุ่มสูงเป็นแกนนําดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้กับครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้นภายในเขตพื้นที่การศึกษาอีก 2 วัน6 ซึ่งมีการแบ่งครู
ออกเป็นกลุ่มย่อยและให้ครูนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในการอบรมเชิงปฏิบัติการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โครงการ
นี้คาดหวังด้วยว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนระหว่างครูอย่างต่อเนื่อง  

 
ส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือการอบรมออนไลน์ ซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายและเข้าถึงจํานวนครูมาก ในปี 

2553 การอบรมออนไลน์มี 35 หลักสูตรและมีครูเข้าร่วมอบรมถึง 328,524 คน และในปี 2554 มีหลักสูตรถึง 
75 หลักสูตรและมีครูเข้าอบรมถึง 392,399 คน โครงการนี้ยังคาดหวังว่าการอบรมออนไลน์จะช่วยเตรียมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีให้กับครูด้วย 

 
การฝึกอบรมมีต้นทุนต่อครู 1 คนแตกต่างกันไปตามรูปแบบของกิจกรรมและตามกลุ่มของครู จากภาพ

ที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า การให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อครู 1 คนต่อปี 
ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการมีมูลค่าการลงทุนสูงรองลงมา โดยการอบรมผู้บริหารมีมูลค่าอยู่ที่ 9,000 บาทต่อ
คน การอบรมครูกลุ่มสูงในปีแรก 5,000 บาท และการอบรมครูกลุ่มสูงวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
15,000 บาท การอบรมครูกลุ่มสูงบางคนในปีถัดมาและการอบรมครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้นลดลงเหลือ 3,000 
บาทตามระยะเวลาการอบรมที่ลดลงดังที่กล่าวข้างต้น และเหลือ 5,000 บาทสําหรับครูวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์7 ขณะที่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมีมูลค่าเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 700 บาทเท่านั้น และ
สุดท้ายการอบรมออนไลน์มีมูลค่าการลงทุนตํ่าสุดเพียง 120 บาทเท่านั้น8  
  

                                                            
6
ครูกลุ่มสูงนี้จะดําเนินกิจกรรมนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่ม

สาระการเรียนรู้จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
7มูลค่าการลงทุนในการอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเฉพาะค่าลงทะเบียนซึ่งครูแต่ละคนจะได้รับจากเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่รวมค่าเดินทาง เช่น ครูกลุ่ม
สูงได้รับค่าเดินทางอีก 2,500 บาท ครูกลุ่มกลางได้รับค่าเดินทาง 1,700 บาท เป็นต้น 
8มูลค่าการลงทุนต่อหัวในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นคิดคํานวณจากการหารงบประมาณทั้งหมดสําหรับ
กิจกรรมนี้ในปี 2554 ซึ่งมีประมาณ 131 ล้านบาท ด้วยจํานวนครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้นซึ่งมีอยู่ประมาณ 189,553 คน โดยข้อมูลงบประมาณ
ทั้งหมดนี้จะได้มาจากจดหมายอิเล็กทรอนิคท่ีชี้แจ้งการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเว็บไซต์ของสํานักงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สพค.) (www.hrd.obec.go.th) ซึ่งตรงกับข้อมูลในรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2554 ในเว็บไซต์ สพฐ. 
(www.obec.go.th) ส่วนจํานวนครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้นนั้นจะไม่นับรวมครูที่เข้าอบรมกับ สสวท. เพราะครูกลุ่มดังกล่าวเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดโดยสสวท.  เมื่อคํานวณแล้ว มูลค่าการลงทุนต่อหัวในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ที่ประมาณ 691 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผู้บริหารระดับสูง
กล่าวในการประชุมระดมสมอง  
ส่วนมูลค่าการลงทุนต่อหัวในการอบรมออนไลน์ก็คํานวณจากการหารงบประมาณทั้งหมดสําหรับกิจกรรมนี้ในปี 2553 ซึ่งมีประมาณ 60 ล้านบาท
ด้วยจํานวนครูที่เข้าร่วมเรียนรู้ประมาณ 328,524 เหตุผลในการเลือกงบประมาณปี 2553 เพราะงบประมาณการลงทุนหลักสําหรับการวางระบบอยู่
ในปีแรก ขณะที่ต้นทุนปีต่อมาเป็นเพียงต้นทุนการดําเนินการเท่านั้น 
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ภาพที่ 4.4 แสดงมูลค่าการลงทนุต่อครู 1 คน ตามกิจกรรมการฝึกอบรมและเรียนรูต่้างๆ  
และตามครูกลุม่ต่างๆ (สูง-กลาง-ตํ่า) 

 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนในการฝึกอบรมของครูแต่ละกลุ่ม จะเห็นได้ว่าครูกลุ่มสูงได้รับการ

ฝึกอบรมสูงกว่าครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้น ซึ่งอาจมองได้ว่าไม่เหมาะสมเพราะครูกลุ่มที่มีระดับความสามารถตํ่า
กว่าควรได้รับการฝึกอบรมเข้มข้นกว่า อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมอง ผู้บริหาร
ระดับสูงในโครงการอ้างว่าครูกลุ่มสูงได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นกว่ากลุ่มอ่ืน เพราะโครงการคาดหวังว่าครู
กลุ่มสูงจะเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตพื้นการศึกษา อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยัง
อ้างด้วยว่า แม้มูลค่าการลงทุนการฝึกอบรมของครูแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน แต่ครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้นได้รับการ
อบรมเข้มข้นเท่ากับครูกลุ่มสูง โดยได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน 5 
วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสูง  แต่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขต
พ้ืนที่มีต้นทุนตํ่ากว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านวิทยากรและค่าสถานที่   
 

จากท่ีกล่าวข้างต้น โครงการนี้ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จในด้านการเข้าถึง โดยครูเกือบทุกคน
ในสังกัด สพฐ. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ และโครงการนี้ยังพยายามตอบโจทย์เรื่องคุณภาพด้วย โดยมีการ
ทดสอบระดับความรู้และความสามารถของครูเพื่อออกหลักสูตรให้ตรงกับปัญหาของครูและจัดทําหลักสูตร
ออนไลน์จํานวนมากให้ครูได้เลือกเข้าฝึกอบรมตามความต้องการ อีกทั้ง โครงการยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากการจัดอบรมในช่วงก่อนหน้าที่มักเป็นการจัดอบรมเป็นครั้งๆ และ
ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่ค่อยตรงกับความต้องการของครู (Atagi 2011) 
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อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมระดมสมอง คณะผู้วิจัยพบว่า
โครงการนี้ยังคงมีปัญหาหลายประการ ซึ่งทําให้การจัดการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและครู
ไม่ได้นําความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน ดังนี้  

 
1. ปัญหาการแบ่งกลุ่มครูตามผลการสอบความรู้และผลประเมินสมรรถนะต่างๆ  

การแบ่งกลุ่มครูตามผลการทดสอบความรู้และผลการประเมินสมรรถนะยังค่อนข้างกว้างเกินไป ครูใน
กลุ่มเดียวกันแต่อยู่ต่างพื้นที่ต่างโรงเรียนอาจเผชิญปัญหาจริงแตกต่างกัน การฝึกอบรมและหลักสูตรที่แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มอาจไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงในโรงเรียน เช่น ครูกลุ่มกลางในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กอาจต้องการทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบคละห้อง หรือาจต้องการฝึกอบรมด้านเนื้อหาวิชา
หลายวิชา เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมักมีครูน้อยกว่าจํานวนระดับช้ันและจํานวนกลุ่มสาระวิชา ในขณะที่ ครู
กลุ่มกลางในโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่จําเป็นต้องมีทักษะการสอนแบบคละชั้นหรืออาจต้องการฝึกอบรมแค่วิชา
เดียว  

 
ย่ิงไปกว่านั้น ผลการทดสอบและผลการประเมินไม่สะท้อนระดับความสามารถด้านการสอนของครูด้วย

เหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก การทดสอบเน้นด้านความรู้เนื้อหาวิชาเป็นหลัก แม้โครงการจะมีการ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะด้านอื่นๆ แต่ผลการประเมินนี้ไม่น่าจะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง เพราะผู้ประเมินทั้ง 3 ฝ่ายได้แก่ ครูเอง เพื่อนครู และผู้บริหาร ไม่มีแรงจูงใจที่จะทําการประเมิน
อย่างจริงจัง ข้อสรุปนี้ก็ยืนยันได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมองที่ผู้บริหารระดับสูงในโครงการ
กล่าวว่า ครูกลุ่มสูงเป็นครูที่เก่งด้านเนื้อหาวิชา ส่วนครูวิทยฐานะสูงเป็นครูที่มีประสบการณ์สูงในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
ประการที่สอง ข้อสอบวัดความรู้เนื้อหาวิชาของทั้งช่วงชั้นหรือ 3 ระดับช้ัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพ

การทํางานจริง ที่ครูจะเตรียมจัดการเรียนการสอนเพียง 1 หรือ 2 ระดับช้ันเท่านั้น ครูกลุ่มสูงมักเป็นกลุ่มครูรุ่น
ใหม่ ซึ่งยังมีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาดีและกลุ่มครูสอนพิเศษ ซึ่งต้องเตรียมการสอนทั้งช่วงชั้น  

 
2. ปัญหาคุณภาพของการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เนื่องด้วยปัญหาการแบ่งกลุ่มข้างต้น ครูหลายคนจึงพบว่าเนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการไม่ตรงกับความต้องการและปัญหาที่แท้จริง  

 
นอกจากนี้ คุณภาพของการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นก็มีความแตกต่างกันระหว่างผู้จัดการอบรม โดย

หน่วยจัดอบรมหรือสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเน้นเฉพาะการบรรยายความรู้เป็นหลักเท่านั้น ซึ่งครูพบว่าเป็น
เรื่องยากที่จะนําความรู้ไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน ในขณะที่  หน่วยจัดอบรมบางแห่งจัดอบรมทั้งการบรรยาย
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ความรู้และกิจกรรมที่ให้ครูได้ลองฝึกปฏิบัติและวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเอื้อให้ครูสามารถ
นําความรู้ดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนได้จริง  

 
3. ปัญหาการขาดระบบติดตามและช่วยเหลือการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 

แม้การฝึกอบรมจะเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบติ ครูก็มักประสบปัญหาการนําความรู้ไปปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน เพราะสถานการณ์ในห้องประชุมแตกต่างจากบริบทการสอนจริงในโรงเรียนและครูยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการนําความรู้ใหม่มาปฏิบัติจริง แต่โครงการนี้ขาดระบบติดตามและสนับสนุนการนําความรู้ไปใช้
จริง โดยสถาบันอุดมศึกษามิได้ลงพื้นที่มาสํารวจปัญหาการนําความรู้ไปใช้หรือจัดทําระบบที่ครูผู้สอนสามารถ
ให้ข้อมูลปัญหาการนําความรู้ไปปฏิบัติและขอคําแนะนําจากสถาบันอุดมศึกษาได้  

 
4. ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอันนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพครูกลุ่มกลางและกลุ่มต้น จากการสัมภาษณ์ครู เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมระดม
สมอง คณะผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนและครูทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันเพียงแค่ 2 วันตามที่กําหนดเท่านั้น 
มิได้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายในหรือระหว่างโรงเรียน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนมัก
จํากัดเฉพาะองค์ความรู้ที่สอนโดยสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังขาดการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและปัญหาการปฏิบัติงานสอนจริง ย่ิงไปกว่านั้น บางเขตพื้นที่กลับมิได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
กิจกรรมใดๆ ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีครูกลุ่มสูงเป็นแกนนํา  

 
ปัญหาข้างต้นนั้นก็น่าจะเกิดจากการลงทุนที่ยังไม่เพียงพอจะดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่อง แม้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ดูเหมือนว่าจะมีต้นทุนตํ่ากว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วไป เพราะ
มีค่าใช้จ่ายด้านสถานที่และวิทยากรค่อนข้างตํ่า แต่แท้จริงแล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นมี
ต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนการบริหารจัดการตารางเวลาค่อนข้างสูง เพราะเงื่อนไขขั้นตํ่าของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ดี คือครูต้องมีเวลาได้พบปะและแลกเปลี่ยนปัญหาการสอนและแนวทางการแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
  

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังค่อนข้างจํากัด เนื่องด้วยปัญหาความอาวุโสและปัญหาความไม่
สอดคล้องกับระบบวิทยฐานะ โดยครูกลุ่มสูงหลายคนมีอายุน้อยและมีวิทยฐานะต่ํากว่าครูกลุ่มกลางและต้น ซึ่ง
ทําให้ไม่เป็นที่ยอมรับในการเป็นแกนนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม   

 
5. ปัญหาด้านเนื้อหาของการอบรมออนไลน์  

จากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมอง การอบรมออนไลน์ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น ครูบาง
คนพบว่าเนื้อหาวิชาไม่สอดคล้องกับช่ือวิชา เนื้อหาวิชาไม่ตรงกับความต้องการและปัญหาของครู โดยการอบรม
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มีความเป็นนามธรรมมากเกินไปยากต่อการนําไปปฏิบัติจริง และครูบางคนให้เพื่อนครูมาเรียนและทําข้อสอบ
แทน เพราะไม่เห็นประโยชน์จากการอบรม เป็นต้น  

 
4.2.1.2 ปัญหาเชิงระบบของการจัดการฝึกอบรม 

 
ปัญหาการฝึกอบรมข้างต้นก็เกิดมาจากปัญหาเชิงระบบอย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก การบริหาร

จัดการการฝึกอบรมไม่ทําให้หน่วยอบรมหรือสถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบและตอบสนองต่อโรงเรียน
และครู โดยหน่วยผู้จัดอบรมรับผิดชอบต่อหน่วยงานรัฐส่วนกลางเป็นหลัก เพราะหน่วยงานรัฐส่วนกลางเป็นผู้
เลือกหน่วยจัดอบรมและอนุมัติหลักสูตรการอบรม หน่วยจัดอบรมก็เพียงจัดหลักสูตรตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่จําเป็นต้องสํารวจความต้องการและปัญหาจริงที่ครูและโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เผชิญ  
และไม่จําเป็นต้องใส่ใจติดตาม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการนําความรู้ของครูไปใช้ปฏิบัติในห้องเรียนจริง 

 
อีกทั้ง หน่วยงานส่วนกลางยังเน้นการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของหน่วยจัดอบรม ด้วยการวัด

ความพึงพอใจของครู แต่ยังขาดการประเมินถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ครูได้นําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้
จริงหรือไม่ นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมครูหรือไม่  

 
ประการที่สอง ระบบการฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับการเลื่อนตําแหน่งวิทยฐานะ ครูกลุ่มสูงมีบทบาท

หน้าที่นําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่อาจไม่ได้มีความก้าวหน้าทางอาชีพและมีตําแหน่งวิทยฐานะสูง ในทาง
กลับกัน ครูที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นกลับไม่มีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในการดูแลการเรียนรู้ให้กับครูคนอื่น9 ซึ่งถือว่า
เป็นการเสียโอกาสที่มิได้จัดวางระบบให้ครูวิทยฐานะสูงเข้ามาช่วยครูผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียน  

 
นอกจากนี้ ความรู้และสมรรถนะที่ประเมินและพัฒนาในโครงการยกระดับคุณภาพครูฯ ก็ไม่สอดคล้อง

กับสมรรถนะการสอนที่ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แม้ว่าทั้งสมรรถะในโครงการยกระดับคุณภาพครูฯ และ
สมรรถนะในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเป็นผลจากการสังเคราะห์สมรรถนะที่พึงประสงค์ขององค์กรสําคัญที่
เกี่ยวข้องครู เช่น คุรุสภา แต่การแบ่งหมวดหมู่และภาษาที่ใช้มีความแตกต่างกันจนไม่เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างการฝึกอบรมในโครงการและการเลื่อนตําแหน่งวิทยฐานะ  ซึ่งอาจเป็นผลให้ครูบางคนอาจไม่เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างการฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าทางอาชีพ   

 
ประการที่สาม การลงทุนในการฝึกอบรมครูยังไม่รอบด้านพอ โดยในปัจจุบัน การจัดการฝึกอบรมมัก

พิจารณาเฉพาะเรื่องการจัดหาวิทยากรและสถานที่เท่านั้น แต่ยังขาดการลงทุนด้าน “เวลา” หรือการลดภาระ
งานต่างๆ ให้กับครู  ครูมีภาระงานสอนและงานธุรการค่อนข้างมากจนไม่มีเวลาเตรียมการสอนและเข้า

                                                            
9ดูมาตรฐานตําแหน่งและวิทยฐานะในหนังสือเวียนฉบับท่ี ว.17/2548  



162 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  ในปี 2550 โครงการติดตามสภาวการณ์ครู (Teacher Watch) สํารวจพบว่า  
ร้อยละ 83 ของครูใช้ร้อยละ 20 ของเวลาทั้งหมดทํางานธุรการ และร้อยละ 10 ของครูใช้ร้อยละ 50 ของเวลา
ทั้งหมดทํางานธุรการและสถาบันพัฒนาครูฯ สํารวจพบว่าในรอบ 1 ปี ร้อยละ 92 ของครู ได้รับการอบรมเพียง 
3 ครั้งต่อปีเท่านั้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย 2553) 

 
แม้คณะผู้วิจัยยังไม่พบงานศึกษาที่สํารวจเวลาการทํางานของครูภายหลังการสํารวจของโครงการ

ติดตามสภาวการณ์ครู แต่สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะยังคงอยู่เมื่อพิจารณาจากภาระการสอนตามหลักสูตรที่
กําหนดให้นักเรียนประถมศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมงต่อปี และนักเรียนมัธยมศึกษาต้องเรียนไม่
น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงต่อปี ซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบต่างประเทศ10  ครูไทยก็ใช้เวลาค่อนข้างมากไปกับการ
สอนในห้องเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จากกราฟที่ 4.511 จะ
ได้เห็นว่า ย่ิงโรงเรียนมีขนาดเล็กลง ครูต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร ครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนหรือน้อยกว่าต้องใช้เวลาถึง 1,000-2,500 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร12 แต่ครูมีเวลาการทํางานเพียง 1,400 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
เท่านั้น ภายใต้สมมติฐานที่ว่าครูทํางานวันละ 7 ช่ัวโมง หรือ 35 ช่ัวโมง/สัปดาห์และสอนครบทั้ง 40 สัปดาห์ 
ดังนั้น ครูในโรงเรียนดังกล่าวต้องใช้เวลาร้อยละ 70 ขึ้นไปในการสอนหรือครูบางคนจําเป็นต้องทํางานต่อวัน
มากกว่า 7 ช่ัวโมง13 ย่ิงไปกว่านั้น หากครูต้องใช้เวลาบางส่วนไปกับการงานธุรการด้วย ครูก็จะมีเวลาเหลือ
ค่อนข้างน้อยสําหรับกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน เช่น การเตรียมการสอน การวิเคราะห์ผลสอบและจุดอ่อน
ของนักเรียน เป็นต้น  

 

                                                            
10  ในประเทศกลุ่ม OECD นักเรียนอายุ 7-8 ปี มีเวลาเรียนเฉลี่ย 790 ชั่วโมงต่อปี และนักเรียนอายุ 15 ปีมีเวลาเรียน 948 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น 
(OECD 2012b) 
11  การคํานวณนี้ใช้ข้อมูลจํานวนห้องเรียนตามขนาดโรงเรียนจากสถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(http://www.bopp-obec.info/home/) และสูตรคํานวณด้านล่างนี้ (OECD 2012b) คํานวณเวลาขั้นต่ําที่ครูต้องสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนครบตามจํานวนเวลาที่ สพฐ. กําหนด   

เวลาที่ครูต้องสอนในห้องเรียน 
จํานวนห้องเรียน จํานวนชั่วโมงที่นักเรียนต้องเรียน

จํานวนครู
 

12  ในปี 2554 โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มีจํานวนมากถึง 14,500 โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของโรงเรียนสังกัด 
สพป. ทั้งหมด และมีนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ถึงประมาณ 1 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป. 
13  นอกจากนี้ เมื่อนําอัตราส่วนที่เหมาะสมของจํานวนนักเรียนต่อครูและจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กําหนดไว้ที่ 25 คน และ 40 คนตามลําดับ มาคํานวณระยะเวลาขั้นต่ําที่ครูต้องสอนเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนครบตามหลักสูตร พบว่าครูควรจะต้องสอน 625 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา หรือคิดเป็น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นจะมีเพียงแค่ครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่มากที่มีจํานวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คนขึ้นไปเท่านั้นที่ใช้เวลาสอนในห้องเรียนตามเวลาดังกล่าว ขณะที่ครูในโรงเรียนอื่นมีภาระงาน
สอนในห้องเรียนที่หนักกว่าที่ควรจะเป็นหรือมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ภาระงานการสอนที่มากเช่นนี้จึงทําให้ครูไม่มีเวลาในการวิเคราะห์ผลการสอบและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อเตรียมแผนการสอน
ที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ และย่อมเป็นการยากที่จัดสรรเวลาเพิ่มให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน เพื่อช่วยเหลือให้ผลการเรียนดีขึ้นได้ 
รวมทั้งไม่มีเวลาสําหรับการเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน 
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เนื่องด้วยภาระงานสอนและงานธุรการหนักประกอบกับการฝึกอบรมที่ไม่เกิดประโยชน์ โรงเรียนบาง
แห่งและครูบางคนก็มองว่าการฝึกอบรมเป็น “ภาระ” และไม่ต้องการเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบางแห่งมอบหมายให้ครูกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะ เพื่อลดภาระของครูคนอื่น  

 
 ภาพที่ 4.5 จํานวนชั่วโมงทํางานสอนของครูเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 
จํานวนชั่วโมงการสอนต่อปีการศึกษา 

 
     ขนาดโรงเรียน (จํานวนนักเรียนในโรงเรียน)  

ท่ีมา:  คํานวณโดยคณะผู้ศึกษา โดยใช้ข้อมูลสถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (http://www.bopp-obec.info/home/) 

 
4.2.1.3 ปัญหาการฝีกอบรมอื่น  
 

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศึกษานิเทศก์สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าการฝึกอบรมที่จัดโดยโรงเรียนมักไม่ใช่เรื่องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
การจัดการเรียนสอน แต่เป็นการประชุมเพื่อแบ่งภาระงานสอน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานธุรการ การ
อบรมเรื่องแต่งกาย และการอบรมด้านจริยธรรมของครู ส่วนการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้และวิธีการ
สอนมักมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นเพียง 1-2 วันเท่านั้นและไม่มีความต่อเนื่องในด้านเนื้อหา อีกทั้ง ส่วนใหญ่เป็น
การอบรมเชิงบรรยายความรู้และไม่เน้นการฝึกฝนทักษะและการปฏิบัติจริงเท่าที่ควร   
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นอกจากนี้ แม้กฎระเบียบจะกําหนดให้โรงเรียนจัดหาครูพ่ีเลี้ยงดูแลช่วยเหลือครูผู้ช่วย (ครูใหม่) อย่าง
เข้มข้น แต่ในทางปฏิบัติจริง ครูใหม่มักจะได้เข้าสอนจริง โดยไม่ได้มีครูพ่ีเลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจเป็นเพราะครูพ่ีเลี้ยงเองมีภาระงานสอนและธุรการมากอยู่แล้ว 

 
การฝึกอบรมที่จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาก็มีปัญหาคล้ายกับการฝึกอบรมโดยโรงเรียน  โดยการ

ฝึกอบรมมักมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นเพียง 2-3 วัน แต่มีครูเข้าร่วมจํานวนมากประมาณ 1-2 พันคน และการ
อบรมมักเป็นลักษณะเชิงบรรยายและไม่ได้เน้นการฝึกฝนและการปฏิบัติการสอนจริง  

 
นอกจากนี้ การจัดฝึกอบรมยังไม่มีการวางแผนที่ดี เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามักจะได้รับ

งบประมาณในช่วง 4 เดือนก่อนปิดปีงบประมาณ ซึ่งทําให้การอบรมมักจะกระจุกตัวในช่วงเวลาดังกล่าวและ
เป็นผลให้ครูจําเป็นต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  
  

จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งยังกล่าวด้วยว่า เขตพื้นที่
การศึกษายังมีอํานาจค่อนข้างจํากัดในการบริหารจัดการการฝึกอบรมครู โดยการฝึกอบรมส่วนมากมักจะถูก
กําหนดมาจากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางมักจัดการฝึกอบรม โดยไม่ได้สื่อสารและสํารวจ
ปัญหาและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  ซึ่งทําให้โครงการฝึกอบรมมักไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและแผนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน   

 
อีกทั้ง โครงการฝึกอบรมของหน่วยงานส่วนกลางแต่ละหน่วยก็มักมีเนื้อหาแตกต่างกัน ซึ่งก็ย่ิงทําให้ครู

ไม่เห็นทิศทางในการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเอง  
 
 ปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะเกิดจากปัญหาเชิงระบบทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ความไม่สอดคล้อง
ระหว่างระบบวิทยฐานะและระบบการฝึกอบรมก็ทําให้ไม่มีครูที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการดูแลระบบครูพ่ี
เลี้ยงภายในโรงเรียน ภาระงานสอนและธุรการที่หนักก็ทําให้ครูไม่มีเวลาเรียนรู้ร่วมกัน และการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมที่อยู่ส่วนกลางเป็นหลักนั้นก็ทําให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไม่สามารถวางแผนอบรมได้
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่  
 
4.2.2 วรรณกรรมทบทวน: การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูในต่างประเทศ  
 
4.2.2.1 ข้อค้นพบเชิงประจักษ์: ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและต่ํา 

 
การสัมมนา (Conference) และการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น (one-time workshop) มักถูก

วิจารณ์ว่าไม่ได้นําสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน เพราะการฝึกอบรมรูปแบบนี้มักไม่ได้แก้ไขปัญหาการ
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ปฏิบัติงานสอนจริงที่ครูเผชิญในโรงเรียน โดยการฝึกอบรมแบบนี้มักเป็นการบรรยายเนื้อหาเชิงนามธรรมหรือ
เป็นการแนะนําเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการสอนใหม่ อีกทั้ง การฝึกอบรมแบบนี้ยังมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นไม่
ต่อเนื่องและไม่มีการติดตามการนําความรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน (Darling-Hammond et al. 2009)  

 
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อที่ว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการน้ันเป็นรูปแบบการฝึกอบรมท่ีไร้คุณภาพ นั้นก็ถือ

ว่าเป็นมายาคติ เพราะงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิทยาศาสตร์14 พบว่าการฝึกอบรมที่ช่วย
ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้จริงทั้งหมดล้วนเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
(Guskey and Yoon 2009) แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้มีลักษณะสําคัญที่แตกต่างจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติทั่วไปอย่างน้อย 4 ประการ ประการแรก ครูได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง 
(active-learning experiences) เช่น โครงการฝึกอบรม 2 โครงการของ National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) ในมลรัฐแคลิฟอเนีย โครงการหนึ่งจัดการฝึกอบรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหา
ใหม่ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาดังกล่าวให้กับครู เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น ครูนําเอาเนื้อหา
และแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้มาสอนนักเรียนในห้องเรียนจริง ภายหลังการสอน ครูรวมกลุ่มกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนจริงและปัญหาการสอนจริงอย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการสอน 
ส่วนอีกโครงการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ โดยให้ครูร่วมกันฝึกฝนประเมินผลงานของนักเรียน 
ฝึกฝนการวิเคราะห์การใช้เหตุใช้ผลในการตอบคําถามของนักเรียน และฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนของ
นักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับปัญหาของนักเรียน (Darling-Hammond et al. 2009) 
 

ประการที่สอง การฝึกอบรมมีการติดตามและสนับสนุนการนําความรู้ใหม่ไปปฏิบัติการสอนจริง โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาในการนําความรู้ไปปฏิบัติจริง ดังเช่นตัวอย่างโครงการ
ฝึกอบรม 2 โครงการข้างต้น ประการที่สาม การฝึกอบรมเน้นพัฒนาสมรรถนะการสอนสําคัญของครู 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาที่จะสอน (หลักสูตรและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักเรียน) ด้านวิธีการจัดการเรียนการ
สอน และด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนหรือการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน  

 

                                                            
14ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิทยาศาสตร์จะแบ่งกลุ่มโรงเรียน ครู หรือนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มในโครงการที่จะประเมิน (treatment 
group) เช่น ครูที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และกลุ่มสองเป็นกลุ่มนอกโครงการ (control group) หลักสําคัญของวิธีวิจัยนี้คือการแบ่งกลุ่มจะใช้
วิธีการสุ่มเลือกเพ่ือให้โรงเรียน ครูหรือนักเรียนลักษณะต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการ  ในกรณีที่ทําการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาอบรมครู เมื่อ
แบ่งกลุ่มครูออกเป็น 2 กลุ่มแล้ว จะให้นักเรียนที่เรียนกับครูทั้ง 2 กลุ่มจะทําแบบทดสอบทักษะก่อนเริ่มโครงการ (pre-test) และภายหลังจากการ
ดําเนินโครงการไประยะหนึ่งหรือสิ้นสุดโครงการ (post-test) การเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เรียนกับครูทั้ง 2 กลุ่มจะสามารถวัด
ผลลัพธ์หรือประสิทธิผลของโครงการพัฒนาอบรมครูอย่างเที่ยงตรง ไม่ถูกกระทบจากผลของลักษณะของกลุ่มโรงเรียน ครูและนักเรียนในโครงการ 
เช่น ขนาดโรงเรียนหรือภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจของนักเรียน  

ทั้งนี้แม้จะมีงานศึกษาเกี่ยวกับประสทิธิผลของการพัฒนาอบรมเป็นจํานวนมาก แต่งานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ 
ผลการศึกษาดังกล่าวจึงอาจจะไม่เที่ยงตรงและยังไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรจากการทบทวนงานวิจัยประมาณ 1,300 ชิ้นของ Yoon (2007) พบงานวิจัย
ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิทยาศาสตร์เพียง 9 ชิ้นเท่านั้น  
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ภาพที่ 4.6 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่สาํคัญ 3 ด้านและการเชื่อมโยงสมรรถนะ 

 
 ท่ีมา: ดัดแหลงจาก Little (2006) 

 
ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพนี้ไม่ได้พัฒนาสมรรถนะการสอนแต่ละด้านของครูอย่างแยกส่วน แต่จะ

พัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้านอย่างบูรณาการ ดังจะเห็นได้ตามภาพที่ 4.6 สมรรถนะด้านเนื้อหาและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนจะประสานกันเป็นสมรรมถะการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะ (pedagogical 
content knowledge) สมรรถนะด้านเนื้อหาและการเรียนรู้ของนักเรียนจะประสานกันเป็นความเข้าใจ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนจะประสานกันเป็น
สมรรถนะในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม (Ingvarson 2003 และ Little 2006) 

 
ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าการฝึกอบรมในโครงการ Integrated Mathematics 

Assessment (IMA) ซึ่งเน้นให้ครูได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกัน ช่วยเพิ่มผลการ
เรียนของนักเรียนได้มากกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการบรรยายเนื้อหาอย่างเดียว และอีกการศึกษาหนึ่ง
ก็พบว่าการฝึกอบรมในโครงการ Cognitively Guided Instruction (CGI) ซึ่งประสบความสําเร็จในการ
ยกระดับผลการเรียนของนักเรียน ไม่เพียงเน้นการเรียนรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์และวิธีการจัดการเรียนการ
สอน แต่ยังฝึกฝนครูให้มีทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เหมาะสมและตรงกับปัญหาของนักเรียน (Darling-Hammond et al. 2009) 

 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยจํานวนมากยังพบว่า การวัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อการวินิจฉัยจุดดีและ

จุดบกพร่องของนักเรียนและนําผลมาปรับปรุงการสอนให้ตรงกับปัญหาของนักเรียน ( formative 
assessment) ช่วยเพิ่มผลการเรียนของนักเรียนได้ โดยเฉพาะนักเรียนอ่อนได้ โดยทักษะนี้ก็เป็นส่วนที่
ประสานกันระหว่างสมรรถนะด้านเนื้อหาวิชา สมรรถนะด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะด้าน
การเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน (OECD 2012a) 
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ในทางตรงกันข้าม การฝึกอบรมที่ไม่ค่อยมีประสิทธิผลมักเน้นอบรมความรู้เพียงแค่ด้านเดียวหรือมิได้
ประสานเชื่อมโยงความรู้และสมรรถนะแต่ละด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งการขาดสมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งย่อมลดทอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น แม้ครูมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการตั้งคําถามและหาคําตอบด้วยตนเอง (Inquiry-based learning) เป็นอย่างดี แต่หากครูปราศจาก
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและขาดความเข้าใจวิธีการเรียนรู้และปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ครูก็ไม่
สามารถดําเนินกระบวนการสอนแบบ Inquiry-based ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะครูจําเป็นต้องมีความรู้
เนื้อหาวิชาเป็นอย่างดีและเข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน ในการตั้งโจทย์และสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ 
และการถาม-ตอบกลับกับนักเรียน ซึ่งองค์ประกอบสําคัญของการสอนแบบ Inquiry-based (Ingvarson 
2003) 

 
ประการสุดท้าย การฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลต้องมีระยะเวลานานและต่อเนื่อง เพราะครูต้องการเวลา

ในการนําความรู้มาฝึกฝนปฏิบัติและพัฒนาความชํานาญ แม้ยังไม่มีงานศึกษาประเด็นนี้โดยตรง แต่การวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าการฝึกอบรมที่มีประสิทธผลมีระยะเวลาอย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปีขึ้นไป ขณะที่การฝึกอบรมที่มี
ระยะน้อยกว่า 14 ช่ัวโมงนั้นมีประสิทธิผลค่อนข้างน้อย (Guskey and Yoon 2009) 
 
4.2.2.2 การลงทุนในการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของครู  

 
จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพข้างต้น Odden (2011) ได้สรุปไว้ว่าต้นทุนหลักของ

การสร้างระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลไม่ได้มีเพียงค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่และค่า
เดินทางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเวลาสําหรับการทํางานและเรียนรู้ร่วมกันของครู (ซึ่งรวมถึงการจ้างครูเพิ่มเพื่อลด
ภาระงานของครูแต่ละคนลง) ต้นทุนการจัดการในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม และค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงหรือโค้ชที่
เข้ามาฝึกอบรมและช่วยเหลือครูภายในโรงเรียน ดังนั้นประสิทธิผลของการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับมูลค่าการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับรูปการแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ลงทุนด้วย โดยการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่มักไม่มีประสิทธิผล เพราะเน้นลงทุนด้านวิทยากรและสถานที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสูง 
แต่ไม่ได้ลงทุนด้านเวลาที่จะช่วยให้ครูได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 
Odden (2011) ยังได้ประมาณการต้นทุนในการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลในเขตพื้นที่การศึกษา

บางเขตในสหรัฐไว้ที่ร้อยละ 5.4 ของงบประมาณการดําเนินการทั้งหมดต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการ
ลงทุนในการฝึกอบรมปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลการศึกษานี้แสดงว่าการออกแบบระบบการฝึกอบรมครูที่
เข้าถึงและมีคุณภาพไม่น่าจะมีปัญหาทรัพยากรจํากัด  
  



168 

แต่การออกแบบต้องตอบโจทย์สําคัญทั้ง 2 ประการไปพร้อมกัน โดยการสร้างปัจจัยที่เอื้ออํานวยให้เกิด
การฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะตามภาพที่ 4.7 ภาพนี้สะท้อนว่า
กระบวนการเรียนรู้ของครูควรมีทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ตัวเนื้อหาความรู้ ขั้นการนําไปความรู้ไปปฏิบัติ ขั้นการ
ฝึกฝนทักษะ และขั้นการจัดการความรู้โดยการทบทวนข้อดีและข้อเสียและการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และโดยการออกแบบระบบการบริหารจัดการที่จะช่วยขยายการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผลดังกล่าวออกไปสู่ครูทั้งระบบศึกษา  

 
ภาพที่ 4.7 แสดงขัน้ตอนกระบวนการเรยีนรู้ของคร ู

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Metiri Group (2010) 

 
ในส่วนต่อไป จะขอกล่าวถึงตัวอย่างของระบบการฝึกอบรมและเรียนรู้ในบางประเทศซึ่งตอบโจทย์ 2 

ประการข้างต้นนี้ 
 
4.2.2.3 ตัวอย่างของการฝึกอบรมและเรียนรู้ของครูในประเทศที่ระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูง  

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูในประเทศที่มีระดับผลการสอบ PISA 

สูงมีลักษณะเด่นสําคัญร่วมกันดังนี้  
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1) การมีเวลาทํางานและเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน 
นอกจากการวิจัยเชิงประจักษ์ที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ นโยบายของประเทศที่มีระดับผล

การสอบ PISA สูงก็ยืนยันว่า การพัฒนาคุณภาพครูนั้นจําเป็นต้องลดภาระงานต่างๆ ของครู เพื่อเพิ่มเวลา
สําหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างคร ู  

 
ในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูระหว่างประเทศสหรัฐ

ซึ่งมีระดับคะแนน PISA ไม่สูงและประเทศอื่นที่มีระดับผลการสอบ PISA สูง ครูในประเทศสหรัฐใช้เวลาสอนใน
ห้องเรียนค่อนข้างมากถึง 1,080 ช่ัวโมงต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของเวลาการทํางาน ครูเหลือเวลาเพียง  
3-5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์สําหรับการเตรียมแผนการสอนซึ่งมักจะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา นอกจากนี้ การ
สํารวจเวลาการทํางานของครูคณิตศาสตร์ในหลายมลรัฐก็พบว่า ในช่วงปี 2546-2547 ครูมีเวลาเข้าอบรมด้าน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพียงประมาณ 8 ช่ัวโมงและเข้าอบรมด้านเนื้อหาวิชาอีก 5 ช่ัวโมง
เท่านั้น 

 
ในทางตรงกันข้าม ครูในกลุ่มประเทศ OECD ใช้เวลาสอนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40-60 ของเวลาการ

ทํางานนั้น (Darling-Hammond et al. 2009 และ Darling-Hammond and Rothman 2011) โดยครู
ระดับประถมศึกษาใช้เวลาสอน 782 ช่ัวโมง ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาเฉลี่ย 704 ช่ัวโมง และครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลา 658 ช่ัวโมง (OECD 2012b) ครูเหลือเวลาค่อนข้างมากในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ วางแผนการสอนเข้าสังเกตการณ์ในห้องเรียนของเพื่อนครู ทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนร่วม เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ครูใช้เวลาสอนในห้องเรียนเพียงร้อยละ 35 ของเวลาการ
ทํางานเท่านั้นและมีเวลาค่อนข้างมากในการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนครูนอกห้องเรียนซึ่ง
โดยมากแล้วจะเป็นการทํางานร่วมกัน (Darling-Hammond et al. 2009) 

 
นอกจากนี้ ในประเทศที่ผลการสอบ PISA สูง การฝึกอบรมและการเรียนรู้จะสอดคล้องเป็นเนื้อ

เดียวกับการทํางานสอน โดยครูร่วมกันคิดร่วมกันทํา ซึ่งจะทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอยู่บน
ปัญหาเชิงปฏิบัติที่เผชิญจริง ในประเทศฟินแลนด์ซึ่งแทบจะไม่มีการจัดการฝึกอบรมพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
ครูใช้เวลาครึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียนและค้นหาแนวทางแก้ไข 

 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายครู (Teacher Network) ในประเทศสิงคโปร์ก็สะท้อนถึงความสําคัญ

ของการเรียนรู้ร่วมกันของครูอย่างต่อเนื่องต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครือข่ายครู
เป็นหนึ่งในการลงทุนพัฒนาครูที่สําคัญในช่วงปี 2541 ที่นาย Goh Chok Tong นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์
ได้ริเริ่มวิสัยทัศน์ใหม่ “Thinking Schools, Learning Nation” โดยเป็นที่เชื่อกันว่าเครือข่ายครูช่วยกระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง (OECD 2012a)  
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รากฐานของเครือข่ายครูน่าจะอยู่ที่การแบ่งครูออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้ (learning circles) ภายใน
โรงเรียนกลุ่มละ 4-10 คน กลุ่มการเรียนรู้จะประชุมร่วมกันประมาณ 8 ครั้งๆละ 2 ช่ัวโมง ภายใน 4-12 เดือน 
โดยในแต่ละกลุ่มจะมีครู 1 คนเป็นผู้นําการถกเถียงและการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา
แห่งชาติ (National Institue of Education (NIE)) ได้เข้ามาช่วยวางระบบขั้นตอนการดําเนินการของกลุ่มการ
เรียนรู้ในโรงเรียน และช่วยอบรมแนวทางและทักษะการถกเถียงแลกเปลี่ยนและการทําวิจัยเชิงปฏิบัติให้กับครู  
 

ส่วนกิจกรรมอื่นในเครือข่ายจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในวงกว้าง
ขึ้นกว่ากลุ่มการเรียนรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการที่นําโดยครูในโรงเรียนนั้นก็เป็นกิจกรรมที่สร้างการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่วนการสัมมนาเว็บไซต์และการตีพิมพ์ความรู้ใหม่
เป็นการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียน ทั้งนี้ คุณภาพของการแลกเปลี่ยนและวิจารณ์ระหว่าง
กันภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มการเรียนรู้  
 

อีกตัวอย่างของการเรียนรู้ร่วมกันที่ได้รับการยอมรับ คือการเรียนรู้แบบ “จูเกียว เคนคิว” หรือ 
“Lesson study” ในประเทศญี่ปุ่น โดย “จูเกียว” หมายถึง แผนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงของนักเรียน ส่วน “เคนคิว” หมายถึง การเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของกลุ่มครู 
ดังนั้น “จูเกียว เคนคิว” หมายถึงการนําแผนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจริงของนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องของกลุ่มครู โดยมีเป้าหมายอยู่การ
ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะแบ่งครูเป็นกลุ่มย่อย 4-6 คน ช่วยกันออกแบบและวาง
แผนการสอนของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้น ครูจะแลกเปลี่ยนและถกเถียงแผนการสอนระหว่างกลุ่ม เข้าสังเกต
และบันทึกการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน โดยอาจเป็นการจดบรรยายหรือบันทึกวีดีโอ และถกเถียงทบทวน
จุดแข็งและจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนา กิจกรรมเหล่านี้จะใช้เวลา
ประมาณ 10-15 ช่ัวโมงในช่วง 3-4 สัปดาห์ (OECD 2012a) 
  

โครงการและกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นตัวอย่างและรูปแบบต่างๆของการสร้าง “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้” (Professional Learning Community: PLC) ขึ้นภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน กล่าวคือ 
กิจกรรมเหล่านี้สร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ขึ้นภายในโรงเรียน (Learning) โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของครู 
(Community) และเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การยกระดับสมรรถนะของครูและผลการเรียนของนักเรียน 
(Professional) (Hargreaves and Fullan 2012) แม้ว่ายังไม่มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
วิทยาศาสตร์ยืนยันว่ารูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้นี้มีประสิทธิผลในแง่ที่ยกระดับผลการเรียนของ
นักเรียนได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ (Guskey and Yoon 2009) แต่งานศึกษาหลายชี้นชี้ว่าการฝึกอบรมในชุมชน
แห่งการเรียนรู้นี้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูได้ (Darling-Hammond et al. 2009)  
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อีกทั้ง จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบสําคัญของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” อันได้แก่ ครูร่วมกันทํางานสอน
และร่วมกันเรียนรู้ โดยช่วยกันวางแผนการสอน สังเกตการจัดการเรียนการสอนกันและกัน และวิเคราะห์
จุดเด่นและจุดบกพร่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาการสอนจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการสอนและการวิเคราะห์ปัญหา
ของนักเรียน ซึ่งเหมือนกับลักษณะของการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลตามงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่
กล่าวข้างต้น 
 

2) การสร้างสมรรถนะสําหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ร่วมกันของครู 
นอกจากความรู้เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้ว ประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในผลการสอบ PISA อย่างฟินแลนด์ ญี่ปุ่นและสิงค์โปร์ยังเน้นการพัฒนาครูให้มีทักษะการคิด
แก้ปัญหา (Problem-solving skill) การทําวิจัยช้ันเรียนเชิงปฏิบัติ (classroom-based action research)
และการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry about practice) (Darling-Hammond 2010 และ Jensen et al. 
2012) สมรรถนะเหล่านี้มีความสําคัญอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก สมรรถนะเหล่านี้ล้วนเป็นอยู่ในทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อันเป็นสมรรถนะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วย ดังนั้น ครูจําเป็นต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ด้วย 
จึงจะสามารถจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ของผู้เรียน  

 
ประการที่สอง ประเทศเหล่านี้มิได้ต้องการให้ครูปฏิบัติตามแนวทางการสอนที่กําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ

เท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายพัฒนาครูให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการสอนตามสถานการณ์และพัฒนา
กระบวนการให้ดีขึ้นได้เอง และนําความรู้ดังกล่าวเผยแพร่ให้กับเพื่อนครู  

 
3) การกระจายอํานาจการตัดสินใจสู่โรงเรียน 

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการด้านต่างๆ ไปสู่โรงเรียน เช่น หลักสูตร แนวทางการเรียนการ
สอน และการฝึกอบรมครู ก็เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะการดําเนินการต่างๆ 
จะอยู่บนพื้นฐานของของโจทย์และปัญหาของโรงเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวก็ต้องการทํางานและเรียนรู้
ร่วมกันของครูในโรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา ในทางตรงกันข้าม หากสิ่งเหล่านี้ถูกกําหนดจากส่วนกลาง
เป็นหลัก การทํางานภายในโรงเรียนย่อมดําเนินตามกฎระเบียบและคําสั่งเท่านั้น (Darling-Hammond et al. 
2009) 
 

4) ระบบการพัฒนาครูใหม่ (Induction) 
ประเทศที่มีผลการสอบ PISA สูงส่วนใหญ่มีระบบการพัฒนาครูใหม่ ซึ่งมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของ

ครูพ่ีเลี้ยงและครูใหม่อย่างชัดเจน โดยครูพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือครูใหม่ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจริงและการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ครูใหม่จะมีครูพ่ีเลี้ยง 2 คน คนหนึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและอีกคนเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการห้องเรียน ครูพ่ีเลี้ยงและครูใหม่จะเข้า
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สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนกันและกัน โดยครูพ่ีเลี้ยงจะสังเกตเพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของครู
ใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนําในการปรับปรุง ส่วนครูใหม่จะเข้าสังเกตเพื่อเรียนรู้แบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ครูพ่ีเลี้ยง
และครูใหม่จะร่วมกันวางแผนการสอนและวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน   

 
ทั้งนี้ คุณภาพของการพัฒนาครูใหม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ ปัจจัยแรกคือ คุณภาพของ

ครูพ่ีเลี้ยง ครูพ่ีเลี้ยงควรเป็นครูเก่งและมีประสบการณ์สูงและได้รับการฝึกอบรมทักษะการเป็นครูพ่ีเลี้ยงอย่าง
เข้มข้น ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองเซี่ยงไฮ้หรือในประเทศสิงคโปร์ ครูจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามผลงานและ
ความสามารถ เมื่อได้เลื่อนตําแหน่งแล้ว ครูจะมีหน้าที่ในการพัฒนาครูใหม่ในแต่ละโรงเรียน โดยจะได้รับการ
อบรมการเป็นครูพ่ีเลี้ยง (Jensen et al., 2012) หรือในประเทศนอร์เวย์ ครูใหญ่จะมอบหมายให้ครูที่มี
ประสบการณ์เป็นครูพ่ีเลี้ยงซึ่งได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่ (Darling-Hammond et al. 2009) 

 
ปัจจัยที่สองคือระยะเวลาและความต่อเนื่องในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครูพ่ีเลี้ยงและครู

ใหม่ โดยครูพ่ีเลี้ยงและครูใหม่ควรจะได้รับการลดภาระงานสอนเพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้อย่างเข้มข้น เช่น 
ระบบการศึกษาของเมืองเซี่ยงไฮ้กําหนดเวลาสําหรับการเรียนรู้ของครูใหม่ไว้ที่ 240 ช่ัวโมงต่อปี โดยครึ่งหนึ่ง
ของเวลาเป็นการเรียนรู้ในโรงเรียน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการ
ขยายห้องเรียนให้ใหญ่ขึ้น เพื่อลดภาระงานการสอนให้กับครูพ่ีเลี้ยง (Jensen et al., 2012) หรือประเทศ
นิวซีแลนด์มีการลดภาระงานสอนและงานอื่นลงร้อยละ 20 เพื่อให้ครูใหม่เข้าสังเกตการห้องเรียนและทบทวน
แผนการจัดการเรียนการสอน (Haynes, 2011) 

 
นอกจากนี้ บางประเทศยังมีการจัดทําคู่มือหรือแบบฟอร์มการทํากิจกรรมพัฒนาครูใหม่ เพื่อช่วย

โรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยงในการวางแผนและการทํากิจกรรม เช่น การปฏิรูประบบพัฒนาครูใหม่ในฮ่องกงมีการ
สร้างคู่มือและแบบฟอร์มในการทํากิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 15 แบบฟอร์มด้วยกัน ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่าง
แบบการประเมินโดยการสังเกตการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คําแนะนําแก่ครูใหม่ และภาพที่ 4.9 แสดง
ตัวอย่างตารางเวลากิจกรรมพัฒนาครูใหม่ (Jensen et al., 2012) 
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ภาพที่ 4.8 แบบการประเมินโดยการสงัเกตการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหค้ําแนะนําแก่ครูใหม่ในฮ่องกง 

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Jensen et al. 2012 

 
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในฮ่องกง 

 
ท่ีมา: Jensen et al. 2012 
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5) การฝึกอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและชาติ (Formal Professional Development)  
นอกจากโอกาสในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนแล้ว ประเทศต่างๆ ก็ลงทุนในการฝีก

อบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเช่นกัน ประเทศสิงคโปร์กําหนดให้ครูทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรม 100 ช่ัวโมงต่อปีนอกเหนือจากการเรียนร่วมกันภายในโรงเรียน โดยการฝึกอบรมอาจสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน เช่น การอบรมเรื่องการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ก็ช่วยครูให้
สามารถระบุปัญหาที่เผชิญในโรงเรียนและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยัง
สนับสนุนทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทที่ National Institute of Education (NIE) ก่อนเลื่อนตําแหน่ง
ให้กับครู เพื่อให้ครูที่ได้เลื่อนตําแหน่งพร้อมทําหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือครูคนอื่นในโรงเรียน (OECD 2012a 
และ Jensen et al. 2012) 

 
ตัวอย่างของการฝึกอบรมระดับชาติที่มีประสิทธิผลในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษก็เป็นไป

ในลักษณะที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนเช่นกัน มลรัฐ Western Australia จัดต้ังโครงการ
ฝึกอบรมครูช่ือ Getting it Right (GiR) Strategy ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
อ่อน โครงการนี้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเข้าไปจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้ให้กับครูวิชาการอ่านและวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก  ภายหลังการอบรม ครูที่เข้าอบรมจะเป็นครูเชี่ยวชาญ (Specialist 
Teacher) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนครู โดยในแต่ละสัปดาห์ ครูเชี่ยวชาญนี้จะทํางานร่วมกับเพื่อนครูใน
โรงเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉลี่ยครึ่งวันต่อ 1 คน และช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน วางแผนการสอน 
และแนะนําวิธีการการสอนจริงในห้องเรียน (Darling-Hammond et al. 2009) 
 

ประเทศอังกฤษได้จัดการฝึกอบรมระดับชาติภายใต้ในโครงการ National Literacy Strategy and 
National Numeracy Strategy โดยการอบรมแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีงานวิจัยรับรองว่า
นําไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนให้กับครูผู้นํา เพื่อให้ครูผู้นําฝึกอบรมเพื่อนครูต่อ โครงการนี้เริ่มฝึกอบรม
บุคลากรในสถาบันฝึกหัดครูก่อน (Teacher training institutions) เพื่อให้สถาบันเหล่านี้ไปจัดการฝึกอบรม
ให้กับครูใหญ่ และครูผู้นําในกลุ่มสาระวิชาภาษาและคณิตศาสตร์ ซึ่งก็จะอบรมครูคนอื่นต่อ เมื่อครูที่เชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอนมีจํานวนเพิ่มขึ้น โครงการก็ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ลงไปอบรมและช่วยเหลือครูใน
ในเขตพื้นที่  โครงการนี้ได้เพิ่มจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนด้านภาษาระดับดีเป็นร้อยละ 75 จากเดิมร้อยละ 
63 ภายใน 3 ปี (Darling-Hammond 2010) 

 
4.2.2.4 แนวทางการขยายการฝึกอบรมและเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

เมื่อทราบถึงแนวทางการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแล้ว โจทย์ต่อไปคือการกําหนดแนว
ทางการขยาย (Scale-up) รูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่โรงเรียนและครูทั้งระบบการศึกษา 
จากฐานความคิดข้างต้นที่ว่าการฝึกอบรมควรต้องสอดคล้องกับวิถีการทําการสอนในโรงเรียน การฝึกอบรมและ
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การเรียนรู้ของครูก็ควรต้องทําภายในโรงเรียน ข้อสรุปนี้ตรงกับงานศึกษาของ Richard Elmore (1996 และ 
2002) ซึ่งพยายามอธิบายถึงสาเหตุของความล้มเหลวในการขยายแนวการสอนที่ดีไปสู่โรงเรียนและครูในสหรัฐ 
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือ การฝึกอบรมครูส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าครูที่ผ่านการอบรมแล้วจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการปฏิบัติได้ โดยหากเป็นเช่นนี้จริง การฝึกอบรมครูครบทุกคนหรือการอบรมครู
กลุ่มหนึ่งเพื่อไปอบรมครูคนอื่นต่อก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนของ
นักเรียนทั้งระบบ แต่ความเป็นจริงมักไม่เป็นเช่นนั้น ครูที่ผ่านการอบรมแล้วมักไม่สามารถนําความรู้และทักษะ
ดังกล่าวมาใช้จริงในห้องเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่แนวทางการสอนไม่รับการสนับสนุนจากนโยบาย
ของโรงเรียนและไม่สอดคล้องกับวิถีการปฏิบัติงานในโรงเรียน  

 
Elmore มองว่า การเรียนรู้ความรู้และทักษะใหม่ของครูต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและ

ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน เพราะครูเป็นสมาชิกของโรงเรียนและ
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน การขยายแนวการจัดการเรียนการสอนที่ดีไปสู่วงกว้างหรือการฝึกอบรมจึงควรต้อง
เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบของโรงเรียนเป็นอย่างแรก ข้อเสนอนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษา
ต่างๆ ที่ช้ีถึงความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีหนึ่งอาจให้ผู้เชี่ยวชาญและครูที่มีความสามารถรวมตัว
กันที่โรงเรียนบางแห่งเพื่อพัฒนาและวางระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ รวมทั้งแนวการสอนใหม่ หลังจาก
นั้นจึงให้ครูคนอื่นเข้ารับการพัฒนาผ่านการทํางานในโรงเรียนดังกล่าว หรืออีกวิธีที่ Elmore สนับสนุน คือการ
เพิ่มจํานวนโรงเรียนที่มีระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้และแนวการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปตามบริบทและปัญหาของโรงเรียน  

 
1) การบริหารจัดการการฝึกอบรมครู 

การขยายการฝึกอบรมและการเรียนรู้ออกไปสู่โรงเรียนและครูทั้งระบบยังควรต้องพิจารณาการบริหาร
จัดการเชิงระบบด้วย เพื่อควบคุมคุณภาพของการพัฒนาและการเรียนรู้ที่ขยายไปสู่โรงเรียนและครู โดย
พิจารณาองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการหลัก ได้แก่ อํานาจการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและรูปแบบการ
พัฒนาอบรม การจัดสรรงบประมาณ และการควบคุมคุณภาพของการพัฒนาอบรม ทั้งนี้องค์ประกอบทั้ง 3 จะ
เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการพัฒนาอบรม ได้แก่ รัฐ 
ผู้จัดการอบรมพัฒนา และโรงเรียนหรือครูในฐานะผู้รับการฝึกอบรมพัฒนา  
 

จากการทบทวนวรรณกรรม แม้คณะผู้วิจัยยังไม่พบวรรณกรรมใดที่กล่าวถึงและถกเถียงเชิงลึกโดยตรง
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพครู แต่การบริหารจัดการก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
รูปแบบหลักตามสายสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รูปแบบที่เน้นความสัมพันธ์หลักระหว่างรัฐและผู้
จัดอบรม และรูปแบบที่เน้นความสัมพันธ์หลักระหว่างผู้จัดอบรมและผู้รับการฝึกอบรมตามภาพที่ 4.10 
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ตัวอย่างของรูปแบบแรก คือ University-based approach ภายใต้การบริหารจัดการรูปแบบนี้ ผู้จัด
อบรมจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการคัดเลือกและรับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการอบรมพัฒนาให้ตรงตามเกณฑ์
การคัดเลือกและรับรองหลักสูตร (accreditation) ที่รัฐกําหนดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพลักษณะ
หนึ่ง (Musset 2010) 

 
ปัญหาของการบริหารจัดการรูปแบบนี้ คือสถาบันอุดมศึกษาจะมีแนวโน้มตอบสนองต่อเกณฑ์การ

รับรองของหน่วยงานรัฐเป็นหลักและอาจละเลยสภาพปัญหาจริงและบริบทของโรงเรียนและครู โดย
สถาบันอุดมศึกษายังคงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดอบรม แม้สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้เข้าค้นหาข้อมูลสภาพ
ปัญหาของโรงเรียนและครู เพื่อออกแบบหลักสูตรและวิธีการอบรมที่เหมาะสม อีกทั้ง หากเกณฑ์การรับรอง
มิได้กําหนดให้มีการทําระบบติดตามและสนับสนุนการฝึกอบรม สถาบันอุดมศึกษาก็ไม่จําเป็นต้องทําระบบ
ดังกล่าว ซึ่งย่อมจะลดทอนประสิทธิผลของการฝึกอบรม  

 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้การบริหารจัดการก็อาจจะจัดการอบรมที่ตรงกับปัญหาและมีประสิทธิผลได้

เช่นกันในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาทํางานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหา 
รวมท้ังภาครัฐกําหนดเกณฑ์ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการอบรมที่เน้นการปฏิบัติและติดตามการนําความรู้ไป
ปฏิบัติจริงด้วย  

 
ภาพที่ 4.10 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการฝึกอบรม 2 รูปแบบหลัก 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย  
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ตัวอย่างของการบริหารจัดการรูปแบบที่สอง คือ Market-based approach เขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในประเทศสหรัฐจะได้รับจัดสรรงบประมาณและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาอบรมและผู้จัด
อบรม ซึ่งเป็นไปได้ทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรที่ไม่แสงหากําไร 
ภายใต้รูปแบบนี้ ผู้จัดอบรมแต่ละรายย่อมจะต้องพยายามจัดการฝึกอบรมให้ตอบสนองต่อปัญหาของโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึกษา โดยการมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการและปัญหาของครูและ
โรงเรียนมากขึ้นกว่ารูปแบบแรก รวมถึงพยายามจะรักษาและพัฒนาคุณภาพการอบรมให้ดีขึ้น มิเช่นนั้น 
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาก็เลือกจัดจ้างผู้จัดอบรมอื่นที่มีคุณภาพดีกว่าและตอบสนองต่อปัญหามากกว่า
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายใต้รูปแบบนี้ ผู้จัดอบรมจะแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรม (Musset 
2010) 
 

ส่วนหน่วยงานรัฐส่วนกลางจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตัดสินใจเลือกผู้จัดอบรมเป็นผู้ควบคุมคุณภาพแทน 
โดยอาจกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าสําหรับรับรองหลักสูตรและกระบวนการจัดอบรม แต่การควบคุมลักษณะนี้มีข้อเสีย
ตรงที่อาจมีกําหนดเกณฑ์รับรองด้านเนื้อหาและรูปแบบการอบรมมากเกินไปจนจํากัดการเลือกหลักสูตรและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน การควบคุมคุณภาพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอาจทําได้ โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความรู้และสมรรถนะของครูที่พึงประสงค์สําหรับการเลื่อนตําแหน่งหรือการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งย่อมจะ
ทําให้ครูและโรงเรียนเลือกหลักสูตรและผู้จัดอบรมที่น่าจะช่วยยกระดับผลการประเมินมากขึ้นที่สุด รวมทั้ง
จัดทําข้อมูลคุณภาพของผู้จัดอบรม ซึ่งวัดโดยผลประเมินความรู้และสมรรถนะของครูที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อ
เป็นข้อมูลสําหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในการเลือกผู้จัดการอบรม (Musset 2010) 

 
ทั้งนี้ การควบคุมคุณภาพนี้มีความสําคัญมากต่อประสิทธิผลของการอบรม ดังจะเห็นได้จากกรณี

ประเทศสหรัฐที่โรงเรียนได้รับงบประมาณและมีอํานาจตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเอง แต่การอบรม
กลับไร้ทิศทางไม่ต่อเนื่องกันและไม่ได้ยกระดับคุณภาพการสอนให้กับครู เพราะเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีการ
กําหนดกรอบสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับการประเมินครูและไม่มีการประเมินประสิทธิผลของผู้จัดอบรม  
(Hill 2009 และ Musset 2010) 
 

การบริหารจัดการที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา/ผู้จัดอบรมและโรงเรียนไม่จําเป็นต้อง
ผ่านตลาดเท่านั้น แต่ผ่านความสัมพันธ์รูปแบบอ่ืนได้ เช่น ในประเทศสหรัฐ โรงเรียนบางแห่งเป็นพันธมิตรและ
มีความร่วมมือ (partnership) กับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถูกเรียกว่า “Professional Development School” 
หรือ “โรงเรียนฝึกอบรมครู” โดยสถาบันอุดมศึกษาจะช่วยวางระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูภายใน
โรงเรียนและนําความรู้ใหม่จากงานวิจัยมาทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาให้กับครูและโรงเรียน หรืออาจนําเอา
ปัญหาจริงของโรงเรียนไปต้ังเป็นโจทย์ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Darling-Hammond et al. 1995 และ 
Darling-Hammond 2010) 
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นอกจากนี้ โรงเรียนและครูที่ ได้รับการพัฒนาแล้วจะมีสถานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ด้วย โดย
สถาบันอุดมศึกษาจะส่งนักศึกษาเข้าฝึกฝนด้านการปฏิบัติกับครูที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
โรงเรียน และครูเก่งดังกล่าวก็จะเป็นครูพ่ีเลี้ยงให้กับครูคนอื่นในโรงเรียนด้วย ซึ่งจะทําให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 
2) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมและเรียนรู้ของครู 

อีกแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูได้จริง คือการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าให้กับครูเก่ง โดยกําหนดให้ครูเก่งมีบทบาทหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการฝึกอบรมและ
เรียนของเพื่อนครูภายในโรงเรียน รูปแบบนี้ต่างจากโรงเรียนฝึกหัดครูตรงที่ไม่ได้นําหน่วยงานนอกโรงเรียน
อย่างสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาช่วยเหลือ แต่คล้ายกันตรงที่เน้นการสร้างครูขึ้นมาเป็นผู้นําการเรียนรู้เองและเน้น
การปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้ง รูปแบบนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

 
โครงการ The Teacher Advancement Program (TAP) เป็นตัวอย่างของการสร้างเส้นทาง

ความก้าวหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครู โครงการ TAP ถูกก่อต้ังในปี 2542 โดยมูลนิธิ 
Milken Family Foundation และปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก The National Institue for Excellence 
in Teaching โดยดําเนินงานใน 14 มลรัฐทั่วประเทศสหรัฐ โครงการนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) การประเมินความรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
การให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะการสอนและผลงาน และการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Jerald 2009) 

 
ตามท่ี Jerald (2009) ได้อธิบาย โครงการนี้สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของครูผู้สอน (career path) 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ตําแหน่ง ได้แก่ ครู ครูพ่ีเลี้ยง (Mentor Teacher) และครูเชี่ยวชาญ (Mater Teacher) โดย
ครูจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามผลการประเมินด้านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินด้าน
ผลการเรียนของผู้เรียน เมื่อครูได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ครูจะทําหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะใน
ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้และประเมินผลอย่างเข้มข้นด้วย ซึ่งครูพ่ีเลี้ยงและครูผู้เชี่ยวชาญจะได้รับฝึกอบรม
พิเศษ เพื่อจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ครูพ่ีเลี้ยงจะมีหน้าที่เป็นโค้ชในการฝึกฝนและการเรียนรู้ของครู โดยครูพ่ีเลี้ยงจะร่วมวางแผนการสอน 

เข้าสังเกตการสอน และเข้าประเมินผลการจัดการสอนของครูอย่างน้อย 4-6 ครั้งต่อปี ภายหลังการประเมิน ครู
พ่ีเลี้ยงจะแจ้งผลประเมินซึ่งระบุจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรต้องปรับปรุง พร้อมกับข้อแนะนําสําหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ในลําดับต่อไป ครูจะนําผลประเมินและข้อแนะนําดังกล่าวมาออกแบบแผนการพัฒนาตนเอง 
(Individual Growth Plan) ซึ่งจะระบุถึงเป้าหมายการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมาย  
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ส่วนครูเชี่ยวชาญจะมีหน้าที่ดูแลและจัดการระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในโรงเรียน ประเมินผล
งานของครูพ่ีเลี้ยง และติดตามการทํางานของครูพ่ีเลี้ยง อีกทั้ง ครูผู้เชี่ยวชาญยังมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และ
ติดตามผลการประเมินของครูทุกคนในโรงเรียนด้วย และจะเข้ามาช่วยเหลือครูกลุ่มที่มีผลการประเมินตกตํ่า 
นอกจากนี้ ครูเชี่ยวชาญยังมีบทบาทหน้าที่ในการค้นหาความรู้และวิธีการสอนแบบใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนสอน โดยเมื่อครูเชี่ยวชาญค้นพบหรือคิดค้นวิธีการสอนแบบใหม่ได้
แล้ว ครูเชี่ยวชาญจะนําวิธีดังกล่าวมาทดลองใช้จริงและประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียน (field testing) 
ก่อนที่จะให้ครูนําเอาวิธีดังกล่าวไปใช้จริงกับนักเรียนทุกคน 
 

ลักษณะของโครงการ TAP นั้นก็คล้ายกับระบบการบริหารจัดการผลงานของครู (The Enhanced 
Performance Management System (EPMS)) ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเริ่มมาต้ังแต่ปี 2548 ระบบ EPMS มี
ลักษณะเด่น 4 ประการเช่นกัน ได้แก่ การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) การประเมินความรู้และ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน การให้ผลตอบแทนตามผลงาน และการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยองค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ (Jensen et al. 2012) 

 
ภายใต้ระบบ EPMS มีเส้นทางความก้าวหน้าของครู 3 สาย ได้แก่ สายการสอน สายการบริหาร และ

สายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ภาพที่ 4.11) เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับความถนัดและความสนใจที่หลากหลายของ
ครูแต่ละคน โดยการเลื่อนตําแหน่งตามในแต่ละสายจะเป็นไปตามผลการประเมินสมรรถนะและผลงาน เมื่อได้
เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ครูก็จะมีบทบาทและหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนช่วยเหลือการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ของครูตําแหน่งตํ่ากว่าและการประเมินสมรรถนะและผลงานเพื่อให้ผลตอบแทน 

 
ภาพที่ 4.11 แสดงเสน้ทางความก้าวหน้าของครู 3 สายในประเทศสิงคโปร ์

 
ท่ีมา: Darling-Hammond and Robert Rothman (2011) 
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ทั้งนี้ การฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะและผลงาน และการให้ผลตอบแทนจะเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเดียวกัน ผ่านเครื่องมือสําคัญที่เรียกว่า “Work Review 
Form” เครื่องมือนี้ประกอบด้วย 1.) การระบุเป้าหมายด้านผลงาน (Key Results Areas) เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนและเป้าหมายสมรรถนะการสอนที่จะพัฒนา 2.) ผลประเมินสมรรถนะการสอนในปี
ที่ผ่านมา 3.) แผนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ซึ่งช่วยให้ครูพัฒนาสมรรถนะการสอน และ 4.) ผลประเมินปี
ปัจจุบันและความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อผลงานและการพัฒนาของครู โดยระบบจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หลักตามภาพที่ 4.12 ได้แก่ ในขั้นการวางแผน (planning) ครูจะใช้ Work Review Form วางแผนการ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้ของตน โดยมีครูที่ตําแหน่งสูงกว่า เช่น ครูอาวุโส (Senior Teacher) เป็นพี่เลี้ยงช่วย
แนะนําและแก้ไขให้เป้าหมายและแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนงานโดยรวมของโรงเรียน รวมทั้งแนะนํา
แหล่งการเรียนรู้ (Steiner 2010 และ  Jensen et al. 2012) 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกนัระหวา่งการฝึกอบรม การประเมนิสมรรถนะ

และผลงาน และการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 

 
ท่ีมา: ดัดแปลง Lee et al. (2010) 
 

ในขั้นการฝึกอบรม (coaching) ครูจะฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างปีการศึกษา โดยมีครูพ่ี
เลี้ยงหรือโค้ชเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้คําแนะนําสําหรับปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และในขั้นสุดท้าย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จะเป็นผู้ประเมินสรุปผลสมรรถนะ
และผลงาน (evaluation) ในช่วงกลางปีการศึกษาและจบปีการศึกษา โดยเปรียบเทียบการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายใน Work Review Form และนําผลการประเมินจบปีการศึกษามาใช้ในการให้ผลตอบแทนหรือโบนัส
ท้ายปีด้วย (Steiner 2010 และ  Jensen et al. 2012) 
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จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครูอาวุโส (Senior Teacher) จะสนับสนุนการเรียนรู้ของครูคนอื่น
ผ่านประเมินสมรรถนะและผลงาน เพื่อให้คําแนะนําสําหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูผู้นํา (Lead 
Teacher) ซึ่งถือว่ามีตําแหน่งสูงกว่าครูอาวุโส จะมีบทบาทหน้าที่ในการวางระบบการเรียนรู้และบริหารงาน
วิชาการและบุคคลที่เกี่ยวของครูอาวุโส (Senior Teacher) โดยเป็นผู้นําในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน (Professional learning comminty) และเป็นผู้นําในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ซึ่งมีลักษณะและกระบวนการคล้ายกับ field testing ในโครงการ TAP (Sclafani 2008 และ Jensen et al. 
2012) 
 

ทั้งนี้ ครูที่มีตําแหน่งสูงขึ้นและมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะต้องได้รับการฝีกอบรมความรู้และทักษะใน
การทําหน้าที่ดังกล่าวด้วย เช่น ครูผู้นํา (Lead Teacher) จะได้รับการอบรมการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยเข้ารับการอบรมที่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education (NIE)) 3 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในระหว่างช่วงการเข้าอบรมนี้ ครูจะทําวิจัยเชิงปฏิบัติการจริงใน
โรงเรียนด้วย โดยได้รับการช่วยเหลือจาก NIE (Jensen et al. 2012) 
 
4.2.3 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครู 
 

ในปัจจุบัน การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูในระบบการศึกษาไทยได้พยายามตอบโจทย์ทั้งประเด็น
การเข้าถึง การสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของครู และความมีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบที่มีครูเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก มีการทดสอบเพื่อจัดแบ่งกลุ่มครูตามระดับความรู้
ความสามารถและออกแบบหลักสูตรการอบรมให้ตรงกับระดับความรู้ความสามารถ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรออนไลน์จํานวนมากเพื่อให้ครูเลือกหลักสูตรได้ตรงกับ
ความต้องการ   

 
อย่างไรก็ตาม โครงการก็ยังมีปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการ และความมีประสิทธิผล เช่น การแบ่งครูออกเป็น 3 กลุ่มตามผลการทดสอบยังกว้างเกินไป ครูในกลุ่ม
เดียวกันแต่อยู่ต่างพื้นที่กันก็อาจเผชิญปัญหาแตกต่างกัน การทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มยังเน้นวัดความรู้ด้าน
เนื้อหาวิชา แต่ยังไม่เน้นวัดสมรรถนะอื่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่มีความต่อเนื่องจริง หลักสูตร
ออนไลน์ยังเน้นการเรียนทฤษฎี ซึ่งไม่ตอบสนองปัญหาเชิงปฏิบัติ    

 
ปัญหาข้างต้นมีสาเหตุหลักอย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก การบริหารจัดการยังรวมอํานาจการ

ตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง โดยภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้จัดหาและจัดจ้างผู้อบรมให้โรงเรียน ภายใต้รูปแบบนี้ ผู้จัด
อบรมจะตอบสนองต่อภาครัฐส่วนกลาง แต่ไม่จําเป็นต้องตอบโจทย์ปัญหาของโรงเรียน ประการที่สอง ระบบ
การฝึกอบรมและระบบการเลื่อนวิทยฐานะยังไม่เชื่อมโยงกัน โดยความรู้และสมรรถนะที่พัฒนาในการฝึกอบรม
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ยังแตกต่างจากสมรรถนะที่ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้ง ครูผู้นําการฝึกอบรมอาจไม่ได้มีวิทยฐานะสูง
หรือไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนครูที่มีวิทยฐานะสูงอาจไม่มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม และ
ประการที่สาม ครูมีภาระงานด้านการสอนในห้องเรียนและภาระงานธุรการค่อนข้างมาก ซึ่งทําให้ครูไม่มีเวลา
เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูในการเตรียมการสอน การจัดการสอน และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน  

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพควรมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ 

ประการแรก เน้นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน วิธีการสอน การวิเคราะห์
ผู้เรียน และทักษะขั้นสูงอย่างการคิดแก้ปัญหาและการทําวิจัยช้ันเรียน ประการที่สอง เน้นการเรียนรู้ทั้งด้าน
ความรู้และด้านการปฏิบัติจริง ประการที่สาม เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อแนะนําสําหรับการพัฒนา  

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยควรถูกปรับเปลี่ยนให้มี

ลักษณะที่สอดคล้องกับการทํางานและต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้นี้ตรงกับปัญหาจริงที่เกิดขึ้นและให้การเรียนรู้ 
มีทั้งด้านความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติจริง การเรียนรู้ยังควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของครูภายในโรงเรียน โดยครูที่
มีวิทยฐานะสูงเป็นผู้นําขับเคลื่อนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน และได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูประบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้จึงมีดังนี้  
1. ควรสนับสนุนการฝึกอบรมและเรียนรู้ของครู 3 ด้านหลัก ได้แก่ เนื้อหาความรู้ วิธีการสอน

และการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการทําคู่มือการเรียนรู้ของครูและการปรับการประเมินสมรรถนะ
การสอนของครูให้ประกอบด้วยความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน เพื่อ
กระตุ้นให้ครูพัฒนาและฝึกฝนความรู้และความสามารถทั้ง 3 ด้านนี้ 

2. ควรลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนและลดจํานวนชั่วโมงที่ต้องสอนในห้องเรียนลง 
และเพิ่มเวลาสําหรับการทํางานสอนและเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน เช่น ครูมีเวลาการ
เตรียมแผนการสอน ครูมีโอกาสได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูเก่ง และครูมี
เวลาร่วมกันในการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนหลังการสอน เป็นต้น  

3. ควรสร้างเส้นทางความก้าวหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดย
กําหนดให้ครูที่มีวิทยฐานะสูงมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการเป็นผู้นําการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งนี้ รัฐควรจะต้องจัดการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครู
รูปแบบต่างๆ เช่น ระบบพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) แบบในประเทศสิงคโปร์ และ
การเรียนรู้ผ่านบทเรียน (lesson study) หรือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professioanl 
Learning Community: PLC) เป็นต้น  
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4. ควรลดบทบาทของภาครัฐส่วนกลางในการกําหนดหลักสูตรและจัดหาผู้อบรม โดยให้ภาครัฐ
ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณไปยังโรงเรียน พร้อมทั้งกระจายอํานาจการตัดสินใจเลือกผู้อบรม
ไปยังโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเลือกหลักสูตรและผู้จัดอบรมที่เหมาะสมกับปัญหาของโรงเรียน
ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการนี้ ผู้จัดอบรมจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนมากขึ้น  

5. ควรปรับบทบาทของภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมคุณภาพการจัดอบรมและผู้จัดการความรู้
และเผยแพร่ความรู้ โดยอาจใช้ผลประเมินสมรรถนะและผลงานของครูมาประเมินคุณภาพ
การจัดอบรมและเผยแพร่เป็นข้อมูลให้กับโรงเรียนในการเลือก  
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจมีบทบาทในการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการฝึกอบรมและการเรียนรู้ 
เช่น การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาหรือการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

6. นอกจากนี้ อาจสนับสนุนและเอื้ออํานวยให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
โรงเรียนในลักษณะ “โรงเรียนฝึกอบรมครู” ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องของครูภายในโรงเรียนดังกล่าวและโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่เดียวกัน  

 
4.3 ระบบประเมินสมรรถนะและผลงานของครูเพื่อให้ผลตอบแทน  
 

งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มระดับผลตอบแทนเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ครูได้ โดยเฉพาะหากไม่ได้แก้ไขความบกพร่องใน “ระบบการให้ผลตอบแทน” ในหลายประเทศ ผลตอบแทน
มักขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานและวุฒิการศึกษาเป็นหลัก แต่ปัจจัยทั้งสองนี้กลับไม่ได้บ่งบอกถึงสมรรถนะ
การสอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริงหรือสัมฤทธิผลของนักเรียน ผลตอบแทนของครูจึงไม่เชื่อมโยงกับ
สมรรถนะการสอนและผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สนใจพัฒนาทักษะการสอนและไม่เอาใจใส่
ผลการเรียนของนักเรียน ขณะเดียวกัน ครูเก่งและครูที่มีความต้ังใจดีก็หมดกําลังใจทํางานหรือต้องการย้าย
ออกไปทําอาชีพอื่น เพราะความสามารถและผลงานไม่ได้รับการยอมรับ (Odden 2008 และ OECD 2005, 
2009a) 

 
ปัญหาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ โดยการเชื่อมโยงผลตอบแทนเข้ากับสมรรถนะการสอนและผลการเรียน

ของนักเรียน การเชื่อมโยงนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อระบบประเมินถูกออกแบบให้วัดสมรรถนะการสอนและผลงาน
ของครูได้อย่างถูกต้อง เมื่อระบบประเมินถูกออกแบบให้มีลักษณะดังกล่าว ครูก็จะพยายามพัฒนาความรู้และ
ความสามารถเพื่อยกระดับผลการเรียน   

 
บทเรียนสําคัญประการหนึ่งจากความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็คล้ายกับ

ผลการวิจัยข้างต้น คือการเพิ่มระดับเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยกระดับคุณภาพครู
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และผลการเรียนของนักเรียนได้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยพยายามปฏิรูปคุณภาพการศึกษา โดยมิได้
ละเลยความสําคัญของระบบผลตอบแทนของครูต่อคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็นได้จากระดับเงินเดือนและเงิน
วิทยฐานะของครูที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปดังกล่าวกลับมิได้บรรเทา
ปัญหาคุณภาพครู สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนกลับลดลง ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 4.13 คะแนนสอบ 
O-NET PISA และ TIMSS ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง (สมเกียรติ และคณะ 2555)  

 
ความล้มเหลวข้างต้นนี้น่าจะมีสาเหตุหลักมาจากการประเมินและการให้ผลตอบแทนที่ไม่ส่งเสริมให้ครู

มีความรับผิดชอบต่อผลการเรียนของนักเรียน และแนวทางการปฏิรูป ดังจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป  

 
ภาพที่ 4.13 แนวโน้มคะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS, PISA และ O-NET ม.6 ของนกัเรียนไทย 

 

 
ที่มา:  TIMSS (nces.ed.gov/timss and timss.bu.edu), PISA: (www.pisa.oecd.org), และO-NET: 

(www.moe.go.th/data_stat/ and www.niets.or.th.) 

 
4.3.1 สภาพปัจจุบันของการประเมินสมรรถนะการสอนและผลงานของครูเพื่อให้ผลตอบแทน 

 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาไทยที่ผ่านมาให้ความสําคัญกับผลตอบแทน

ของครูค่อนข้างมาก โดยมีการออก พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู พ.ศ. 
2547 เพื่อแยกผลตอบแทนของข้าราชการครูออกจากข้าราชการพลเรือน และมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนขึ้น
ถึง 5 ครั้งในช่วง 2547-2554 (ตารางที่ 4.1) ซึ่งเป็นผลให้งบบุคลากรของ สพฐ. เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา และในปี 2555 งบบุคลากรมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 ของงบประมาณ สพฐ. ทั้งหมด (ภาพที่ 4.14) 

 
ย่ิงไปกว่านั้น สพฐ. ยังขออนุมัติใช้งบกลางเพิ่มเติมบ่อยครั้ง เพราะงบประมาณปกติไม่พอจ่ายเงินเลื่อน

ขั้นเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ15 เช่น  
- ในปีงบประมาณ 2549 งบประมาณไม่พอจ่ายเงินวิทยฐานะ 8.4 พันล้านบาท และ สพฐ. ต้องตั้ง

งบประมาณค้างจ่ายเงินวิทยฐานะในปีงบประมาณ 2550 

                                                            
15จากการสํารวจมติคณะรัฐมนตรีของผู้ศึกษาในเว็บไซต์ http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp 
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- ในปีงบประมาณ 2550 สพฐ. ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 1.5 
พันล้านบาท และขอเบิกจากเงินคงคลังอีก 2.3 พันล้านบาทเพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะ  

- ในปีงบประมาณ 2551 และ 2553 สพฐ. ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉิน 1.7 และ 4.3 พันล้านบาทตามลําดับเพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะ  

- ในงบประมาณประจําปี 2554 สพฐ. ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อจ่ายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ และ
การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 2 ครั้ง   

 
ตารางที่ 4.1 พัฒนาการการปรับโครงสรา้งเงนิเดือนและวิทยฐานะขา้ราชการคร ู

ปีงบประมาณ รายละเอียด
2547 ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 3 ซ่ึงเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2538  

2548 เริ่มใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎหมายเงินเดือนและวิทยฐานะ ปี 2547 

2549 ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 5 และ มีการประเมินวิทยฐานะและจ่ายเงินวิทยฐานะเป็นปีแรก 

2551 ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4 

2554 ปรับเพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง ครั้งแรก ร้อยละ 8 และ ครั้งสอง ร้อยละ 5

 
ระดับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครูจึงถูกปรับเพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันไม่ได้น้อยกว่ารายได้ต่อเดือน

เฉลี่ยของอาชีพอื่นแล้ว จากภาพที่ 4.15 จะเห็นได้ว่าในปี 2554 แม้เงินเดือนและเงินวิทยฐานะครูที่มีวุฒิ
ปริญญาตรีในระดับมัธยมศึกษาต่ํากว่าอาชีพอื่นในช่วงเริ่มต้นการทํางาน แต่ก็ปรับเพิ่มเทียบเท่าในช่วงกลางของ
อายุการทํางานและสูงกว่าในช่วงปลาย จากเดิมที่ตํ่ากว่าในทุกช่วงอายุการทํางานในปี 2546 

 
ภาพที่ 4.14 แนวโน้มงบบุคลากรและงบประมาณทัง้หมดของ สพฐ. 

และสัดส่วนงบบุคลากรและงบอื่นของสพฐ. 
 

 
      ท่ีมา: สํานักงบประมาณ  
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ภาพที่ 4.15 เปรียบเทียบเงนิเดือนตลอดช่วงชีวิตของครูที่มีวุฒิปรญิญาตร ี
กับผู้ประกอบอาชีพอืน่ในปี 2546 และ 2554 

    

ปี 2546     ปี 2554 
หน่วย: บาท/เดือน     หน่วย: บาท/เดือน  

   

ท่ีมา: การสํารวจภาวะแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
อีกทั้ง ในช่วงปี 2549-2555 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ

ร้อยละ 8 เป็น 33 ของครูทั้งหมด และในช่วงปี 2547-2554 ครูที่จบปริญญาตรีมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 
เป็น 82 และครูที่จบสูงกว่าปริญญาตรีมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็น 10 (ภาพที่ 4.16 และ 4.17) 

 

อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลับค่อนข้างคงที่หรือลดลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของระบบประเมินสมรรถนะการสอนและผลงานครูเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะ ระบบประเมินทั้งสองยังไม่เชื่อมโยงผลตอบแทนเข้ากับสมรรถนะการ
สอนของครูและผลการเรียนของนักเรียน ระบบการประเมินไม่ได้กระตุ้นครูให้พัฒนาทักษะการสอนและเอาใจ
ใส่นักเรียนอย่างที่ควรจะเป็น ย่ิงไปกว่านั้น การประเมินยังเบี่ยงเบนครูให้สนใจการทํางานวิชาการนอก
ห้องเรียน ดังจะกล่าวในรายละเอียดในส่วนต่อไป  
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ภาพที่ 4.16 สดัส่วนครูตามตําแหน่งวิทยฐานะ (ร้อยละ) 

 
 

ป/ีตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ค.ศ. 1 
(ครู) 

ค.ศ. 2 ค.ศ. 3 ค.ศ. 4 ค.ศ. 5 

2549 2.0 10.4 79.0 8.4 0.2 0 
2550 3.3 9.9 77.9 8.7 0.2 0 
2551 2.4 10.6 72.2 14.5 0.3 0 
2552 4.2 13.6 68.5 13.5 0.1 0.0003 
2553 4.3 12.8 69.2 13.6 0.1 0.0003 
2554 7.7 0.0 62.5 29.6 0.1 0.0044 
2555 8.1 0.0 58.1 33.6 0.1 0.0040 

 ท่ีมา:  กําลังคนภาคในฝ่ายพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  
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ภาพที่ 4.17 สดัส่วนครูตามระดับวุฒิการศกึษา (หน่วยรอ้ยละ) 

 
ท่ีมา: สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  

 

4.3.2 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
ครูจะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี โดยการประเมิน 1 ครั้งจะได้เลื่อนขั้น

เงินเดือนได้ครึ่งขั้นถึงหนึ่งขั้นต่อปี แต่โรงเรียนจะเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นต่อปีให้ครูจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ครูทั้งหมดในโรงเรียน ตามกฎเกณฑ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยผู้อํานวยการจะเป็นผู้
ประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรที่
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด ทั้งนี้ การประเมินผลงาน
แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านผลงานการปฏิบัติงานหรือผลต่อผู้เรียน ด้านการรักษาวินัย ด้านคุณธรรมและด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสัดส่วนคะแนน 60:10:10:20 ตามลําดับ และพิจารณาข้อมูลการลาและพฤติกรรม
การมาทํางานด้วย16 

 
อย่างไรก็ตาม แม้การประเมินด้านผลงานต่อผู้เรียนมีน้ําหนักในการประเมินมากที่สุดถึงร้อยละ 60 แต่

แบบประเมินกลับไม่มีการพิจารณาผลการเรียนและคะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียน ซึ่งทําให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูไม่เชื่อมโยงกับผลการเรียนของนักเรียนอย่างที่ควรจะเป็น 

 

                                                            
16ดู กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร http://www.kroobannok.com/news_file/p93743600724.pdf 
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อีกทั้ง การประเมินด้านผลงานต่อผู้เรียนก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะการสอนไม่มาก โดยการ
ประเมินด้านนี้พิจารณาทักษะการสอน 5 ด้าน17 ซึ่งมีน้ําหนักร้อยละ 30 จาก 60 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 30 จะ
พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอนโดยตรง  

 
ส่วนการประเมินด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบวินัยมีน้ําหนักรวมกันประมาณร้อยละ 

40 ทั้งนี้ แม้มิติด้านจริยธรรมเป็นคุณค่าสําคัญทางสังคม แต่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการเรียนของนักเรียน
และทักษะการสอน อีกทั้ง การวัดประเมินด้านจริยธรรมโดยตรงยังเป็นเรื่องยาก การประเมินมักพิจารณา
เอกสารแทน ซึ่งไม่ได้สะท้อนจริยธรรมของครูจริงและอาจเบี่ยงเบนครูออกจากการพัฒนาการสอนไปสู่กิจกรรม
หรือการปฏิบัติงานอื่น เช่น ครูอาจสนใจเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมต่างๆ เพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับ
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน จนละเลยการพัฒนาการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก  

 
ดังนั้น การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนี้มีน้ําหนักด้านที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับผลการเรียนของนักเรียน

และสมรรถนะการสอนสูงร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 
อีกทั้ง แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้กําหนดตัวชี้วัด วิธีการประเมินและหลักฐานในการ

ประเมิน การประเมินจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ประเมินและผู้อํานวยการเป็นหลัก การประเมินโดยดุลย
พินิจนี้มีข้อดีตรงที่ผู้อํานวยการอยู่ใกล้ชิดกับครู จึงติดตามการทํางานและผลงานของครูได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็
ตาม การใช้ดุลยพินิจเพียงอย่างเดียวอาจทําให้การประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างโรงเรียน โดยผล
ประเมินจะแตกต่างไปตามตัวบ่งชี้และวิธีการพิจารณาที่ผู้อํานวยการแต่ละคนและคณะกรรมการแต่ละคณะใช้  

 
นอกจากนี้ ผู้อํานวยการและคณะกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะประเมินอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผลประเมิน

ตรงตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง เพราะแม้การประเมินอย่างผิดพลาดจะส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนและเพิ่มภาระ
ทางการคลังของประเทศ แต่ไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผู้อํานวยการ นอกจากนี้ ผู้อํานวยการและ
คณะกรรมการผู้ประเมินอาจมีอคติที่ลดทอนความถูกต้องของการประเมินด้วย เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 
(leniency of rating) หรือ การเล่นพวกพ้อง 

 
ข้อสันนิษฐานข้างต้นก็สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมองร่วมกับ

ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและครู ในทางปฏิบัติ การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้พิจารณาผลงานที่
เกิดขึ้นจริง โดยโรงเรียนจะเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นให้กับครูที่มีตําแหน่งสูง เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูที่มีอายุ
มากใกล้เกษียณก่อน ส่วนครูคนอื่นโรงเรียนได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นครึ่งต่อปี หรือ 1 ขั้นต่อปีตามแต่งบประมาณ

                                                            
17 ทักษะการสอนที่ประเมินทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน 2. การจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้และการพัฒนาแผนการเรียนรู้ 3. การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4. การวัดและประเมินผล 5. การวิจัยและหรือนําผลการวิจัยไป
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ที่โรงเรียนได้รับ หรือบางโรงเรียนใช้ระบบหมุนเวียนและระบบโควตา โดยให้โควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
กับแต่ละกลุ่มสาระและในแต่ละกลุ่มสาระก็ให้ครูได้เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นหมุนเวียนกันไป สถานการณ์เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ทําให้ครูที่ต้ังใจและมีผลงานจริงหมดกําลังใจในการทํางาน  

 
4.3.3 การประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ 
 

ตามคู่มือของสํานักงาน ก.ค.ศ. (2552) ครูที่มีสิทธิขอเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อน
ตําแหน่งและเงินวิทยฐานะต้องมีวุฒิการศึกษาและระยะเวลาการทํางานตามตารางที่ 4.2 การประเมินผลงาน
จะพิจาณาจาก 3 ด้านคือ ด้านการมีวินัยและคุณธรรม ด้านการมีความรู้ความสามารถ และด้านผลปฏิบัติงาน 
โดยแต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนหรือมีสัดส่วนน้ําหนักที่ร้อยละ 1/3 เท่ากัน การรับรองให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะในทุกตําแหน่งมีเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้านเหมือนกัน แต่จะกําหนดคะแนนขั้นตํ่าสูงขึ้นในตําแหน่ง
ที่สูงขึ้นตามตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 เงื่อนไขและเกณฑ์การได้ตําแหน่งวิทยฐานะของคร ู

ตําแหน่ง เงื่อนไข เกณฑ์การได้ตําแหน่ง 
ครู (ค.ศ. 1) ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและผ่านการประเมิน

อย่างเข้มข้น 2 ปี 

ครูชํานาญการ 
(ค.ศ. 2) 

ดํารงตําแหน่งครู 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับวุฒิ ป.ตรี, 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับวุฒิ ป.โท, 
หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี สําหรับวุฒิ ป.เอก 

ได้คะแนนจากทั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ในสองด้านแรก และได้ร้อยละ 65 จากกรรมการแต่ละคนใน
ด้านที่ 3 

ครูชํานาญการ
พิเศษ (ค.ศ. 3) 

ดํารงตําแหน่งครูชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้คะแนนจากทั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 จาก
กรรมการแต่ละคนโดยมีผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
ผลงานทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ท้ังสองด้าน 

ครูเชี่ยวชาญ  
(ค.ศ. 4) 

ดํารงตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 
3 ปี 
หรือดํารงตําแหน่งครูชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 
5 ปี 

ได้คะแนนจากทั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 จาก
กรรมการแต่ละคนโดยมีผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
ผลงานทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ท้ังสองด้าน 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ (ค.ศ. 5) 

ดํารงตําแหน่งครูเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้คะแนนจากทั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาก
กรรมการแต่ละคนโดยมีผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
ผลงานทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ท้ังสองด้าน 

ท่ีมา: สํานักงาน ก.ค.ศ. (2552) 
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 ทั้งนี้ แม้แบบการประเมินวิทยฐานะจะกําหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่ใช้พิจารณาไว้
อย่างชัดเจนกว่าแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการอันเป็นเหตุให้ผล
ประเมินไม่เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสอนและผลงานของครู ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
 
4.3.3.1 ปัญหาของเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
 

1) การประเมินด้านผลปฏิบัติงานไม่เชื่อมโยงกับผลการสอบมาตรฐานเท่าที่ควร 
แม้การประเมินจะพิจารณาผลการเรียนของนักเรียนถึงร้อยละ 30 ของคะแนนในด้านผลการ

ปฏิบัติงาน แต่ผลสอบที่วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานมีเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนในด้านผลปฏิบัติงาน หรือเพียง
ประมาณร้อยละ 3.3 ของคะแนนการประเมินทั้งหมดเท่านั้น  

 
อีกทั้ง การประเมินด้านผลการสอบมาตรฐานนี้อาจไม่ได้สะท้อนคุณภาพการสอนของครู เพราะการ

ประเมินจะเปรียบเทียบคะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนในระดับช้ันเดียวกันระหว่างในปีที่ผ่านมาและปี
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลสอบของนักเรียนคนละกลุ่ม ความแตกต่างของคะแนนนี้อาจเป็นผลมาจาก
ลักษณะของนักเรียนที่แตกต่างกันระหว่างปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เช่น ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจของ
นักเรียน นักเรียนปีปัจจุบันมีผลการเรียนดีขึ้นกว่านักเรียนปีก่อน อาจเพราะนักเรียนปีปัจจุบันมีฐานะดีกว่าปี
ก่อน แต่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพการสอนที่ดีขึ้นของครู 

   
ทั้งนี้ แม้การประเมินด้านผลปฏิบัติงานจะพิจารณาปริมาณและสภาพของงาน เช่น สถานศึกษาที่ต้ังอยู่

ในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษามีนักเรียนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีน้ําหนัก
เพียงร้อยละ 10 ของด้านผลการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอที่จะลดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างครูที่สอนอยู่ใน
โรงเรียนในเมืองและครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลได้  

 
ส่วนการประเมินด้วยผลการเรียนอีกร้อยละ 20 ของคะแนนในด้านผลปฏิบัติการจะพิจารณาผล

คะแนนที่จัดสอบโดยครูและโรงเรียน การประเมินนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะครูสามารถออกข้อสอบให้ง่ายขึ้น
ได้ เช่นเดียวกับการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สุขภาพ อารมณ์และสังคมซึ่งมี
น้ําหนักร้อยละ 20 ของการประเมินด้านผลปฏิบัติงาน ครูก็สามารถจัดเตรียมเอกสารรายงานพัฒนาการผู้เรียน
ให้ออกมาดูดีได้ เพื่อเพิ่มผลการประเมินของตัวเองได้  
 
 ย่ิงไปกว่านั้น การทําผลงานวิชาการมีคะแนนสูงถึงร้อยละ 40 ของการประเมินด้านนี้ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ครู ผลงานวิชาการนี้ก็มักไม่ค่อยเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนจริง ภายใต้การประเมินลักษณะ
นี้ ครูก็มุ่งหมายสนใจจัดทําเอกสารที่จะถูกประเมินและทําผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะมากกว่ามุ่ง
พัฒนาการสอนนักเรียน  
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2) การประเมินด้านการมีความรู้และความสามารถไม่สะท้อนสมรรถนะการสอนของครู 
 

การประเมินด้านการมีความรู้และความสามารถจะพิจารณาสมรรถนะของครูทั้ง 1. ด้านหลักสูตร  2. 
ด้านการจัดแผนการสอนซึ่งหมายรวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียน การเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมและการ
ประเมินนักเรียนเพื่อปรับแผนการสอน และ 3. ด้านการเลือกและใช้สื่อการสอน 

 
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินเหล่านี้ เกณฑ์การพิจารณามิได้กําหนดให้ผู้ประเมินพิจารณาโดยเข้า

สังเกตการณ์การสอนของครู แต่กลับให้พิจารณาความสมบูรณ์และจุดบกพร่องของเอกสารและการบันทึกตาม
หลักวิชาการ ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ เพราะครูสามารถเตรียมให้ดีได้หรือแม้กระทั่งคัดลอก โดยท่ีผู้ประเมินไม่สามารถ
พิสูจน์ว่าเอกสารเหล่านั้นเชื่อมโยงกับการสอนในห้องเรียนและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจริง เช่น ในการ
ประเมินความสามารถการวิเคราะห์ผู้เรียน ผู้ประเมินจะตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์ว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่
เท่าใด หากไม่มีจุดบกพร่องเลย ครูจะได้คะแนนการประเมินเต็ม แต่ผู้ประเมินจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
เอกสารดังกล่าววิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนได้ถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ การประเมินด้านนี้ยังพิจารณาถึงการพัฒนาตนเองด้วย แต่ไม่สะท้อนการพัฒนาสมรรถนะ

การสอนของครูอย่างที่ควรจะเป็น เพราะเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาวิธีการพัฒนาตนเองและจํานวนของ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าครูได้ค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละวิธี เช่น ครูที่ได้รับคะแนนสูงสุดต้องเข้าประชุมทาง
วิชาการหรือการอบรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปีหรือ 1 หลักสูตรศึกษาเอกสารทางวิชาการ 4 เรื่องต่อ
ปีศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ 4 เรื่องต่อปีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 4 ครั้งต่อปี แต่หากครูศึกษา
ไม่ครบตาม 4 วิธีและจํานวนครั้งที่กําหนด ก็จะได้รับคะแนนน้อยลงตามลําดับ เป็นต้น แต่แท้จริงแล้ว การทํา
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครบตามเกณฑ์ก็อาจไม่ได้นําไปสู่ความรู้และสมรรถนะการสอนที่ดีขึ้นและผลการเรียน
ที่ดีขึ้นของนักเรียน ในทางตรงกันข้าม ครูที่พัฒนาตนเองไม่ครบเกณฑ์ก็อาจจะสามารถเพิ่มสัมฤทธ์ิผลการศึกษา
ของนักเรียนให้ดีก็ได้   

 
อีกทั้ง หากการประเมินผลงานของครูมีน้ําหนักด้านสมรรถนะการสอนของครูและการเพิ่มผลการสอบ

มาตรฐานของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ครูก็ย่อมค้นหาวิธีการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมและให้เวลาการพัฒนา
ตนเองที่มากเวลาสําหรับการยกระดับสมรรถนะการสอนและผลการเรียนของนักเรียน โดยไม่ต้องมีกําหนด
วิธีการและเวลา  
 

3) การประเมินด้านจริยธรรมสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือน  
 

ดังที่กล่าวข้างต้นในส่วนการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว แม้การมีจริยธรรมและคุณธรรมจะมี
ความสําคัญในแง่มิติทางสังคม แต่การประเมินด้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัมฤทธิผลของนักเรียนและ
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สมรรถนะการสอนของครู อีกทั้ง การวัดประเมินด้านนี้ทําได้ยากและต้องใช้ดุลยพินิจมาก วิธีการประเมินมัก
พิจารณาจากการคํารับรองของผู้อํานวยและหลักฐานเชิงเอกสาร เช่น ใบประกาศจากการเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณธรรม ซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของครูออกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไปร่วมกิจกรรม
อ่ืนเพื่อได้รับหลักฐานสําหรับการประเมิน นอกจากนี้ ผู้อํานวยการไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
ด้วย เพราะแม้ผลการประเมินที่ไม่เป็นจริง ก็มิได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้อํานวยการ 
 
4.3.3.2 การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

 
ในปี 2554 ก.ค.ศ. ได้ออกกฎเกณฑ์การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีกหนึ่งรูปแบบคือ การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ซึ่งจะพิจารณาผลงานดีเด่นระดับชาติ
อันเป็นที่ประจักษ์และผลงานการพัฒนาตามข้อตกลงแทนผลงานทางวิชาการ โดยครูที่มีสิทธิได้รับการประเมิน
รูปแบบนี้จะต้องได้รับผลงานระดับชาติอย่างน้อย 2 รางวัล ภายในระยะ 3 ปีย้อนหลัง และครูที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวจะทําข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระยะเวลาการพัฒนากับ ก.ค.ศ. เมื่อครบตามเวลาที่
กําหนด คณะกรรมการประเมิน 3 คน จะเข้ามาตรวจการปฏิบัติงานจริงที่โรงเรียน และพิจารณาเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม     

 
ทั้งนี้ การประเมินเชิงประจักษ์นี้จะผูกโยงผลงานและความสามารถของครูเข้ากับผลตอบแทนได้ดีกว่า

การประเมินวิทยฐานะเดิม ก็ต่อเมื่อการให้ผลงานดีเด่นระดับชาติและข้อตกลงการพัฒนามีน้ําหนักการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการประเมินสมรรถนะการสอนของครูอย่างมีนัยสําคัญ  

 
ก.ค.ศ. มีเกณฑ์รับรองว่ารางวัลใดเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ โดยพิจารณาจาก 1. ส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไปหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มอบรางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมิน 2. ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นดังกล่าวดําเนินการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 3. การให้
รางวัลกําหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 4. ผลงานนั้นต้องส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ แม้เกณฑ์ข้อสุดท้ายดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับผลการเรียนของนักเรียน 
แต่หลักฐานที่ใช้อาจเป็นรายงานที่จัดทําโดยครู หรือผลการสอบที่จัดสอบโดยครู หรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อาจไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับสัมฤทธิผลทางการศึกษา ดังนั้น การได้ผลงานระดับชาติดีเด่นนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับผล
การเรียนของนักเรียนหรือสมรรถนะการสอน และเมื่อพิจารณาชื่อผลงานดีเด่นที่เคยรับรองจาก ก.ค.ศ.18 จะ
เห็นว่าผลงานดีเด่นระดับชาติหลายรางวัลไม่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการผลการเรียนของผู้เรียนโดยตรง เช่น 
โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” หรือโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม เป็นต้น 
ส่วนผลงานที่เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนมักเป็นรางวัลสําหรับครูที่สอนนักเรียนเก่ง เช่น การแข่งขันด้าน

                                                            
18ดูใน http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/356-2012-07-13-13-13-13-8480 



194 

วิชาการระดับนานาชาติ หรือผลตอบแทนศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เหรียญทองระดับประเทศ) การประเมินแบบ
นี้จึงมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเฉพาะครูที่สอนนักเรียนกลุ่มเก่ง แต่ละเลยและไม่เป็นธรรมต่อครูที่ช่วยยกระดับ
คะแนนของนักเรียนกลุ่มอ่อน  

 
นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อรับประกันใดๆ ที่ข้อตกลงพัฒนาผู้เรียนระหว่างครูและ ก.ค.ศ. จะกําหนดน้ําหนัก

ของการประเมินทักษะการสอนของครูหรือผลงานด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
 
4.3.3.3 การประเมินคงสภาพวิทยฐานะ 

 
มาตรา 55 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดให้

ประเมินคงสภาพวิทยฐานะของครูเป็นระยะๆ โดยหากครูไม่ผ่านการประเมินนี้ ก.ค.ศ. อาจให้ครูคนดังกล่าว
พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งดเงินประจําตําแหน่ง งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือแม้แต่สั่งให้ครูคนดังกล่าวออก
จากราชการ  

 
อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว การเลื่อน

ตําแหน่งวิทยฐานะกลายเป็นการรับตําแหน่งอย่างถาวร ซึ่งอาจบิดเบือนแรงจูงใจให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งวิทยฐานะ
สูงแล้วไม่สนใจการเรียนการสอนของนักเรียนในห้อง เพราะครูยังคงได้รับเงินวิทยฐานะเท่าเดิม ไม่ว่านักเรียน
จะมีผลการเรียนดีขึ้นหรือแย่ลง  
 

4.3.4 วรรณกรรมทบทวนการปฏิรูประบบการประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนครู  
 
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า ระบบการศึกษาทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาเคยหรือยังคง

ประสบกับสภาพปัญหาในระบบผลตอบแทนครูคล้ายคลึงกับกรณีประเทศไทย โดยการเลื่อนเงินเดือนของครูมัก
ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ทํางานและวุฒิการศึกษาแต่ไม่ได้ขึ้นกับผลการเรียนของนักเรียน (OECD 2009a) 

 
ระบบเงินเดือนลักษณะนี้มีข้อดีที่เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนนั้นปราศจากปัญหาอคติด้านเชื้อชาติและ

เพศ ซึ่งแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐที่มีปัญหาอคติด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้ 
ระบบเงินเดือนนี้ยังมีข้อดีอ่ืนๆ อีก เช่น ภายใต้ระบบเงินเดือนนี้ ครูจะไม่แข่งขันกันและไม่ขัดแย้งกัน และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐคาดการณ์และการบริหารงบประมาณในแต่ละปีได้ง่าย (Podgursky and Springer 2006) 

 
ภายใต้ระบบเงินเดือนนี้ ครูที่มีประสบการณ์ทํางานและวุฒิการศึกษาเท่ากันจะได้รับเงินเดือนใกล้เคียง

กัน ซึ่งเสมือนมีสมมติฐานหลักว่าประสิทธิภาพการสอนของครูขึ้นอยู่กับประสบการณ์การสอนและวุฒิ
การศึกษา อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลการศึกษาหลายชิ้นพบว่า เมื่อควบคุม
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ปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน ครูที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าหรือมีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามิได้สอน
นักเรียนให้มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าครูรุ่นใหม่หรือมีวุฒิการศึกษาต่ํากว่า (Goldhaber 2002 และ OECD 
2005, 2009a) 

 
จากการที่ผลตอบแทนไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลด้านการสอน ครูมักขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ

การสอนและการยกระดับสัมฤทธิผลของนักเรียน อีกทั้ง  ระบบเงินเดือนนี้ยังเสมือนให้ประโยชน์กับครูที่ไม่เก่ง
และลงโทษครูเก่ง เพราะครูเก่งและไม่เก่งได้เงินเดือนเท่ากัน ถ้าครูทั้งสองทํางานมาระยะเวลาเท่ากันและมีวุฒิ
การศึกษาเท่ากัน ซึ่งย่อมส่งผลให้คนไม่เก่งเลือกเข้าสู่อาชีพครูมากกว่าคนเก่ง และครูเก่งต้องการย้ายออกจาก
สายอาชีพครู19 (OECD 2005 และ Podgursky and Springer 2006) 

 
4.3.4.1 แนวทางการปฏิรูประบบประเมินเพื่อให้ผลตอบแทน 
 

จากปัญหาข้างต้น การยกระดับคุณภาพครูควรจะต้องเชื่อมการเลื่อนเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นเข้า
กับประสิทธิผลด้านการสอนของครู ซึ่งการเชื่องโยงนี้จําเป็นต้องปฏิรูประบบการประเมินเพื่อให้ผลตอบแทน 
จากการสํารวจวรรณกรรมต่างๆ พบว่าการปฏิรูประบบประเมินมี  2 แนวทางหลัก ได้แก่ การประเมิน
สมรรถนะการสอนเพื่อให้ผลตอบแทน และการประเมินผลงานเพื่อผลตอบแทน โดยผลงานของครูวัดด้วยผล
การเรียนของนักเรียน (Lazear 2003)  
 

1) การประเมินสมรรถนะการสอนเพื่อให้ผลตอบแทน  
 
ก. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายผู้สนับสนุนแนวทางนี้เสนอว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีงานหลากหลาย (Multi-tasking) โดยครูควร

ต้องมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีทั้งความรู้พ้ืนฐาน (basic skills) และทักษะระดับสูง (higher-order skills) เช่น 
การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ครูควรได้รับผลตอบแทนตามระดับสมรรถนะ
การสอนที่จําเป็นต่อการสอนทั้งความรู้พ้ืนฐานและทักษะระดับสูงมากกว่าตามผลการเรียน ซึ่งมักวัดด้วยผลการ
สอบมาตรฐาน เพราะการสอบมาตรฐานมักวัดได้แค่ความรู้พ้ืนฐานเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ครูเน้นสอนเฉพาะเนื้อหา
และความรู้พ้ืนฐานที่จะออกสอบเท่านั้น  (teaching to the test) และละเลยการสอนทักษะระดับสูงอื่น 
(Hannaway 1992, Heneman et al. 2006 และ Odden 2008) 

 

                                                            
19นอกจากนี้ ระบบเงินเดือนยังมีสมมติฐานอื่นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการเลือกอาชีพครูและภาระงานการสอนนั้นไม่
แตกต่างกันระหว่างครูในแต่ละสาขาวิชาและในแต่ละพื้นที่ แต่ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มักมีโอกาสเลือกอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทน
ดีกว่าอาชีพครู มากกว่าครูในสาขาอ่ืน และครูในพื้นที่ขาดแคลนก็มักมีภาระงานที่หนักกว่าปกติ  ระบบการศึกษาจึงมักจะขาดแคลนครูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในเขตพื้นที่ขาดแคลน 
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ทั้งนี้ การให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะการสอนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสมรรถนะการสอนเป็นสิ่งที่
สังเกตได้ แต่เงื่อนไขนี้มักไม่เป็นจริง คุณลักษณะที่สังเกตได้ เช่น ประสบการณ์การทํางานและวุฒิการศึกษานั้น
ไม่สะท้อนถึงระดับความรู้และความสามารถในการสอน การปฏิรูปก็อาจเป็นไปโดยทําให้คุณลักษณะที่สังเกตได้
สะท้อนถึงคุณภาพการสอนมากขึ้น เช่น การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์จะช่วยให้วุฒิ
การศึกษาสะท้อนถึงความสามารถในการสอนของครูได้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงการฝึกอบรมหลังการบรรจุเป็น
ครู จะทําให้ประสบการณ์การสอนบ่งบอกถึงคุณภาพการสอนของครูได้ดีขึ้น ภายใต้การปฏิรูปดังกล่าว การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนก็จะมีลักษณะคล้ายกับการให้ผลตอบแทนตาม
ระดับสมรรถนะการสอนมากขึ้น  

 
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการปฏิรูปคือการปรับปรุงระบบประเมินสมรรถนะการสอน  โดยการประเมิน

นี้จะวัดความรู้และความสามารถด้านการสอนของครูเพื่อให้ผลตอบแทนและเลื่อนตําแหน่งทางวิชาชีพ ซึ่งจะจูง
ใจครูให้พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการสอน นอกจากนี้  การประเมินสมรรถนะการสอนจะช่วย
เชื่อมโยงการฝึกอบรมของครูเข้ากับความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Odden 2008) โดยการประเมินจะช่วยระบุ
ถึงจุดบกพร่องและทักษะการสอนด้านที่ครูควรจะพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ   

 
ทั้งนี้ แม้หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีระบบประเมินคุณภาพการสอนของครู แต่การประเมินมัก

มีปัญหาความไม่เชื่อมโยงกับความรู้และความสามารถด้านการสอนและปัญหาอื่นซึ่งทําให้ผลประเมินไม่เป็นที่
น่าเชื่อถือ ดังจะอธิบายต่อไปนี้  

 
ข. ตัวอย่างปัญหาของระบบการประเมินคุณภาพการสอนของครูที่พบในบางมลรัฐ ประเทศสหรัฐ  
แม้ว่าหลายมลรัฐในสหรัฐมีการประเมินคุณภาพการสอนของครูอยู่แล้ว แต่ผลประเมินมักไม่ได้นําไปใช้

ในการให้เลื่อนเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งหรือในการบริหารบุคลากรด้านอื่น  การประเมินจึงไม่ได้กระตุ้นครูให้
พัฒนาคุณภาพการสอน (Toch and Rothman 2008) 

 
ย่ิงไปกว่านั้น ในบางมลรัฐ การประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนก็กลับมักไม่เกี่ยวข้องกับการวัดสมรรถนะ

การสอนของครู เช่น การประเมินมักพิจารณาการแต่งตัวของครู เป็นต้น (Toch and Rothman 2008) 
กระบวนการเก็บข้อมูลในการประเมินยังขาดความน่าเชื่อถือ เช่น การประเมินมีผู้ประเมินเข้าสังเกตการณ์การ
สอนในห้องเรียนเพียงครั้งเดียวต่อปี ซึ่งใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเวลาการ
ทํางานของครูเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบการประเมินยังขาดการฝึกอบรมผู้ประเมินและขาดการตรวจสอบ
คุณภาพการประเมิน (Jerald 2009) 
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จากปัญหาข้างต้น ผลการประเมินครูก็มักเฟ้อจนไม่สามารถแยกแยะประสิทธิภาพการสอนของครูได้ 
และไม่สอดคล้องกับผลการเรียนของนักเรียนที่ตกตํ่า จากการศึกษาของ The New Teacher Project พบว่า 
ใน 5 เขตพื้นที่การศึกษาที่การประเมินมีระดับคะแนนเพียง 2 ระดับ (ระดับดีและไม่ดี) ร้อยละ 99 ของครูมีผล
ประเมินระดับดี และในอีก 5 เขตพื้นที่การศึกษาที่การประเมินมีระดับคะแนนมากกว่า 2 ระดับ ร้อยละ 70 
ของครูมีผลประเมินในระดับสูงสุด และอีกร้อยละ 24 มีผลประเมินในระดับรองลงมา (Weisberg et al 2009) 
นอกจากนี้ ในมลรัฐเดนเวอร์ กว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการเรียนตํ่ามากกลับไม่มีครูที่มีผล
ประเมินในระดับคะแนนต่ําสุดเลย (Jerald 2009) 

 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา เขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งได้เริ่มมีการปรับปรุงและออกแบบระบบการ

ประเมินสมรรถนะการสอนของครูใหม่ ซึ่งให้ผลประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนของนักเรียนมากขึ้น เช่นใน
การประเมิน National Board for Professional Teaching Standards หรือ NBPTS ครูที่ได้ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลการเรียนของนักเรียนได้มากกว่าครูที่มีผลการประเมินไม่ผ่านอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  (Goldhaber and Anthony 2007) ในการประเมิน Teacher Advancement Programme (TAP) 
ครูที่มีผลประเมินด้านความรู้ความสามารถในระดับสูงจะมีผลประเมินด้านการเพิ่มคะแนนสูงไปด้วยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Hudson 2010) การนําผลประเมินนี้มาพิจารณาเพื่อให้ผลตอบแทนก็จะสามารถจูงใจครูให้
พัฒนาสมรรถนะการสอนและช่วยเพิ่มผลการเรียนให้นักเรียนตามหลักการที่กล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควร
เรียนรู้บทเรียนการออกแบบการประเมินดังกล่าว  
 

ค. การออกแบบระบบประเมินสมรรถนะการสอน  
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ การออกแบบระบบประเมินสมรรถนะการสอนควรต้องพิจารณา

องค์ประกอบสําคัญดังนี้  
 

- ตัวช้ีวัดความรู้และความสามารถ 
ขั้นแรกของการออกแบบคือการสร้างตัวช้ีวัดประเมินความรู้และสมรรถนะการสอนของครู โดยความรู้

และสมรรถนะนี้ต้องเชื่อมโยงกับผลการเรียนทั้งความรู้พ้ืนฐานและทักษะระดับสูงของผู้เรียน เพราะแม้ว่า
องค์ประกอบอื่นในการประเมินจะมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าสิ่งที่ประเมินไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนที่สําคัญ
ต่อการยกระดับผลการเรียนแล้ว ครูก็จะไม่ได้สนใจพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว  

 
กรอบแนวทางการสอนที่ดี (Framework for Teaching) ของ Danielson เป็นตัวอย่างของความรู้

และสมรรถนะการสอนชุดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการสร้างตัวช้ีวัดในการประเมินครูในหลายแห่ง เช่น เขตพื้นที่
การศึกษาในเมือง Cincinnati และ Vaughn โครงการ Teacher Advancement Program (TAP) ประเทศ
ชิลี และเมืองควิเบกในประเทศแคนาดา โดยกรอบแนวการสอนนี้แบ่งความรู้และความสามารถในการสอน
ออกเป็น 4 มิติ 22 องค์ประกอบตามตารางที่ 4.3 
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ทั้งนี้ การประเมินที่ดีควรวัดความรู้และสมรรถนะได้ครอบคลุมทุกมิติสําคัญ และวัดแต่ละมิติได้อย่าง
ลึก แต่ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เวลาและบุคลากรการประเมิน การออกแบบการประเมินดังกล่าวเป็น
เรื่องยาก การออกแบบจึงควรต้องสร้างสมดุลระหว่างความครอบคลุมและความลึกในการประเมินและควร
จะต้องให้น้ําหนักระหว่างตัวช้ีวัดต่างๆ มากน้อยตามความสําคัญ เช่น แบบประเมิน National Board for 
Professional Teaching Standards หรือ NBPTS ให้ความสําคัญกับความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้วิธีการสอน
โดยตัวช้ีวัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรู้เนื้อหาและความรู้ในวิธีการสอน แต่แบบประเมินไม่ได้วัดการจัดการเรียน
การสอนจริงในห้องเรียน ในทางตรงกันข้าม แบบประเมิน TAP จะครอบคลุมความรู้และความสามารถทุกมิติ 
โดยเฉพาะการสอนในห้องเรียน แต่การประเมินด้านเนื้อหาและวิธีการสอนมีความละเอียดน้อยกว่าแบบ
ประเมิน NBPTS (Milanowski et al. 2011) 

 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สรุปว่ารูปแบบการประเมินใดดีที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะความ

เหมาะสมของแบบประเมินนั้นขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับบริบทและกรอบแนวการสอนที่ดีของแต่ละระบบ
การศึกษา 

 
 ตารางที่ 4.3 ความรู้และความสามารถในกรอบแนวทางการสอนที่ดีของ Danielson 

มิติความรู้และความสามารถในการสอน องค์ประกอบ 
การวางแผนและเตรียมการสอน (Planning and 
Preparation) 

ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและทักษะการสอน, ความรู้เกี่ยวกับ
นักเรียนที่สอน, การเลือกและออกแบบวิธีการสอนที่สอดคล้อง
กับนักเรียน, และการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน   

การจัดการห้องเรียน (The Classroom Environment) การสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรและความเคารพต่อ
ห้องเรียน, การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, การบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน, การดูแลจัดการกับพฤติกรรม
ของนักเรียนในห้องเรียนและพื้นที่ในห้องเรียน  

การสอน (Instruction) การสื่อสารเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง, 
ทักษะการสอนโดยตั้งคําถามและให้นักเรียนอภิปราย, ทักษะ
การดึงดูดความสนใจนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้, การปฏิสัมพันธ์
และการให้คําแนะนํากับนักเรียน (feedback), การปรับการ
สอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนักเรียนในห้องเรียน 

ความรับผิดชอบในอาชีพครู (Professional 
Responsibilities) 

การทบทวนและประเมินการสอนของตนเอง, การเก็บข้อมูล
ต่างๆ อย่างถูกต้อง, การปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของนักเรียน, 
การช่วยเหลือโรงเรียนและเขตพื้นที่, การพัฒนาและฝึกฝนใน
สายอาชีพ, การแสดงออกถึงความเป็นครูมืออาชีพ 

ท่ีมา: Heneman et al. 2006 
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การประเมินที่กล่าวถึงข้างต้นจะวัดและประเมินความรู้และความสามารถของครูทุกตําแหน่งด้วย
ตัวช้ีวัดเดียวกัน โดยครูที่มีตําแหน่งสูงกว่าจะมีคะแนนระดับสูงกว่าในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม ระบบการ
ประเมิน EMPS ในประเทศสิงคโปร์มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยความรู้และความสามารถที่จะวัดและประเมิน
จะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งที่ได้รับเลื่อน เมื่อครูเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ครูจะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น
และได้รับการคาดหวังว่าจะมีความรู้และความสามารถขั้นสูงขึ้น เช่น การพัฒนาแนวการสอนใหม่หรือการเป็น
ผู้นําในด้านความรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ของครูใหม่หรือครูคนอื่นที่มีตําแหน่ง
รองกว่า ครูจะได้รับการประเมินความรู้และความสามารถตามบทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นด้วย 
(Sclafani 2008) ยกตัวอย่างเช่น การประเมินด้าน “ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาความรู้” จะมีลักษณะดังนี้ 

• ระดับ 1: มีความรู้ในสาขาวิชาและมีความต่ืนตัวในการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
นี้ (สําหรับการประเมินตําแหน่งครู) 

• ระดับ 2: ติดตามพัฒนาการความรู้ใหม่ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง (สําหรับการประเมินตําแหน่งครู) 

• ระดับ 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอน (สําหรับการประเมิน
ตําแหน่งครูอาวุโส/ Senior Teacher) เช่น  
- มีการนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
- มีการทดสอบประสิทธิผลของการนําความรู้ใหม่มาใช้และมีการนําจุดบกพร่องมาปรับความรู้

ดังกล่าวให้เหมาะสมเข้ากับบริบทห้องเรียน 

• ระดับ 4: พัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ (สําหรับการประเมินตําแหน่งครูเชี่ยวชาญ/Master 
Teacher) เช่น  
- ใช้แนวทางการสอนที่ผ่านการทดสอบประสิทธิผลแล้ว 
- แนะนําและเผยแพร่แนวทางการสอนให้กับครูคนอื่นในโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา  
- มีการออกแบบหลักสูตรบูรณาการและพัฒนาวิธีการสอนใหม่  

 
- เกณฑ์การให้คะแนน (rubrics) 

ในการประเมินแต่ละมิติหรือตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนนควรจะต้องมีระดับคะแนนอย่างน้อยมากกว่า 
2 ระดับขึ้นไป เพื่อให้สามารถแยกแยะผลงานหรือทักษะของครูได้หลายระดับ และควรระบุถึงตัวอย่าง
พฤติกรรมการสอนหรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาตามแต่ละระดับคะแนนอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความ
ง่ายและเที่ยงตรงมากขึ้นในการให้คะแนน โดยระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Heneman 
et al. 2006) ยกตัวอย่างเช่น ตารางที่ 4.4  
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ตารางที่ 4.4 เกณฑ์การให้คะแนนในตัวชีวั้ดด้านสมรรถนะการดงึดูดความสนใจนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้  
ในกรอบแนวทางการสอนทีดี่ของ Danielson 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน
ไม่น่าพอใจ พ้ืนฐาน ดี ดีมาก

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการ
ให้แบบฝึกหัด 

ไม่เหมาะสมกับอายุ
และภูมิหลังของผู้เรียน 
และไม่ดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน 

เหมาะสมและดึงดูด
นักเรียนได้เพียงบาง
คน 

กิจกรรมและ
แบบฝึกหัดส่วนใหญ่
เหมาะสมกับนักเรียน
และกระตุ้นนักเรียนให้
สนใจเรียน 

นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ
ในกิจกรรม และริเริ่ม หรือ
ดัดแปลงกิจกรรมเอง ซ่ึง
เพิ่มพูนความเข้าใจในเนื้อหา

การใช้สื่อการสอน ไม่เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การสอน
และไม่ดึงดูดนักเรียน 

มีสื่อการสอนบางส่วน
ท่ีเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การสอน
และดึงดูดนักเรียน 

ตรงตามจุดประสงค์
การสอนและดึงดูด
ความสนใจนักเรียนได้ 

ตรงตามจุดประสงค์การสอน
และดึงดูดความสนใจ
นักเรียนได้ รวมท้ังนักเรียน
สนใจจะผลิต หรือดัดแปลง
การใช้สื่อการสอน  

ท่ีมา: Heneman et al. 2006 
 

- วิธีการเก็บข้อมูลและหลักฐานในการประเมิน  
ดังที่กล่าวถึงปัญหาของการประเมินข้างต้น การกําหนดให้มีระดับคะแนนมากกว่า 2 ระดับนั้นไม่

เพียงพอต่อปัญหากระจุกตัวของผลการประเมินได้ วิธีการเก็บข้อมูลและหลักฐานนั้นควรจะต้องวัดและสะท้อน
ระดับความรู้และความสามารถได้อย่างถูกต้องเพื่อผลประเมินสามารถแยกแยะประสิทธิผลด้านการสอนได้ 
รวมทั้งควรเป็นวิธีที่ยากต่อการตระเตรียมข้อมูลและหลักฐานให้ออกมาดูดีแต่ขาดการปฏิบัติจริงด้วย  

 
Milanowski et al. (2011) แบ่งวิธีการเก็บข้อมูลและหลักฐานออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ แนว

ทางการประเมินโดยการนําเสนอซึ่งครูจะแสดงทักษะการสอนผ่านเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตัวอย่างเช่นแบบ
ประเมิน NBPTS จะประเมินสมรรถนะการสอน โดยให้ครูทําแบบทดสอบความรู้ในวิชาที่สอนและวิธีการสอน
ในด้านที่ต้องการประเมินโดยเฉพาะ และการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะที่ต้องการประเมิน 
(teacher portfolio) เช่น วีดีโอการสอน บันทึกบรรยายการสอนซึ่งอธิบายถึงทักษะการสอนที่ใช้ในวิดีโอ 
ตัวอย่างแบบฝึกหัดและผลงานของนักเรียนพร้อมทั้งการตรวจและให้คําแนะนํากับนักเรียน (Ballou 2003) 
 

วิธีข้างต้นเหล่านี้จะสามารถวัดทักษะได้ตรงตามที่ต้องการประเมิน แต่ครูสามารถตระเตรียมหลักฐาน
ให้ออกมาดูดีได้โดยปราศจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียน ซึ่งยากที่ผู้ประเมินจะตรวจสอบได้ เช่น สร้างหลักฐาน
การตรวจและให้คําแนะนํากับนักเรียนทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ให้คําแนะนํา หรือกลับแก้ไขคําแนะนําให้ดูดีขึ้น 
เลือกวีดีโอที่การสอนดูมีประสิทธิภาพมาก ทั้งที่คุณภาพการสอนโดยทั่วไปนั้นค่อนข้างตํ่า (Ballou 2003) 
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อีกแนวทางหนึ่ง คือ การประเมินโดยการสังเกตตามสภาพจริง ซึ่งผู้ประเมินจะเข้าสังเกตการสอนใน
ห้องเรียนจริงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า วิธีนี้ทําให้การตระเตรียมหลักฐานหรือพฤติกรรมเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม 
การเข้าสังเกตห้องเรียนนั้นถือว่าเป็นการสุ่มตรวจ  การสังเกตเพียงครั้งเดียวไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ทั้งหมด
และผู้ประเมินอาจจะไม่สามารถวัดความรู้และความสามารถที่ต้องการประเมินได้ เพราะสถานการณ์ใน
ห้องเรียนไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้ความรู้และความสามารถดังกล่าว ดังนั้นการเข้าสังเกตการณ์จึงจําเป็นต้องใช้
จํานวนครั้งค่อนข้างมาก  
 

จากข้อดีและข้อเสียของแนวทางทั้ง 2 แนวทางการออกแบบจึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างวิธีการประเมิน 
2 แนวทางนี้ เช่น ในการประเมิน TAP ผู้ประเมินจะเข้าสังเกตการสอนในห้องเรียน 4-6 ครั้งต่อปี โดยมีอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งที่ไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งย่อมเป็นการประเมินตามสภาพจริง ส่วนการสังเกตที่แจ้งล่วงหน้านั้นก็จะ
สามารถวัดทักษะที่อาจไม่เห็นในการประเมินตามสภาพจริง (Milanowski et al. 2011) 
 

- ผู้ประเมิน  
อคติของผู้ประเมินและความไม่คงเส้นคงวาในการให้คะแนนระหว่างผู้ประเมินก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของ

การประเมินสมรรถนะการสอน แนวทางการแก้ไขอาจเป็นได้ทั้งการเพิ่มจํานวนผู้ประเมิน การกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนอย่างชัดเจนดังที่กล่าวข้างต้น การฝึกอบรมผู้ประเมิน และการสุ่มตรวจคุณภาพของผู้ประเมิน 
เช่น ในการประเมินโครงการ TAP ผู้ประเมินใหม่ต้องฝึกหัดจนผลการประเมินสอดคล้องกับผู้ประเมินที่มีความ
ชํานาญก่อน ก่อนจะได้ทําการประเมินจริง ในขณะที่การประเมิน NBPTS จะสุ่มตรวจผลการประเมิน โดยหาก
พบว่ามีความผิดพลาดในการประเมิน ผู้ประเมินต้องได้รับการฝึกอบรมใหม่หรือถูกไล่ออก (OECD 2009b และ 
Milanowski et al. 2011) 
 

อีกแนวทางหนึ่งในการลดอคติก็คือการเลือกใช้ผู้ประเมินภายนอก เช่น ผู้ประเมินจากหน่วยงานกลาง 
เพราะแม้ว่าผู้ประเมินภายใน เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบถึงสภาพแวดล้อมการทํางานและติดตามการ
ทํางานของครูได้อย่างใกล้ชิดกว่าผู้ประเมินภายนอก แต่มักมีอคติความเห็นอกเห็นใจหรืออคติด้านพวกพ้องต่อ
ครูผู้ถูกประเมิน ครูบางคนได้รับเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหน่ง โดยปราศจากการเพิ่มคุณภาพการสอนอย่าง
แท้จริง (Milanowski et al. 2011) 

 
ง. ข้อจํากัดในการประเมินสมรรถนะการสอน  
อย่างไรก็ตาม การประเมินสมรรถนะการสอนยังมีข้อจํากัดบางประการดังนี้   
1. แต่ละฝ่ายในระบบการศึกษาอาจมีความเช่ือและความคิดในกรอบแนวทางการสอนแตกต่างกัน ซึ่ง

อาจทําให้ยากต่อการหาข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดตัวช้ีวัดความรู้และความสามารถและน้ําหนักของแต่ละ
ตัวช้ีวัด การประนีประนอมกันก็อาจนําไปสู่แบบประเมินที่ครอบคลุมหลายมิติมากเกินไป (Ballou 2003) 
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ย่ิงไปกว่านั้น การประเมินสมรรถนะการสอนนี้จะกําหนดมิติความรู้และความสามารถและน้ําหนักใน
แต่ละมิติเหมือนกันสําหรับการประเมินครูทุกคน ในขณะที่ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่
ละบริบท ก็อาจแตกต่างกัน ซึ่งให้ความสําคัญกับสมรรถนะการสอนแต่ละมิติแตกต่างกัน ปัญหานี้อาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้สหสัมพันธ์ระหว่างผลประเมินสมรรถนะการสอนและผลการเรียนของนักเรียนไม่สูงมากนัก 
โดยครูอาจใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน แต่วิธีการสอนนี้
สมรรถนะการสอนแตกต่างจากกรอบการสอนในการประเมิน 

 
2. การประเมินสมรรถนะการสอนโดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการฝึกอบรมนั้นก็มิอาจลดอคติในการ

ให้คะแนนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะผู้ประเมินไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในนั้นก็มิได้ทํางานภายใต้ระบบเงินเดือนที่
เชื่อมโยงคุณภาพการประเมินเข้ากับผลตอบแทนโดยตรงอย่างบริษัทเอกชน20 เช่น โครงการ The 
Performance Related Pay (PRP) ในประเทศอังกฤษให้เงินผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกสําหรับครูที่มีเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดแล้วและมีผลประเมินตามเกณฑ์ซึ่งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง งานศึกษาพบว่ามีร้อยละ 88 ของ
ครูที่เงินเดือนขั้นสูงสุดสมัครเข้าโครงการและมีถึงร้อยละ 97 ของผู้สมัครได้รับผลตอบแทน แต่ครูในโครงการ
กลับมิค่อยได้พัฒนาการสอนให้ดีขึ้นและไม่ได้เพิ่มผลการเรียนได้ดีกว่าครูนอกโครงการ (Atkinson et al 2009) 

 
2). การประเมินผลงานเพื่อให้ผลตอบแทน  

 
 ก. หลักการและเหตุผล 

การให้ผลตอบแทนตามผลงานของครู ซึ่งวัดด้วยผลการเรียนของนักเรียนนี้จะกระตุ้นครูให้ใส่ใจผลการ
เรียนของนักเรียนและพยายามพัฒนาทักษะการสอน  โดยการประเมินนี้ไม่ได้กําหนดหรือจํากัดวิธีการหรือแนว
ทางการสอน แต่ครูจะพยายามหาวิธีการสอนที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับสัมฤทธิผลของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด  
แนวทางนี้จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินสมรรถนะการสอน เพราะจะจัดสรร
ผลตอบแทนให้กับครูที่มีผลงานดีหรือยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนได้จริงเท่านั้น  

 
นอกจากนี้ หากการวัดสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการสอบมาตรฐานซึ่งดําเนินการโดย

หน่วยงานกลาง แนวทางนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการประเมินสมรรถนะการสอน เช่น 
อคติของผู้ประเมินในการให้คะแนน และการตระเตรียมหลักฐานของครูให้ออกมาดูดี  

 
แม้การประเมินผลงานเพื่อให้ผลตอบแทนจะถูกวิจารณ์อย่างมากมาย เช่น การประเมินนี้จะทําให้ครู

แข่งขันกันเกินไปจนทําลายการทํางานเป็นทีม หรือการประเมินนี้ไม่เป็นธรรมต่อครูที่สอนนักเรียนไม่เก่งและ

                                                            
20ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องทําการประเมินอย่างมีคุณภาพ เพราะการบริหารบุคลากรจะส่งผลต่อกําไรของบริษัทและเงินเดือนของผู้จัดการ 
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ยากจน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกรูปแบบของการประเมินผลงานเพื่อให้ผลตอบแทน การ
ออกแบบการประเมินที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังที่กล่าวจะอธิบายต่อไป      

 
ข. การออกแบบการประเมินผลงานเพื่อให้ผลตอบแทน (Design of Pay-For-Performance) 
ตามภาพที่ 4.18 การออกแบบการประเมินผลงานเพื่อให้ผลตอบแทนครูมี 2 ขั้นตอนหลักที่ต้อง

พิจารณา ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเปลี่ยนผลคะแนนสอบของนักเรียนให้เป็นผลงานของครู และ ขั้นที่ 2 การให้
ผลตอบแทนกับครู การออกแบบใน 2 ขั้นตอนนี้จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียน ดังนั้นหากขั้นตอนเหล่านี้ถูกออกแบบอย่างไม่เหมาะสม ครูอาจมีแรงจูงใจ
และพฤติกรรมสอนที่บิดเบือน และผลการเรียนของนักเรียนไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางตามที่คาดหวัง 

 
ภาพที่ 4.18 ขั้นตอนและองค์ประกอบทีต้่องพิจารณาในการออกแบบประเมิน 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
ขั้นที่ 1 การเปลี่ยนผลคะแนนสอบของนักเรียนให้เป็นผลงานของครูมี 3 องค์ประกอบหลักที่ต้อง

พิจารณา ได้แก่ รูปแบบผลการเรียนของนักเรียนที่ใช้ประเมินผลงานของครู หน่วยของการประเมิน และ
หลักเกณฑ์การคิดผลงานของครู  
 

- รูปแบบผลการเรียนของนักเรียน 
รูปแบบผลการเรียนที่ใช้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ระดับคะแนนของนักเรียน และ

พัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนหรือคะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน  
 

การประเมินผลงานของครูด้วยระดับคะแนนของนักเรียนมักถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ
การสอนของครูได้และไม่เป็นธรรมต่อครูบางคน เพราะระดับคะแนนของนักเรียนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
นอกเหนือไปจากคุณภาพการสอนของครู เช่น นักเรียนฐานะยากจนมักมีผลคะแนนต่ําหรือนักเรียนที่ผลการ



204 

เรียนตํ่าในในระดับช้ันก่อนก็มักมีผลคะแนนในระดับช้ันปัจจุบันตํ่าด้วย ภายใต้การประเมินด้วยระดับคะแนน 
แม้ครูที่สอนกลุ่มนักเรียนไม่เก่งและนักเรียนยากจนได้จัดการสอนอย่างมีคุณภาพและยกระดับผลการเรียนของ
นักเรียนได้ แต่ระดับผลคะแนนโดยรวมของนักเรียนก็อาจยังคงอยู่ในระดับตํ่าและครูก็มีผลการประเมินที่ตํ่าไป
ด้วย (OECD 2008)    
 

ในขณะที่ การประเมินด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาการการเรียนของนักเรียนรุ่นเดียวกันบ่งบอกถึง
คุณภาพการสอนของครูได้ดีกว่าและเป็นธรรมต่อครูมากกว่า เพราะการใช้คะแนนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลของ
ปัจจัยอ่ืนลง เนื่องจากปัจจัยอ่ืนจะเปลี่ยนแปลงไม่มากในระยะสั้น และแม้งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าปัจจัยอ่ืน 
โดยเฉพาะภูมิหลังทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยังส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนของนักเรียน แต่ปัญหานี้ก็
สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อควบคุมผลของปัจจัยอ่ืนได้ (Carlson 2001 และ 
OECD 2008)    

 
อย่างไรก็ตาม จากการประชุมระดมสมอง ปัญหาหลักประการหนึ่งในการวัดผลงานครูด้วยพัฒนาการ

ผลการเรียนของนักเรียนคือ การเพิ่มผลการสอบของนักเรียนที่มีระดับผลสอบสูงอยู่แล้วน่าจะมีความยากกว่า
การเพิ่มคะแนนของนักเรียนที่มีระดับผลการสอบต่ํากว่า ภายใต้วิธีการประเมินผลงานด้วยพัฒนาการนี้ 
โรงเรียนและครูที่สอนนักเรียนกลุ่มเก่งอาจเสียเปรียบโรงเรียนและครูที่สอนนักเรียนไม่เก่ง 

 
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ โดยเปลี่ยนแนวคิดของคําว่า “พัฒนาการ” ที่เดิมคือ “ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น

จากระดับคะแนนก่อนหน้า” เป็น “ช่องว่างที่ลดลงระหว่างระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้และระดับคะแนน
จริง” ทั้งนี้ การคํานวณหาพัฒนาการด้วยการลดช่องว่างนี้จะต้องใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติสร้างเส้น Frontier 
หรือเส้นระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะมีลักษณะ
ตามภาพที่ 4.19 โดยภาพที่ 4.19 สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสจะมีผลการเรียนที่
เป็นไปได้ตํ่ากว่านักเรียนที่มีฐานะดีและร่ํารวย 
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ภาพที่ 4.19 เส้น Frontier หรือเส้นระดับคะแนนสูงสุดที่เปน็ไปได้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มตามภูมิ
หลังทางเศรษฐกิจ 

 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

ตามภาพที่ 4.19 นักเรียน A และ B มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจเท่ากัน นักเรียน A มีผลการสอบปีแรก 
65 คะแนน (จุด A1) และปีที่สองได้ 70 คะแนน (จุด A2) ส่วนนักเรียน B มีผลการสอบปีแรกคะแนน 50 (จุด 
B1) และปีที่สอง 60 คะแนน (จุด B2) ถ้าใช้วิธีการวัดด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้น ครู A (ครูที่สอนนักเรียน A) มี
คะแนนเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ขณะที่ครู B มีคะแนนเพิ่มขึ้น 10 คะแนน ดังนั้นครู B (ครูที่สอนนักเรียน B) มี
ผลงานดีกว่าครู A ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมต่อครู A เพราะนักเรียน A มีระดับคะแนนเริ่มแรกสูงใกล้กับคะแนนสูงสุด
ที่เป็นไปได้ ครู A จึงเผชิญสถานการณ์ที่ยากกว่าในการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียน A 

 
แต่ถ้าใช้วิธีการวัดพัฒนาการด้วยช่องว่างที่ลดลงระหว่างระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้และระดับ

คะแนน นักเรียน A มีคะแนนปีแรก 65 คะแนนซึ่งห่างจาก 75 คะแนนบนเส้นคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ 
(frontier) อยู่ 10 คะแนน และปีที่สองได้ 65 คะแนน ซึ่งทําให้ช่องว่างลดลงจาก 10 คะแนนเหลือ 5 คะแนน
ดังนั้นครู A มีผลงานที่ช่วยลดช่องว่างได้ร้อยละ (5/10) *100 = 50  ขณะที่นักเรียน B มีคะแนนปีแรก 50 
คะแนนซึ่งห่างจาก 75 คะแนนบนเส้นคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ (frontier) อยู่ 25 คะแนนและปีที่สองได้ 60 
คะแนน ซึ่งทําให้ช่องว่างลดลงจาก 25 คะแนนเหลือ 10 คะแนนดังนั้นครู A มีผลงานที่ช่วยลดช่องว่างได้ร้อย
ละ (10/25) *100 = 40 ดีกว่าครู B 

 
นอกจากผลคะแนนสอบแล้ว มาตรวัดในการประเมินก็ยังสามารถเป็นจํานวนนักเรียนที่มีระดับคะแนน

หรือมีพัฒนาการผลการเรียนตามเป้าหมาย ซึ่งมีข้อดีที่ให้ความสําคัญกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน
ทุกคนมากกว่าการวัดด้วยคะแนนสอบเฉลี่ย เพราะแม้คะแนนสอบเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นสูง แต่อาจเป็นได้ว่านักเรียน
บางคนเท่านั้นที่มีพัฒนาการสูง ส่วนนักเรียนอีกจํานวนมากยังมีพัฒนาการค่อนข้างตํ่า 
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- หน่วยของการประเมิน 
หน่วยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบรายบุคคล รายกลุ่ม และผสมผสาน  

 
การประเมินแบบรายบุคคลนั้นให้ความสําคัญกับผลงานของครูแต่ละคน โดยผลงานของครูแต่ละคนจะ

ไม่ถูกกระทบจากผลงานของครูคนอื่น ซึ่งจะไม่ก่อปัญหาที่ครูบางคนไม่มีผลงานแต่ได้ผลตอบแทน และครูบาง
คนที่มีผลงานดีแต่ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่ควร ปัญหานี้ย่อมบิดเบือนอาจนําไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีครูมุ่งมั่น
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน (Bruns et al. 2011)  

 
อย่างไรก็ตาม บางฝ่ายมองว่าการประเมินรายบุคคลนั้นไม่เหมาะสม เพราะไม่สนับสนุนการทํางานเป็น

ทีมภายในโรงเรียนและอาจทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างครูมากเกินไปและในทางปฏิบัติ อาจเป็นเรื่องยากที่จะ
สามารถแยกแยะได้ว่าพัฒนาการของนักเรียนเป็นผลงานของครูคนใดคนหนึ่งเพียงรายเดียว (OECD 2009) 
แม้ว่าการประเมินรายบุคคลในประเทศอิสราเอลและอินเดียยังไม่พบหลักฐานความขัดแย้ง แต่นั้นอาจเป็น
เพราะว่าโครงการมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น ผลเสียจึงยังไม่ปรากฏ (Lavy 2009 และ Muralidharan and 
Sundararaman 2009)  
 

ในทางตรงกันข้าม การประเมินแบบรายกลุ่มมักถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาที่ครูไม่มีผลงานแต่ได้รับ
ผลตอบแทนและบั่นทอนกําลังใจการทํางานของครูที่มีผลงานดี ยกเว้นในกรณีที่กลุ่มครูมีขนาดเล็ก ครูในกลุ่ม
จะสามารถกํากับการทํางานของครูแต่ละคนได้ง่ายและผลงานรายบุคคลจะถูกกระทบจากผลงานของครูคนอื่น
ไม่มาก  

 
ย่ิงไปกว่านั้น การประเมินแบบรายกลุ่มจะส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีมของครู โดยครูในโรงเรียน

จะแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนและช่วยกันดูแลนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและพฤติกรรมทางสังคม จากงาน
ศึกษาในมลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า (North Carolina) พบว่าการประเมินแบบรายกลุ่มจูงใจครูเก่งให้ช่วยเหลือครู
คนอื่นด้วย เพราะผลประเมินจะขึ้นอยู่กับผลงานของครูทุกคนในกลุ่ม และการประเมินยังช่วยกระตุ้นครูไม่เก่ง
ให้พยายามพัฒนาทักษะการสอนและตั้งใจสอนเพิ่มขึ้น เพราะผลงานของครูเก่งจะช่วยดึงผลประเมินของครูไม่
เก่ง ครูไม่เก่งจึงมีโอกาสผ่านการประเมินและมีกําลังใจปรับปรุงการสอนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ภายใต้การ
ประเมินผลงานรายบุคคล ครูเก่งไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือครูคนอื่นและครูไม่เก่งก็อาจจะไม่พัฒนาการสอน 
เนื่องจากโอกาสผ่านการประเมินมีค่อนข้างน้อย (Ahn and Vigdor 2011)   

 
การออกแบบจึงอาจผสมผสานรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มได้ด้วย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสร้าง

แรงจูงใจรายบุคคลและการทํางานร่วมกันเป็นทีม เช่น กรณี รัฐเปอร์นัมบุโก (Pernambuco) ในประเทศ
บราซิลซึ่งมีโครงการให้ผลตอบแทนแก่ครูตามดัชนีคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่า “ดัชนีการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนฐาน” (Index of Basic Education Development หรือ IDEB) ดัชนีดังกล่าวคํานวณจากคะแนนสอบ
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เฉลี่ยของนักเรียนและผลลัพธ์อ่ืนๆ คือ อัตราการเลื่อนชั้น อัตราการซ้ําช้ัน และอัตราการสําเร็จการศึกษา  โดย
มีเกณฑ์ของการให้ผลตอบแทนคือ โรงเรียนต้องเพิ่มดัชนี IDEB ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
และมูลค่าของผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราความสําเร็จ ส่วนการจัดสรรผลตอบแทนให้ครูแต่ละคนในโรงเรียนจะ
พิจารณาตามอัตราการเข้าสอนและขาดสอนของครูแต่ละคน (Bruns et al. 2011) 
 

- หลักเกณฑ์วิธีการคิดผลงานครู   
การคิดผลงานครูมี 2 วิธีหลัก ได้แก่ อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  วิธีแบบอิงเกณฑ์จะให้คะแนนผลงานครู โดย

เปรียบเทียบระดับคะแนนสอบหรือคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น เช่น กฎหมาย No Child Left 
Behind (NCLB) ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้แต่ละมลรัฐกําหนดเกณฑ์คะแนนประสิทธิภาพ (proficient 
score) หรือระดับคะแนนขั้นตํ่าที่นักเรียนควรสอบได้และประเมินผลงานของโรงเรียนและครูด้วยจํานวน
นักเรียนที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนนักเรียนที่มีระดับคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์จะไม่ถูกนับเป็นผลงาน
ให้กับครู 
 

อีกตัวอย่างคือ ในมลรัฐฟลอริดา ระบบ the Special Teachers Are Rewarded (STAR) นั้น
ประเมินผลงานของครูด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยกําหนดเกณฑ์คะแนนผลงานครูที่จะได้รับตามการเพิ่มผล
คะแนนในระดับต่างๆ ตามตารางที่ 4.5 ซึ่งจะแบ่งคะแนนสอบออกเป็น 6 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะบ่งบอกถึง
ระดับความรู้และความสามารถของนักเรียนแตกต่างกัน  เช่น ถ้านักเรียนมีผลสอบอยู่ในช่วงคะแนน 3 ในปี 
2006 จากเดิมที่อยู่ในช่วงคะแนน 2 ในปี 2005 ครูจะได้รับ 205 คะแนน เป็นต้น (Neal 2008) 
 
ตารางที่ 4.5 คะแนนผลงานของครูในการยกระดับผลการเรยีนของระบบ the Special Teachers Are 

Rewarded (STAR) 

 
ท่ีมา: Neal (2008) 
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ส่วนวิธีแบบอิงกลุ่มจะให้คะแนนผลงานกับครู โดยเปรียบเทียบระหว่างระดับคะแนนหรือคะแนนที่
เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เรียนกับครูแต่ละคน เช่น แบบจําลองคะแนนส่วนเพิ่ม (Value-Added Model หรือ 
VAM) จะคํานวณหาคะแนนที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการสอนของครู โดยควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอ่ืนที่มีผล
ต่อการเรียน แบบจําลองจะใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติคิดคํานวณคะแนนผลงานของครู โดยมีหลักการพื้นฐานที่ว่า
ผลงานของครูคือ ผลต่างระหว่างคะแนนที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียนและคะแนนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นของนักเรียน
คนเดิมหรือกลุ่มเดิมแต่สอนโดยครูคนอื่น (Braun 2010) ยกตัวอย่างอย่างง่ายในการอธิบาย เช่น ในการ
คํานวณผลงานของครู A ที่สอนนักเรียน ก. ให้สอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น 10 คะแนน แบบจําลอง VAM จะคิด
คํานวณโดยมีลักษณะคล้ายกับการสร้างสถานการณ์จําลองที่นักเรียน ก. เรียนกับครูคนอื่นและคํานวณคะแนน
ที่เพิ่มขึ้น ถ้าคะแนนที่เพิ่มขึ้นคํานวณได้ 7 คะแนน ผลงานครู A จะเท่ากับ 10 – 7 = 3  

 
อีกรูปแบบของวิธีการคิดผลงานแบบอิงกลุ่มคือ การประเมินแบบ Pay-for-percentile  ผลคะแนน

ของครูจะคิดจากอันดับหรือตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนปีปัจจุบันของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โดย
นักเรียนจะถูกจัดกลุ่มตามผลคะแนนของปีก่อนหน้าและภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน (Neal 2011) เช่น 
ในการคิดคะแนนผลงานของครูในระดับช้ัน ม.4  นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาหรือทั้งประเทศจะจัด
กลุ่มตามคะแนนสอบในชั้น ม. 3 และจะเรียงผลการสอบชั้น ม. 4 ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม สมมติว่า นาย ก. มี
ผลคะแนนสอบ 30 คะแนนจาก 50 คะแนนในระดับช้ันม. 3  ในการคิดผลงานให้กับครู A ที่สอนนาย ก. ใน
ระดับช้ันม. 4  นาย ก. จะถูกจัดรวมกลุ่มเข้ากับนักเรียนคนอื่นที่มีผลสอบ 30 คะแนนในชั้น ม. 3 และหากผล
การสอบในระดับช้ัน ม. 4 ของนาย ก. อยู่ตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของกลุ่มดังกล่าว ครู A ก็จะได้คะแนน
ผลงาน 90 คะแนนจากการสอนนาย ก.  ผลงานของครู A จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของผลคะแนนดังกล่าวจาก
นักเรียนทุกคนในห้องเรียน ดังนั้น ผลคะแนนของครูจึงขึ้นอยู่กับว่า ครูสามารถสอนให้นักเรียนมีผลการเรียน
ดีกว่านักเรียนกลุ่มเดียวกันเป็นจํานวนกี่คน โดยไม่สนใจระดับผลการเรียน    
 

การออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการให้ผลงานครูควรจะต้องคํานึงถึงปัจจัยซึ่งผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรม
การสอนของครูอย่างน้อย 3 ประการที่วิธีแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป 
ดังต่อไปนี้  
 

ประการที่หนึ่งคือการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของสังคม การประเมินควรต้องจูงใจครูให้เพิ่ม
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนให้ถึงระดับผลการเรียนที่สังคมต้องการและลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาด้วย  
 

วิธีการแบบอิงเกณฑ์ตอบโจทย์ประเด็นนี้โดยตรง โดยกําหนดเกณฑ์คะแนนให้สะท้อนถึงเป้าหมายของ
สังคม เช่น จะให้คะแนนผลงานกับครูก็ต่อเมื่อผลการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าเท่านั้น หรือให้น้ําหนัก
คะแนนผลงานกับการยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มที่เสียเปรียบด้านภูมิหลังทางสังคม
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เศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ํา ในทางตรงกันข้าม วิธีการประเมินแบบอิง
กลุ่มและการประเมินด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้น (value-added) ถูกวิจารณ์ว่าเสมือนยอมรับความไม่เท่าเทียมด้าน
สัมฤทธิผลทางการศึกษาระหว่างนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน เพราะครูอาจจะได้รับคะแนน
ผลงานดี ทั้งที่ระดับคะแนนของนักเรียนยังอยู่ในระดับตํ่า หรือเพราะคะแนนผลงานของครูขึ้นอยู่กับผลงานของ
ครูคนอื่น ในกรณีที่ครูส่วนใหญ่มีผลงานต่ํามาก ครูก็อาจจะได้รับคะแนนผลงานในระดับดี ถึงแม้ไม่สามารถ
ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น (OECD 2008 และ Betebenner and Linn 2010)    

 
อย่างไรก็ตาม การกําหนดเกณฑ์มักผิดพลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอในการจูงใจครูให้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตามเป้าหมาย เช่น การประเมินในกฎหมายกรณี NCLB ที่มีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน วัดผลงานของโรงเรียนด้วยจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงระดับทักษะของนักเรียนที่สังคมต้องการ แต่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ ครูเน้นสอนเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มปานกลางที่มีระดับคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ไม่มาก และละเลยนักเรียนกลุ่มเก่งที่มีระดับคะแนน
มากกว่าเกณฑ์อยู่แล้วและนักเรียนกลุ่มอ่อนที่อยู่ห่างจากเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่ามาก (Neal and Schanzenbach 
2010) เพราะภายใต้หลักเกณฑ์นี้ การสอนนักเรียนกลุ่มเก่งให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นจะไม่เพิ่มผลงานให้กับครู และ
แม้ครูจะยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนได้มาก แต่หากระดับผลคะแนนยังไม่ถึงระดับคะแนน
ประสิทธิภาพ การยกระดับผลการเรียนนี้ก็จะไม่เพิ่มผลงานให้กับครูเช่นกัน 

 
กรณีระบบ STAR ก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับการลดความเหลื่อมล้ํา โดยให้คะแนนผลงานกับการยกระดับผล

การเรียนของกลุ่มนักเรียนเก่งมากกว่า ตามตารางที่ 4.5 ในการยกระดับผลการเรียน 1 ช่วงคะแนน ครูจะได้
คะแนนผลงานมากที่สุด 215 คะแนนในกรณีที่ผลการเรียนขึ้นจากช่วงคะแนนที่ 4 เป็น 5 แต่กลับได้คะแนน
ผลงานลดลงตามระดับผลการเรียนเริ่มต้นของนักเรียน เช่น การยกระดับผลการเรียนขึ้นจากช่วงคะแนนที่ 3 
เป็น 4 ครูจะได้ผลงาน 210 คะแนนเท่านั้น (Neal 2011)   

 
ประการที่สองคือการคาดการณ์คะแนนผลงานของครู  ในการประเมินผลงาน ครูจะทุ่มเทการสอน

เพื่อให้ได้คะแนนผลงานตามที่คาดหวัง แต่หากครูคาดการณ์คะแนนผลงานได้ยากและได้รับคะแนนผลงานต่ํา
กว่าที่คาดหวัง (เมื่อพิจารณาจากความทุ่มเทของตนและผลการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น) ครูก็อาจจะหมด
กําลังใจในการสอนได้ (Bruns et al. 2011)   

 
ครูจะคาดการณ์คะแนนผลงานในการวัดผลงานแบบอิงกลุ่มได้ยากกว่าแบบอิงเกณฑ์ เพราะภายใต้การ

วัดผลงานแบบอิงเกณฑ์  ครูจะได้รับผลงานตามเงื่อนไขที่กําหนดอย่างแน่นอน ในทางตรงกันข้าม  ในแบบอิง
กลุ่ม คะแนนผลงานของครูจะขึ้นอยู่กับผลงานของครูคนอื่นภายในกลุ่มที่จะเปรียบเทียบด้วย แม้ครูยกระดับผล
การเรียนได้สูงแล้ว แต่ครูอาจได้ผลงานตํ่ากว่าที่คาดหวัง เนื่องจากครูคนอื่นทําผลงานได้ดีกว่า  หากเป็นเช่นนี้
ติดต่อกันหลายครั้ง ก็ลดทอนกําลังใจของครู  
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ประการที่สามคือความท้าทายและความสอดคล้องกับบริบท การวัดผลงานครูแบบอิงเกณฑ์จะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจะต้องไม่ง่ายหรือยากเกินไป เพื่อท้าทายและกระตุ้นให้ครูทุ่มเทการ
สอนหรือพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีขึ้น และเกณฑ์ดังกล่าวควรต้องปรับเปลี่ยนตามพลวัตของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความท้าทายของเกณฑ์ด้วย เช่น เมื่อระบบการศึกษามีนวัตกรรมการสอนที่ดีขึ้นหรือข้อสอบถูกปรับให้ง่ายขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนนเดิมจะง่ายขึ้นและความท้าทายก็จะลดลง (Neal 2008 และ 2011)   

 
อย่างไรก็ตาม การกําหนดและปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมและการรักษาเสถียรภาพความยากง่ายของ

ข้อสอบนั้นไม่เพียงแต่มีความยากในด้านเทคนิค แต่ยังอาจจะได้รับแรงกดดันจากกลุ่มทางการเมืองและสังคมซึ่ง
ทําให้เกณฑ์อาจง่ายหรือยากเกินไป  โดยงานศึกษาของ Cronin et al. (2007) แสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีแรง
กดดันทางการเมืองในการกําหนดเกณฑ์คะแนนประสิทธิภาพของแต่ละมลรัฐให้ง่ายขึ้น เพื่อให้โรงเรียนผ่านการ
ประเมินตามกฎหมาย NCLB 

 
ในทางตรงกันข้าม วิธีการให้คะแนนแบบอิงกลุ่มจะมีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความรู้และ

ความสามารถของครูและความยากง่ายของข้อสอบ หากระดับความรู้ของครูทั้งระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือ
ข้อสอบถูกปรับให้ง่ายขึ้น ผลงานของครูแต่ละคนยังอาจเท่าเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะเมื่อคํานวณ
ผลงานของครู จะต้องเปรียบเทียบผลงานของครูคนอื่น ซึ่งน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (Neal 2011) 

 
ขั้นที่ 2 การออกแบบการให้ผลตอบแทนครูต้องพิจารณาอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักเกณฑ์

การให้ผลตอบแทนครู  มูลค่าของผลตอบแทน และระยะเวลาการให้ผลตอบแทน 
 

- หลักเกณฑ์การให้ผลตอบแทนครู แบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก  
วิธีการแรก การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงาน (performance standard) ภายใต้วิธีการนี้ ครูจะได้รับ

ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อทําผลงานถึงเกณฑ์ที่กําหนด โดยการคิดผลงานของครูเป็นได้ทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม
ได้ เช่น โครงการ School-Wide Bonus Program ใน New York City ประเมินผลงานของโรงเรียนด้วยดัชนี
คุณภาพซึ่งประกอบด้วยหลายตัวช้ีวัด เช่น จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้น อัตราการเรียนจบ และ
อัตราการเข้าเรียน เป็นต้น โดยมีการกําหนดเกณฑ์เป้าหมายอัตราการเพิ่มดัชนีในแต่ละปี ถ้าโรงเรียนมีคะแนน
ดัชนีเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย ครูจะได้รับเงินผลตอบแทน 3,000 ต่อคน แต่ถ้าดัชนีไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายแต่
เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของเป้าหมาย ครูจะได้รับเงินผลตอบแทน 1,500 ดอลลาร์ (Fryer 2011) หรือ
โครงการ Teacher Advancement Programme (TAP) ใช้แบบจําลองคะแนนที่เพิ่มขึ้น (VAM) ซึ่งเป็นวิธีการ
วัดผลงานของครูแบบอิงกลุ่ม แต่โครงการจะให้รางวัลแก่ครูที่มีผลการประเมิน (หน่วยเป็นค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานหรือ S.D.) จากแบบจําลองถึงเกณฑ์ที่กําหนดตามตารางที่ 4.7 (Hudson 2010) 
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วิธีการที่สอง การให้รางวัลตามอันดับของผลงาน (rank-order tournament) ภายใต้วิธีการนี้ ครูจะ
ได้รับผลตอบแทนก็ต่อเมื่อทําผลงานได้ตามอันดับขั้นตํ่าที่กําหนดขึ้นไป เช่น ประเทศอิสราเอลใช้แบบจําลอง
คะแนนที่เพิ่มขึ้นวัดผลงานครูรายบุคคล โดยแบ่งเป็นการวัดคะแนนการสอบที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนและอัตรา
การเรียนจบที่เพิ่มขึ้น ครูที่มีผลการประเมินมากกว่าค่าเฉลี่ย (มากกว่า 0 S.D.) เท่านั้นมีสิทธิได้รับรางวัล โดย
ผลการประเมินของครูจะถูกจัดอันดับออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งครูจะได้รับรางวัลตามอันดับดังตารางที่ 4.6 หรือ 
มลรัฐดัลลัสใช้แบบจําลองคะแนนที่เพิ่มขึ้นประเมินผลงานของโรงเรียนที่มีต่อผลการเรียน อัตราการเข้าเรียน 
และอัตราการออกกลางคัน โดยร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่มีคะแนนผลงานดีที่สุดจะได้รับผลตอบแทนเท่านั้น 
จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 โครงการนี้ให้ผลตอบแทนแก่ครู โดยพิจารณาอันดับของผลงาน ไม่ใช่คะแนนของผลการ
ประเมินจากแบบจําลองคะนนที่เพิ่มขึ้น (Ladd 1999) 

 
ตารางที่ 4.6 การใหผ้ลตอบแทนตามอันดบัในประเทศอสิราเอล 

อันดับผล
ประเมิน VAM 

คะแนนผลงาน 
ในการเพิ่มคะแนนสอบ 

คะแนนผลงาน
ในการเพิ่มอัตราการสอบผ่าน 

ผลคะแนนรวม ผลตอบแทน

1 16 20 30-36 7500 

2 12 15 21-29 5750 

3 8 10 10-20 3500 

4 4 5 9 1750 

ท่ีมา: Lavy 2009 

 
เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การคิดผลงานของครู  การออกแบบหลักเกณฑ์การให้รางวัลก็ต้องคํานึงถึงเรื่อง

การคาดการณ์และความท้าทาย ซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจของครู   
 
การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลการประเมินมีจุดเด่นและจุดด้อยเหมือนกับการวัดผลงานแบบอิงเกณฑ์ ที่

ครูจะได้รับรางวัลตามที่คาดหวังอย่างแน่นอนเมื่อมีผลการประเมินถึงเกณฑ์  การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานจะ
กระตุ้นให้ครูทุ่มเทการสอนหรือพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อเกณฑ์ที่ กําหนดขึ้นท้าทายต่อ
ความสามารถของครูและปรับเปลี่ยนตามนวัตกรรมการสอนหรือความยากง่ายของข้อสอบด้วย  อย่างไรก็ตาม 
การกําหนดเกณฑ์และการรักษาเสถียรภาพของข้อสอบนี้ก็มีความยากในด้านเทคนิคและก็มักได้รับแรงกดดัน
จากกลุ่มทางการเมืองและสังคม ซึ่งทําให้การปฏิรูปนั้นล้มเหลว เช่น โครงการ The POINT ในแนชวิลล์ 
(Nashville) ซึ่งวัดผลงานครูด้วยแบบจําลองคะแนนที่เพิ่มขึ้น กําหนดเกณฑ์การได้รับผลตอบแทนไว้ค่อนข้างสูง 
โดยครูที่จะได้รับผลตอบแทนต้องมีคะแนนผลประเมินเท่ากับคะแนนผลประเมินในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80, 90 และ 
95 ของช่วงสองปีก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งร้อยละ 50 ของครูมีโอกาสเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่จะได้ผลตอบแทน 
เมื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนค่อนข้างน้อย ครูส่วนใหญ่จึงไม่ปรับตัว และผลการเรียนของกลุ่มนักเรียนใน
โครงการจึงไม่เพิ่มขึ้นดีกว่าโรงเรียนนอกโครงการ หรือในโครงการ School-Wide Bonus Program ที่กล่าว
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ข้างต้น ร้อยละ 91 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ผลตอบแทน และมีถึงร้อยละ 89 ของโรงเรียนได้รางวัล
สูงสุด แต่ผลการเรียนโดยรวมของโรงเรียนในโครงการไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าโครงการ สาเหตุ
ของความล้มเหลวน่าจะเป็นเพราะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการออกข้อสอบให้ง่ายขึ้น (Neal 2008 และ 
2011)  

 
ขณะที่ ภายใต้การให้ผลตอบแทนตามอันดับ ครูไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องทําผลการประเมินขั้นตํ่าระดับใด

แล้วจะได้รับรางวัล ครูบางคนทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่และได้รับผลงานตามที่คาดหวังไว้แล้ว แต่เมื่อจัด
อันดับ ผลงานยังไม่ถึงอันดับขั้นตํ่าที่กําหนดและไม่ได้รับผลตอบแทน หากเป็นเช่นนี้ติดต่อกันหลายครั้ง ครูอาจ
หมดกําลังใจในการสอน21 

 
อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลตามอันดับถือว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูจะแข่งขัน

พัฒนาการสอนให้นักเรียนมีผลการเรียนดีที่สุด เพื่อให้ผลงานของตนมีอันดับสูงสุด ครูที่ได้รับรางวัลก็ย่อมเป็น
คนที่มีความสามารถสูงสุดและใช้ความสามารถด้านการสอนอย่างเต็มที่ แตกต่างจากการให้รางวัลตามเกณฑ์ 
ซึ่งการเจรจาทางการเมืองอาจกําหนดเกณฑ์ผลการประเมินขั้นตํ่านี้ไว้ตํ่ามากไป โดยครูที่ได้รับรางวัลอาจยังไม่
จําเป็นต้องใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่หรือไม่จําเป็นต้องพัฒนาการสอน Neal (2011) ได้ต้ัง
ข้อสังเกตว่า แม้การศึกษาที่ผ่านมาจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้ผลตอบแทนตามอันดับ แต่การให้
ผลตอบแทนตามอันดับยังไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติจริงและยังมีการทดลองใช้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการให้
ผลตอบแทนตามเกณฑ์ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะสหภาพครูมักเข้ามีส่วนร่วมกับกระบวนการกําหนดนโยบาย
การศึกษาและมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ผลงานมากกว่าตามอันดับของผลงาน 
เนื่องจากสามารถเข้ามาควบคุมหรือต่อรองเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผลตอบแทนได้ง่ายกว่า 

 
นอกจากนี้ แม้การให้รางวัลตามอันดับจะกําหนดอันดับที่จะได้รับรางวัลเท่าเดิม แต่ระดับผลการ

ประเมินของครูอันดับสุดท้ายที่ได้รับรางวัลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น ความยากง่ายของ
ข้อสอบและคุณภาพการสอนของครูทั้งระบบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะช่วยปรับระดับความท้าทายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (Neal 2011) เช่น ภาพที่ 4.20 แสดงกราฟการกระจายตัวของผลงานครู
เบ้ขวา ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพครูโดยทั่วไปค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย จะเห็นภาพได้ว่า แม้จะกําหนดให้ครู
ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีผลงานอันดับดี แต่ผลการประเมินในอันดับดีก็ยังอาจจะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก 
ในกรณีนี้ อาจมองได้ว่าการให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานอาจเหมาะสมกว่าอันดับของผลงาน อย่างไรก็ตาม ในอีก
มุมหนึ่ง ครูที่ไม่ได้รับรางวัลอาจเร่งปรับปรุงคุณภาพการสอน เพราะเห็นว่าระดับผลงานของครูอันดับสุดท้ายที่
ได้รับรางวัลไม่ได้สูงมากและเห็นโอกาสที่จะได้รับรางวัลด้วย และเมื่อคุณภาพการสอนของครูทั้งระบบสูงขึ้น

                                                            
21จุดบกพร่องนี้อาจไม่เป็นจริงในทุกสถานการณ์ เช่น โครงการที่ให้ผลตอบแทนตามผลงานในประเทศอิสราเอล เพราะมีจํานวนครูประมาณร้อยละ 
70 คุ้นเคยกับเกณฑ์การให้ผลตอบแทนลักษณะนี้ และมีถึงร้อยละ 60 ที่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้มีระยะเวลาสั้น 
หากโครงการมีระยะนานขึ้น ก็อาจมีผลเสียบั่นทอนกําลังใจของครูได้ 
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แล้ว ระดับผลงานของครูอันดับสุดท้ายที่ได้รับรางวัลก็จะสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งก็จะคงระดับความท้าทายสําหรับครู
และกระตุ้นครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน แม้มิได้มีการเปลี่ยนอันดับของผลการประเมินที่จะได้รับรางวัล  

 
ภาพที่ 4.20 กราฟการกระจายตัวของผลงานครูเบ้ขวา 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
ส่วนข้อวิจารณ์ที่ว่าการให้ผลตอบแทนตามอันดับจะกระตุ้นการแข่งขันระหว่างครูในโรงเรียนสูงเกินไป

และทําลายการทํางานร่วมกันระหว่างครูก็สามารถแก้ไขได้ โดยใช้การประเมินรายโรงเรียนแทนรายบุคคล ซึ่ง
จะทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียนแต่สนับสนุนการทํางานเป็นทีมภายในโรงเรียน  

 
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ผลงานและตามอันดับยังมีความยากง่ายใน

การบริหารจัดการแตกต่างกัน  โดยการให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ผลงานจะมีต้นทุนด้านข้อมูลและการบริหาร
สูงกว่าการให้ผลตอบแทนตามอันดับ เพราะจํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทนและมูลค่าผลตอบแทนรวมทั้งหมดจะ
ไม่คงที่ในแต่ละปี ย่ิงไปกว่านี้ หากเกณฑ์คะแนนที่กําหนดขึ้นง่ายเกิน ครูจะได้รับผลตอบแทนเป็นจํานวนมาก
จนก่อภาระทางการคลังได้  

 
ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณของการให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์ อาจแก้ไขด้วยการกําหนด

งบประมาณผลตอบแทนรวมทั้งหมดในแต่ละปีและจัดสรรผลตอบแทนให้กับครูที่มีผลงานถึงเกณฑ์ โดย
ผลตอบแทนจะไม่ได้ถูกกําหนดเป็นตัวเงินที่แน่นอน แต่กําหนดเป็นอัตราส่วนตามระดับผลงานของครูแต่ละคน 
เช่น จากตารางที่ 4.7 โครงการ TAP จะกําหนดงบประมาณการให้ผลตอบแทนทั้งหมด (6) และกําหนดการให้
ผลตอบแทนเป็นอัตราส่วนตามระดับคะแนนผลงาน (2) เมื่อทราบจํานวนครูที่ได้ผลงานในแต่ละระดับแล้ว (3) 
ก็จะสามารถคํานวณหาได้ว่าอัตราส่วนการให้ผลตอบแทน 1 ส่วนคิดเป็นจํานวนเงินเท่าใด (7) โดยใช้สูตรการ
คํานวณด้านล่าง 
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สูตรคํานวณ  

ผลตอบแทน 1 ส่วน
งบประมาณทั้งหมด

ผลรวมของ จํานวนครูในแต่ละระดับคะแนน อัตราส่วนผลตอบแทนในแต่ละระดับผลงาน
 

 
ตารางที่ 4.7 การใหผ้ลตอบแทนในโครงการ TAP 

 
ระดับผลงานของครู 

 
(1) 

อัตราส่วนการให้
ผลตอบแทน  
(หน่วย:ส่วน) 

(2) 

จํานวนครู
ในแต่ละระดับคะแนน 

 
(3) 

   
(2)*(3) = 

 
(4) 

ผลตอบแทนของ
ครูตามผลงาน 
(2) * (7) = 

(8) 
น้อยกว่า - 2 S.D. 0 0 0 0 

ระหว่าง -2 ถึง -1 S.D. 0 1 0 0 

ระหว่าง -1 ถึง 1 S.D. 1 2 2 250 

ระหว่าง 1 ถึง 2 S.D. 6 1 6 1500 

มากกว่า 2 S.D. 10 1 10 2500 

ผลรวมจํานวนอัตราส่วนทั้งหมด
ผลรวมของคอลัมภ์ (4) = 18 ส่วน 

(5) 
งบประมาณทั้งหมด = 4500

(6) 
มูลค่าผลตอบแทนต่อ 1 ส่วน

(6)/(5) = 250 
(7) 

ท่ีมา: Hudson (2010) 
 

แม้วิธีการให้ผลตอบแทนลักษณะนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเกินตัว แต่จะทําให้
มูลค่าผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทน โดยย่ิงมีครูจํานวนมากที่ได้รับผลตอบแทน 
มูลค่าผลตอบแทนก็ย่ิงจะลดลง ซึ่งอาจต่ํากว่าที่ครูคาดหวังไว้และลดแรงจูงใจของครูลงในที่สุด  หรือในอีกทาง
หนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าการแก้ไขนี้อาจไม่สนับสนุนครูให้ร่วมมือกันหรือทําให้ครูต้องแข่งขันกันทางอ้อม เพราะการ
ช่วยครูคนอื่นอาจลดผลตอบแทนของตัวเอง  
 

ส่วนการให้ผลตอบแทนตามอันดับจะมีต้นทุนด้านข้อมูลและการบริหารงบประมาณต่ํากว่า เพราะ
ผู้บริหารนโยบายจะทราบจํานวนครูที่จะได้รับผลตอบแทนและงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดชัดเจนกว่า 
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- มูลค่าของผลตอบแทนและจํานวนผลตอบแทน 
จากการสํารวจของ OECD (2009) ยังไม่พบงานศึกษาใดกล่าวถึงหลักการในการกําหนดมูลค่าของเงิน

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม แต่โดยหลักการกว้างๆ แล้ว มูลค่าของผลตอบแทนควรจะต้องมี
สัดส่วนไม่น้อยเมื่อเทียบกับเงินเดือนซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา การให้ผลตอบแทนตามผลงานจึง
จะจูงใจครูให้ปรับปรุงคุณภาพการสอน  

 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณที่จํากัด การกําหนดมูลค่าของผลตอบแทนให้สูง ย่อมมีผลให้จํานวนผู้

ที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลงไป ซึ่งทําให้ครูบางคนหมดกําลังใจ เพราะคิดว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนน้อย 
ในทางตรงกันข้าม การกําหนดให้มีผู้ที่ได้รับผลตอบแทนเป็นจํานวนมากเกินไป ก็จะไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน 
เพราะมูลค่าผลตอบแทนจะลดลงเท่านั้น และครูบางคนอาจมีโอกาสมากขึ้นที่ได้รับผลตอบแทน แม้ว่าไม่ได้
ปรับปรุงคุณภาพการสอน ดังนั้นจึงต้องหาสมดุลระหว่างมูลค่าและจํานวนผู้ที่ได้รับผลตอบแทน 

 
จากผลการศึกษาที่ผ่านมา โครงการให้รางวัลครูมักกําหนดมูลค่ารางวัลไว้ตํ่าเกินไปและมีจํานวนรางวัล

มากเกินไปจนครูส่วนใหญ่ได้รับรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องพัฒนาการสอนจํานวน เช่น มลรัฐเท็กซัสได้ริเริ่ม
โครงการให้รางวัลครูที่มีผลงานดี The Governor Educator Excellence Grant (GEEG) โดยโอนงบประมาณ
สนับสนุนแก่โรงเรียน 99 แห่งและให้โรงเรียนกําหนดเกณฑ์การให้รางวัล มูลค่ารางวัลและจํานวนรางวัลเอง ผล
ปรากฏว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มักกําหนดมูลค่ารางวัลต่อคนค่อนข้างตํ่า (น้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์) และมีจํานวน
รางวัลมาก ครูส่วนใหญ่จึงได้รับรางวัลคนละ 1,000 – 3,000 ดอลลาร์ โดยไม่ได้ปรับปรุงการสอน และผลการ
เรียนของนักเรียนก็ไม่ได้ดีขึ้น (Taylor and Springer 2009) 

 
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปผลตอบแทนในช่วงหลังก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่า สัดส่วน

ของเงินผลตอบแทนต่อเงินเดือนก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตามตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8 มูลค่าของผลตอบแทนของโครงการปฏิรปูผลตอบแทน 
 ช่วงเวลา มูลค่าตํ่าสุด มูลค่าสูงสุด สัดส่วนต่อเงินเดือน
โครงการปฏิรูปผลตอบแทนในสหรัฐ 
School Incentive Program (Dallas, Texas) 1992-1995 450 1,000 10-22 

Merit Pay Program (State of Michigan) 1996-1997 1,000 5,000 12.5 - 62.5

Teacher Advancement Program 1999-ปัจจุบัน 2,500 12,000 45-216

Achievement Challenge Pilot Project 
(Little Rock, Arkansas) 

2005-2007 350 7,600 8-174 

Governor Educator Excellence Grant Program
(State of Texas) 

2005-2008 75 15,000 1.3-270

Professional Compensation System for 
Teachers (Denver, Colorado) 

2005-ปัจจุบัน 400 2,500 7.2-45 

ASPIRE Program (Houston, Texas) 2005-ปัจจุบัน 250 8,600 4.5-154.8

POINT Experiment (Nashville, Tennessee) 2006-2009 5,000 15,000 90-270

Texas Educator Excellence Grant Program
(State of Texas) 

2007-ปัจจุบัน 20 20,460 0.4-365

Team Incentive Project (Round Rock, Texas) 2008-ปัจจุบัน 6,000 6,000 108 

School-Wide Performance Bonus Program
(New York City, New York) 

2008-ปัจจุบัน 1,400 3,600 25.2-64.8

โครงการปฏิรูปผลตอบแทนในประเทศอื่น 

School Performance Program (Israel) 1996-1997 1,000 2,500 30-75 

International Christelijk Steuenfonds 
Incentive Program (Buso and Teso, Kenya) 

1998-1999 26 51 21-43 

Salario al Merito (Bolivia) 1998-1999 300 333 66 

Teacher-Incentive Experiment (Israel) 2001-ปัจจุบัน 1,750 15,000 10-40 

Carrera Magisterial (Mexico) 1993-ปัจจุบัน 27-224

Sistema Nacional de Evaluacion de 
Desempeno de los Establecimientos 
Educacionales (Chile) 

1996-ปัจจุบัน 439 439 4.7-7.2

Performance Threshold and Upper Pay Scale 
System (England) 

1999-ปัจจุบัน 2,000 2,000 9 

Incentivo Colectivo a Escuelas (Bolivia) 2001-ปัจจุบัน 281 281 5-19 

Randomized Evaluation Project (Andhra
Pradesh, India) 

2006-ปัจจุบัน 2.25 450 33-50 

ท่ีมา: OECD (2008) 
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- ระยะเวลาการให้ผลตอบแทน 
การให้ผลตอบแทนตามผลงานของครูซึ่งวัดจากผลการเรียนควรจะเป็นรายปี เพราะผลตอบแทนที่

ได้รับในแต่ละปีถือว่าผลตอบแทนของการยกระดับผลการเรียนในปีดังกล่าว (Odden 2008) แตกต่างจากการ
ให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินสมรรถนะการสอนที่อาจจะมีระยะเวลานานกว่าได้ เพราะสมรรถนะการ
สอนเป็นสิ่งที่มีความคงเส้นคงวากว่า  
 

นอกจากนี้ การให้ผลตอบแทนไม่ว่าจะตามผลงานหรือตามสมรรถนะการสอนมิควรมีระยะเวลานาน
เกินหรือถาวร เพราะจะทําให้มีลักษณะเหมือนกับเงินเดือนปกติและอาจบิดเบือนแรงจูงใจของครูในการสอนได้ 
เช่น เมื่อครูได้รับเลื่อนขั้นตําแหน่งจากการประเมินผลงานและครูไม่ต้องรับการประเมินเพื่อคงตําแหน่งอีก ครู
บางคนอาจลดความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะการสอนและความทุ่มเทในการสอนนักเรียนลง เพราะครูจะ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งเท่าเดิม ไม่ว่าจะพัฒนาตนเองหรือไม่และไม่ว่าผลการเรียนของผู้เรียนจะดีขึ้นหรือ
ลดลง 
 

ค. ข้อวิจารณ์และข้อถกเถียง 
อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลครูตามผลการเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ยังมีข้อจํากัดดังนี้  

 
1. ในการประเมินผลงานด้วยผลการเรียนของนักเรียน ครูจะทราบแต่เพียงผลประเมินเท่านั้น แต่ไม่

ทราบถึงสาเหตุหรือจุดบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงการพัฒนาการสอนและเพิ่มผลประเมินให้สูงขึ้น ครูบางคน
อาจรู้สึกไม่พอใจที่แม้ได้ทุ่มเทการสอนแล้ว แต่ผลการประเมินกลับตกตํ่าอย่างต่อเนื่อง และต่อต้านการประเมิน
แนวนี้ดังที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ ช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 (Murnane and Cohen 1986) 
 

ปัญหาข้างต้นน่าจะทวีขึ้นไปอีกในการประเมินด้วยแบบจําลองคะแนนส่วนเพิ่ม เพราะแบบจําลองยังมี
ปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งทําให้ผลการประเมินมักไม่มีเสถียรภาพ ครูบางคนมีผลประเมินในกลุ่มดีที่สุดในปีก่อนแต่
กลับมีผลประเมินในกลุ่มแย่ที่สุดในปีปัจจุบัน (McCaffrey, Sass and Lockwood 2008 and Corcoran 
2010) 
 

2. การสอบมาตรฐานซึ่งเป็นวิธีหลักในการวัดผลการเรียนของนักเรียน มักถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถวัด
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนบางด้านได้ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์ หรือทักษะการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น การให้รางวัลตามผลการสอบมาตรฐานอาจจูงใจครูสอนเฉพาะเนื้อหาที่จะออก
ข้อสอบ (teaching to the test) ซึ่งถือว่าเป็นการจํากัดการเรียนรู้ของนักเรียน  
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3) การให้ผลตอบแทนโดยพิจารณาทั้งความรู้และทักษะการสอนและผลการเรียนของนักเรียน 
จากท่ีกล่าวข้างต้น การปฏิรูประบบการประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนครูทั้ง 2 แนวทางต่างมีข้อดีและ

ข้อเสีย เช่น ผลการสอบมาตรฐานอาจไม่สามารถวัดทักษะระดับสูงของผู้เรียนและการประเมินผลงานด้วย
แบบจําลองคะแนนที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีความคงเส้นคงวา ในขณะที่การประเมินสมรรถนะการสอนอาจมีความคาด
เคลื่อนในการให้คะแนนด้วยการสังเกตและอาจไม่ครอบคลุมถึงความรู้และความสามารถ บางประการซึ่งมีผล
ต่อการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน แนวทางแก้ไขหนึ่งอาจเป็นการผสมผสานทั้ง 2 แนวทางเข้าด้วยกัน เพื่อ
ขจัดความคลาดเคลื่อนในแต่ละการประเมินตามที่กล่าวข้างต้น 
 

วิธีการที่มักใช้กันในกรณีที่มีตัวช้ีวัดคุณภาพการสอนหลายตัว คือ การหาค่าเฉลี่ย  อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการประเมินทั้งสองแนววัดสิ่งที่แตกต่างกัน โดยการประเมินหนึ่งวัดสมรรถนะการสอนโดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสอนของครูและหลักฐานต่างๆกับเกณฑ์ในแบบประเมิน ส่วนอีกการประเมินหนึ่งวัดผลงานด้วย
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน ผลการประเมินอาจไม่ควรถูกนํามารวมเป็นตัวช้ีวัดเดียว (Milanowski et 
al. 2011) 
 

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แนวทางการประเมินทั้ง 2 ร่วมกันคือ การพิจารณาผลประเมินทั้งสองแบบคู่ขนาน 
เช่น การให้รางวัลในโครงการ TAP จะแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน โดยส่วนแรกจะให้รางวัลตามผล
การประเมินด้านสมรรถนะการสอนและอีกส่วนจะให้รางวัลตามการประเมินผลการเรียนที่เกิดกับผู้เรียน22 
(Hudson 2010)  
 

นอกจากนี้ การประเมินแบบคู่ขนานนี้ก็อาจจะใช้สําหรับการให้รางวัลในลักษณะการเลื่อนตําแหน่งได้
ด้วยตามตารางที่ 4.9 จะเห็นได้ว่าการเลื่อนตําแหน่งต้องมีผลการประเมินสมรรถนะการสอนและการ
ประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนด นอกจากนี้ เกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งเป็นครูชํานาญการยังมีทางเลือก 2 ทาง
ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามสร้างสมดุลระหว่างแนวทางการประเมินทั้ง 2 แนว โดยทางเลือกที่ 1 นั้นให้รางวัล
แก่ครูที่มีสมรรถนะการสอนดี แต่ผลประเมินจากแบบจําลองคะแนนที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีเสถียรภาพ ขณะที่
ทางเลือกที่ 2 นั้นให้ผลตอบแทนกับครูที่ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้สูง โดยครูอาจใช้วิธีสอนและ
สมรรถนะการสอนที่แตกต่างออกไปจากแนวทางการสอนในการประเมิน (Milanowski et al. 2011) 
  

                                                            
22ในการประเมินด้านผลการเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน สําหรับการประเมินผลงานของครูที่สอนวิชาที่มีการสอบมาตรฐาน การประเมินจะแบ่งย่อย
ออกเป็น ร้อยละ 30 สําหรับการประเมินรายบุคคล และอีกร้อยละ 20 สําหรับการประเมินรายกลุ่ม  
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ตารางที่ 4.9 ตัวอย่างการใช้การประเมินสมรรถนะการสอนและผลการสอบมาตรฐานในการเลื่อนตําแหน่ง  
ตําแหน่ง เกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง

การประเมินสมรรถนะการสอน* การประเมินผลงาน 
ครูผู้ช่วย มีคะแนนระดับพอใช้ในทุกด้านสมรรถนะการ

สอน 
-

ครู มีคะแนนระดับดีในทุกด้านสมรรถนะการสอน มีผลประเมินไม่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20  ติดต่อกัน 
3 ปี 

ครูชํานาญการ 
 

ทางเลือที่ 1: มีคะแนนระดับดีมาก 1 ใน 2 ของ
จํานวนด้านสมรรถนะการสอน และมีคะแนนไม่
ตํ่ากว่าระดับดีในด้านอื่น 
 
มีทางเลือที่ 2: คะแนนอย่างน้อยระดับดีในทุก
ด้านสมรรถนะการสอน 

ทางเลือที่ 1: มีผลประเมินไม่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
20  ติดต่อกัน 3 ปี 
 
 
ทางเลือที่ 2: มีผลประเมินไม่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
50  ติดต่อกัน 2ปี 

ครูเชี่ยวชาญ 
 

มีคะแนนระดับดีมาก 3 ใน 4 ของจํานวนด้าน
สมรรถนะการสอน 

มีผลประเมินไม่ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50  ติดต่อกัน 
2 ปี 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจาก Milanowski et. al. (2011) 

หมายเหตุ:  *ระดับคะแนนแบ่งเป็น ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก  

 
4.3.5  บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและ

เลื่อนขั้นวิทยฐานะ  
 

ในช่วงที่ผ่านมา ครูไทยได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ผลการเรียนของนักเรียน
ไทยกลับตกตํ่า ปรากฏการณ์นี้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาในระบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะ โดย
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีข้อบกพร่องสําคัญอย่างน้อย 2 ประการดังนี้  

1. ไม่มีการประเมินผลงานด้านการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะผลการสอบ
มาตรฐานของนักเรียน 

2. แม้มีการกําหนดสิ่งที่จะประเมินและน้ําหนักชัดเจน แต่ไม่กําหนดวิธีและเกณฑ์การให้คะแนน  
 
จากข้อบกพร่องข้างต้น ผลการประเมินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการและคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย
ผู้อํานวยการ แต่ผู้อํานวยการและคณะกรรมการไม่มีความเป็นจําต้องประเมินอย่างเข้มงวด เพราะแม้ผล
ประเมินไม่ได้ใกล้ความเป็นจริง ผู้อํานวยการก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการประเมินที่ผิดพลาด ในทางปฏิบัติแล้ว 
ครูก็ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนเกือบเท่ากันทั้งหมด ไม่ได้อิงกับความสามารถและผลงาน ซึ่งย่อมบั่นทอนกําลังใจ
ของครูเก่ง   
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ส่วนการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีปัญหาสําคัญอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ 
1. แม้มีการประเมินด้วยผลการเรียนของผู้เรียน แต่ยังมีน้ําหนักค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 10 

ของคะแนนทั้งหมด และมีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่พิจารณาด้วยผลการสอบมาตรฐาน 
2. ให้น้ําหนักค่อนข้างมากกับการประเมินด้านที่วัดได้ยากและไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

โดยตรง ซึ่งอาจเบี่ยงเบนครูให้สนใจการทํางานวิจัยซึ่งไม่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนจริงใน
ห้องเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อหาหลักฐานสําหรับการประเมินมากกว่า
การเตรียมการสอน  

3. แม้มีการกําหนดวิธีและเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน แต่วิธีและเกณฑ์การให้คะแนนเน้น
ตรวจเพียงความสมบูรณ์และความบกพร่องเอกสารและชิ้นงานเท่านั้น วิธีและเกณฑ์การให้
คะแนนยังขาดการประเมินด้วยการสังเกตการจัดการเรียนการสอนจริง 

4. ยังไม่มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะ ซึ่งอาจทําให้ครูที่มีวิทยฐานะสูงแล้วอาจไม่ได้ต้ังใจสอน
นักเรียนและพัฒนาตัวเอง โดยครูยังได้รับเงินวิทยฐานะเท่าเดิม   

 
จากปัญหาข้างต้นเหล่านี้ การเลื่อนวิทยฐานะจึงไม่ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียนและสมรรถนะการสอน  

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการปฏิรูประบบประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนนั้นมีอยู่ 2 แนวทาง

หลัก แนวทางแรกการให้ผลตอบแทนตามความรู้และความสามารถด้านการสอน แนวทางนี้จะต้องปรับปรุงการ
ประเมินสมรรถนะการสอน โดย 1. กําหนดความรู้และสมรรถนะที่จะทําการประเมินให้เชื่อมโยงกับการ
ยกระดับผลการเรียนของนักเรียน 2. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน มีตัวอย่างพฤติกรรมและตัวอย่าง
หลักฐานในแต่ละระดับคะแนน 3. มีวิธีการประเมินทั้งการประเมินโดยการนําเสนอความสามารถของครูผ่าน
แฟ้มผลงานและวีดีโอบันทึกการสอนและการประเมินโดยเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
และ 4. มีการฝึกอบรมผู้ประเมินและตรวจสอบคุณภาพผู้ประเมิน    

 
การประเมินสมรรถนะการสอนมีข้อดีที่ไม่ได้อิงกับนวัตกรรมการสอบมาตรฐาน ซึ่งยังค่อนข้างจํากัด

และมักวัดและประเมินสมรรถนะได้เฉพาะความจําและความรู้ด้านเนื้อหาของนักเรียน ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหา
การสอนเพื่อสอบ อีกทั้ง การประเมินสมรรถนะการสอนนี้ยังช่วยบ่งบอกข้อบกพร่องที่ครูควรจะปรับปรุง ดังนั้น
แนวการประเมินนี้ยังส่งเสริมกับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูด้วย  

 
อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้มีข้อจํากัดบางประการ ได้แก่  1. ผลการประเมินสมรรถนะการสอนอาจไม่

สะท้อนผลการพัฒนาการเรียนของนักเรียน โดยครูอาจใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและช่วยพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียน แต่วิธีการสอนนี้สมรรถนะการสอนแตกต่างจากกรอบการสอนในการประเมิน 2. ผลการ
ประเมินยังอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากอคติของผู้ประเมิน  
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แนวทางที่สองคือการให้ผลตอบแทนตามผลงาน ซึ่งวัดด้วยผลการเรียนของนักเรียน แนวทางนี้จะมี
ขั้นตอนสําคัญอยู่ที่การแปลงผลการเรียนของผู้เรียนเป็นผลงานของครู โดยการออกแบบควรต้องพิจารณา
องค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. รูปแบบผลการเรียนของนักเรียนควรเป็นระดับคะแนนสอบของ
นักเรียนหรือพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียน 2. หน่วยของการประเมินควรเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และ 
3. การให้คะแนนควรเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การพิจารณาควรต้องคํานึงประเด็นสําคัญอย่าง 4 ประการ ได้แก่  

1. ความเป็นธรรมระหว่างครู ควรใช้วิธีที่ลดทอนผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อคะแนนของ
นักเรียนแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของครู เช่น ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจของนักเรียน เพื่อ
ลดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างครูที่สอนนักเรียนกลุ่มที่มีฐานะดีและครูที่สอนนักเรียนกลุ่ม
ที่มีฐานะไม่ดี ดังนั้น จึงควรวัดผลงานครูด้วยพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียน โดยวิธีทาง
เศรษฐมิติลดผลของปัจจัยอ่ืนๆ 

2. การคํานึงถึงผลงานรายบุคคลและการทํางานร่วมกันภายในโรงเรียน การเลือกประเมินเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มเพียงอย่างเดียวต่างก็มีข้อเสีย การประเมินรายบุคคลแม้จะเคารพ
ตระหนักถึงผลงานของครูแต่ละคน แต่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันภายในมากเกินไป ขณะที่
ประเมินรายกลุ่มสนับสนุนการทํางานและเรียนรู้ร่วมกัน แต่อาจก่อปัญหาที่ครูไม่มีผลงานแต่
ได้รับผลตอบแทน  จึงควรผสมผสานการประเมิน รายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อสร้างสมดุล  

3. เป้าหมายทางสังคม วิธีการประเมินควรจะกระตุ้นครูให้มีความพยายามยกระดับผลการเรียน
ของนักเรียนทุกคนไปถึงเกณฑ์คะแนนที่สังคมต้องการ ซึ่งย่อมหมายถึงการลดความเหลื่อมล้ําผล
การศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม แม้นี้จะเป็นหลักการที่ควรจะเป็น แต่มีข้อจํากัดในความเป็นจริง
นั้น นักเรียนที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจแตกต่างกันมีระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้แตกต่างกัน 
ทางแก้ไขอาจเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับครูที่สอนนักเรียนกลุ่มที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ
แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความพยายามของครู แต่วิธีที่น่าจะเหมาะสมกว่าคือการจัดสรรทรัพยกรที่
เพิ่มขึ้นเป็นรายหัวนักเรียนไปยังโรงเรียน เพราะโรงเรียนสามารถตัดสินใจใช้ทรัพยากรนี้ได้อย่าง
หลากหลายและตรงกับปัญหา เช่น อาจให้เป็นผลตอบแทนครูหรืออาจซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพิ่มเติม เป็นต้น (การจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมนี้จะกล่าวถึงในบทที่ 7) 

4. การคาดการณ์คะแนนผลงาน วิธีการประเมินควรจะทําให้ครูเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการ
ยกระดับผลการเรียนกับผลงานคะแนนที่จะได้รับ หรือกล่าวอีกนัยคือครูทราบว่าถ้าจะได้รับ
ผลงานคะแนนที่ต้องการ ควรจะต้องเพิ่มคะแนนเท่าใด   

 
ทั้งนี้ การวัดผลงานครูด้วยพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนโดยวิธีทางเศรษฐมิติเป็นการให้คะแนน

แบบอิงกลุ่ม จงึยากที่ครูจะคาดการณ์คะแนนได้ แต่ปัญหานี้ก็น่าจะบรรเทาลงได้ โดยครูใช้ข้อมูลคะแนนผลงาน
ในปีก่อนมาคาดการณ์   
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5. ความท้าทายและความสอดคล้องกับบริบท การใหค้ะแนนควรจะมีพลวัตปรับตัวตามนวัตกรรมการ
สอน ความสามารถของครูและความยากง่ายของข้อสอบ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการให้คะแนนแบบอิงกลุ่ม แต่หาก
จะใช้การให้คะแนนแบบอิงเกณฑ์ก็ควรจะมกีารควบคุมความยากง่ายของข้อสอบและมกีารปรับเกณฑ์คะแนน
เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะการสอนของครูและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป  

 
อย่างไรก็ตาม แนวทางการให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนของนักเรียนมีข้อจํากัดบางประการดังนี้  
1. ครูจะทราบเพียงผลงานที่วัดด้วยพัฒนาการผลการเรียน แต่จะไม่ทราบถึงสาเหตุและสมรรถนะที่

ควรพัฒนา  
 2. การสอบมาตรฐานยังมีข้อจํากัดสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน เช่น ทักษะการ
ทํางานเป็นทีม หรือทักษะด้านกีฬาและศิลปะ 
 

นอกจากนี้ ตามข้อเสนอแนะในบทที่ 3 ที่เสนอให้มีการสอบมาตรฐานเพียงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 การประเมินด้วยการพัฒนาผลการสอบจึงวัดได้เพียงผลงานรายกลุ่มเท่านั้น   
 

เนื่องจากแนวทางทั้งสองต่างมีข้อจํากัด จึงควรจะต้องผสมผสานการประเมินสมรรถนะการสอนและ
การประเมินผลงานครูด้วยการวัดพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนด้วยกันเพื่อสร้างสมดุล โดยใช้การประเมิน
สมรรถนะการสอนรายบุคคลควบคู่กับการประเมินผลงานครูแบบกลุ่ม  

 
ส่วนการให้ผลตอบแทนควรจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. เกณฑ์การให้

ผลตอบแทนควรเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  
 
การให้ผลตอบแทนแบบอิงเกณฑ์จะมีข้อดีอยู่ที่ครูคาดการณ์ผลตอบแทนได้ง่าย เพราะเมื่อได้ผลการ

ประเมินตามที่กําหนด ครูได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนตามที่กําหนด แต่ควรจะต้องมีการทบทวนความยาก
ง่ายเกณฑ์การได้รับผลตอบแทนตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น ความยากง่ายของข้อสอบที่เปลี่ยนไป 
ความสามารถของครูที่เปลี่ยนไป เป็นต้น เพื่อให้เกณฑ์การได้รับผลตอบแทนไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากจน
เกินไป  

 
ขณะที่การให้ผลตอบแทนแบบอิงอันดับจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก เพราะจะให้ผลตอบแทนกับครู

ที่สมรรถนะการสอนและผลงานดีที่สุดจํานวนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจะกระตุ้นครูให้มีความพยายามอย่างสูงสุด 
อย่างไรก็ตามการให้ผลตอบแทนนี้อาจมีผลลบด้วย เพราะครูเก่งที่มีผลงานดีบางคนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน
และหมดกําลังใจทํางาน  
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นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การเลือกวิธีอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มยังควรคํานึงถึงภาระทางการคลังด้วย วิธี
อิงเกณฑ์นั้นอาจก่อปัญหาทางการคลังมากกว่าอิงอันดับ เพราะวิธีอิงเกณฑ์จะกําหนดมูลค่าผลตอบแทนไว้
แน่นอน หากมีครูที่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมาก ย่อมต้องใช้งบประมาณมากไปด้วย ในทางตรงกันข้าม วิธีแบบอิง
อันดับจะกําหนดจํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน  

 
อย่างไรก็ตาม วิธีอิงเกณฑ์สามารถแก้ปัญหาภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการกําหนด

งบประมาณผลตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีและจัดสรรผลตอบแทนตามสัดส่วนระดับผลงานให้กับครูที่ผ่าน
เกณฑ์ แต่ภายใต้วิธีนี้ มูลค่าผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามจํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทน โดยย่ิงมีจํานวนครูผ่าน
เกณฑ์มาก มูลค่าผลตอบแทนต่อครูก็ลดลง ดังนั้นหากจะใช้วิธีนี้ ควรจะต้องมีการทบทวนความยากง่ายของ
เกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งด้วย  

 
ทั้งนี้ เนื่องจากการวัดผลงานครูด้วยพัฒนาการผลการให้คะแนน โดยวิธีทางเศรษฐมิติซึ่งเป็นวิธีแบบอิง

กลุ่ม ปัญหาข้างต้นของการให้ผลตอบแทนแบบอิงเกณฑ์น่าจะลดลงไปในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงน่าจะใช้
วิธีการให้ผลตอบแทนแบบอิงเกณฑ์และกําหนดงบประมาณผลตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีและจัดสรร
ผลตอบแทนตามสัดส่วนระดับผลงานให้กับครูที่ผ่านเกณฑ์ 

 
2. มูลค่าและจํานวนของผู้ที่ได้รับผลตอบแทน ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายใต้งบประมาณที่จํากัด 

จํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทนจะแปรผันกับมูลค่าผลตอบแทน ดังนั้นหากกําหนดเกณฑ์การได้รับผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแล้ว แต่ยังมีจํานวนครูที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างมาก ก็ควรจะต้องปรับเพิ่มงบประมาณ 
เพราะหากมูลค่าผลตอบแทนต่อคนน้อย ครูเก่งที่มีผลงานย่อมหมดกําลังใจในการทํางานด้วย  

 
3. ระยะการให้ผลตอบแทน การให้ผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นไปตามผลการประเมินสมรรถนะการสอน

หรือผลงานของครูก็ไม่ควรจะมีระยะเวลานานเกินหรือถาวร เพราะมีแนวโน้มที่ครูจะไม่กระตือรือร้นในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีดังนี้  

1. ควรปรับให้การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
การสอนและการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน โดยอาจมีน้ําหนักเท่ากัน 

2. สําหรับการประเมินสมรรถนะการสอน 
2.1 ควรประเมินสมรรถนะการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ครูควรจะฝึกฝนและเรียนรู้ 

เพื่อการประเมินสนับสนุนการฝึกอบรม โดยการประเมินอาจแบ่งออกเป็นความรู้
เนื้อหาวิชาที่สอน การจัดการเรียนการสอน และการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน 
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หรืออาจใช้การประเมินสมรรถนะการสอนอื่นเป็นต้นแบบในการออกแบบประเมิน เช่น 
แบบประเมินของ Danielson เป็นต้น 

2.2 ควรกําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน เช่น ตัวอย่างหลักฐานที่
จะนํามาประเมิน หรือตัวอย่างพฤติกรรมการสอนที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถในแต่
ละระดับคะแนน เป็นต้น โดยผสมสานระหว่างการประเมินแบบนําเสนอและการประเมิน
แบบสังเกตตามสภาพจริง เช่น การพิจารณาแผนการสอน การตรวจแบบฝึกหัดและให้
ข้อแนะนําต่อผู้เรียน และวีดีโอบันทึกการสอน ควบคู่ไปกับการเข้าสังเกตการจัดการเรียน
การสอนจริงแบบไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของเอกสารต่างๆ กับการ
จัดการเรียนในห้องเรียนจริง  

2.3 ควรผูกโยงผลตอบแทนของผู้อํานวยการและผู้บริหารโรงเรียนที่มีหน้าที่ทําการประเมิน
เข้ากับผลงานหรือพัฒนาการผลการสอบมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อผู้อํานวยการและ
คณะทํางานประเมินจะทําการประเมินอย่างจริงจังให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  

2.4 ควรจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการประเมินอย่างเข้มข้นให้กับผู้อํานวยการและครู
ตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ทําการประเมิน 

3. สําหรับการประเมินด้านการยกระดับผลการเรียนรายปีของผู้เรียน 
3.1 ควรใช้แนวทางการวัดผลงานครูด้วยพัฒนาการผลการสอบมาตรฐานของผู้เรียน โดย 

“พัฒนาการ” นี้หมายความถึง ช่องว่างที่ลดระหว่างระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้และ
ระดับคะแนนจริงตามที่ได้อธิบายไว้ เพื่อความเป็นธรรมต่อทั้งครูที่สอนนักเรียนกลุ่มเก่ง
และครูที่สอนนักเรียนกลุ่มอ่อน  

 
ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีดังนี้  

1. ควรปรับให้การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านหลัก ได้แก่ สมรรถนะ
การสอน การยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนา
และการเรียนรู้ของเพื่อนครู  

2. สําหรับการประเมินสมรรถนะการสอน 
2.1 ควรประเมินสมรรถนะการสอนชุดเดียวกันกับสมรรถนะที่จะประเมินเพื่อเลื่อนขั้น

เงินเดือนและสมรรถนะที่ต้องการให้ครูฝึกฝนและเรียนรู้ เพื่อให้การทํางานภายใน
โรงเรียน การฝึกฝนและเรียนรู้ และความก้าวหน้าทางสายอาชีพมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน 

2.2 ควรกําหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินที่ผสมผสานระหว่างการประเมินแบบนําเสนอ
และการประเมินแบบสังเกตตามสภาพจริง โดยอาจพิจารณาหลักฐาน แฟ้มผลงานควบคู่
ไปกับการสังเกตการสอนจริง  
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2.3 ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภายนอกโรงเรียนและตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้า
ประเมินด้วยการสังเกตการสอนจริง  

2.4 ควรจัดฝึกอบรมการประเมินอย่างเข้มข้นให้กับบุคคลที่จะมาเป็นผู้ประเมิน เพื่อพัฒนา
ทักษะการประเมินและสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
นอกจากนี้ ส่วนกลางอาจมีการสุ่มตรวจประเมิน เพื่อควบคุมคุณภาพการประเมินให้มี
มาตรฐาน 

3. สําหรับการประเมินการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน ควรใช้แนวทางการวัดผลงานครูด้วย
พัฒนาการผลการสอบมาตรฐานของผู้เรียน โดย “พัฒนาการ” นี้หมายความถึง ช่องว่างที่ลด
ระหว่างระดับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้และระดับคะแนนจริง 

4. สําหรับการประเมินความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรู้ของเพื่อนครู  
ดังที่กล่าวในข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบฝึกอบรมและเรียนรู้ของครู ครูที่มีตําแหน่งวิทย
ฐานะสูงขึ้นควรจะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียน
ของครูใหม่หรือครูที่มีตําแหน่งเป็นรองกว่าและการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นควรถูกประเมินความสามารถด้านนี้ด้วย 
โดยอาจประเมินด้วยการพิจารณาพัฒนาการสมรรถนะการสอนของครูที่ดูแล การพิจารณา
หลักฐานการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดบกพร่องของเพื่อนครูคนเพื่อให้คําแนะนํา หรือการ
พิจารณางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของการจัดการเรียน
การสอนและยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้  
ทั้งนี้ในกรณีที่จะพิจารณางานวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น ควรจะต้องมีการประเมินโดยการเข้า
สังเกตด้วย เพื่อยืนยันถึงสภาพจริงและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในงานวิจัย   

5. สําหรับเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ   
5.1 อาจใช้ผลรวมคะแนนผลประเมินในแต่ละด้านเป็นเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ โดยอาจ

กําหนดน้ําหนักด้านสมรรถนะการสอนและด้านการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนเป็น 
50:50 และสําหรับครูที่มีวิทยฐานะสูงและมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม อาจกําหนดน้ําหนักใน
การประเมินด้านสมรรถนะการสอน ด้านการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน และด้าน
ความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาและเรียนของครูคนอื่นด้านละร้อยละ 33.33   

 
หรืออาจใช้เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบคู่ขนาน โดยอาจมีลักษณะดังตารางที่ 4.11   
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ตารางที่ 4. 11 ตัวอย่างเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบคู่ขนาน 
 

ตําแหน่ง 
เกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง

การประเมินสมรรถนะการสอน* การประเมินผลงานด้วยพัฒนาการ
ผลการเรียน 

การประเมินการช่วยเหลือและ
สนับสนุนการเรียนของครูที่มี

ตําแหน่งรองกว่า 
ครูชํานาญการ มีคะแนนระดับดี 1 ใน 2 ของ

จํานวนด้านสมรรถนะการสอน 
มีผลการประเมินระหว่าง -1 ถึง 1 
S.D. 3 ปีติดต่อกัน 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

มีคะแนนระดับดีในทุกด้าน
สมรรถนะการสอน 

มีผลการประเมินระหว่าง 1 ถึง 2
S.D. 2 ปีติดต่อกัน 

ครูท่ีได้รับการดูแลมีพัฒนาการ
ด้านสมรรถนะการสอนและ
ผลงานดีขึ้นอย่างเด่นชัด  

ครูเชี่ยวชาญ มีคะแนนระดับดีมาก 1 ใน 2 ของ
จํานวนด้านสมรรถนะการสอน และ
มีคะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับดีในด้านอื่น 

มีผลประเมินระหว่าง 1 ถึง 2 S.D. 2 
ปีติดต่อกัน 
 
 

มีการนําแนวปฏิบัติการสอนใหม่
มาช่วยแก้ไขปัญหาจริงของการ
จัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนจนเกิดผลดีต่อผลการ
เรียนของนักเรียน 

ครู เชี่ ยวชาญ
พิเศษ 
 

มีคะแนนระดับดีมาก 3 ใน 4 ของ
จํานวนด้านสมรรถนะการสอน 

มีผลประเมินมากกว่า 2 S.D. ปี
ติดต่อกัน 
 

มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่พัฒนา
แนวการสอนใหม่ซ่ึงช่วยแก้ไข
ปัญหาจริงของการจัดการเรียน
การสอนและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนได้จริง 

หมายเหตุ:  *ระดับคะแนนแบ่งเป็น ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก  

 
6. ควรกําหนดให้มีการประเมินวิทยฐานะคงสภาพวิทยฐานะในทุก 5 ปี เพื่อกระตุ้นครูให้พัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
7. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินวิทยฐานะ โดยยกเลิกการกําหนดเงินวิทยฐานะในแต่ละ

ตําแหน่งเป็นตัวเงินชัดเจน เพราะครูที่ได้รับตําแหน่งมีจํานวนมากจนทําให้งบประมาณที่ต้ังไว้
ไม่พอจ่ายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และใช้วิธีการกําหนดเงินวิทยฐานะเป็นอัตราของฐาน
ผลตอบแทนตามตําแหน่งหรือผลงาน โดยฐานผลตอบแทนจะคํานวณจากจํานวนครูใน
ตําแหน่งวิทยฐานะและงบประมาณที่ต้ังขึ้น (ตารางที่ 4.12 และสูตรด้านล่าง) วิธีการจ่ายเงิน
วิทยฐานะนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเกินตัว  

 
  



227 

ตารางที่ 4.12 เงินวิทยฐานะในแต่ละตําแหน่งที่กําหนดเป็นตัวเงินใน พ.ร.บ. เงนิเดอืน เงินวทิยฐานะ และ
เงินประจาํตําแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และตัวอย่างการ

กําหนดเงินวิทยฐานะเปน็อัตราของฐานผลตอบแทน  
ตําแหน่งวิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) อัตราของฐานผลตอบแทน 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 2.5 เท่า

ครูเชี่ยวชาญ 9,900 2 เท่า

ครูชํานาญการพิเศษ 5,600 1.5 เท่า

ครูชํานาญการ 3,500 1 เท่า

 
 
สูตรคํานวณ ฐานผลตอบแทน 

ฐานผลตอบแทน
งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังขึ้น

ผลรวมของ จํานวนครูในแต่ละตําแหน่ง สัดส่วนของฐานผลตอบแทนในแต่ละตําแหน่ง
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บทที่ 5  
การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 

 
 

5.1 ความสําคญัของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีความเกี่ยวโยงกับระบบการประกันคุณภาพอย่างแนบแน่น โดยการ

ประกันคุณภาพการศึกษามีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน การติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเหล่านี้ควร
ที่จะกระทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาให้สูงขึ้นไปในอนาคต 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีการกําหนดบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งระบบประกันคุณภาพดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่จัดทํา
โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ที่รับผิดชอบโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน    

 
สมศ. ทําหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาภายนอกของ สมศ. นั้นมีเป้าหมายหลักคล้ายกับการประเมินคุณภาพภายนอกในประเทศต่างๆ 
กล่าวคือการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา (Accountability) โดยผลิตข้อมูลด้านคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง สังคมและผู้ดําเนินนโยบายด้าน
การศึกษา การประเมินนี้เองก็มีผลต่อแรงจูงใจและการดําเนินงานของโรงเรียน เพราะโรงเรียนต้องการให้ผล
ประเมินเหล่านี้ออกมาดี และจะปรับตัวตามองค์ประกอบและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ดังนั้น การประเมินที่ดี
ย่อมสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน นั่นคือ แรงจูงใจที่จะสอนให้นักเรียนได้รับสัมฤทธิผลที่ดี  กฎหมาย
กําหนดให้ สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับจากการ
ประเมินครั้งสุดท้าย และให้มีการนําเสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนด้วย 

 
อีกเป้าหมายหนึ่งของการประเมินของ สมศ. คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement) โดย

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วย ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา



238 

ใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด กฎหมายกําหนดให้ สมศ. จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
5.2 กรอบแนวคิด 

 
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษามีเป้าประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ นั่นคือ 1) การสร้างระบบความ

รับผิดชอบ (Accountability) และ 2) การสร้างระบบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (Improvement) โดยระบบ
ประกันคุณภาพที่ดีควรที่จะให้ความสําคัญกับเป้าประสงค์หลักทั้ง 2 ประการ โดยท่ีไม่มีลักษณะของการเป็น
ระบบจับผิดหรือตรวจสอบการทํางานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างความรับผิดชอบซึ่ง
เป็นเสมือนการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษาในการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ในขณะที่มุ่งค้นหาจุดแข็งเพื่อส่งเสริม และค้นหาจุดอ่อนเพื่อลดระดับ ซึ่งจะทําให้คุณภาพของสถานศึกษา
พัฒนาขึ้นในที่สุด (OECD, 2009) 

 
ระบบประกันคุณภาพโดยทั่วไป รวมท้ังกรณีของประเทศไทยด้วย จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ

หลัก ได้แก่ 1) ระบบประกันคุณภาพภายนอก และ 2) ระบบประกันคุณภาพภายใน ความแตกต่างหลักของทั้ง 
2 องค์ประกอบอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทําหน้าที่ประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายนอก 
หมายถึง ระบบที่มีหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพสถานศึกษาทุกแห่งในระบบ ในขณะ
ที่ระบบประกันคุณภาพภายในจะเป็นระบบที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเอง 

 
5.2.1 ระบบประกันคณุภาพเพื่อสร้างความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ระบบประกันคุณภาพภายนอกที่จัดทําโดยหน่วยงานกลางมีข้อได้เปรียบเหนือระบบประกันคุณภาพ

ภายในตรงที่สามารถสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการกําหนดกรอบในการประเมินลักษณะเดียวกัน
เพื่อใช้กับสถานศึกษาทุกแห่งทําให้สามารถนําผลการประเมินคุณภาพมาเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาได้ 
นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถรวบรวมบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
มาไว้ในที่เดียวกันและรวบรวมขั้นตอนการทํางานบางอย่างมาทําร่วมกันได้ ในขณะที่ระบบประกันคุณภาพ
ภายนอกจะมีข้อจํากัดในเรื่องขอบเขตการดําเนินการ เนื่องจากระบบดังกล่าวจะต้องสามารถนําไปใช้ได้กับ
สถานศึกษาทุกแห่งในระบบ นอกจากนั้น ระบบประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นประเมินด้าน “กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน” อาจบิดเบือนแรงจูงใจของสถานศึกษาให้ดําเนินการตามกระบวนการที่ถูกประเมิน
ดังกล่าว ทั้งๆ ที่ไม่มีความจําเป็นหรืออาจไม่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาได้ 
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ด้วยข้อจํากัดข้างต้น ทําให้โดยปกติแล้วระบบประกันคุณภาพภายนอกจะมีลักษณะเป็นระบบประเมิน
คุณภาพเพื่อสะท้อนการดําเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก โดยหน่วยงานกลางจะทํา
หน้าที่กําหนดกรอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินคุณภาพ และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพเท่านั้น 
โดยท่ีไม่ได้ทําหน้าที่ด้านอื่นๆ ของการประกันคุณภาพ อาทิ การติดตามตรวจสอบการทํางานภายใน
สถานศึกษา หรือการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ฯลฯ มากนัก ในขณะที่ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการประกันคุณภาพรอบด้าน ทั้งการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของการประเมินตนเอง 

 
ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายนอกหรือระบบประเมินคุณภาพภายนอกจะมีความเหมาะสมกับ

เป้าประสงค์ในการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ให้กับสถานศึกษามากกว่า เนื่องจากสามารถสร้าง
มาตรฐานขั้นตํ่าให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในระบบได้ ในขณะที่ระบบประกันคุณภาพภายในจะมีความ
เหมาะสมกับเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามากกว่า เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใน
การประกันคุณภาพอย่างรอบด้าน ทั้งการวางแผนพัฒนา การติดตามและตรวจสอบการดําเนินการภายใน
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง โดยท่ีขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวสามารถจัดทําให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งได้ อย่างไรก็ตาม ระบบประเมินคุณภาพภายนอกและระบบ
ประกันคุณภาพภายในสามารถสนับสนุนการทํางานของกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทั้ง 2 ประการของ
ระบบประกันคุณภาพในภาพรวม 

 
ภาพที่ 5.1 ระบบประเมนิคณุภาพภายนอกเพื่อสร้างความรับผิดชอบ 

 
 
ภาพที่ 5.1 แสดงระบบประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสร้างความรับผิดชอบ โดยระบบดังกล่าวจะมี

หน่วยงานกลางทําหน้าที่ในการประเมินสถานศึกษาโดยอาศัยกรอบการประเมินกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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กับทุกสถานศึกษา เมื่อได้ผลการประเมินแล้วจะมีการรายงานให้กับผู้ปกครอง สาธารณะ และหน่วยงานต้น
สังกัดได้รับทราบ เพื่อนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ อาทิ ผู้ปกครองนําผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้เลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง ในขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดอาจนําผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้เพื่อให้คุณให้โทษแก่สถานศึกษาต่อไป  

 
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสามารถสนับสนุนการทํางานของระบบประเมินคุณภาพ

ภายนอกได้ โดยหากระบบประเมินคุณภาพตนเองของโรงเรียนมีข้อมูลการประเมินที่เที่ยงตรงและเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพภายนอก ก็จะทําให้การประเมินคุณภาพภายนอกสามารถนําเอาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เป็นตัวช้ีวัดเพื่อสะท้อนการดําเนินงานของสถานศึกษาอย่างถูกต้องและมีต้นทุนตํ่า นั่นหมายถึง
ระบบประเมินคุณภาพภายนอกจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง  

 
ภาพท่ี 5.2 แสดงขั้นตอนต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จะเห็นได้ว่าระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาประกอบด้วยหลากหลายขั้นตอน อาทิ การวางแผนพัฒนา 
การดําเนินงานตามแผน การติดตาม การประเมินผลและวิเคราะห์ผล การแจ้งผลการประเมิน และการนําผล
ประเมินตนเองและผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาในวงรอบต่อไป ขั้นตอนในการประกันคุณภาพ
เหล่านี้ควรท่ีจะมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ดังนั้น 
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในจึงควรกําหนดให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินด้วย 

 
ระบบประเมินคุณภาพภายนอกสามารถสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ใน

ลักษณะของการเข้ามาประเมินและพัฒนาขั้นตอนการทํางานต่างๆ ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ทั้งในส่วนของการวางแผน ระบบติดตามและประเมินตนเอง รวมไปถึงระบบวิเคราะห์ผลและ
รายงานผลด้วย นอกจากนั้นยังสามารถทําหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลในด้านกระบวนการเรียนการสอนหรือ
ขั้นตอนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการแนะนําสถานศึกษาที่มี
ปัญหาหรือมีคะแนนประเมินคุณภาพภายนอกในระดับตํ่าต่อไป 
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ภาพที่ 5.2 ระบบประกันคณุภาพภายในเพือ่พัฒนาคุณภาพ 

 
 

ข้อควรระวังที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการออกแบบระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อส่งเสริม
การทํางานของระบบประกันคุณภาพภายใน นั่นคือ ระบบดังกล่าวจะต้องไม่ไปบิดเบือนกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งข้อมูลหรือเอกสารเพื่อให้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกออกมาในระดับดีกว่าที่ควรจะเป็น โดยปกติแล้วระบบประเมินคุณภาพภายนอก
มักจะเป็นระบบที่มีผลได้เสียสูงกว่า (High Stakes) ต่อสถานศึกษา ดังนั้น ระบบดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการ
บิดเบือนต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายในและอาจสร้างแรงจูงใจในการตกแต่งเอกสารได้ ระบบประเมิน
คุณภาพภายนอกที่ดีควรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ในระดับตํ่า 

 
5.2.2 ขอบเขตของการประเมินคณุภาพสถานศึกษา 
 

ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษามีขอบเขตครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของ
สถานศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยนําเข้าของสถานศึกษา เช่น คุณภาพหรือวุฒิการศึกษาของครูหรือบุคลากรด้าน
อ่ืนๆ 2) กระบวนการของสถานศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 
3) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของสถานศึกษา เช่น อัตราการจบการศึกษา หรือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน 
(ภาพที่ 5.3) เนื่องจากการประเมินคุณภาพประกอบไปด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมิน
คุณภาพภายใน อาจต้องมีการกําหนดขอบเขตให้กับการประเมินทั้ง 2 รูปแบบอย่างเหมาะสม 

 
ดังที่ได้กล่าวถึงไว้ในตอนต้น ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกควรจะเป็นระบบที่

ประยุกต์ใช้ได้กับสถานศึกษาทุกแห่ง นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกไม่ควรที่จะบิดเบือนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในหรือก่อให้เกิดการตกแต่งเอกสารหลักฐาน ดังนั้น ระบบประเมินคุณภาพภายนอกจึง
ควรมุ่งเน้นการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของสถานศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากนิยามของผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่
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พึงประสงค์มีความใกล้เคียงกันในสถานศึกษาทุกแห่ง นอกจากนั้น ด้วยธรรมชาติของการเป็นระบบประเมินที่มี
ผลได้เสียสูงกว่า ระบบประเมินภายนอกที่ให้ความสําคัญกับการประเมินปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน อาจก่อให้เกิดการใช้งานปัจจัยนําเข้าหรือการสร้างกระบวนการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจ
เป็นการจ้างงานปัจจัยนําเข้าหรือการสร้างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับระบบประเมินภายนอก
เพียงเท่านั้น โดยมิได้คํานึงถึงการพัฒนาผลผลิตหรือผลลัพธ์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแต่ประการใด  

 
ในขณะที่ระบบการประกันคุณภาพภายในควรที่จะรับผิดชอบในส่วนของการประเมินปัจจัยนําเข้าและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ควรที่จะมีความ
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นเพของนักเรียน 
รวมทั้งอัตราค่าจ้างปัจจัยการผลิตต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทําให้ระดับทรัพยากร
ในการพัฒนาผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันไปได้ 

 
ในส่วนของการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของสถานศึกษานั้น ระบบประเมินควรที่จะคํานึงถึงหน้าที่

ของสถานศึกษาที่สังคมคาดหมายให้ดําเนินการด้วย โดยปกติแล้ว สถานศึกษาถูกคาดหมายให้ทําหน้าที่
หลากหลายประการ อาทิ การให้ความรู้ การพัฒนาทักษะที่จําเป็น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เป็นต้น ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นผลผลิตหรือผลลัพธ์ควรที่จะประเมินการทําหน้าที่ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้  

 
อย่างไรก็ตาม อาจเห็นได้ว่าหน้าที่หลากหลายประการที่สังคมคาดหวังให้สถานศึกษาดําเนินการนั้น

อาจถูกจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) หน้าที่พ้ืนฐานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่หลักซึ่ง
สถานศึกษาทุกแห่งต้องทําในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากหน้าที่ในกลุ่มนี้จะไม่
ขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กนักเรียนมากนัก และ 2) หน้าที่ซึ่งสถานศึกษาต้อง
จัดทําร่วมกับสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ในลักษณะที่สถานศึกษามีบทบาทเพียงแค่เป็นองค์กรสนับสนุน
เท่านั้น โดยที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ในกลุ่มนี้อาจขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างหรือสภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็กเป็นสําคัญด้วย (ภาพที่ 5.3)   

 
ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกอาจมีความเหมาะสมกับการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่มี

ความสอดคล้องกับหน้าที่พ้ืนฐานของสถานศึกษามากกว่า เนื่องจากจะสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานหรือ
ตัวช้ีวัดที่มีลักษณะเดียวกันกับทุกสถานศึกษาได้ นอกจากนั้นแล้ว การมุ่งประเมินไปที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ใน
ส่วนนี้ยังมีความเก่ียวโยงกับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษามากกว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิด
จากหน้าที่ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทําร่วมกับสังคม การให้ความสําคัญกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ในลักษณะหลังมาก
เกินไปอาจทําให้เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์บางประการได้ ยกตัวอย่างเช่น การระบุเงื่อนไขไม่รับนักเรียน
ที่มีพ้ืนเพบางประการเข้าเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.3 ประเด็นเพื่อพิจารณาขอบเขตการประเมินคณุภาพสถานศกึษา 

 
 

ระบบการประเมินภายนอกที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้นจึงควรที่จะมุ่งให้ความสําคัญกับ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์อันเกิดจากหน้าที่พ้ืนฐานของสถานศึกษาเป็นหลัก โดยตัวอย่างผลลัพธ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งมักสะท้อนออกมาจากคะแนนสอบมาตรฐานระดับประเทศเป็น
หลัก ในขณะที่ผลลัพธ์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนนั้น อาจเป็น
ผลลัพธ์ที่ขึ้นอยู่กับสังคมหรือสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กเป็นสําคัญด้วย เนื่องจากการพัฒนาคุณลักษณะ
เหล่านี้จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนรอบข้างด้วย ซึ่งเป็นการยากที่จะสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติ ระบบประเมินภายในที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมรอบข้าง
น่าจะสามารถทําหน้าที่ในการประเมินผลลัพธ์ลักษณะนี้ได้ดีกว่า 

 
5.2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
 

การประเมินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยเฉพาะในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษานั้น อาจต้องให้
ความสําคัญกับประเด็นความเป็นธรรมกับทุกสถานศึกษาด้วย การกําหนดมาตรฐานในลักษณะค่าสัมบูรณ์หรือ
คะแนนดิบจากการทดสอบอาจไม่ได้เป็นตัววัดที่ถูกต้องเพื่อใช้แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของ
สถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาในพื้นที่ต่างกันอาจมีปัจจัยนําเข้าในส่วนของตัวเด็กนักเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ทําให้สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารสามารถบรรลุถึงระดับคะแนนมาตรฐานได้ยากกว่า 

 
เพื่อลดระดับของปัญหาดังกล่าว ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Measures) จึงควรถูกนํามาใช้

ประโยชน์ ภาพท่ี 5.4 แสดงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยตัวช้ีวัดนี้จะมุ่งเน้นไปที่
พัฒนาการหรือส่วนเพิ่มของคะแนนเป็นสําคัญไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ของคะแนนที่สถานศึกษาได้รับ 
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ภาพที่ 5.4 หลักการพืน้ฐานของตัวชี้วัดมูลค่าเพิ่ม 

 
  

จากภาพที่ 5.4 จะเห็นได้ว่าโรงเรียน ก มีค่าคะแนนสัมบูรณ์ที่สูงกว่าโรงเรียน ข ไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินในปีก่อนหรือการประเมินในปีนี้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในส่วนของคะแนนที่เพิ่มขึ้นนั้น โรงเรียน ข 
สามารถทําได้ดีกว่าโรงเรียน ก ซึ่งในกรณีปกติแล้วตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มของโรงเรียน ข จะสูงกว่าโรงเรียน ก 

 
แนวคิดพ้ืนฐานของตัวช้ีวัดนี้มีอยู่ว่าระดับคะแนนผลลัพธ์ที่โรงเรียนได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยโรงเรียนและ

ปัจจัยแวดล้อมตัวเด็กอ่ืนๆ เช่น ความสามารถส่วนบุคคล พ้ืนเพของครอบครัว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ
เด็กคนเดียวกัน ปัจจัยแวดล้อมตัวเด็กจะมีลักษณะคงที่ไม่ว่าจะเป็นการประเมินในช่วงปีใดก็ตาม ดังนั้น ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนผลลัพธ์ที่ตัวเด็กน่าจะสามารถสะท้อนผลงานของโรงเรียนได้ดีกว่า เนื่องจากได้ขจัด
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ออกไปแล้ว ในขณะที่ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มนี้จะมีความเป็นธรรมต่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารมากกว่า เนื่องจากจะมุ่งให้ความสําคัญกับระดับคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก 

 
ในทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มมักจะถูกนําไปผูกกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างมาตรฐาน

ให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีข้อจํากัดในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มชนชาติ ภาษาถิ่น ความ
ขาดแคลนทรัพยากรบางประการ หรือลักษณะพิเศษต่างๆ ของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งทําให้การประยุกต์ใช้
ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มจําเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลคุณภาพสูงเพื่อสร้างตัวช้ีวัดลักษณะดังกล่าว 

 
ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มมักใช้วัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์ผลคะแนนสอบระดับประเทศ

เป็นหลัก คุณภาพของตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบททดสอบเป็นสําคัญ บททดสอบที่ดีจะต้อง
สามารถอ้างอิงเชื่อมโยงกับบททดสอบที่ใช้ในครั้งก่อนหน้า หรือบททดสอบที่นักเรียนได้เคยทําในช่วงชั้นก่อน
หน้าได้ เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระดับต่างๆ ดังนั้น การจะประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัด
มูลค่าเพิ่มอาจจําเป็นต้องมีการสร้างบททดสอบที่เหมาะสมกับตัวช้ีวัดขึ้นเสียก่อน 
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ประเด็นความแตกต่างของกลุ่มเด็กนักเรียนที่รับเข้าในแต่ละปีก็มีความสําคัญสําหรับการประยุกต์ใช้
ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าประเด็นอื่น เนื่องจากเด็กนักเรียนแต่ละชั้น ในปีที่แตกต่างกัน ก็อาจมีพ้ืน
เพที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น อาจไม่เป็นการเหมาะสมนักที่จะสร้างตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มจากคะแนนทดสอบของเด็ก
นักเรียนชั้น ป.6 ในปีก่อนเทียบกับปีนี้ เพราะเป็นเด็กคนละกลุ่มกัน แต่อาจต้องสร้างตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มจาก
คะแนนทดสอบของเด็กนักเรียนกลุ่มเดียวกัน ที่ทําข้อสอบในตอนที่พวกเขาเรียนชั้น ป.6 เทียบกับตอนเรียนชั้น 
ม.3 เป็นต้น 

 
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นในทางปฏิบัติอ่ืนๆ อีกในการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่ม 

ยกตัวอย่างเช่น คะแนนของกลุ่มเด็กระดับบนสุดอาจมีช่องว่างให้เพิ่มระดับคะแนนได้น้อย ดังนั้น ตัวช้ีวัด
มูลค่าเพิ่มที่ดีควรที่จะคํานึงถึงสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละกลุ่มด้วย นอกจากนั้น การใช้
คะแนนมูลค่าเพิ่มเพียงอย่างเดียวในการประเมินคุณภาพโรงเรียนอาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากยังไม่มีงาน
ศึกษาใดในปัจจุบันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนกับความทุ่มเทของทาง
โรงเรียนได้อย่างชัดเจน (Education Policy and Research Division, 2007) การใช้ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มอาจ
ต้องนําไปใช้ประกอบกับตัวช้ีวัดด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย 

 
5.2.4 ประเดน็อื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการออกแบบระบบประเมินคุณภาพภายนอก 

 
นอกจากประเด็นที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ระบบประเมินคุณภาพภายนอกควรที่จะคํานึงถึงประเด็น

เพิ่มเติมในทางปฏิบัติอ่ืนๆ อีก โดยอย่างน้อยควรที่จะคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

• ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นควรจะมีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถสังเกตได้ ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรมสูงจนทําให้การประเมินขึ้นอยู่กับอัตวิสัยของผู้ประเมินมากจนเกินไป  

• กระบวนการประเมินหรือวิธีการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสม โดยเป็นวิธีสอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการประเมิน และยากต่อการตกแต่งข้อมูล รวมทั้งไม่สร้างภาระที่หนักเกินไปให้แก่
โรงเรียน  

• มีระบบพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ การคัดเลือก (การกําหนด
คุณสมบัติผู้ประเมิน) การฝึกอบรมผู้ประเมิน การจัดทีมประเมิน การสุ่มตรวจการประเมิน 
และบทลงโทษสําหรับผู้ประเมินที่ทําประเมินผิดพลาด ซึ่งจะสร้างมาตรฐานการให้คะแนน
ระหว่างผู้ประเมินและสร้างความน่าเชื่อถือของการประเมินต่อโรงเรียน  

• มีการนําผลประเมินไปใช้อย่างเหมาะสม เช่น เปิดเผยต่อสาธารณะในการสร้างความ
รับผิดชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพที่มีประโยชน์แก่โรงเรียนและดําเนิน
นโยบายช่วยเหลือและแก้ไขโรงเรียนที่มีผลการประเมินตํ่า 
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5.3 การดําเนนิงานในปัจจบุันและสภาพปัญหา 
 

การประเมินสถานศึกษาภายนอกของ สมศ. เริ่มมีการดําเนินการในปี พ.ศ. 2544 และดําเนินการทุกๆ 
5 ปี  ในช่วงที่ผ่านมา สมศ. ทําการประเมินไปแล้ว 2 รอบ นั่นคือ รอบแรกระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548 และ
รอบที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในช่วงเวลาปัจจุบัน สมศ. กําลังดําเนินการประเมินผลภายนอกรอบที่ 
3 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558  

 
5.3.1 ตัวชี้วัดและน้าํหนัก 

 
ช่วงที่ผ่านมา สมศ. พยายามลดจํานวนมาตรฐานการประเมินและตัวช้ีวัดลง โดยการประเมินรอบสาม

ในปัจจุบัน สมศ. มีจํานวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินลดเหลือเพียง 12 มาตรฐาน และ 27 ตัวบ่งชี้
เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 5.1 ด้านล่าง ในขณะที่การประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบแรกนั้นมี
การกําหนดมาตรฐานในการประเมิน 14 มาตรฐาน 68 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน 7 
มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้  และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน 22 
ตัวบ่งชี้  ส่วนการประเมินรอบสองมีการกําหนด 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน 7 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน 15 
ตัวบ่งชี้ 
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ตารางที่ 5.1 ตัวบ่งชี้และน้าํหนักตัวบ่งชีส้ําหรบัสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ น้ําหนักคะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10

4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5

8. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศกึษา 

5

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5

 
การกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 นี้ สมศ. มีความต้ังใจที่จะประเมิน 

“ผลลัพธ์” ของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นหลัก โดยจัดทําขึ้นภายใต้แนวคิด “ลดภาระ 
สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร” ซึ่งทําให้การพัฒนาตัวบ่งชี้ยึดหลักความชัดเจน จํานวนน้อย จําง่าย และไม่ซ้ําซ้อน 
แต่ประเมินคุณภาพได้ครบถ้วนในรูปแบบตัวบ่งชี้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ที่ประเมินภารกิจพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติ โดยมีลักษณะ Top-down ซึ่งมี สมศ. เป็นผู้
กําหนด กลุ่มที่ 2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกคุณลักษณะของลูกศิษย์ตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ในกลุ่มนี้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง 
และ กลุ่มที่ 3 ตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและการแก้ปัญหาสังคม โดยให้สถานศึกษากําหนดตามความ
จําเป็นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 

 
อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 กลุ่มยังต้องอาศัยการจัดทํารายงานเอกสารเป็นจํานวนราว 100 หน้า

สําหรับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยที่การจัดทํารายงานดังกล่าวยังต้องอาศัยข้อมูลประกอบเป็นจํานวนมากอีก
ด้วย ข้อมูลประกอบเหล่านี้อาจเพิ่มภาระให้กับทางสถานศึกษาเนื่องจากคณาจารย์ต้องปลีกเวลาส่วนหนึ่งมา
จัดทําเอกสารข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการประเมินภายนอก ซึ่งอาจเบียดบังเวลาการทํางานเพื่อพัฒนา
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สัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนได้1 ในขณะที่คณะผู้ประเมินจําเป็นต้องใช้เวลาอันจํากัดในการประมวลผล
ข้อมูลและจัดทําเอกสารรายงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการยากที่จะระบุว่ารายงานของหน่วยประเมินมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการประเมินภายนอก  

 
มาตรฐานชี้วัดบางมาตรฐานยังมีความเป็นนามธรรมสูง สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ประเมินและวัดผลได้ยาก และเกณฑ์การประเมินอาจไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่ต้องการประเมินได้  อาทิ การ
ประเมินสุนทรียภาพในลักษณะของการประเมิน “ผลลัพธ์” อันเป็นภาวะภายในของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก 
ในทางปฏิบัติเกณฑ์การประเมินของ สมศ. จึงประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดที่ประเมิน “กระบวนการ” แทน นั่นคือ การ
วัดจํานวนนักเรียนที่เรียนวิชาพัฒนาสุนทรียภาพ นโยบายและการดําเนินการส่งเสริมสุนทรียภาพต่างๆ ของ
โรงเรียน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพลักษณะต่างๆ 
ตัวช้ีวัดในลักษณะกระบวนการนี้ส่งผลให้โรงเรียนในทุกพ้ืนที่มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของ
นักเรียนในลักษณะต่างๆ ทั้งๆ ที่โรงเรียนอาจไม่สามารถสร้างสุนทรียภาพให้กับตัวผู้เรียนในความเป็นจริงได้
เลยก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้เรียนไม่ได้ให้ความสนใจต่อวิชาหรือกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว  

 
มาตรฐานการประเมินภายนอกยังดูเหมือนจะไม่ให้ความสําคัญกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียน

เท่าที่ควร โดยในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 มีเพียงมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานเดียวเท่านั้นจาก 12 มาตรฐาน 
ที่พิจารณาสัมฤทธิผลทางการศึกษาโดยวัดจากจํานวนนักเรียนที่มีผลสอบมาตรฐานในระดับดี ทั้งนี้แม้
มาตรฐานที่ 5 จะมีความสําคัญมากขึ้นกว่า 2 รอบที่ผ่านมา2 และน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนน
ทั้งหมดซึ่งมากกว่ามาตรฐานอื่น แต่ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับความสําคัญของหน้าที่ดังกล่าว 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนส่วนมากไม่สามารถบรรลุหน้าที่นี้ได้ ดังจะเห็นได้จากผลคะแนน
สอบมาตรฐานที่ค่อนข้างตํ่า 

 
นอกจากนั้นเกณฑ์การรับรองมาตรฐานของ สมศ. ที่ยอมรับให้ตัวบ่งชี้บางตัวมีผลประเมินมีระดับ

คะแนนต่ํากว่าระดับดีได้ ทําให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินอาจจะมีคะแนนมาตรฐานที่ 5 เพียงแค่ระดับพอใช้
เท่านั้นหรือไม่จําเป็นต้องมีการสอนที่สร้างสัมฤทธิผลที่ดีก็ได้ ในขณะที่ โรงเรียนที่มีคะแนนมาตรฐานที่ 5 สูงก็
ไม่จําเป็นที่จะต้องมีผลสอบมาตรฐานสูง เพราะตามเกณฑ์ของ สมศ. ผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับดี หมายถึง 

                                                 
1 ในประเด็นนี้ หลายท่านอาจมีความเห็นแตกต่างออกไปในลักษณะที่การประเมินภายนอกไม่ได้เบียดบังเวลาการทํางานของคณาจารย์และโรงเรียน
แต่อย่างใด เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องจัดทําขึ้นเพื่อใช้ประเมินตนเองเปน็การภายในอยู่แล้ว และการประเมินภายนอกของ 
สมศ. เพียงแต่จะหยิบเอาข้อมูลดังกล่าวมาสะท้อนให้เห็นในภาพรวมอีกทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้อาจมีความเก่ียวข้องกับประเด็น
พัฒนาการของการประเมินภายนอกของประเทศไทยที่จะมีการกล่าวถึงอีกทีในลําดับถัดไป 
2 ทั้งนี้ในแง่การให้ความสําคัญกับสัมฤทธิผลของนักเรียน การประเมินรอบที่ 3 ถือว่าดีขึ้นจากการประเมินสองรอบที่ผ่านมา การประเมินรอบสองมี
เพียงมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานเดียวเช่นกันที่พิจารณาผลสอบมาตรฐาน แต่มีมาตรฐานที่ประเมินทั้งหมด 14 มาตรฐาน นอกจากนี้ โรงเรียนที่จะได้
รับรองมาตรฐานต้องมีคะแนนภาพรวมไม่ตํ่ากว่า 2.75 จาก 4 หรือประมาณเกือบร้อยละ 70 และมีผลประเมินในระดับดีไม่ตํ่ากว่า 11 มาตรฐาน
และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง 
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จํานวนนักเรียนที่ทําคะแนนได้สูงกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยของการสอบ O-NET แต่ผลการสอบ O-NET 
เฉลี่ยและขีดจํากัดล่างค่อนข้างตํ่ามากในเกือบทุกวิชาและไม่สะท้อนผลสัมฤทธิทางการเรียนที่คาดหวัง เช่น ใน
ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีค่าขีดจํากัดล่างเพียง 22.7 จาก 100 
คะแนนเท่านั้น3  

 
เกณฑ์การประเมินที่ถูกกําหนดให้อยู่ในระดับตํ่าอาจมีสาเหตุมาจากการท่ี สมศ. จําเป็นต้องกําหนด

เกณฑ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ทําให้ สมศ. ไม่สามารถกําหนดเกณฑ์ในระดับที่
สูงเกินไปได้ ในขณะที่ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สมศ. ระบุว่าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถมีการ
ยกระดับได้ ในกรณีที่หลายฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ตํ่าเกินไป อย่างไรก็ตาม 
เกณฑ์ที่กําหนดโดย สมศ. ไม่มีลักษณะของการผูกเกณฑ์เข้ากับเงื่อนไขต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โรงเรียนขนาด
เล็กในชนบทอาจมีเงื่อนไขการรับรองคุณภาพที่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
และเกณฑ์ที่ใช้ไม่ได้มีลักษณะของการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงหรือมูลค่าเพิ่ม (Valued Added) ที่โรงเรียนได้
ทําให้กับผู้เรียน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 
การกําหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่อ้างอิงกับสัมฤทธิผลทางการศึกษามากนัก ในขณะที่สถานศึกษาต่างๆ ให้

ความสําคัญกับการประเมินภายนอกเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่พึงให้ความระมัดระวัง เนื่องจากจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้โรงเรียนปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการประเมินภายนอก ในขณะที่การปรับพฤติกรรม
ดังกล่าวไม่เพิ่มสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ 
 
5.3.2 การเก็บข้อมูลและกระบวนการประเมินภายนอก 

 
ผลการประเมินสถานศึกษาภายนอกในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปดังตารางที่ 5.2 โดยที่ผลการประเมิน

ภายนอกรอบที่ 3 ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าในช่วงการประเมินภายนอกรอบแรกของ สมศ. นั้นมี
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแค่เพียงร้อยละ 34.6 เท่านั้น ในขณะที่สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน
ภายนอกมีทั้งสิ้นจํานวน 22,991 แห่ง อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินภายนอกในรอบที่ 2 แสดงถึงพัฒนาการที่
ดีขึ้นอย่างชัดเจนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. ทั้งสิ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.7 โดยที่มีเพียง 5,982 แห่งเท่านั้น ที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน โดยสัดส่วนดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมี
สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย สมศ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.3   

  
  
                                                 
3 ดูข้อมูลผลการสอบ O-NET เฉลี่ยและขีดจํากัดล่างเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของ สมศ. 
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=121  
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ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินสถานศึกษาภายนอกในช่วงทีผ่่านมา  

 
หมายเหตุ  * ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 2 คัดเอาเฉพาะข้อมูลของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น 
 ** ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยคัด

เอาเฉพาะข้อมูลของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น  

 
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีสถานศึกษาบางแห่งที่ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” แต่ไม่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานในการประเมินผลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยมีสาเหตุมาจากการที่สถานศึกษาเหล่านั้นไม่ผ่าน
ข้อกําหนดขั้นตํ่าในบางมาตรฐานของ สมศ. โดยคะแนนเฉลี่ยที่สูงนั้นอาจเกิดจากระดับคะแนนที่สูงมากใน
มาตรฐานด้านอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ “พอใช้”  แต่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานโดย สมศ. ซึ่งจะมีคะแนนในแต่ละมาตรฐานไม่สูงมากนัก แต่สามารถทําคะแนนผ่านข้อกําหนดขั้นตํ่า
ได้ในทุกมาตรฐาน 

 
นอกจากนั้น โรงเรียนที่จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในลักษณะต่างๆ อาจไม่ได้รับ

คะแนนประเมินจากโครงการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เนื่องจากระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. อ้างอิงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นหลัก ซึ่งทําให้ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทําโครงการต่างๆ ของ
โรงเรียนทุกโครงการ นอกจากนั้น ในหลายๆ กรณีการจัดทําโครงการยังต้องมีดําเนินการให้ครบวงจรการจัดทํา
แผนกลยุทธ์และโรงเรียนต้องมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในทุกๆ ขั้นตอนดังกล่าวด้วย ผลการประเมินที่ดี
ขึ้นเป็นอย่างมากในการประเมินภายนอกรอบที่ 2 – 3 ในตารางที่ 5.2 อาจเป็นเครื่องชี้ถึงระดับความเข้าใจใน
การจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการจัดทําโครงการต่างๆ ของสถานศึกษามากกว่าการพัฒนาด้านคุณภาพ
หรือการสร้างสัมฤทธิผลให้กับการเรียนการสอนได้ ในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ใดในประเทศไทยที่

รอบการประเมิน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ จํานวนโรงเรียน สัดสวน สัดสวน

ผาน ดี 12,167                    34.6% 34.6%
พอใช 22,324                    63.5%
ปรับปรุง 667                          1.9%

35,158                    100.0% 100.0%
ดีมาก 4,953                      14.4%
ดี 23,559                    68.3%

พอใช 2                               0.0%
ดีมาก 32                            0.1%
ดี 2,994                      8.7%

พอใช 2,925                      8.5%
ปรับปรุง 31                            0.1%

34,496                    100.0% 100.0%
ดีมาก 333                          4.2%
ดี 5,357                      67.1%

ดีมาก 1                               0.0%
ดี 1,786                      22.4%

พอใช 502                          6.3%
ปรับปรุง 3                               0.0%

ปรับปรุงเรงดวน 2                               0.0%
7,984                      100.0% 100.0%

ไมรับรอง(พ.ศ. 2554 ‐ 2558)

71.3%

28.7%

รวม

รับรอง

ไมรับรอง

รวม

82.7%

17.3%

รอบที่ 2*
(พ.ศ. 2549 ‐ 2553)

รอบที่ 1
(พ.ศ. 2544 ‐ 2548)

ไมผาน

รวม

65.4%

รอบที่ 3**

รับรอง
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ยืนยันว่าการจัดทําโครงการให้ครบขั้นตอนแผนกลยุทธ์จะทําให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แง่ของการสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
  

จากการเข้าสัมภาษณ์หน่วยประเมินเอกชนทําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนเวลาของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในช่วงที่ผ่านมา โดยการประเมินในแต่ละรอบจะครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้นราว 4 เดือน แต่การลง
พ้ืนที่ของหน่วยประเมินจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 2 เดือน เนื่องจากปีงบประมาณของ สมศ. 
มีความเหลื่อมกันกับปีการศึกษาของโรงเรียน โดยระยะเวลา 4 เดือนดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเปิด
ปีงบประมาณ ซึ่งอาจอยู่ในช่วงกลางเทอมการศึกษาที่ 1 และผู้ประเมินไม่สามารถเข้าประเมินสถานศึกษา
ในช่วงปิดเทอมได้ นอกจากนั้นระยะเวลา 4 เดือนดังกล่าวยังครอบคลุมขั้นตอนการอธิบายหลักเกณฑ์ การ
จัดสรรแผนการประเมินให้กับหน่วยประเมิน การทําสัญญากับ สมศ. และการอภิมานภายในอีกด้วย หน่วย
ประเมินจึงต้องมีการเตรียมการและประสานงานในการลงพื้นที่เป็นอย่างดี 
  

ในขณะที่คณะผู้ประเมินแต่ละคณะจะมีเวลาในการลงพื้นที่โรงเรียนแต่ละแห่งเพียงราว 3 วันทําการ
เท่านั้น ดังนั้น รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง หรือ SAR (Self-Assessment Report) จึงเป็นแหล่งข้อมูล
สําคัญที่คณะผู้ประเมินแต่ละคณะจะต้องศึกษาก่อนการลงตรวจพื้นที่โรงเรียน โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็น
เพียงการยืนยันสภาพจริงเทียบกับข้อมูลใน SAR เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณีคณะผู้ประเมินจะได้รับ 
SAR ของโรงเรียนไม่ครบก่อนการลงพื้นที่โรงเรียน ในกรณีหนึ่ง มีการแจ้งข้อมูลว่าคณะผู้ประเมินได้รับ SAR 
จากโรงเรียนเพียงแค่ 3 แห่งเท่านั้นก่อนการลงตรวจพื้นที่โรงเรียน 26 แห่ง 

 
ในช่วงการลงพื้นที่โรงเรียน 3 วันนั้น คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุเอาไว้ว่า ในวันแรก คณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องจัดประชุมช้ีแจงแก่คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตนของสถานศึกษาระหว่างการตรวจเยี่ยม
และเตรียมพร้อมรับการประเมิน ในวันที่สอง คณะผู้ประเมินภายนอกทําการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม
ขอบข่ายและประเด็นที่กําหนดไว้ และนําข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผล
การประเมิน ในวันที่สาม คณะผู้ประเมินภายนอกนําเสนอข้อสังเกตด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของสถานศึกษา4 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และให้โอกาสสถานศึกษาชี้แจงในกรณีที่
สถานศึกษาเห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น แล้วสรุปผลการประเมินเพื่อ
นําข้อมูลไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

                                                 
4 ในการรับฟังผลประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มีองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน (คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา)  
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ในช่วงของการทําการประเมินในวันที่สอง คณะผู้ประเมินจะต้องเข้าทําการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เข้า
สังเกตการณ์การสอนในห้องเรียนและการทําหน้าที่อ่ืนๆ ของครู สัมภาษณ์และสังเกตการณ์พฤติกรรมของ
นักเรียน และนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และสรุป
ภาพรวมของแต่ละสถานศึกษาให้ได้ก่อนการประชุมกับองค์ประชุมของสถานศึกษาที่จะจัดขึ้นในวันที่สาม 
ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะผู้ประเมินจะต้องทําการประเมินครูให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา และในการประเมิน
มาตรฐานชี้วัดที่เป็นนามธรรมจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในช่วงเวลาที่เข้าประเมิน โดยมิอาจ
ทราบได้ว่าพฤติกรรมของเด็กนักเรียน หรือแม้แต่คณะครูและผู้บริหาร เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาหรือไม่ โดยคณะผู้ประเมินจะใช้กลวิธีที่แตกต่างกันออกไปในการตรวจสอบพฤติกรรมที่
สังเกตเห็นดังกล่าวและในหลายๆ กรณีจําเป็นจะต้องเชื่อตาม SAR ของสถานศึกษา 

 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพบว่าข้อมูลใน SAR ของสถานศึกษา ซึ่งจะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักอย่าง

หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก มีความบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง โดยกรณีที่เห็นได้ชัดเจนเป็นกรณีของ
การคัดลอกรายงานประเมินตนเองในปีก่อนๆ มาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยที่เนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนในรายงานยัง
ไม่ได้มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้นภายใต้เงื่อนเวลาที่จํากัด คณะผู้ประเมินจึง
มีปัญหาในการสุ่มตรวจนักเรียนในจํานวนที่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ และการสุ่ม
ตรวจนักเรียนก็ทําได้ในเวลาที่จํากัดไม่สามารถพิจารณาผลที่สังเกตเห็นอย่างถี่ถ้วนได้ 

 
การประเมินคุณภาพภายนอกยังอาจมีประเด็นปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องของการประเมิน โดยใน

การจัดสรรแผนงานประเมินของ สมศ. ให้กับหน่วยประเมินภายนอกที่ผ่านมามีกระบวนการที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับการจัดสรรแผนการประเมินในรอบที่ผ่านมา ในรอบที่ 
3 นี้ สมศ. จะจัดสรรแผนการประเมินให้กับหน่วยประเมินเอกชนภายนอกที่มีผู้ประเมินในสังกัดต้ังแต่ 30 คน
ขึ้นไป โดยมีเกณฑ์ในการจัดสรรตามอัตรากําลังและคุณภาพคนราวร้อยละ 30 และคุณภาพงานการประเมิน
ภายนอกในรอบที่ผ่านมาราวร้อยละ 70 โดยทุกหน่วยประเมินจะมีโอกาสได้รับงาน ในขณะที่หน่วยประเมินที่มี
คุณภาพสูงจะมีโอกาสเลือกแผนประเมินก่อนในสัดส่วนร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 จะจัดสรรจากการจับ
สลาก ทั้งนี้ ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพ นั่นคือ สถานศึกษาที่เคยถูก
ประเมินโดยหน่วยประเมินรายหนึ่งในรอบก่อนอาจถูกประเมินโดยหน่วยประเมินรายใหม่ในรอบนี้ได้ ซึ่งทําให้
เป็นการยากที่จะทราบพัฒนาการของสถานศึกษาในช่วงเว้นระหว่างแต่ละรอบการประเมิน   
 
5.3.3 ทรัพยากรและบุคลากรในการประเมินภายนอก 
 

ในด้านทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษาภายนอกนั้น งานศึกษาของ Parandekar (2011) 
ระบุว่า สมศ. ใช้งบประมาณราว 1,800 ล้านบาทต่อรอบ ซึ่งถ้าหากคํานวณหาต้นทุนเฉลี่ยต่อโรงเรียนจะคิด
เป็นต้นทุนประมาณ 45,000 บาทต่อโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดทางด้านบุคลากรของ สมศ. ทําให้ 
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สมศ. ต้องพึ่งพาหน่วยประเมินเอกชนภายนอก โดยที่งบประมาณที่หน่วยประเมินเอกชนได้รับจะตกอยู่ที่ระดับ
ราว 25,000 – 40,000 บาทต่อโรงเรียน ทั้งนี้ขึ้นกับองค์ประกอบและขนาดของโรงเรียนที่หน่วยประเมินได้รับ
จัดสรรให้เข้าประเมิน โดยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 
นอกจากนั้น สมศ. ยังกําหนดองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประเมินสถานศึกษาเอาไว้อย่าง
ชัดเจน นั่นคือ คณะผู้ประเมินภายนอกจะมีจํานวน 2 – 7 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา5 หนึ่งใน
คณะผู้ประเมินจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ในขณะที่การเข้าประเมินสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ปฐมวัย หน่วยประเมินจะต้องมีผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยด้วย  

 
จากการสัมภาษณ์หน่วยประเมินเอกชน ผู้ประเมินภายนอกแต่ละรายจะได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่เกิน

ราว 9,000 บาทต่อโรงเรียน ซึ่งเงินจํานวนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักเอาไว้
หมดแล้ว หน่วยประเมินเอกชนบางแห่งอาจมีการสํารองเงินให้กับผู้ประเมินล่วงหน้า ในขณะที่หน่วยประเมิน
บางแห่งอาจมีการทําข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินเป็นงวดๆ โดยปกติแล้วผู้ประเมินภายนอกแต่ละ
คณะจะสามารถลงพื้นที่เพื่อจัดการประเมินภายนอกได้เฉลี่ยราว 1 – 1.5 แห่งต่อสัปดาห์ (การลงพื้นที่
สถานศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทําการ) ดังนั้น ในหนึ่งเดือนคณะผู้ประเมินภายนอกจะสามารถเข้าทํา
การประเมินสถานศึกษาได้ราว 4 – 6 แห่ง  

 
ในขณะที่ช่วงเวลาในการประเมินแต่ละปีจะตกอยู่ที่ราว 4 – 5 เดือน ซึ่งเมื่อคิดเป็นผลตอบแทนหลัง

หักค่าใช้จ่ายต่อปีแล้ว ถือได้ว่าอาชีพผู้ประเมินภายนอกได้รับผลตอบแทนค่อนข้างตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีของผู้ประเมินรุ่นใหม่ ซึ่งไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นๆ เข้ามาเสริม ซึ่งสิ่งนี้เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาผู้
ประเมินมืออาชีพที่ทํางานประเมินโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้น
งานของผู้ประเมินภายนอกในช่วงลงพื้นที่อาจถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก โดยในช่วงลงพื้นที่ 3 วันทําการ
ดังกล่าวคณะผู้ประเมินบางกลุ่มอาจมีเวลาพักผ่อนเพียงราว 4–5 ช่ัวโมงต่อวันเพื่อดําเนินการตามกระบวนการ
ที่กําหนดไว้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นทันเวลา 

 
งบประมาณส่วนอื่นๆ ของ สมศ. จะมีความเก่ียวข้องกับการอภิมานรายงานการประเมินทั้งภายใน

และภายนอก ค่าประสานงาน ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าทั้ง  
สมศ. และหน่วยประเมินภายนอกมีงบประมาณค่อนข้างจํากัดในการทําหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การ
จัดการเกี่ยวกับงบประมาณของ สมศ. ได้รับคํายกย่องว่ามีความโปร่งใสในระดับสูง  

 

                                                 
5 สมศ. กําหนดให้ 1) สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 301 คน) ต้องมีจํานวนผู้ประเมินภายนอก 2 – 4 ราย 2) สถานศึกษาขนาด
กลาง (มีจํานวนนักเรียนในช่วง 301 – 1,000 คน) ต้องมีจํานวนผู้ประเมินภายนอก 3 – 5 ราย 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีจํานวนนักเรียนในช่วง 
1,001 – 2,000 คน) ต้องมีจํานวนผู้ประเมินภายนอก 4 – 6 ราย และ 4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป) 
ต้องมีจํานวนผู้ประเมินภายนอก 5 – 7 ราย 
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ในส่วนของผู้ประเมินภายนอก จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สมศ. ระบุว่า สมศ. เห็นความสําคัญของ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุไปแล้ว ซึ่งดูเหมือนจะมีความเหมาะสมกับระบบประเมินภายนอกของ  
สมศ. เอง ทั้งในแง่ของการเป็นผู้มีประสบการณ์ซึ่งน่าจะทําให้สามารถให้คําแนะนําต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ให้กับสถานศึกษาได้อย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นในแง่ของผลตอบแทนที่จํากัดก็ไม่ได้สร้างอุปสรรคสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตของบุคลากรในกลุ่มนี้ด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยประเมินระบุว่าผู้ประเมินในกลุ่มนี้ใน
ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 70 – 80 ของกลุ่มผู้ประเมินภายนอกทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะประกอบไปด้วย
ผู้ประเมินภายนอกที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้วและทําหน้าที่ผู้ประเมินเป็นงานเสริม อาทิ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ศึกษานิเทศน์ ครูที่ไม่สังกัด สพฐ. แพทย์ หรือ ทนายความ เป็นต้น กลุ่มผู้ประเมินรุ่นใหม่ที่ทํางานนี้เต็มเวลามี
อยู่ในสัดส่วนน้อยมาก นอกจากนั้นยังอาจทํางานนี้ได้ไม่นานและไม่ทําการต่ออายุหนังสือรับรองสถานะผู้
ประเมิน  

 
สมศ. กําหนดให้ผู้ประเมินภายนอกจะต้องผ่านระบบพัฒนาผู้ประเมินของ สมศ. ก่อนได้รับหนังสือ

รับรองสถานะผู้ประเมิน โดยระบบพัฒนาผู้ประเมินดังกล่าวมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมและแก้ปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยในปัจจุบัน สมศ. จะทําการคัดเลือกผู้ประเมิน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ตรวจสอบ
ประวัติผลงานที่เคยทํามา โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 30 ปีในวันที่สมัคร มีวุฒิการศึกษาไม่
ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จํากัดสาขาวิชา 2) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประเมินจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และความรู้และทักษะด้านการ
ประเมินคุณภาพอื่นๆ 3) สัมภาษณ์เพื่อดูแนวคิด บุคลิก อารมณ์ และทัศนคติต่อการทํางานในฐานะผู้ประเมิน 
และ 4) เข้ารับการอบรมกับ สมศ. 4 วัน ซึ่งจะมีการสังเกตการณ์ถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความตรงต่อเวลา 
พฤติกรรม และบทบาทการทําหน้าที่ในกลุ่ม จากนั้นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสถานะผู้
ประเมินซึ่งมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ ระบบพัฒนาผู้ประเมินในปัจจุบันต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ ความสามารถ เห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีความต้ังใจจริงในการพัฒนาคุณภาพดังกล่าว ซึ่งจาก
เงื่อนไขการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ข้างต้นอาจคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มบุคลากรด้านการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการแล้วจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต 

 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักประการหนึ่งของกลุ่มบุคลากรด้านการศึกษาที่เกษียณอายุไปแล้วจะอยู่ที่

การทําหน้าที่ประเมินภาคสนามให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา โดยเฉพาะการทําหน้าที่ภาคสนามในสถานศึกษา
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยผู้ประเมินกลุ่มนี้มีข้อจํากัดทางด้านกายภาพและอาจมีปัญหากับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร นอกจากนั้น ยังอาจมีปัญหาต่อการทําความเข้าใจระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ข้อจํากัดอีกประการหนึ่งของผู้ประเมินกลุ่มนี้อยู่ที่
ระยะเวลาในการทําหน้าที่ผู้ประเมินซึ่งจะมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งอาจทําให้ระบบประเมินภายนอกของประเทศไทย
ขาดความต่อเนื่องและเกิดการสิ้นเปลืองในแง่ของทรัพยากรที่ใช้ไปในการพัฒนาผู้ประเมินได้ 
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5.3.4 การนําผลประเมินไปใช้ประโยชน ์
 

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่คณะผู้ประเมินเข้าทําการ
ประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคณะผู้ประเมินจะเป็นคนจัดทําข้อเสนอแนะพร้อมร่างรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษา ภายใน 20 วัน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ เพื่อให้
สถานศึกษารับรองร่างรายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้าง 
ไม่ได้เจาะจงไปที่กระบวนการที่แต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่ได้มีการนําเอาผลประเมิน
ของคณะผู้ประเมินไปทําการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมในภาพรวมเพื่อสร้างคําแนะนําให้กับแต่ละโรงเรียนในอีก
ระดับหนึ่ง ระบบการให้คําแนะนําลักษณะนี้ทําให้คุณภาพของคําแนะนําที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความ
แตกต่างกันตามคุณภาพและประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลา
เพียง 3 วัน 

 
อันที่จริงแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา สมศ. มีข้อจํากัดในการนําเอาผลประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอกไป

ทําการวิเคราะห์เพิ่มเติม เนื่องจากในแต่ละปี สมศ. จะมีงบประมาณในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาราว 
7,000 แห่ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการกําหนดว่าสถานศึกษาที่จะถูกประเมินจะต้องอยู่ในละแวกพื้นที่
ใกล้เคียงกัน ทําให้การนําผลประเมินโรงเรียนไปวิเคราะห์เพิ่มเติมอาจมีปัญหา เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันอาจถูกประเมินคนละปี ในขณะที่โรงเรียนที่ถูกประเมินในปีเดียวกันอาจมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ในการประเมินรอบปัจจุบัน สมศ. จึงมีการกําหนดให้ทําการประเมินโรงเรียนในละแวกพื้นที่
ใกล้เคียงกันเป็นรายพื้นที่ไป เพื่อให้สามารถนําเอาผลประเมินโรงเรียนในแต่ละปีไปทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ 

 
ภายหลังจากคณะผู้ประเมินภายนอกได้รับเอกสารรับรองร่างรายงานผลการประเมินจากโรงเรียนแล้ว 

คณะผู้ประเมินภายนอกจะจัดส่งร่างรายงานผลการประเมินที่ได้รับการรับรองดังกล่าวไปให้กับผู้ประเมิน 
อภิมานภายนอกตรวจอ่าน หลังจากนั้นคณะผู้ประเมินภายนอกจะปรับแก้รายงานผลการประเมินตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมานภายนอก พร้อมจัดส่งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์มายัง สมศ.  
เพื่อให้ สมศ. พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา พร้อมส่งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ให้กับ
สถานศึกษาและต้นสังกัดอีกทีหนึ่ง เมื่อ สมศ. รับรองมาตรฐานสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วจะจัดทํารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน นอกจากนั้น ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด กฎหมายกําหนดให้ สมศ. จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหากมิได้ดําเนินการ
ดังกล่าวให้ สมศ. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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ระบบการจัดส่งและเผยแพร่รายงานผลการประเมินของ สมศ. ในปัจจุบันอาจมีรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากข้างต้นเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับรองร่างรายงานผลการ
ประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการรายงานผลการประเมินอย่าง
ประนีประนอมเพื่อให้กระบวนการประเมินภายนอกเสร็จสิ้นลงภายในกําหนดระยะเวลา  

 
จะเห็นได้ว่าในกระบวนการนําเอาผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ สมศ. จะเกิดขึ้นภายใน

ระบบราชการเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจะมีการนําเอาผลประเมินมานําเสนอต่อสาธารณชนแต่การรายงาน
ดังกล่าวเป็นการรายงานผลการรับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของ
สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่า โรงเรียน ก ได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 5 ในระดับ 7.8 จากคะแนนเต็ม 
10 เป็นต้น โดยท่ีมิได้มีการวิเคราะห์ จัดลําดับ หรือเรียบเรียงเพิ่มเติม เพื่อให้สาธารณชนสามารถตีความ
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งทําให้อาจกล่าวได้ว่ารายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวยังได้รับความสนใจและการนําไปใช้ประโยชน์ต่อจากสาธารณชนในวงจํากัด 

 
5.3.5 ประเดน็ที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
 

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เองแล้ว ยังมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์
เพิ่มเติมอีก โดยประเด็นแรกมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การจัดต้ังระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะของระบบการประกันคุณภาพภายนอกที่มีลักษณะเป็นทางการเกิดขึ้น
ก่อนและมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิวัฒนาการในลักษณะนี้อาจ
ทําให้ระบบประกันคุณภาพภายนอกมีอิทธิพลครอบงําการจัดทําระบบประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
โดยแต่ละโรงเรียนอาจคิดว่าระบบประกันคุณภาพภายนอกเป็นระบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
ประเทศไทย และทําให้แต่ละโรงเรียนพุ่งเป้าไปที่การสนองตอบต่อมาตรฐานชี้วัดของระบบประกันภายนอก
ดังกล่าว โดยที่มิได้คํานึงถึงความต้องการของ นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือสังคม อย่างแท้จริง 

 
โดยแท้จริงแล้วระบบประกันคุณภาพภายนอกที่จะไม่สร้างภาระให้กับโรงเรียนเพิ่มเติมควรที่จะ

เกิดขึ้นภายหลังจากที่โรงเรียนแต่ละแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง และระบบประกันคุณภาพ
ภายนอกหยิบยกเอาประเด็นในการประกันคุณภาพภายในขึ้นมาพิสูจน์ตรวจสอบ โดยที่มิได้สร้างข้อกําหนดใน
ด้านเอกสารเพิ่มเติมไปจากระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน หรืออาจเป็นการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของแต่ละโรงเรียน โดยอ้างอิงกับผลลัพธ์ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นหลัก  
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาอีกประการหนึ่งอยู่ที่โครงสร้างการบริหาร
จัดการของโรงเรียนเอง โดยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แต่ละแห่งไม่มีอํานาจบริหารจัดการเป็นของ
ตนเองอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนไม่สามารถทําการจัดจ้างครู หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ธุรการของตนเอง 
เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ โรงเรียนไม่มีอํานาจกําหนดอัตราค่าเล่าเรียนหรือโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตนเอง 
โรงเรียนยังคงต้องสนองตอบต่อนโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่ส่วนกลางกําหนดขึ้น เป็นต้น ซึ่งทําให้ถึงแม้
ระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ แต่การนําเอาผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์จะยังคงถูกจํากัดโดยโครงสร้างการบริหารจัดการดังกล่าว 

 
5.4 แนวปฏิบติัการประเมินสถานศึกษาภายนอกในต่างประเทศ    
 

รายงาน OECD (2009) กล่าวว่าเป็นการยากที่จะระบุถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการประเมิน
สถานศึกษา โดยถึงแม้ว่าการประเมินสถานศึกษาจะมีการปฏิบัติกันมาอย่างเนิ่นนานในบางประเทศแต่แนวทาง
ปฏิบัติยังคงมีความแตกต่างกัน และเป็นการยากที่จะระบุว่าแนวทางของประเทศใดเหนือกว่าประเทศอื่นๆ 
งานศึกษาส่วนใหญ่จึงทําได้เพียงสรุปแนวทางปฏิบัติและกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของแนวทางที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม การประเมินสถานศึกษาของทุกๆ ประเทศมีเป้าหมายที่ตรงกัน นั่นคือ การพยายามสร้างเครื่องมือที่ใช้
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษาของประเทศไทย
ก็ควรมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายนี้เป็นสําคัญ 

 
งานศึกษาในส่วนนี้จะนําเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกใน

ต่างประเทศที่น่าสนใจ ซึ่งอาจนํามาเป็นต้นแบบสําหรับระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกของ
ประเทศไทยได้ ดังนี้ 

 
5.4.1 การประเมินสถานศึกษาภายนอกตามระดับปัญหา (Risk-based Inspection) ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์   
 
จากรายงานของ Inspectorate of Education (2009) ในปี 2550 องค์กรตรวจตราคุณภาพระบบ

การศึกษา ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Inspectorate of Education) ได้ริเริ่มแนวทางการประเมินสถานศึกษา
ภายนอกตามระดับปัญหา ภายใต้ระบบการประเมินนี้ ผู้ประเมินจะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้งภายใน 4 ปี แต่ผู้ประเมินจะทําการวิเคราะห์ระดับปัญหาของแต่ละโรงเรียนทุกปี โดยพิจารณาจาก 
3 องค์ประกอบ คือ 1) ผลคะแนนสอบมาตรฐานและผลการสอบที่วัดโดยข้อสอบของโรงเรียน โดยมีน้ําหนักอยู่
ที่ 80 : 20 ตามลําดับ 2) รายงานประเมินภายในหรือ SAR และ 3) ข้อมูลข่าวสารตามสื่อและคําร้องเรียนของ
สังคมหรือผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ประเมินจะพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลด้วย เช่น ความแตกต่างระหว่างผล
การสอบมาตรฐานและผลการสอบที่วัดด้วยข้อสอบของโรงเรียน โดยหากโรงเรียนหรือนักเรียนส่วนใหญ่มีผล
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การสอบมาตรฐานต่ําแต่ผลสอบของโรงเรียนกลับสูง ย่อมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาด้านคุณภาพของ
โรงเรียน 

 
หากโรงเรียนใดถูกพิจารณาว่ามีระดับปัญหาที่น่ากังวล ผู้ประเมินจะเริ่มรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน

ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา หากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนน่าจะมีปัญหาคุณภาพจริง ผู้
ประเมินจะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทันที โดยเข้าถามไถ่ปัญหากับคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน (ในระบบ
การศึกษาเนเธอร์แลนด์ คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทและอํานาจบริหารสถานศึกษาสูง) แล้วจึงเข้า
ตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น เอกสาร การสังเกตการณ์ หรือสัมภาษณ์ โดยเน้นตรวจสอบเฉพาะด้านที่ผู้ประเมิน
มองว่าเป็นสาเหตุให้โรงเรียนมีปัญหา   

 
ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ประเมินให้คําแนะนํากับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน และติดตามผล

การดําเนินงานปรับปรุง โดยหากโรงเรียนยังไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ผู้ประเมินจะตรวจตราสถานศึกษา
อย่างเข้มงวดและใกล้ชิดมากขึ้น  

 
การประเมินรูปแบบนี้จึงไม่ได้ตรวจสอบโรงเรียนแต่ละแห่งเข้มงวดเท่ากัน แต่เน้นตรวจสอบเฉพาะ

โรงเรียนที่มองว่าน่าจะมีปัญหา และการตรวจสอบโรงเรียนดังกล่าวจะเน้นตรวจสอบเฉพาะด้านที่มีปัญหา
เท่านั้น (Tailored inspection) ดังนั้น การประเมินนี้จึงถือว่าใช้ทรัพยากรเวลาและบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็สร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้าน
ผลการสอบของนักเรียน เพราะโรงเรียนที่ไม่มีระดับปัญหาที่น่ากังวลจะได้รับรางวัลเป็นความเชื่อใจและรับการ
ตรวจตราที่ไม่เข้มงวด   

 
5.4.2 การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสก็อตแลนด์  
 

HM Inspectorate of Education (2007) สก็อตแลนด์ ได้จัดทําคู่มือการประเมินสถานศึกษาภายใน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มักถูกเรียกว่า “How good is school?” อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
ประเมินนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการประเมินภายนอกที่ไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
อย่างเดียว แต่เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนด้วย 

  
หลักการสําคัญของแนวทางการประเมินนี้ก็คล้ายคลึงกับการประเมินในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

กล่าวคือ แม้กรอบการประเมินจะครอบคลุมทุกด้านของการดําเนินงานของสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ ผู้
ประเมินจะประเมินเฉพาะด้านที่สถานศึกษามีปัญหาเท่านั้น เพราะการประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านใช้
ทรัพยากรเวลาและบุคลากรมากและไม่มีประสิทธิภาพ   
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ผลของการ
ดําเนินงานหรือสัมฤทธิผลทางการศึกษา 2) การดําเนินงานของโรงเรียน 3) แผนงาน วิสัยทัศน์ และความเป็น
ผู้นํา การประเมินจะเริ่มจากการพิจารณาผลของการดําเนินงาน แล้วจึงวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงด้าน
กระบวนการและแผนงานอันเป็นปัจจัยต้นเหตุ เพื่อค้นหาปัญหาที่ก่อให้เกิดผลการดําเนินที่ไม่ดี เช่น หาก
ประเมินพบว่า ผลการเรียนนักเรียนตํ่าและนักเรียนไม่สนใจเรียน ผู้ประเมินจะตั้งคําถามสําหรับการประเมินต่อ
ว่า หลักสูตรในปัจจุบันเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนหรือไม่ วิธีการสอนนักเรียนเหมาะสมกับ
นักเรียนทุกคนหรือไม่ หรือครูมีทักษะการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนหรือไม่ 

 
5.4.3 ใบรายงานผลงานโรงเรียน (school-level report card) ในรัฐปารานา ประเทศบราซิล 

 
รัฐปารานาในประเทศบราซิล ได้จัดทําและเผยแพร่ใบรายงานผลงานของโรงเรียนที่เรียกว่า Report 

Card ให้แก่ผู้ปกครอง โดยใบรายงานดังกล่าวจะแสดงคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 
4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราการเลื่อนชั้นและอัตราการซ้ําช้ันในแต่ละช่วงชั้น ตลอดจนอัตราการออก
กลางคันของนักเรียน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในเขตเทศบาลเดียวกันและค่าเฉล่ียของรัฐ 
(ภาพที่ 5.5) 

 
ภาพที่ 5.5 ใบรายงานผลงานโรงเรียน ในรัฐปารานา ประเทศบราซลิ 

 
       ท่ีมา: Bruns et al. (2011) 

 
แม้ยังไม่มีงานวิจัยที่ประเมินผลกระทบของใบรายงานดังกล่าวต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน

อย่างเป็นระบบ  ข้อมูลเบ้ืองต้นก็ช้ีว่า หลังจากที่นําระบบใบรายงานมาใช้ ผู้ปกครองและชุมชนมีความต่ืนตัว
มากขึ้นในการอภิปรายกันเรื่องนโยบายและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Bruns et al. 2011) 
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5.4.4 แบบจําลองมูลค่าเพิ่มในประเทศอังกฤษ 
 

ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นประเทศแรกๆ ที่นําเอาแบบจําลองมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Model) 
มาใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าประสงค์หลักของการนําแบบจําลองดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
มีการนํามาใช้งานใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสร้างตารางจัดอันดับสมรรถนะโรงเรียน เพื่อเปิดเผยให้กับ
สาธารณะได้รับทราบ 2) ใช้เป็นข้อมูลติดตามและตรวจสอบพัฒนาการของโรงเรียน โดยตัวโรงเรียนเองและ
หน่วยงานกลาง 3) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการต่างๆ และ 4) ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Education Policy and Research Division, 2007) 

 
Ray, Evans, and McCormack (2008) ระบุว่าในปี 2550 ระบบโรงเรียนในประเทศอังกฤษ

ประกอบไปด้วยโรงเรียนทั้งหมดราว 25,000 โรงเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ท้องถิ่น ระบบโรงเรียนให้บริการนักเรียนราว 8.1 ล้านคน โดยประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนเด็กนักเรียน
อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ  

 
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ ซึ่งมีการกําหนด “ระดับสําคัญ (Key Stages)” อยู่ 

4 ระดับ ได้แก่ ระดับสําคัญที่ 1 เป็นเด็กในช่วงอายุ 5 – 7 ปี ระดับสําคัญที่ 2 เป็นเด็กอายุ 7 – 11 ปี ระดับ
สําคัญที่ 3 เป็นเด็กอายุ 11 – 14 ปี และระดับสําคัญที่ 4 เป็นเด็กอายุ 14 – 16 ปี ในทุกระดับสําคัญจะมีการ
ทดสอบหนึ่งครั้ง  

 
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจะสามารถอ้างอิงผลการทดสอบระหว่างกันได้ เช่น คะแนนระดับ 4 ใน

ระดับสําคัญที่ 2 สามารถเทียบเคียงได้กับคะแนนระดับ 4 ในระดับสําคัญที่ 3 ยกเว้นการทดสอบที่ระดับสําคัญ
ที่ 4 ซึ่งจะมีการอ้างอิงกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่างๆ ของนักเรียน แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระดับสําคัญ
ก่อนหน้าได้ 

 
การประเมินโรงเรียนสามารถกระทําได้ผ่านตัวช้ีวัดที่เกี่ยวโยงกับบททดสอบเหล่านี้ เช่น อาจกําหนด

สัดส่วนเด็กนักเรียนที่ผ่านค่ามาตรฐานระดับหนึ่งได้ แต่ความต้องการของระบบพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใน
ประเทศอังกฤษก้าวไกลกว่าตัวช้ีวัดดังกล่าว โดยมีความต้องการที่จะชี้วัดลึกลงไปให้ถึงตัวเด็กแต่ละราย โดยท่ี
ตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องสามารถสะท้อนถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละระดับสําคัญได้ นอกจากนั้นแล้ว
ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะต้องให้ความสําคัญกับความแตกต่างของตัวเด็กอีกด้วย 

 
แบบจําลองมูลค่าเพิ่มถูกเริ่มนํามาใช้งานกับโรงเรียนกลุ่มย่อยในประเทศอังกฤษตั้งแต่ราวปี 2530 

และมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี 2545 ที่หน่วยงานกลางได้พัฒนาฐานข้อมูล Pupil Level Annual 
Schools Census (PLASC) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียนทุกคน ครอบคลุมทั้ง เพศ อายุ ไป
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จนกระทั่งถึง กลุ่มชนชาติ ความต้องการพิเศษ ภาษาถิ่น ฯลฯ ซึ่งทําให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้ และทําให้ประเทศอังกฤษสามารถพัฒนาแบบจําลองมูลค่าเพิ่มที่
คํานึงถึงปัจจัยบริบทเหล่านี้เพิ่มเติมได้ด้วย ซึ่งมีช่ือว่าแบบจําลอง Contextual Value-Added หรือ CVA 

 
ในปี 2549 แบบจําลอง CVA ถูกนําไปผนวกเข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ที่มีช่ือว่า RAISEonline ซึ่งทําให้แต่ละโรงเรียนสามารถนําเอาข้อมูลพัฒนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนของ
ตนเอง รวมทั้งข้อมูลเทียบเคียงกับโรงเรียนในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อนําไปกําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพของตนเองได้ 

 
แบบจําลองทางสถิติที่ใช้ในแบบจําลอง CVA จะมีลักษณะเป็นแบบจําลอง Panel ที่ประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิโดยวิธีการของ Goldstein (2003) โดยที่มีการนําเอาตัวแปรส่วนบุคคลของนักเรียนมาเป็นตัวแปร
ควบคุม ซึ่งมักจะประกอบไปด้วย พัฒนาการในช่วงระดับสําคัญก่อนหน้า ปัจจัยที่อาจเป็นข้อจํากัดในการ
เรียนรู้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กด้วย นอกจากนั้น ยังมีการปรับผลกระทบที่กลุ่มระดับบนสุด
และล่างสุด เนื่องจากคะแนนพัฒนาการในเด็กกลุ่มดังกล่าวจะมีสัดส่วนที่แตกต่างออกไปจากเด็กกลุ่มอ่ืนๆ   

 
ข้อมูลสถิติที่ RAISEonline สามารถจัดทําให้กับโรงเรียนได้ประกอบไปด้วยข้อมูลการจัดอันดับ

มูลค่าเพิ่มของโรงเรียน ซึ่งให้ข้อมูลว่าโรงเรียนอยู่ในกลุ่มใดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งประเทศหรือในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่ง ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของเด็กนักเรียนกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถแสดงข้อมูลจริง
เทียบกับค่าคาดการณ์ในแบบจําลอง CVA ได้อีกด้วย6  
 
5.4.5 มาตรการแก้ไขโรงเรยีนใน No Child Left Behind Act (NCLB) ของสหรฐัอเมริกา 

 
No Child Left Behind Act (NCLB) เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของสหรัฐที่ออกในปี 2544 สมัย

รัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช   กฎหมายดังกล่าวต้ังเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2556   การปฏิรูปหลักภายใต้กฎหมายฉบับนี้คือ การประเมินผลงานของโรงเรียน
ด้วยผลการสอบมาตรฐานของนักเรียนเพียงประการเดียว โดยกําหนดให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลาง ต้องส่งนักเรียนเข้าสอบมาตรฐานที่จัดโดยมลรัฐ (Hess and Finn 2004) 

 
ตามกฎหมายดังกล่าว แต่ละมลรัฐจะเป็นผู้กําหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่าที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้อง

สอบได้ในแต่ละปีการศึกษา และประเมินผลงานโรงเรียนด้วยวิธีที่เรียกว่า Adequate Yearly Progress โดย
จะพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์ขั้นตํ่า ซึ่งแบ่งออกเป็นเกณฑ์จํานวน
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนและเกณฑ์จํานวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ (Ethnic Group) ทั้งนี้ โรงเรียนจะ
                                                 
6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RAISEonline สามารถดูได้จาก https://www.raiseonline.org  
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ผ่านการประเมินก็ต่อเมื่อนักเรียนสอบผ่านเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายทั้งสองเกณฑ์ หากโรงเรียนใดไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ก็จะมีการดําเนินมาตรการตามขั้นตอนดังนี้   

• ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน: โรงเรียนต้องทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และยอมให้นักเรียน
เลือกเข้าโรงเรียนอื่นได้  

• ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ปีติดต่อกัน:  โรงเรียนต้องจัดสอนพิเศษฟรีให้แก่นักเรียน 

• ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ปีติดต่อกัน: โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนบุคลากร หลักสูตร วิธีการสอน 
หรือเพิ่มเวลาสอน 

• ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ปีติดต่อกัน: โรงเรียนต้องจัดทําแผนการปรับโครงสร้างการบริหาร ตาม
มาตรการใดมาตรหนึ่งจาก 4 มาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนบุคลกร
ทั้งโรงเรียน 2. ปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็น Charter School 3. โอนอํานาจการดูแลโรงเรียน
ให้กับรัฐ หรือจ้างองค์กรจัดการศึกษาภายนอกเข้ามาดูแล และ 4. มาตรการปรับโครงการ
บริหารอื่นๆ  

• ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ปีติดต่อกัน: โรงเรียนต้องดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างที่จัดทําไว้  
 
ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลให้โรงเรียนปฏิบัติไปตามกฎหมาย และยังมีหน้าที่

เลือกมาตรการปรับโครงการบริหารให้กับโรงเรียนด้วย กฎหมายจึงกําหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาต้องรับการ
ประเมิน AYP เช่นกัน เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินนโยบายกับโรงเรียน หากไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ปี
ติดต่อกัน เขตพื้นที่การศึกษาต้องทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และหากไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่า 2 ปีติดต่อกัน ก็
ต้องปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือปฏิรูปโครงการบริหาร โดยอาจให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารมากขึ้น (Hess and Finn 2004) 

 
จะเห็นได้ว่า ภายใต้กฎหมาย NCLB นี้ มาตรการแก้ไขจะปรับเพิ่มระดับการแก้ไขมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม

ระดับปัญหาหรือระยะเวลาที่โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจะมี
แรงจูงใจปรับปรุงคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

 
อย่างไรก็ตาม NCLB กลับถูกวิจารณ์ว่าล้มเหลว ดังที่ผลคะแนน PISA ของสหรัฐมีแนวโน้มลดลง 

(Sahlberg 2010) แต่กลุ่มผู้วิจารณ์ก็แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกไม่เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความ
รับผิดชอบอันมีการสอบมาตรฐานเป็นหัวใจ ด้วยเหตุผลทางการศึกษาต่างๆ เช่น ครูจะสอนเฉพาะข้อสอบ
อย่างเดียวดังที่กล่าวในบทที่ 2 ในขณะที่อีกฝ่ายเห็นด้วยแนวทางนี้ แต่วิจารณ์ต่อรูปแบบการประเมินคุณภาพ
โรงเรียนและประสิทธิภาพของการดําเนินมาตรการแก้ไขของ NCLB ดังจะอธิบายบางประการต่อไปนี้ 
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1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนไม่ยุติธรรมต่อโรงเรียนบางแห่ง แม้การใช้จํานวนนักเรียนที่สอบ
ผ่านคะแนนสอบขั้นตํ่าเป็นเกณฑ์นั้นมุ่งหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน แต่
ระดับคะแนนของนักเรียนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ด้วย เช่น นักเรียนที่เสียเปรียบ
ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจมักมีแนวโน้มที่จะมีระดับคะแนนต่ํา โรงเรียนบางแห่งที่มีจํานวนนักเรียนที่เสียเปรียบ
ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจในสัดส่วนสูง แม้จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยกระดับผลการสอบให้กับ
นักเรียนได้ แต่คะแนนของนักเรียนโดยรวมอาจยังอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งทําให้โรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน โรงเรียน
เหล่านี้จึงไม่มีแรงจูงใจปรับปรุงคุณภาพ ภายใต้การประเมินรูปแบบนี้  

 
นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งอาจจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยเน้นสอนเฉพาะนักเรียนที่มีโอกาสจะ

สอบผ่าน และละเลยนักเรียนกลุ่มอ่อนที่ยากจะสอบผ่าน (Neal and Schanzenbach 2010) 
 
2) การจัดกลุ่มโรงเรียนตามระดับปัญหาใช้แต่เพียงระยะเวลาที่ไม่ผ่านการประเมินเท่านั้น  แต่ระดับ

ปัญหาของโรงเรียนยังแตกต่างกันตามผลการสอบมาตรฐานด้วย ดังนั้น โรงเรียนที่มีระดับปัญหาแตกต่างกัน
อาจถูกจัดรวมในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มโรงเรียนที่ตกการประเมิน 2 ปีติดต่อกันอาจมีทั้งกลุ่มโรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนทั่วไปสอบไม่ผ่านน้อยกว่าเกณฑ์ กลุ่มโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์นักเรียนทั่วไปแต่มีจํานวนนักเรียน
กลุ่มชาติพันธ์ุสอบผ่านน้อยกว่าเกณฑ์ กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนที่เพิ่มตํ่า และกลุ่มโรงเรียนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นสูง  

 
การจัดกลุ่มข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพของการดําเนินมาตรการ เพราะโรงเรียนที่มีระดับ

ปัญหาแตกต่างกันกลับได้รับมาตรการแบบเดียวกันและมีลําดับความเร่งด่วนเท่ากัน ซึ่งก่อความยุ่งยากในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในบางมลรัฐ มีจํานวนโรงเรียนในกลุ่มต้องปรับโครงสร้างการบริหารมากเกินกว่า
ศักยภาพที่หน่วยงานกลางและเขตพื้นที่จะบริหารได้ เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีโรงเรียนที่อยู่ในขั้นมาตรการ
ปรับโครงสร้างการบริหารถึง 1,000 กว่าโรงเรียน (Center on Education Policy 2009) 

 
3) มาตรการแก้ไขมิได้ถูกดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด เช่น เขตการศึกษาไม่แจ้งให้

ผู้ปกครองทราบถึงโรงเรียนที่นักเรียนสามารถย้ายเข้าเรียนได้ หรือเขตการศึกษามักหลบเลี่ยงการใช้มาตรการ
ปรับโครงสร้างการบริหารกับโรงเรียนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ปีติดต่อกัน โดยเลือกใช้มาตรการปรับโครงการ
บริหารอื่นๆ จาก 4 มาตรการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ในปี 2550-2551 พบว่ามีมาตรการปรับโครงสร้างการ
บริหารอื่นถึงร้อยละ 80-90 ของมาตการปรับโครงสร้างทั้งหมดที่ดําเนินการกับโรงเรียน และมาตรการเหล่านี้
มักเป็นมาตรการที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจริง เช่น มาตรการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียน
เพิ่ม ดังนั้น โรงเรียนจึงไม่ถูกกดดันและปรับคุณภาพการสอน (Center on Education Policy 2009) 
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ปัญหาข้างต้นมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางการเมืองและกฎหมายในสหรัฐ   NCLB เป็นกฎหมายที่
ออกโดยรัฐบาลกลาง (federal) เพื่อจะให้ทุกมลรัฐและเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินมาตรการแก้ไข แต่มาตรการ
บางประการขัดแย้งกับกฎหมายการศึกษาในบางมลรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่จัดการบริหารการศึกษาภายในมลรัฐ 
เช่น ในบางมลรัฐ กฎหมายจํากัดจํานวน Charter school หรือยังห้ามมิให้เอกชนเข้าบริหารโรงเรียนรัฐ เป็น
ต้น นอกจากนี้ หน่วยงานกลางในหลายมลรัฐก็ไม่ต้องการขัดแย้งกับเขตพื้นที่การศึกษา จึงมิได้ดําเนินมาตรการ
ใดๆ กับเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้ดําเนินมาตรการตามกฎหมาย NCLB (Hess and Finn 2004) 

 
5.5 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย    
 

เพื่อลดระดับปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบประกันคุณภาพในภาพรวมในปัจจุบัน คณะผู้วิจัยขอเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพดังกล่าวใหม่ ดังนี้ 

 
5.5.1 การจัดแบ่งหน้าที่และขอบเขตในการประเมนิ 
 

เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จัดทําโดย สมศ.  และระบบประกัน
คุณภาพภายใน ที่รับผิดชอบโดยตัวโรงเรียนเองและหน่วยงานต้นสังกัด คณะนักวิจัยเสนอให้มีการจัดแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 5.3 โดยการประเมินคุณภาพภายนอกควรมุ่งเน้นไปที่ตัวผลลัพธ์ 
ซึ่งสะท้อนการทําหน้าที่พื้นฐานของสถานศึกษาเป็นหลัก นั่นคือ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
โดยมุ่งเน้นไปที่คะแนนสอบมาตรฐานระดับประเทศเป็นหลัก เนื่องจากสามารถนําผลคะแนนมาเปรียบเทียบ
ระหว่างโรงเรียนได้ ในขณะที่คะแนนสอบหรือผลการวัดและประเมินนักเรียนรูปแบบอ่ืนๆ ภายในสถานศึกษา
นั้นสามารถนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคะแนนสอบมาตรฐานได้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนน
ทดสอบทั้ง 2 ระดับ ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะทางสังคม และการบริหารจัดการโรงเรียนด้านต่างๆ ให้เป็นหน้าที่
ของการประเมินคุณภาพภายในเท่านั้น 

 
อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพภายนอกสามารถสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในได้ โดย

การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านการศึกษา SAR ของสถานศึกษา รวมท้ังการ
นําเอาข้อมูลประกอบอื่นๆ มาพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลคําร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
ประเมินภายนอกควรให้น้ําหนักกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในระดับสูง และมุ่งเน้นไป
ที่องค์ประกอบต่างๆ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของสถานศึกษาเป็นหลัก 
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ตารางที่ 5.3 หน้าที่และขอบเขตของการประเมนิคณุภาพภายนอกและภายใน 
 ขอบเขตหน้าที่พ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 
ขอบเขตหน้าที่อื่นที่สถานศึกษาต้อง

จัดทําร่วมกันกับภาคสังคม 
การประเมินเพื่อสร้าง

ความรับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

คุณลักษณะทางสังคมของผู้เรียน 
 

การประเมินคุณภาพภายใน 
การประเมินเพื่อพัฒนา

คุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ

การบริหาร 
 

การประเมินคุณภาพภายใน 

กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะทาง
สังคมของผู้เรียน 

 
การประเมินคุณภาพภายใน 

 
การประเมินภายนอกดังกล่าวจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่การประเมินผลลัพธ์ เพื่อเป็นกระจกสะท้อนถึง

การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในภาพรวม ในขณะที่จะไม่สร้างแรงจูงใจที่บิดเบือน
ให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของแต่ละโรงเรียน และไม่สร้างภาระทางด้านงบประมาณในการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้วย 

 
ระบบประกันคุณภาพภายในควรมีการจัดทําให้ครบทุกขั้นตอน โดยที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้น

สังกัดควรที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ “กระบวนการ” ทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณลักษณะทางสังคม และการบริหารสถานศึกษา เพื่อตอบสนองต่อหน้าที่พ้ืนฐานและหน้าที่ซึ่งต้องทําร่วมกับ
ภาคสังคม ในขณะที่ควรที่จะนําเอาผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การประกันคุณภาพขั้นตอนต่างๆ ด้วย เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการใน
พ้ืนที่ 
    
5.5.2 การพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์เพื่อสรา้งความเป็นธรรม 
 

การประเมินภายนอกที่พุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ควรที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง 
ดังนั้น ควรจะมีการประยุกต์เอาแนวคิดของตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มมาใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลคะแนน
ดิบ และข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวถึงเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มเป็นตัวชี้วัดที่
พึงประสงค์ แต่การสร้างตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มที่สร้างความเป็นธรรมให้กับสถานศึกษาต่างๆ จําเป็นที่จะต้องพึ่งพา
ฐานข้อมูลคุณภาพสูง ระบบทดสอบนักเรียนที่เอื้ออํานวย แบบจําลองเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของโรงเรียนจาก
ตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบที่จําเป็นเหล่านี้ยังไม่ปรากฏขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น สมศ. อาจทํา
หน้าที่ในการพัฒนาระบบเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นที่
คํานึงถึงความเป็นธรรมในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
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คณะผู้วิจัยเสนอว่า ในช่วงต้น ระบบประเมินภายนอกอาจมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่มีระดับแตกต่างกัน
ออกไปตามปัจจัยพ้ืนเพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ได้ หรือในกรณีที่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของประเทศมีการคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีความแตกต่างกันของตัวเด็กนักเรียน รวมทั้งระดับ
คะแนนขั้นตํ่า เอาไว้แล้ว (ดังข้อเสนอด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาในบทต่อไป) ตัวช้ีวัดของ สมศ. 
อาจอยู่ในลักษณะของสัดส่วนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านค่ามาตรฐานขั้นตํ่าระดับหนึ่งได้ 
เนื่องจากเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่แย่กว่า จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร
ในระดับสูงกว่า เพื่อพัฒนาให้ถึงระดับคะแนนมาตรฐานขั้นตํ่าอยู่แล้ว ดังนั้น โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพควรที่จะ
จัดสรรทรัพยากรที่มากกว่าดังกล่าวมาพัฒนาเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ดีนัก ให้มีคะแนนผ่านระดับ
มาตรฐานขั้นตํ่าได้  

 
5.5.3 การประเมินภายนอกตามระดับปัญหา (Risk-Based Inspection) 
 

เพื่อลดภาระด้านทรัพยากรในการประเมินคุณภาพภายนอกลง คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการปรับรูปแบบ
การประเมินให้เป็นลักษณะการประเมินตามระดับปัญหา โดยในขั้นแรก สมศ. นําเอาข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักเรียน มาประมวลควบคู่กับ SAR ของสถานศึกษา และข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ  เพื่อแบ่งกลุ่ม
โรงเรียนออกเป็น 1) โรงเรียนที่ไม่พบปัญหา 2) โรงเรียนที่สงสัยว่ามีปัญหา และ 3) โรงเรียนที่พบปัญหา โดย
การจัดแบ่งควรให้น้ําหนักกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ที่มีความเป็นธรรมต่อสถานศึกษาต่างๆ  ใน
ระดับสูง และอาจให้น้ําหนักกับ SAR และข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความเข้มแข็งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย แต่ให้น้ําหนักคะแนนน้อยกว่า 

 
ในกรณีของสถานศึกษาที่ไม่พบปัญหา เช่น โรงเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดับดี 

SAR แสดงถึงการมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง และไม่มีข้อมูลแวดล้อมอื่นที่สะท้อนถึงปัญหา ฯลฯ สมศ. 
อาจไม่จําเป็นต้องทําการตรวจประเมินสถานศึกษาดังกล่าวในพื้นที่ของสถานศึกษาเลย และปล่อยให้
สถานศึกษาดังกล่าวดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอิสระ ในขณะที่ สมศ. ควรให้ความสําคัญและทุ่มเท
ทรัพยากรลงไปกับโรงเรียนที่พบว่ามีปัญหาอย่างชัดเจน โดยให้มีการนําคณะลงไปตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหา
ให้กับสถานศึกษาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ภาพที่ 5.6 แสดงแบบจําลองการประเมินภายนอกตามระดับปัญหาที่
คณะผู้วิจัยเสนอ 
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ภาพที่ 5.6 แบบจําลองการประเมนิภายนอกตามระดับปัญหา (Risk-Based Inspection) 

 
 

สมศ. อาจปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยประเมินเอกชนให้เป็นลักษณะของคณะตรวจเยี่ยมและแก้ไข
ปัญหาให้กับสถานศึกษา โดยให้เป็นคณะที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น ให้เวลา
ทํางานในแต่ละสถานศึกษามากขึ้น และจัดสรรทรัพยากรให้กับคณะตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยคณะ
ตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีหน้าที่ในการเข้าไปศึกษาสภาพปัญหาในเชิงลึกและจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
คุณภาพโรงเรียนที่เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อนําเสนอต่อโรงเรียน 
หน่วยงานต้นสังกัด และคณะรัฐมนตรีในลําดับต่อไป  

 
คณะตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาดังกล่าวอาจมีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญใน

หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่รวมอยู่ด้วยได้ เพื่อให้ข้อเสนอในการปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรียนมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง  
 
5.5.4 การจัดทําสมุดพกโรงเรียนและรายงานต่อผู้ปกครองและสาธารณะ 
 

ในการประมวลผลข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน ควบคู่ไปกับรายงาน SAR และข้อมูล
ประกอบด้านอื่นๆ  เพื่อจัดแบ่งกลุ่มโรงเรียนนั้น สมศ. ควรที่จะจัดทํารายงานในลักษณะของสมุดพกโรงเรียน 
ในลักษณะเดียวกันกับในรายงานผลโรงเรียนในรัฐปารานา ประเทศบราซิล ด้วย โดยข้อมูลในสมุดพกดังกล่าว
นอกจากจะมีคะแนนของโรงเรียนเองแล้ว ควรท่ีจะมีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน และคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนทั้งประเทศ รวมอยู่ด้วย  
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สมุดพกโรงเรียนลักษณะดังกล่าวจะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและสาธารณะเพื่อสร้าง
ระบบความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆ โดยสมุดพกดังกล่าวควรที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง
แพร่หลาย พร้อมคําอธิบายประกอบที่สร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับผู้เข้ามาศึกษาข้อมูลโรงเรียน 

 
5.5.5 การใชแ้นวทางประเมินแบบ Thematic Inspection 
 

ในบางช่วงเวลา สมศ. อาจมีการจัดการประเมินสถานศึกษาในลักษณะ Thematic Inspection โดย
เลือกประเด็นในการประเมินขึ้นมาอย่างชัดเจน เช่น การประเมินเฉพาะบางวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
หรือการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น 

 
การประเมินในลักษณะนี้ต้องการข้อมูลในลักษณะภาพรวมของทั้งประเทศ ดังนั้น อาจใช้วิธีการสุ่ม

ประเมินคุณภาพในบางโรงเรียน เพื่อให้เห็นภาพรวมของระดับคุณภาพ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด 
หรือประเทศ เพียงเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องทําการประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง 

 
การประเมินในลักษณะนี้มีข้อดีในเรื่องของการให้ข้อมูลเฉพาะด้าน และการให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายแก่โรงเรียนสามารถทําให้ตรงประเด็นมากกว่าการประเมินคุณภาพโดยทั่วไป 

 
5.5.6 การนําผลประเมินไปใช้ใหคุ้ณให้โทษกับผู้บรหิารสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายนอกที่ให้น้ําหนักกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายงาน SAR และข้อมูลแวดล้อม
อ่ืนๆ อาจถูกนําไปเป็นปัจจัยในการให้คุณให้โทษต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระได้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างระบบความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระ โดยในส่วนของ
คะแนนประเมินในระดับสูงพร้อมทั้งคะแนนมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนํามาซึ่งรางวัล ในขณะที่คะแนนประเมิน
ในระดับตํ่าพร้อมทั้งคะแนนมูลค่าเพิ่มในระดับตํ่าอาจนํามาซึ่งบทลงโทษได้ 

 
อย่างไรก็ตาม คะแนนประเมินดังกล่าวอาจนํามาซึ่งมาตรการช่วยเหลือพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโรงเรียนที่มีคะแนนประเมินตํ่าและมีคะแนนมูลค่าเพิ่มในระดับที่ตํ่าควรจะนํามาซึ่ง
มาตรการให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนอย่างเร่งด่วน 

 
5.5.7 การปรบับทบาทของการประเมินคณุภาพภายใน  
 

การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนั้น 
ถือได้ว่าเป็นการประเมินหลักตามข้อเสนอของคณะผู้วิจัย การประเมินภายในสถานศึกษานี้ควรเป็นการ
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ประเมินเพื่อพัฒนา โดยไม่ต้องมีการตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปิดเผยจุดเด่นจุดด้อย
ที่แท้จริงของตนเองในการประเมินคุณภาพภายในนี้ 

 
หน่วยประเมินภายในควรประกอบไปด้วย คณาจารย์และผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก

นักเรียน และตัวแทนชุมชนและภาคสังคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่เป็นผู้
สังเกตการณ์เพื่อให้คําแนะนําหรือรับฟังคําร้องขอ องค์ประกอบของหน่วยประเมินเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็ก
นักเรียนตลอดเวลาทําให้น่าจะมีศักยภาพสูงกว่าในการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
นักเรียน หรือแม้แต่ภาวะภายในด้านอื่นๆ หน่วยประเมินควรกําหนดประเด็นในการประเมินที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ โดยนํ้าหนักที่ให้กับประเด็นต่างๆ ในการ
ประเมินอาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในชุมชนรอบข้างในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ในบางพื้นที่สุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนอาจมีความสําคัญมากกว่าคุณลักษณะด้าน
อ่ืนๆ ในขณะที่บางพื้นที่ประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กอาจมีความสําคัญเร่งด่วนกว่าด้านอื่นๆ เป็นต้น 

 
การประเมินคุณภาพภายในจะให้ความสําคัญกับปัจจัยนําเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน โดยสามารถประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าและกระบวนการต่างๆ ให้
มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทรัพยากรในชุมชนรอบข้างได้ นอกจากนั้นหน่วยประเมินภายในน่าจะ
สามารถขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนรอบข้างได้ไม่ยากนัก 

 
การประเมินคุณภาพภายนอกไม่ควรกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน

ให้กับทุกโรงเรียนในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากอาจไม่เหมาะสมกับบางโรงเรียนได้ ในขณะที่การประเมิน SAR 
หรือระบบประกันคุณภาพภายในควรให้ความสําคัญกับความแตกต่างหลากหลายของแต่ละโรงเรียนด้วย  
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บทที่ 6  
การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
 
6.1 บทนาํ 
 

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้วย โดยเฉพาะการเงิน
เพื่อการศึกษา แต่ในหลายประเทศ ปัญหาสําคัญไม่ได้เป็นเรื่องการขาดแคลนงบประมาณ แต่เป็นเรื่องแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ  

 
การจัดสรรงบประมาณมักมิได้ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพก็ยังได้รับงบประมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นและไม่ถูกกระตุ้นให้ปรับตัวและ
การจัดสรรงบประมาณยังมักไม่ได้คํานึงความเพียงพอด้านทรัพยากรที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุก
คนได้บรรลุผลการเรียนขั้นตํ่า โดยนักเรียนบางคนและโรงเรียนบางแห่งที่มีทรัพยากรมากอยู่แล้วได้รับการ
อุดหนุนภาครัฐเท่าเทียมกับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งทําให้โรงเรียนและนักเรียนขาด
แคลนมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลการเรียนขั้นตํ่า ปัญหาด้านความพอเพียงนี้ก็เกี่ยวข้องกับปัญหา
ความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาด้วยโดยนักเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรก็มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสําเร็จ
ด้านการเรียนและการงาน 

 
ระบบการศึกษาไทยก็ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาขาดแคลนทรัพยากร แต่มีปัญหาการจัดสรรงบประมาณ

และการใช้ทรัพยากรที่ไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ํา ดังจะเห็นได้จาก
งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่น แต่ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนไทยยัง
ตกตํ่า และขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศมีผลการเรียนตํ่า นักเรียนบางคนกลับชนะรางวัลวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 
บทที่ 6 นี้ ต้องการสํารวจและศึกษาปัญหาการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาความรับผิดชอบ ปัญหาความเพียงพอในการบรรลุถึงผลการเรียนขั้นตํ่า และปัญหาความเหลื่อมล้ํา
พร้อมทั้งจะเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ โดยส่วนที่ 6.2 จะกล่าวถึงแนวคิดและแนว
ทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ได้แก่ การใช้สูตรจัดสรรและการจัดสรรงบประมาณ
ด้านอุปสงค์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการลดความเหลื่อมล้ํา แนวคิดการสร้างความรับผิดชอบ และแนวคิดความ
เพียงพอ  
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ส่วนที่ 6.3 จะสํารวจระดับค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของภาคครัวเรือนและการอุดหนุนของภาครัฐและ
ความเหลื่อมล้ําด้านการลงทุนด้านการศึกษา รวมทั้งปัญหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนและไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ต่อจากนั้น ในส่วนที่ 6.4 จะกล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ดีและ
ประสบการณ์การจัดสรรงบประมาณในต่างประเทศ 

 
ส่วนที่ 6.5 จะสาธิตการใช้สูตรจัดสรรคํานวณค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อหัวนักเรียนที่คํานึงการบรรลุผล

การเรียนขั้นตํ่าของนักเรียนทุกคนและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหว่างนักเรียนฐานะดีและยากจน 
และส่วนนี้ยังนําผลการคํานวณจากสูตรมาเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นจําเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความความเหลื่อม
ล้ํา และส่วนที่ 6.6 จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ  

 
6.2 กรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา  
6.2.1 เป้าประสงค์ของระบบจัดสรรทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

 
การออกแบบระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาควรต้องคํานึงถึงเป้าประสงค์สําคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณควรกระตุ้นสถานศึกษา
ให้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอาใจใส่การเรียนรู้และผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน  

2. ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดควรถูกจัดสรรและใช้พัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยนักเรียนได้รับผลการเรียนที่ดีที่สุด 

3. ความเป็นธรรม (Equity) แบ่งออกเป็น 

- ความเป็นธรรมทางแนวนอน (Horizontal Equity) หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะเท่า
เทียมกันควรได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกัน  โดยสถานะของนักเรียนอาจถูก
กําหนดโดยพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ หรือปัจจัยสังคมเศรษฐกิจ เช่น เชื้อชาติของ
นักเรียน เป็นต้น 

- ความเป็นธรรมทางแนวดิ่ง (Vertical Equity) หมายถึง นักเรียนควรได้รับจัดสรร
งบประมาณแตกต่างกันตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เช่น นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนต้องการเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากกว่านักเรียนฐานะดี เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ
การศึกษาระดับเดียวกัน  

4. ความเพียงพอ (Adequacy) หมายถึง สถานศึกษาหรือนักเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการบรรลุผลการเรียนของนักเรียนที่สังคมคาดหวัง 
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นอกจากนี้แล้ว การออกแบบระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษายังควรต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
สําคัญอีก 2 ประการ ประการแรก ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ระบบจัดสรรงบประมาณควรมี
เกณฑ์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากซับซ้อน สถานศึกษาเข้าใจเกณฑ์และกระบวนการจัดสรรทุกขั้นตอน 
ทั้งนี้ หากระบบการจัดสรรงบประมาณไม่มีความโปร่งใส สถานศึกษาอาจมองว่ากระบวนการจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นธรรมและอาจหมดกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ เกณฑ์การจัดสรร
และข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 

 
ประการที่สอง ต้นทุนในการดําเนินการ (Administrative Costs) กล่าวคือ ระบบจัดสรรงบประมาณ

ไม่ควรมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีขั้นตอนยุ่งยากเกินความจําเป็น จนทําให้เกิดต้นทุนในการดําเนินการจัดสรร
สูงมากเกินไป  

 
6.2.2 การจัดสรรงบประมาณผ่านสูตรการจัดสรร (Funding Formulas) 
 

เป้าประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณข้างต้นสามารถบรรลุได้ด้วยการใช้สูตรจัดสรร สูตรจัดสรร 
หมายถึงสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กําหนดขึ้นสําหรับการคํานวณงบประมาณที่จะจัดสรรสู่สถานศึกษาหรือจัดสรร
ให้แก่นักเรียน โดยสูตรจะประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ เช่น ขนาดโรงเรียน ลักษณะของที่ต้ังโรงเรียน (เมืองหรือ
ชนบท) หรือลักษณะของนักเรียน (ฐานะครอบครัว) ผลการเรียนที่คาดหวัง เป็นต้น (Fazekas 2012)  

 
การจัดสรรงบประมาณด้วยสูตรจะสร้าง "ความเป็นธรรมทางแนวนอน" โดยนักเรียนที่มีฐานะ

ครอบครัวในระดับเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษาประเภทใด ก็จะได้รับอุดหนุนเท่า
เทียมกันจากภาครัฐ อีกทั้ง สูตรการจัดสรรสามารถบรรลุ "ความเป็นธรรมทางแนวดิ่ง" และ "ความเพียงพอ" 
ได้ด้วย โดยสูตรจะกําหนดเป้าหมายผลการเรียนของนักเรียนที่สังคมคาดหวังและคํานวณงบประมาณที่
เพียงพอสําหรับการบรรลุผลการเรียนดังกล่าว ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจมีความต้องการงบประมาณดังกล่าว
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัว 

 
การใช้สูตรจัดสรรยังสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากกว่าวิธีการจัดสรรอื่นรวมทั้งมีต้นทุนใน

การดําเนินการต่ํากว่าวิธีอ่ืน เช่น การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานกลางและการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงาน 
เพราะสูตรจะระบุอย่างชัดเจนว่าการจัดสรรจะพิจารณาตัวแปรและข้อมูลใดบ้าง 

 
อย่างไรก็ตาม การออกแบบสูตรที่คําถึงความเป็นธรรมและความเพียงพอในทุกด้านอาจจะมีตัวแปร

และมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยซึ่งยากต่อการทําความเข้าใจกับสถานศึกษาและครูและเป็นผลให้โรงเรียนมี
พฤติกรรมในลักษณะไม่พึงประสงค์ได้เช่น หากโรงเรียนไม่เข้าใจหลักการของสูตร โรงเรียนก็อาจจะเข้าใจ
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งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นธรรม ซึ่งก็ย่อมลดทอนกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้น การออกแบบสูตรนั้น
ต้องคํานึงถึงความสมดุลระหว่างความครอบคลุมและความซับซ้อนด้วย  

 
นอกจากนี้ สูตรการจัดสรรยังสามารถส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิผลได้ด้วย โดยการ

กําหนดสูตรจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์หรือเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอาใจใส่นักเรียนหรือมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน  ดังจะอธิบายใน
ส่วนต่อไป 
 
6.2.3 ระบบการจัดสรรงบประมาณดา้นอปุสงค ์
 
 การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาสามารถทําได้ 2 วิธีหลัก วิธีแรกการจัดสรรงบประมาณ
ด้านอุปทาน (Supply-Side Financing) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่สถานศึกษา
ตามรายการค่าใช้จ่าย เช่น งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุนของโรงเรียน โดยจํานวนงบประมาณขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของภาครัฐ ซึ่งไม่จําเป็นต้องสัมพันธ์กับจํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนหรือความต้องการของผู้เรียน 
 
 วิธีที่สองการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) หมายถึง การจัดสรรเงิน
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่สถานศึกษา โดยจํานวนงบประมาณจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนที่เข้าเรียน
ในโรงเรียน เช่น การให้เงินอุดหนุนรายบุคคลที่ใช้อยู่ในประเทศไทย หรือการแจกคูปองการศึกษา (Voucher)  
 
 จากกรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในบทที่ 1 การจัดสรรงบประมาณด้าน
อุปทานจะสอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบสายยาว ซึ่งภาครัฐมีบทบาทในการกํากับดูแลโรงเรียนให้
รับผิดชอบต่อผู้ปกครองและนักเรียน ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์จะสอดคล้องกับการสร้าง
ความรับผิดชอบสายสั้น ซึ่งโรงเรียนจะรับผิดชอบต่อผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรง เนื่องจากในระบบดังกล่าว
ผู้ปกครองและนักเรียนจะเป็นผู้เลือกโรงเรียน โรงเรียนที่ต้องการได้รับเงินงบประมาณจะต้องแข่งขันกันในการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อดึงดูดเด็กนักเรียน ภาพที่ 6.1 แสดงกลไกดังกล่าว 
 

ภาพที่ 6.1 กลไกความรับผดิชอบภายใตก้ารจัดสรรงบประมาณฝั่งอปุสงค ์
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6.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของประเทศไทยในปัจจบุัน 
 
 งานศึกษาในส่วนนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของ
ประเทศไทย ทั้งงบประมาณรายจ่ายภาครัฐและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังพิจารณา
ความเชื่อมโยงระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาดังกล่าวและผลลัพธ์ทางการศึกษาด้วย  
 
6.3.1 ขนาดงบประมาณเพือ่การศึกษาภาครัฐ 
 
 ในช่วงราว 15 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากระดับ 201,707 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2541 ขึ้นมาเป็นระดับ 422,239 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
2554 หรือปรับเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษานี้
ยังปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่างบประมาณแผ่นดินและผลผลิตมวลรวมในประเทศของไทย (GDP) ตามภาพที่ 6.2 
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมดจึงปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงราว 25 ปีที่
ผ่านมาจากร้อยละ 24.3 ในปีงบประมาณ 2541 ลงมาเป็นร้อยละ 20.4 ในปีงบประมาณ 2554 ในขณะที่ 
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาต่อ GDP ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 4.36 ในปีงบประมาณ 2541 เป็นร้อยละ 
3.90 ในปีงบประมาณ 2554 ตามภาพที่ 6.3  
 
ภาพที่ 6.2 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศกึษา (E.B.) เทียบกับงบประมาณแผน่ดิน (N.B.) และผลผลิต

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย ปีงบประมาณ 2541 – 2554 

 
    ท่ีมา : สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 6.3 สดัส่วนงบประมาณการศึกษาเทียบกับ GDP (E.B./GDP) และ สัดส่วนงบประมาณการศึกษา
เทียบกับงบประมาณทัง้หมด (E.B./N.B.) ปีงบประมาณ 2541 – 2554 

 
    ท่ีมา : สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 ถึงแม้ว่าสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อ GDP ของประเทศไทยได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าสูง
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยจากข้อมูลในภาพที่ 6.4 จะเห็นได้ว่า ในปี 2551 สัดส่วนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเกือบทั้งหมด และ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน  
 

ภาพที่ 6.4 สดัส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP ปี 2551 

 
    ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) อ้างถึงข้อมูลของ IMD 
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6.3.2 ระบบจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษาของรัฐบาลไทย 
 

ในปัจจุบัน งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังคงเป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปทานเป็นหลัก 
โดยงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุนของโรงเรียนไม่สัมพันธ์โดยตรงกับจํานวนนักเรียน งบประมาณที่
จัดสรรในลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่การให้เงินอุดหนุนรายบุคคล 
ซึ่งเป็นการจัดสรรด้านอุปสงค์มีสัดส่วนเพียงราวร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น (ภาพที่ 6.5)  
ระบบความรับผิดชอบในการศึกษาไทยจึงเป็นแบบสายยาว ซึ่งมีปัญหาสายความรับผิดชอบขาด อันทําให้
คุณภาพการศึกษาตกตํ่าดังที่กล่าวในบทที่ 1  

 

ภาพที่ 6.5แสดงสัดส่วนงบประมาณด้านอุปทานและดา้นอุปสงค ์

 

 
ท่ีมา : คณะผู้วิจัย, คํานวณจากข้อมูลของสํานักงบประมาณ 

 
ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของระบบการเงินของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยก็คือ มูลค่า

เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายหัวเด็กนักเรียนตํ่าเกินไปและไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างโรงเรียน
ในสังกัดของ สพฐ. และโรงเรียนเอกชน1  ในปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานราย
หัวเด็กนักเรียนตํ่ากว่าต้นทุนรวมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนแต่ละคน เนื่องจากเงินอุดหนุนดังกล่าว
ครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายดําเนินงานของโรงเรียนเท่านั้น โดยไม่รวมเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครู และ
งบลงทุนของโรงเรียน (ภาพที่ 6.6) นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดําเนินงานดังกล่าวคํานวณมาตั้งแต่ปี 2548 โดยยังไม่
มีการปรับเพิ่มขึ้น  

                                                            
1ตารางภาคผนวกที่ 6.1, 6.2 และ 6.3 แสดงพัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียน สพฐ.  มูลค่าของเงินอุดหนุนรายบุคคลในแต่

ละช่วงเวลา และมูลค่าเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตามลําดับ 
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ภาพที่ 6.6 แสดงเงินอุดหนนุขั้นพื้นฐานเทียบกับต้นทนุจริง 

 

ท่ีมา : คณะผู้วิจัย, คํานวณจากข้อมูลของ สพฐ. 

 
ภายใต้ระบบดังกล่าว แม้ว่านักเรียนจํานวนมากจะย้ายออกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ดี โรงเรียนก็ไม่

จําเป็นที่ต้องพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น เพราะการย้ายออกของนักเรียนจะกระทบต่องบประมาณที่โรงเรียนได้รับ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูยังได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะตามเดิม  

 
นอกจากนี้ มูลค่าเงินอุดหนุนรายบุคคลยังถูกกําหนดให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดกลางซึ่ง

ตํ่ากว่าต้นทุนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดอื่นๆ ในทุกระดับการศึกษา2 โดยมิได้พิจารณาคุณภาพการสอน  ทั้งที่ 
โรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปในทุกระดับการศึกษาและขนาด3 ด้วยเหตุผล
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จึงได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเด็กนักเรียนตํ่ากว่าต้นทุนรายหัวใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และยากที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีขึ้นได้ 

 
สถานการณ์ย่ิงเลวร้ายลงในกรณีของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากแม้ว่าโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงิน

อุดหนุนขั้นพื้นฐานรายหัวเด็กนักเรียนเท่ากับโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. ก็ตาม แต่เงินสมทบเงินเดือนครูที่
โรงเรียนเอกชนได้รับนั้นตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นมาก4 และถูกปรับเพิ่มขึ้นตามเวลาในอัตราที่ช้ามาก5 ในขณะที่ 

                                                            
2ดูตารางภาคผนวกที่ 6.4 ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายดําเนินงานของโรงเรียนขนาดต่างๆ ทั้งนี้ โรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 120 คน และอีกประเภทหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 คน โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน 301-1,000 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่มี
นักเรียนมากกว่า 1,000 คน   
3ที่จริงแล้วในงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายดําเนินงานของโรงเรียนแยกตามคุณภาพที่วัดโดยเกณฑ์ของ สมศ. ด้วย 
แต่ไม่ได้นํามาใช้เป็นฐานในการให้เงินอุดหนุนรายบุคคล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่
มีคุณภาพปานกลางและคุณภาพต่ําในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา (ดูตารางภาคผนวกที่ 6.5)  
4เงินสมทบเงินเดือนครูของโรงเรียนเอกชน คํานวณจากเงินเดือนเฉลี่ยของครูโรงเรียนเอกชนที่โรงเรียนรายงานต่อกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครู
เอกชน หารด้วย 25 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สภาการศึกษาแห่งชาติเห็นว่าเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่เหมาะสม ทั้งที่ในความเป็นจริง สัดส่วนนักเรียนต่อ
ครูในโรงเรียนเอกชนโดยเฉลี่ยตํ่ากว่า 25:1  
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เงินเดือนของครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะปรับเพิ่มขึ ้นทุกปีตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับ 
วิทยฐานะ ซึ่งทําให้ความแตกต่างระหว่างเงินอุดหนุนทั้งหมดที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนเอกชนได้รับ
จากรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี6 

 
นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนยังถูกควบคุมรายได้ต่อนักเรียนไม่ให้เกินต้นทุนในการจัด

การศึกษาต่อหน่วยของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  ซึ่งทําให้โรงเรียนเอกชนไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มเติมได้เกินส่วนต่างระหว่างต้นทุนต่อหน่วยของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. กับเงินอุดหนุนภาครัฐ
ทั้งหมดที่โรงเรียนเอกชนได้รับ ตัวอย่างเช่น ในปี 2546 ต้นทุนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระดับประถม
ศึกษาอยู่ที่ระดับ 9,000 บาทต่อคนต่อปี โรงเรียนเอกชนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 1,100 บาท และเงิน
สมทบเงินเดือนครูอีก 3,440 บาท จะเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มได้ไม่เกิน 4,460 บาทต่อคนต่อปี (ดูภาพ
ที่ 6.7 ด้านซ้ายมือ)     

 
ภาพที่ 6.7 เปรียบเทยีบการให้เงนิอุดหนนุระหว่างโรงเรยีน สพฐ. และเอกชน ในปี 2546 และ 2553 

 

ท่ีมา : คณะผู้วิจัย, คํานวณจากข้อมูลของ สพฐ. 

 
ต่อมาในปี 2553 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐทั้งสิ้น 19,475 บาทต่อคน โดย

แบ่งเป็นเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,900 บาท  และเงินเดือนครูเฉลี่ยต่อคนที่เพิ่มขึ้นเป็น 17,575 

                                                                                                                                                                                         
5เงินสมทบเงินเดือนครูของโรงเรียนเอกชนจะถูกปรับขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนข้าราชการครูทั้ง
โครงสร้างเท่านั้น 
6ดูตารางภาคผนวกที่ 6.6 ซึ่งแสดงพัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินสมทบเงินเดือนครูแก่โรงเรียนเอกชน  
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บาท7 ตามการเลื่อนขั้นและปรับโครงสร้างเงินเดือนในช่วงเดียวกัน เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนเอกชน
ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 บาทเช่นเดียวกัน และรวมกับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอีก 1,056 
บาท แต่เงินสมทบเงินเดือนครูเพิ่มขึ้นเพียง 756 บาท เป็น 4,196 บาท ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนเอกชนยัง
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ไม่เกิน 3,404 บาทต่อคนต่อปีซึ่งลดลง 1,056 บาทจากเดิมที่เรียก
เก็บได้ 4,460 บาท เพราะโรงเรียนเอกชนได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในโครงการเรียนฟรี 15 ปีแล้ว ดังนั้น
โรงเรียนเอกชนมีรายรับต่อเด็กนักเรียนหนึ่งคนน้อยกว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ถึงเกือบ 9,000 บาท  (ภาพที่ 
6.7 ด้านขวามือ) 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทําให้โรงเรียน

เอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐเสียเปรียบในการแข่งขันกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และประสบปัญหา
ในการพัฒนาคุณภาพ เช่น โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ที่รับเงินอุดหนุนไม่สามารถตั้งเงินเดือนครูให้ทัดเทียมกับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้ดังจะเห็นว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เงินเดือนครูเอกชนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่
เงินเดือนครูในสังกัด สพฐ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้มีครูโรงเรียนเอกชนกว่า 2,000 คน ขอลาออกเพื่อไป
สอบเป็นข้าราชการครูในปี 2554 
 
6.3.3 การใช้จา่ยเพื่อการศึกษาของภาคครวัเรือนไทย 
 
 การสํารวจค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของภาคครัวเรือนก็ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในปี 2552 โดยใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติดังนี้ 
 

ln  

 
โดยที่  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อปี ของครัวเรือน 

   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในระดับอนุบาล ของครัวเรือน 

   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา ของครัวเรือน 

   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของครัวเรือน 

   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย ของครัวเรือน 

   หมายถึง  จํานวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ของครัวเรือน 

 

แบบจําลองข้างต้นสามารถนําไปใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเอกชนต่อหัว
เด็กนักเรียนในระดับช้ันต่างๆ ได้ โดยผ่านการแปลงรูปแบบสมการให้เป็นลักษณะ ดังนี้ 

                                                            
7คํานวณจากงบเงินเดือน (ไม่รวมเงินวิทยฐานะและสวัสดิการครู) หารด้วยจํานวนข้าราชการครูทั้งประเทศ และนําเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการครู 
หารด้วย 19 ซึ่งเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คน ในปัจจุบัน  
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2  
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2  
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2  

ตัวแปร  _  หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเฉลี่ยต่อหัวเด็กนักเรียน ในระดับช้ัน  โดยที่  มีค่า
ต้ังแต่ ระดับช้ันอนุบาลไปจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา 

 
จากการประมาณการข้างต้น พบว่าครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาทั้งสิ้นราว 78,825 ล้าน

บาท โดยครัวเรือนฐานะร่ํารวยใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในสัดส่วนที่สูงกว่าครัวเรือนฐานะยากจน ดังที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 6.1 ซึ่งสดมภ์ที่ 1 จัดแบ่งฐานะครอบครัวตามระดับรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่อหัวออกเป็น 5 
กลุ่ม เรียงตามจากกลุ่มจนที่สุด (กลุ่มที่ 1) ถึง กลุ่มรวยที่สุด (กลุ่มที่ 5) และสดมภ์ที่ 2 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด8 จะเห็นได้ว่าครัวเรือนกลุ่มรวยที่สุดใช้จ่ายด้านการศึกษาถึงร้อยละ 5.02 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และครัวเรือนที่มีฐานะด้อยกว่าก็ใช้จ่ายด้านการศึกษาลดลง   

 
ตารางที่ 6.1 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อการศึกษาของครัวเรอืนไทย  

จําแนกตามฐานะของครัวเรอืน (รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อหวัของครัวเรือน) ปี 2552 
Household per capita 
expenditure quintile 

Households with education
spending 

1 (Poorest) 1.89%
2 2.26%
3 2.68%
4 3.64%

5 (Richest) 5.02%

ท่ีมา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย ปี 2552 (SES 2009) 

                                                            
8ผลการคํานวณไม่รวมครัวเรือนที่ไม่มีการใช้จ่ายการศึกษา 
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ข้อมูลในระดับจังหวัดก็ให้ข้อสรุปเดียวกันกับข้อมูลระดับประเทศข้างต้น ภาพที่ 6.8 แสดงให้เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเฉลี่ยของครัวเรือนใน 76 จังหวัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับฐานะของครัวเรือนโดย
เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากระดับค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะหมายความว่า
จังหวัดที่ครัวเรือนมีฐานะดีโดยเฉลี่ย ก็จะมีการลงทุนด้านการศึกษามากกว่าจังหวัดที่ครัวเรือนมีฐานะยากจน
โดยเฉลี่ย9 

 
ภาพที่ 6.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกับฐานะของ

ครัวเรือนใน 76 จังหวัดของประเทศไทย ปี 2552 

 
       ท่ีมา : การประมาณการของคณะผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูล SES 2009 

 
6.3.4 คณุภาพของระบบการศึกษาไทย 
 
 จากการทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของการสอบมาตรฐาน TIMSS ในปี 2550 
(ค.ศ. 2007) และการทดสอบทักษะด้านการอ่าน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยของ PISA ในปี 2552 (ค.ศ. 2009) พบว่าระดับความรู้และทักษะของนักเรียน
ไทยยังคงอยู่ในระดับตํ่ากว่านักเรียนของประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ตามภาพที่ 6.9 

 

นอกจากนั้นแล้ว ภาพที่ 6.10 แสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS PISA และ O-NET ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังมีแนวโน้มลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
                                                            
9ภาพผนวกที่ 6.1 จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งก็ได้ข้อสรูปเดียวกันกับ
ภาพท่ี 6.8 และตารางภาคผนวกที่ 6.7 ได้แสดงผลการประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษาของครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวประชากรในแต่ละจังหวัดพร้อม
ด้วยอัตราการเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้น   
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จากข้อมูลข้างต้นที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนของนักเรียนลดลง ขณะที่งบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยตลอด ปัญหาหลักของการศึกษาไทยจึงไม่ได้อยู่ที่ระดับงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลทุ่มเทลงไปให้กับการ
จัดการศึกษา แต่อยู่ที่ประเด็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการขาด “ความรับผิดชอบ 
(Accountability)” ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย (สมเกียรติ ศุภณัฏฐ์ และแบ๊งค์, 2554) 
 
ภาพที่ 6.9 ผลคะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS 2007 และ PISA 2009 ของนักเรียนไทยและประเทศอืน่ๆ 

 

 
                 ที่มา : TIMSS (nces.ed.gov/timss and timss.bu.edu), PISA (www.pisa.oecd.org) 

 
ภาพที่6.10 แนวโน้มคะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS, PISA และ O-NET ม.6 ของนกัเรียนไทย 

 

 
ที่มา : TIMSS (nces.ed.gov/timss and timss.bu.edu), PISA (www.pisa.oecd.org), และO-NET (www.moe.go.th/data_stat/และ 
www.niets.or.th) 
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6.3.5 ความเป็นธรรมของระบบการศึกษาไทย 
 
 สังคมและระบบการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างมา โดยพ้ืนที่ที่ยากจนมักขาดแคลน
ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาคุณภาพต่ํา จากตารางที่ 6.2 แสดงดัชนีการขาด
แคลนครูและความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าดัชนีการขาดแคลนครูของกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออก อยู่ใน
ระดับตํ่ากว่าดัชนีของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน ในขณะที่ดัชนีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรการเรียนของกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 6.2 ดัชนีการขาดแคลนครูและความพร้อมดา้นทรพัยากรการเรียน 

 
     ท่ีมา: สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 
การขาดแคลนครูและความไม่พร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักเรียนรายจังหวัดที่แสดงข้างต้น น่าจะเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของความเหลื่อมล้ําของผลลัพธ์ทาง
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างฐานะครัวเรือนเฉลี่ยในระดับจังหวัดและอัตราการเรียน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาสุทธิในฐานะตัวแปรผลลัพธ์ทางการศึกษา (ในส่วนต่อไป จะพิจาณาตัวแปร
ผลลัพธ์ทางการศึกษาอื่น ได้แก่ ผลการเรียนโดยอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Net Primary 
Enrolment Rate) หมายถึงสัดส่วนของจํานวนนักเรียนอายุ 6-11 ปี ที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษาต่อจํานวน
ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 6-11 ปี และอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาสุทธิ (Net Secondary 
Enrolment Rate) หมายถึง สัดส่วนของจํานวนนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อจํานวน
ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 12-17 ปี10 

 

                                                            
10ส่วนอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษารวม (Gross Primary Enrolment Rate) หมายถึงสัดส่วนของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาต่อจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 6-11 ปีและอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษารวม (Gross Secondary Enrolment Rate) 
หมายถึงสัดส่วนของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 12-17 ปี 
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จากการคํานวณอัตราการเข้าเรียนและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเข้าเรียนและฐานะ
ของครอบครัวในระดับจังหวัด11 อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 
อยู่ที่ร้อยละ 87 และอัตราการเข้าเรียนในระดับประถมในระดับจังหวัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับฐานะเฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด ดังที่แสดงในภาพที่ 6.11 (ก) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.13 ซึ่งหมายความว่า ใน
จังหวัดที่มีฐานะดีกว่า มีจํานวนนักเรียนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากกว่า  
 
ภาพที่ 6.11 ความสัมพันธร์ะหว่างฐานะของครอบครัว (ค่าใช้จา่ยของครัวเรือน) และอัตราการเข้าเรียน 

 
   (ก)        (ข) 

ท่ีมา: การประมาณการของคณะผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูล SES 2009 

  
ส่วนอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาสุทธิของประเทศในปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 73 และอัตราการ

เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในระดับจังหวัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับฐานะเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
ดังที่แสดงในภาพที่ 6.11 (ข) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.19 ซึ่งหมายความว่า ในจังหวัดที่มีฐานะดีกว่า มี
จํานวนนักเรียนได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษามากกว่าเช่นกัน  

 
 นอกจากอัตราการเข้าเรียนแล้ว ผลการเรียนก็สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างนักเรียนเช่นกัน ดังที่
ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบผลการสอบ PISA ในวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนในพื้นที่เมืองและ
ในชนบทของประเทศไทย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลการสอบทั้ง 2 วิชาในพื้นที่เมืองสูงกว่าในชนบท ไม่ว่าจะ
เป็นในปี 2543 หรือ 2549    
  

                                                            
11ตารางภาคผนวกที่ 6.7 ได้แสดงผลการคํานวณอัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย) 
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ตารางที่ 6.3 ผลการสอบ PISA ในวิชาการอ่านและคณติศาสตร์ จําแนกตามพืน้ที่และขนาดโรงเรยีน 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) อ้างถึง เควิน แม็คโดนอล 
และคณะ “บทสรุปเบื้องต้นการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในประเทศไทย” ฉบับแก้ไข 14 
เมษายน 2552 

 
 โดยสรุป ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากรการศึกษา อัตราการเข้า
เรียนต่อ และตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ ระหว่างพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน  
 
6.4 ประสบการณ์การจัดสรรงบประมาณที่ดีในต่างประเทศ 
 
 ส่วนนี้จะยกตัวอย่างระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า
ช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
6.4.1 การใชสู้ตรจัดสรรงบประมาณการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 
 ต้ังแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กระจายอํานาจการบริหารสู่สถานศึกษา พร้อมทั้ง
ได้มีการประยุกต์ใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณ โดยงบประมาณที่จัดสรรผ่านสูตรนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้ง
บุคลากร การดําเนินงาน การลงทุนและอื่นๆ และสถานศึกษาทั่วประเทศมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่า
เทียมกันโดยสถานศึกษาเอกชนที่สมัครใจรับงบประมาณภาครัฐจะต้องรับการประเมินคุณภาพลักษณะ
เดียวกับสถานศึกษาภาครัฐ (Fazekas, 2012) 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกเรียกว่า “การจัดสรรงบประมาณรายหัว

ถ่วงน้ําหนัก (Weighted Student Funding; WSF)” ซึ่งมีลักษณะเด่น 3 ประการ ประการแรก งบประมาณ
ถูกจัดสรรแบบตามฝั่งอุปสงค์หรือแบบเงินรายหัวนักเรียน สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณตามจํานวนนักเรียน
ที่เข้าศึกษา ประการที่สอง เงินอุดหนุนรายหัวจะแปรผันไปตามความต้องการของเด็ก โดยนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และประการที่สาม โรงเรียนสามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวได้อย่าง
อิสระ (Ladd and Fiske, 2010) 
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 การใช้สูตรจัดสรรงบประมาณของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการสร้างความเป็น
ธรรมแนวนอน โดยการจัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาทุกแห่งเท่าเทียม ด้านการสร้างความเป็นธรรม
แนวดิ่ง โดยการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน และด้านการสร้างความรับผิดชอบ โดยการ
จัดสรรแบบเงินอุดหนุนรายหัวซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพและความเท่าเทียมในระบบ
การศึกษา 
 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์สูงจากตารางที่ 6.4 และ 6.5 แสดงผล
สอบมาตรฐาน TIMSS (ปี ค.ศ. 2003) และ PISA (ปี ค.ศ. 2009) จะเห็นได้ว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD 
 

ตารางที่ 6.4 ผลคะแนนสอบ TIMSS ปี ค.ศ. 2003 
        (ก) คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์        (ข) คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 

   
  ท่ีมา : http://nces.ed.gov/timss/results03_fourth03.asp 
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ตารางที่ 6.5 ผลคะแนนสอบ PISA ปี ค.ศ. 2009 

 
  ท่ีมา : PISA 2009 Results: Executive Summary 

 
 นอกจากนั้น ตัวช้ีวัดด้านความเป็นธรรมเรื่องผลสัมฤทธ์ิด้านการศึกษาของ PISA ในปี ค.ศ. 2009 ยัง
ช้ีให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มีความเป็นธรรมเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม 
OECD ดังแสดงในตารางที่ 6.6  
 

ตารางที่ 6.6 ตัวชี้วัดความเป็นธรรมด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา PISA ปี ค.ศ. 2009 

 
  ท่ีมา : PISA 2009 Results: Executive Summary 

 
 ผลสัมฤทธ์ิระดับสูงดังกล่าวได้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD โดยภาพ
ที่ 6.12 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อหัวเด็กเทียบกับ GDP ต่อหัวประชากรของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (NLD) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ในทุกระดับช้ันของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้การจัดสรรงบประมาณฝั่งอุปสงค์ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ประสบความสําเร็จคือนักเรียนและผู้ปกครองมีตัวเลือกโรงเรียนมากพอจะทําให้เกิดการแข่งขัน
ด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนเพื่อดึงดูดนักเรียน โดยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ทํา
ให้เกิดโรงเรียนเอกชนขึ้นมากมายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ถูกต้ังขึ้นจากชุมชนทางศาสนา ทั้ง
ชุมชนนิกายโรมันคาทอลิก และโปรแตสแต๊นท์   
 

นอกจากนั้น โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในเนเธอร์แลนด์ยังแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมด้วย โดย
โรงเรียนทั้งสองประเภทได้รับอุดหนุนรายหัวนักเรียนเท่าเทียมกันและมีอํานาจบริหารจัดการเท่ากันในการ
คัดเลือกเด็กนักเรียนและการบริหารจัดการบุคลากร 
 

ภาพที่ 6.12 สดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อหัวเด็กนักเรียน เทียบกับค่า GDP ต่อหัวประชากร 
          (หน่วย : ร้อยละ) 

 
  ท่ีมา : Brandt (2010) 

 
6.4.2 ประสบการณ์การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในประเทศชลิ ี
 
 ประเทศชิลีเป็นตัวอย่างที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าการกระจายอํานาจให้แก่สถานศึกษาเป็นเงื่อนไขสําคัญ
ต่อความสําเร็จของนโยบายการจัดสรรงบประมาณฝั่งอุปสงค์ต่อการเพิ่มขึ้นคุณภาพและความเท่าเทียมใน
ระบบการศึกษา ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ประเทศชิลีได้ถ่ายโอนอํานาจบริหารจัดการโรงเรียนให้กับเทศบาล
และดําเนินนโยบายส่งเสริมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนรัฐด้วยกันเองและการแข่งขันระหว่างโรงเรียนรัฐและ
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เอกชน โดยการให้ผู้ปกครองสามารถเลือกส่งลูกเข้าโรงเรียนใดก็ได้ตามสมัครใจ การสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง
โรงเรียนเอกชน และการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไร
ก็ตาม โรงเรียนเอกชนบางแห่งเลือกไม่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และเลือกเก็บค่าเทอมจากนักเรียนเอง  

 
นโยบายข้างต้นนั้นส่งผลให้อัตราการเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มบทบาท

ของภาคเอกชนในการศึกษา โดยสัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนรัฐลดลงเหลือตํ่ากว่าร้อยละ 50 ในปี 2008 
อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษายังถือว่ามีคุณภาพไม่สูงมาก โดยคะแนนสอบ PISA วิชาวิทยาศาสตร์ยังตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม OECD  

 
นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ําระหว่างนักเรียน โดยนักเรียนที่มีฐานะดีจะมีผลการ

สอบ PISA ดีกว่านักเรียนยากจน และยังแสดงให้เห็นด้วยว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนมักอยู่ในโรงเรียนรัฐ (CHL 
Municipal) นักเรียนที่มีฐานะปานกลางมักอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (CHL Private 
Subsidized) และนักเรียนฐานะร่ํารวยมักอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (CHL Private 
Fee-Based) ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มหลังสุดมีคะแนนสอบ PISA ในระดับสูงสุด ขณะที่นักเรียนในโรงเรียน
รัฐมีคะแนนสอบ PISA ในระดับตํ่าสุด 

 
 สาเหตุหลักประการหนึ่งของปัญหาระดับคุณภาพและความเหลื่อมล้ํานี้คือโรงเรียนรัฐมีอํานาจบริหาร
จัดการค่อนข้างจํากัดกว่าโรงเรียนเอกชน ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนรัฐไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนได้ ขณะที่ 
โรงเรียนเอกชนสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้อย่างอิสระ  หน่วยงานกลางเป็นผู้บริหารจัดการ
อัตรากําลังและเงินเดือนให้กับครูในโรงเรียนรัฐทั้งหมด ขณะที่ โรงเรียนเอกชนตัดสินใจจ้างครูและบริหาร
จัดการเงินเดือนครูได้อย่างอิสระ โรงเรียนรัฐจึงสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ปกครองได้ช้ากว่าโรงเรียนเอกชน  
 

เมื่อโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพดีกว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็แข่งขันกันส่งลูกเข้าโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
ก็มักเลือกนักเรียนที่มาจากครอบครัวฐานะดีและนักเรียนเก่ง ขณะที่นักเรียนจากครอบครัวยากจนและนักเรียน
อ่อนก็จําเป็นเข้าโรงเรียนรัฐ ความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนก็ย่ิงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบจากเพื่อนร่วมช้ันด้วย (peer effect) โดยนักเรียนในโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบทางบวกจาก
เพื่อนร่วมช้ัน  
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6.5 การประมาณคา่ใช้จา่ยต่อหัวเด็กนักเรียนโดยใช้วิธฟีังก์ชั่นตน้ทนุ 
 
 งานศึกษาส่วนนี้จะพัฒนาและสาธิตการใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณต่อหัวนักเรียนสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ําในระบบการศึกษาไทย สูตรนี้จะคํานวณเงินอุดหนุนรายหัวที่เพียงพอ
สําหรับการบรรลุผลลัพธ์ทางการศึกษาขั้นตํ่าของนักเรียนแต่ละคน (Outcome-Based Per Student School 
Funding Formula) โดยคํานึงถึงบริบทและปัจจัยที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการเรียนของนักเรียน   

 
การพัฒนาสูตรนี้จะใช้แนวทางฟังก์ ช่ันต้นทุนการผลิตและกระบวนการทางเศรษฐมิติ (Cost 

Function Approach) ซึ่งถูกนํามาใช้ประมาณการต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนต่อหัวนักเรียนในบางมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Kansas, New York, Illinois, Wisconsin และ Texas (Duncombe, 
Lukemeyer,and Yinger, 2003; Duncombe and Yinger, 2005; Gutherie and Rothstein, 1999; 
Imazeki and Revchovsky, 2004ก, 2004ข; Baker, Taylor,and Vedlitz, 2004; Gronberg, Jansen, 
Taylor,and Booker, 2004) 

 
6.5.1 แบบจําลองฟังก์ชั่นตน้ทุนการผลิตทางการศึกษา 
 
 ฟังก์ช่ันต้นทุนการผลิตทางการศึกษา (Educational Cost Function) จะคํานวณหาค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด
ที่สามารถสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ทางการศึกษาที่กําหนดไว้ได้ ภายใต้ราคาปัจจัยการผลิต
ที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ เช่น อัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ โดยผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนหมายถึงคะแนนสอบเฉลี่ยในการสอบมาตรฐานหรือผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่ผู้กําหนดนโยบายเห็นว่ามี
ความสําคัญ  
 
 ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของปัจจัยการผลิต เช่น เงินเดือนบุคลากรทาง
การศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วย (Duncombe, Ruggiero and Yinger, 1996) เช่น
ฐานะทางบ้านของเด็กนักเรียน การศึกษาของพ่อแม่ ขนาดของโรงเรียน เป็นต้น แบบจําลองควรคํานึงถึงปัจจัย
เหล่านี้ด้วย โดยนักเรียนที่มีปัจจัยเหล่านี้ด้อยกว่าอาจต้องการเงินอุดหนุนมากขึ้นในการบรรลุผลการเรียน
เดียวกับนักเรียนที่มีปัจจัยเหล่านี้ดีกว่า  
 
 ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจํากัดของข้อมูลค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่หาได้เฉพาะในระดับจังหวัดดังจะกล่าว
ในส่วนต่อไป การศึกษานี้จะสร้างสูตรจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาที่วิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด  
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จากที่อธิบายข้างต้น แบบจําลองควรมีลักษณะดังนี้  
 

, ,  

โดย E  เป็นค่าใช้จ่ายภาครัฐเฉลี่ยต่อนักเรียนในจังหวัด i (ตัวแปรตาม) ส่วน c ·  คือฟังก์ช่ันต้นทุนการผลิต
หรือค่าใช้จ่ายต่อหัวตํ่าที่สุดที่สามารถผลิตผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด i หรือ y  ได้ ภายใต้

ราคาปัจจัยการผลิตในจังหวัด i หรือ w  และปัจจัยอ่ืนของนักเรียนในจังหวัดi ได้หรือxi 
 
 รูปแบบฟังก์ช่ันที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นแบบ Cobb-Douglas ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปของ Logarithm 
ได้ ดังนี้ 

ln ln ln ln  
 

โดย  และ  คือเวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิที่เราต้องการประมาณการ 

  
จากสมการข้างต้น เราสามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวด้วยวิธี Multiple Regression 

อย่างไรก็ตาม การประมาณการต้องคํานึงถึงปัญหาเทคนิคที่เรียกว่า Simultaneity Bias ซึ่งเกิดจากการที่ตัว
แปรตามมีอิทธิพลต่อค่าของตัวแปรอิสระด้วย12 ปัญหานี้จะทําให้การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการ
คลาดเคลื่อนจากค่าที่แท้จริง (Inconsistent) สมการข้างต้นก็น่าจะมีปัญหานี้ด้วย เพราะกระบวนการพิจารณา
งบประมาณนั้นน่าจะกําหนดค่าใช้จ่ายภาครัฐ (ตัวแปรตาม) และค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา (ตัวแปรอิสระ
ในสมการ) พร้อมกัน โดยระดับค่าใช้จ่ายภาครัฐที่กําหนดขึ้นก็น่าจะมีผลต่อค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้วย 
งานศึกษาจะแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้วิธีการประมาณค่าสมการถดถอยแบบ Two-Stage Least Squares 
(2SLS) ซึ่งจะมีการประมาณการสมการ 2 สมการ สมการแรกนั้นจะปรับค่าตัวแปรค่าจ้างเพื่อขจัดอิทธิพลของ
ตัวแปรค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อตัวแปรค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาโดยสมการนี้จะกําหนดให้ตัวแปรค่าจ้างเป็นตัว
แปรตาม และเพิ่มตัวแปรประสบการณ์การทํางานของครู (Average Years of Teacher Experience) เป็น
ตัวแปรอิสระอีกหนึ่งตัว ซึ่งในทางเทคนิคเรียกว่า ตัวแปรเครื่องมือ (Instrumental Variables) ตัวแปร
เครื่องมือนี้จะต้องมีคุณสมบัติที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรค่าจ้าง แต่ไม่มีสหสัมพันธ์โดยตรงกับการกําหนด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ และสมการที่สองจะนําตัวแปรค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาที่ปรับค่าแล้วมาเป็นตัวแปรอิสระ
ในการประมาณการสมการที่มีตัวแปรค่าใช้จ่ายภาครัฐเป็นตัวแปรตาม  
 
  

                                                            
12 ในสมการที่ไม่มีปัญหา Simultaneity Bias ตัวแปรอิสระจะมิอิทธิพลต่อตัวแปรตามเท่านั้น ตัวแปรตามจะไม่มีผลต่อตัวแปรอิสระ   
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6.5.2 ข้อมูลทีใ่ช ้
 
 ข้อมูลในงานวิจัยนี้มาจากแหล่งข้อมูลทั้งสิ้น 4 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (Household Socioeconomic Survey) ปี 2552 ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากร (Labour Force Survey) ปี 2553 ข้อมูลผลการสอบ O-NET ปี 2553 จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (The National Institute of Educational Testing Service)  และข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐสําหรับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Recurrent Public 
Expenditure) ในปี 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผลสรุปค่าสถิติโดยสังเขปของตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองถูกจัดแสดงอยู่ในตารางที่ 6.7 โดยค่าเฉลี่ย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานคํานวณจากข้อมูลระดับ 76 จังหวัด โดยไม่ได้ถ่วงน้ําหนักด้วยจํานวนนักเรียน
ในจังหวัดและตารางได้แสดงแหล่งข้อมูลที่คณะผู้วิจัยนํามาใช้ในการสร้างตัวแปรต่างๆ ไว้ในสดมภ์ที่ 3 ส่วน
ค่าสถิติของตัวแปรสําหรับแต่ละจังหวัดได้แสดงไว้ในตารางภาคผนวกที่ 6.8 
 
 ตัวแปรค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อนักเรียน (Per Student Public Spending) คํานวณจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
หัวนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแปรราคาปัจจัยการผลิตคํานวณจาก
เงินเดือนเฉลี่ยของครู (Average Teacher Monthly Wage) และประสบการณ์ทํางานเฉลี่ยของครู (Average 
Years of Teacher Experience) ส่วนระดับการศึกษาและฐานะของพ่อแม่นักเรียนในจังหวัดใช้ข้อมูลสัดส่วน
กําลังแรงงานที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 54 ปี ที่จบการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (Share of Adult 
Labour Force With College Degree) และค่าใช้จ่ายต่อหัวของครัวเรือน  
 
 ตัวแปรจํานวนนักเรียน (Size of Enrolment) และตัวแปรสัดส่วนนักเรียนต่อครู (Student-Teacher 
Ratio) ก็สะท้อนถึงขนาดของเขตการศึกษาและขนาดของโรงเรียนภายในจังหวัด ตัวแปรเหล่านี้จะช่วยในการ
วิเคราะห์ถึงผลของการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) (โรงเรียนขนาดเล็กมักมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง) 
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายการศึกษาของไทย เพราะระบบการศึกษาไทยมีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ค่อนข้างมาก  
 
 ส่วนตัวแปรสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจของงานวิจัยนี้คือตัวแปรดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษา (Educational 
outcome index) ที่สร้างขึ้นจากคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยของจังหวัดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
มัธยมศึกษาของเด็ก (Net Secondary Enrolment Rate) เนื่องจากผู้วิจัยได้ให้น้ําหนักความสําคัญของ
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ผลลัพธ์ต่างๆ เท่ากัน ดัชนีผลลัพธ์นี้จึงเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ทางการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด13 
 

ตารางที่ 6.7 ค่าสถิติของขอ้มูลที่ใช้ในการประมาณคา่ต้นทุนการศึกษาต่อหัวเด็กนักเรียน 
  Mean S.D. Data Source 

Per student public spending 35,278 6,070 MOE 

Log per student public spending 10.456 0.180 MOE 

Average teacher monthly wage 19,473 4,144 LFS 

Log average teacher monthly wage 9.852 0.235 LFS 

Average years of teacher experience 19.892 3.933 LFS 

Outcome 34.988 2.053 NIETS & SES 

Log outcome 3.553 0.060 NIETS & SES 

Proportion of students in secondary level 0.387 0.049 SES 

Share of adult labour force with college degree 0.114 0.045 LFS 

Provincial per capita household expenditure 68,704 21,737 SES 

Log provincial per capita household expenditure 11.092 0.302 SES 

Size of enrolment: SES 

<=200000 0.724 0.450 

>200000 and <=300000 0.132 0.340 

>300000 and <=400000 0.053 0.225 

>400000 and <=600000 0.066 0.250 

>600000 and <=800000 0.013 0.115 

>800000 0.013 0.115 

Student-teacher ratio 19.739 7.481 LFS &SES 

 

6.5.3 ผลการศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่านักเรียนที่มีฐานะดีมีแนวโน้มที่จะได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีกว่า
นักเรียนยากจนภาพที่ 6.16(ก) แสดงให้เห็นว่าดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษา (Educational outcome index) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.5 และยังพบว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาที่แตกต่างกันส่วนหนึ่ง
มาจากความเหลื่อมล้ําในการลงทุนด้านการศึกษา ภาพที่ 6.16(ข) แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายการศึกษารวมต่อ
หัวเด็กนักเรียน (ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายจากภาคครัวเรือนและภาครัฐ) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีผลลัพธ์ทาง
การศึกษาโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.4 

 
 

                                                            
13การใช้คะแนนสอบ O-NET ในส่วนของงานศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าคณะผู้วิจัยเห็นว่าคะแนนสอบดังกล่าวควรท่ีจะถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนด้าน
ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม คะแนนสอบ O-NET ยังคงเป็นคะแนนสอบมาตรฐานประเภทเดียวที่สามารถนํามาใช้ในการ
ประมาณการต้นทุนการผลิตต่อหัวเด็กนักเรียนได้ในขณะนี้ 
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ภาพที่ 6.16 ความสัมพันธร์ะหว่างดชันผีลลพัธ์และฐานะและค่าใช้จา่ยเพื่อการศึกษาต่อหัวเด็กนักเรียน 

  

(ก)       (ข) 
  

ความเหลื่อมล้ําในการลงทุนเพื่อการศึกษานั้นก็เกิดจากฐานะของครอบครัวนักเรียนที่แตกต่างกัน 
ภาพที่ 6.17 กราฟ (ก) แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากภาคเอกชนต่อหัวนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับฐานะของครอบครัว ซึ่งหมายความว่าครอบครัวที่มีฐานะดีลงทุนด้านการศึกษาต่อหัวให้นักเรียน
มากกว่าครอบครัวฐานะยากจน และแม้ว่าภาครัฐจะได้จัดสรรงบประมาณต่อหัวให้นักเรียนที่มาจากครอบครัว
ยากจนมากกว่าครอบครัวฐานะดีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําแล้ว ดังที่ภาพที่ 6.17 กราฟ (ข) แสดงให้เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากภาครัฐต่อหัวนักเรียนมีความสัมพันธ์ผกผันกับฐานะของครอบครัว  แต่นั้นก็ยังไม่
เพียงพอจะลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น ดังที่ภาพที่ 6.17 กราฟ (ค) แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม
จากภาคเอกชนและรัฐต่อหัวนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับฐานะของครอบครัว   

 
ภาพที่ 6.17 ความสัมพันธร์ะหว่างผลประมาณการรายจ่ายต่อหัวเด็กนักเรียนที่มาจากภาครัฐ ครวัเรือน 

และคา่ใช้จา่ยในภาพรวม กับฐานะของครวัเรือนโดยเฉลีย่ในแต่ละจังหวัด 

 
(ก)    (ข)      (ค) 

 คณะผู้วิจัยคาดว่าความเหลื่อมล้ําที่แท้จริงในประเทศไทยนั้นมีอยู่สูงกว่านี้มาก เนื่องจากภายในแต่ละ
จังหวัดจะมีเขตการศึกษาที่มีครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันและมีผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดทางข้อมูล คณะผู้วิจัยจึงสามารถวิเคราะห์ได้
เพียงระดับจังหวัดเท่านั้น คณะผู้วิจัยจึงขอย้ําอีกครั้งว่าการศึกษาในส่วนนี้เป็นการสาธิตแนวทางการใช้สูตรการ
จัดสรรงบประมาณการนําสูตรการจัดสรรงบประมาณมาปฏิบัติใช้จริงจําเป็นต้องวิเคราะห์และใช้ข้อมูลใน
ระดับย่อยกว่านี้ เช่น ระดับเขตการศึกษาหรือระดับสถานศึกษา ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยํามากขึ้นและ
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อาจแตกต่างจากการศึกษานี้ 
 
6.5.4 ผลการประมาณการฟังก์ชั่นตน้ทนุการผลิต 
 
  ตารางที่ 6.8 ผลการประมาณค่าต้นทุนการศึกษาต่อหัวเด็กนักเรียน 

Log average 
teacher monthly 

wage 
Log per   student 
public spending 

Log average teacher monthly wage (adjusted)   0.341*** 

(0.104) 

Average years of teacher experience 0.048*** 

(0.005) 

Log outcome 0.489 0.715 

(0.414) (0.465) 

Proportion of students in secondary level -0.421 0.083 

(0.436) (0.480) 

Share of adult labour force with college degree -0.244 -0.983 

(0.549) (0.599) 

Log provincial per capita household expenditure -0.108 -0.055 

(0.080) (0.089) 

Size of enrolment: >200000 and <=300000 0.032 -0.038 

(0.049) (0.053) 

>300000 and <=400000 0.008 0.008 

(0.073) (0.080) 

>400000 and <=600000 -0.024 -0.047 

(0.065) (0.071) 

>600000 and <=800000 0.059 -0.092 

(0.140) (0.154) 

>800000 -0.024 -0.396** 

(0.161) (0.175) 

Student-teacher ratio 0.016 -0.020 

(0.011) (0.013) 

Student-teacher ratio squared -0.000* 0.000 

(0.000) (0.000) 

Intercept 8.415*** 5.537*** 

  (1.419) (1.655) 

Observations 76 76 

R-Squared 0.72 0.314  

Standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  
สดมภ์ที่ 1 ของตารางที่ 6.8 แสดงผลการประมาณสมการแรกของวิธี Two-Stage Least Squares 

ซึ่งมีเงินเดือนครูเฉลี่ย (Log average teacher monthly wage) เป็นตัวแปรตาม และมีตัวแปรประสบการณ์
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ทํางานของครูโดยเฉลี่ยในจังหวัดเป็นตัวแปรอิสระ (ตัวแปรเครื่องมือ) เพื่อขจัดปัญหา Simultaneity Bias 
ดังที่อธิบายข้างต้นค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรประสบการณ์ทํางานของครูนี้อยู่ที่ 0.048 และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร้อยละ 1 ซึ่งหมายความว่าประสบการณ์ทํางานเฉลี่ยของครูมีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเดือนของครูโดยเฉลี่ย
และมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแปรเครื่องมือของเงินเดือนครูในสมการหลัก 

 
ภายหลังจากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในสมการแรก การวิเคราะห์จะแทนค่าตัวแปร

อิสระในสมการนี้ เพื่อคํานวณหาค่าของตัวแปรเงินเดือนครูเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นเงินเดือนครูที่ปรับแล้ว 
และการวิเคราะห์จะนําเงินเดือนที่ปรับแล้วนี้ไปเป็นตัวแปรอิสระในสมการที่สอง ซึ่งมีตัวแปรค่าใช้จ่ายภาครัฐ
ต่อนักเรียนเป็นตัวแปรตาม  
  

สดมภ์ที่ 2 ของตารางที่ 6.8 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรจากการวิเคราะห์สมการที่สองของวิธี 
2SLS โดยค่าสัมประสิทธ์ิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านขวามือกับค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวนักเรียน จะ
เห็นได้ว่าตัวแปรดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษาและเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาที่ปรับแล้ว (Log average 
teacher monthly wage adjusted) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อนักเรียน โดยหากภาครัฐ
ต้องการเพิ่มผลลัพธ์ทางการศึกษาเฉลี่ยขึ้นร้อยละ 1 ภาครัฐต้องจะต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 0.71 (p-value 0.12) และหากภาครัฐเพิ่มเงินเดือนขึ้นร้อยละ 1 ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อนักเรียนจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34 (p-value 0.00) อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษาไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 

นอกจากนี้ หากนักเรียนในจังหวัดเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวนักเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.09 
 
 จากผลการประมาณการค่าสัมประสิทธ์ิ ยังพบอีกว่าโรงเรียนในพื้นที่ที่ผู้ปกครองมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงนั้นพึ่งพาเงินอุดหนุนภาครัฐน้อยกว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อ่ืน  โดยหากแรงงานอายุ
ระหว่าง 25 ถึง 54 ปีที่จบปริญญาตรีขึ้นไป (ดัชนีที่สะท้อนระดับการศึกษาของผู้ปกครอง) ในจังหวัดมีจํานวน
มากขึ้น โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวนักเรียนลดลงประมาณร้อยละ 0.6 และหาก
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อนักเรียนลดลงประมาณ
ร้อยละ 0.05 อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรทั้งสองนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สําหรับตัวแปรจํานวนนักเรียนในจังหวัด (Size of Enrolment) และตัวแปรสัดส่วนนักเรียนต่อครู ค่า
สัมประสิทธ์ิแสดงให้เห็นถึงการประหยัดต่อขนาดในการจัดการศึกษาในประเทศไทย กล่าวคือ จังหวัดที่มี
นักเรียนจํานวนมากกว่า 800,000 คนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนตํ่ากว่าจังหวัดที่มีนักเรียนน้อยกว่า 
200,000 คน ถึงร้อยละ 33 และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.02)  
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 ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรสัดส่วนนักเรียนต่อครูก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับขนาดของจํานวน
นักเรียนในจังหวัด ผู้วิจัยได้แสดงผลกระทบหน่วยสุดท้าย (Marginal Effects) ของสัดส่วนจํานวนนักเรียนต่อ
ครูในภาพที่ 6.18 จะเห็นได้ว่าหากสัดส่วนจํานวนนักเรียนต่อครูเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 20 คน ค่าใช้จ่ายต่อ
นักเรียนโดยเฉลี่ยจะลดลง 17 Log Points หรือประมาณร้อยละ 13 นอกจากนี้ เรายังพบด้วยว่าสัดส่วน
นักเรียนต่อครูที่ทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวตํ่าสุดนั้นอยู่ที่จํานวนนักเรียน 34 คน ต่อครู 1 คน 
 

ภาพที่ 6.18 ผลกระทบหนว่ยสุดท้าย (Marginal Effects) ของสัดสว่นจํานวนนักเรียนต่อคร ู

 

 
 จากการประมาณการค่าสัมประสิทธ์ิของสมการฟังก์ช่ันต้นทุนการผลิตทางการศึกษาข้างต้น เรา
สามารถคํานวณค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวนักเรียนที่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษา
ที่กําหนดไว้  หากสมมุติว่าเป้าหมายของดัชนีผลลัพธ์ทางการศึกษานี้คือ 40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน) ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวที่เพียงพอสําหรับการบรรลุเป้าหมายตามฐานะที่แตกต่างกันของนักเรียนควรมี
ลักษณะดังภาพที่ 6.19(ก) (คณะผู้วิจัยได้แสดงตัวเลขงบประมาณต่อหัวนักเรียนที่เพียงพอไว้ในตาราง
ภาคผนวกที่ 6.8 ในสดมภ์ช่ือ “Reg pub” ของทั้ง 76 จังหวัด) เมื่อเปรียบเทียบภาพที่ 6.19(ก) กับภาพที่ 
6.19(ข) ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟค่าใช้จ่ายที่เพียงพอมีความชันมากกว่า
เส้นกราฟค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่มีฐานะไม่ดียังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
สําหรับการบรรลุคะแนนเป้าหมาย การปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ําควรอุดหนุน
นักเรียนยากจนเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  
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ภาพที่ 6.19 ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาที่ต้องการ (ก) และค่าใชจ้่ายในระบบปจัจุบัน (ข) 

 
(ก)      (ข) 

 
ภาพที่ 6.20 การแจกแจงของดัชนีต้นทุนเด็กนักเรียน 

 

  
กราฟแท่งในภาพที่ 6.20 แสดงให้เห็นการแจกแจงของดัชนีต้นทุนต่อนักเรียน (Educational Cost 

Index; ECI) โดยดัชนีดังกล่าวคือค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวเด็กนักเรียนที่เพียงพอต่อเป้าหมายดัชนีผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่ 40 คะแนนหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนก่อนการปฏิรูป ดัชนีนี้จึงเป็นดัชนีที่ใช้ในการปรับการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดยหากดัชนีน้อยกว่า 1 แสดงว่าภาครัฐสามารถลดการอุดหนุน
ให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้ โดยนักเรียนกลุ่มนี้ยังคงได้ผลการเรียนตามเป้าหมาย หากดัชนีเท่ากับ 1 แสดง
ว่าภาครัฐไม่จําเป็นต้องเพิ่มการอุดหนุนให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ นักเรียนก็ยังคงได้รับผลการเรียนเป้าหมาย และ
ดัชนีมากกว่า 1 แสดงว่าภาครัฐควรต้องเพิ่มการอุดหนุนให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้เพียงพอสําหรับการบรรลุ
คะแนนเป้าหมาย  
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ส่วนภาพที่ 6.21 นั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีต้นทุนต่อนักเรียน ECI กับตัวแปรชี้วัดฐานะของ
ครัวเรือนนักเรียนในจังหวัดความชันของกราฟเส้นตรงในภาพที่ 6.21 แสดงให้เห็นว่าเงินการอุดหนุนควรต้อง
ปรับเพิ่มขึ้นสําหรับการช่วยเหลือนักเรียนฐานะไม่ดีให้ได้ผลลัพทธ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนดวไว้ที่ 
40 คะแนน และหากกําหนดคะแนนเป้าหมายไว้สูงกว่า 40 คะแนน ก็ย่อมต้องการจัดสรรงบประมาณช่วย
นักเรียนยากจนมากยิ่งขึ้นไปอีก 

 
ภาพที่ 6.21 ความสัมพันธร์ะหว่างดชันี ECI กับตัวชี้วัดฐานะของครวัเรือนนักเรียน 

 
 
6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 จากที่กล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 
6.6.1 ควรใชสู้ตรการจัดสรรงบประมาณคาํนวณเงินอุดหนนุรายบุคคล ทีค่ํานึงถึงความพอเพียงในการ

บรรลผุลการเรียนและขั้นต่าํและความเปน็ธรรมแนวดิ่ง 
 
 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลควรใช้สูตรการจัดสรรตามที่งานศึกษาได้สาธิตไว้ข้างต้น โดยสูตรจะ
เริ่มต้นกําหนดเกณฑ์ผลการเรียนขั้นตํ่าที่นักเรียนทุกคนควรผ่านและคํานวณมูลค่าเงินอุดหนุนรายบุคคลที่
เพียงพอจะทําให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ผลการเรียนอย่างเท่าเทียม นักเรียนแต่ละคนก็จะได้เงินอุดหนุน
รายบุคคลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของครอบครัว โดยปกตินักเรียนยากจนซึ่งมีโอกาสยาก
จะได้รับผลการเรียนดี มักจะได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลมากกว่านักเรียนฐานะดี การจัดสรรงบประมาณที่
คํานึงถึงความเพียงพอและความเป็นธรรมแนวดิ่งนี้จึงแตกต่างจากปัจจุบันที่จัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลให้
นักเรียนเท่ากัน ไม่ว่าจะรวยหรือจน  
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6.6.2 ควรใหจ้ัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบคุคลเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการสรา้งความรบัผิดชอบ  
 

การใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณข้างต้นยังเอื้อต่อมาตรการสร้างความรับผิดชอบ โดยการประเมินผล
งานของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
การประเมินดังกล่าวเป็นธรรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษาไทยควรต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็น
แบบเงินอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้นจากปัจจุบันที่ยังจัดสรรงบประมาณด้านอุปทานเป็นหลัก ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณด้านอุปทานนั้นมักไม่ได้คํานึงถึงการทําให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ผลการเรียนขั้นตํ่าอย่างเท่า
เทียมกัน 

 
การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบุคคลเพิ่มขึ้น ยังช่วยส่งเสริมระบบความรับผิดชอบสาย

สั้นให้เข้มแข็งขึ้นด้วย โดยโรงเรียนและครูที่มีจํานวนนักเรียนน้อยลงก็จะสูญเสียงบประมาณมากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน และเมื่อผู้ปกครองและนักเรียนใช้ข้อมูลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเลือกโรงเรียน โรงเรียนก็
จะเแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้ามาเรียน  

 
ด้วยข้อจํากัดด้านกฎระเบียบทางราชการ ในเบื้องต้น สพฐ. อาจเพียงเพิ่มสัดส่วนการจัดสรร

งบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้น โดยนําเอางบดําเนินการและงบบุคลากรบางส่วนของโรงเรียน
มาจัดสรรผ่านสูตรจัดสรรรายหัวเด็กนักเรียน แต่ในระยะยาว ระบบการศึกษาไทยควรปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณส่วนใหญ่ให้เป็นแบบเงินอุดหนุนรายบุคคล14 โดยคํานวณจากสูตรการจัดสรร คล้ายกับระบบของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์  

 
6.6.3 ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรยีนรัฐและโรงเรียนเอกชนอยา่งเทา่เทียม  
 
 ภาครัฐควรจัดสรรอุดหนุนเงินรายบุคคลให้โรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมและปรับเปลี่ยนหรือ
ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ทําให้โรงเรียนเอกชนระดมทรัพยากรได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดระบบความผิดชอบสาย
สั้นที่เข้มแข็งขึ้นด้วย  
 

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็ควรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกและการ
ประเมินคุณภาพภายในเช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐ  

 

                                                            
14งบประมาณส่วนใหญ่ในที่นี้ หมายรวมถึง งบประมาณที่โรงเรียนต้องการนําไปใช้จ่ายในแต่ละปี (Recurrent Costs) ซึ่งอาจไม่นับรวมงบลงทุน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการจัดสรรผ่านสูตรการจัดสรรรายหัวเด็กนักเรียน นอกจากนั้น อาจยกเว้นงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาโรงเรียนด้อยคุณภาพ ซึ่งควรมีระบบการจัดสรรแยกส่วนไปจากระบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี 
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6.6.4 ควรใหส้ถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรเพิ่มเติมได้ 
 
 เมื่อภาครัฐให้เงินอุดหนุนรายบุคคลแก่นักเรียนยากจนมากกว่านักเรียนรวยแล้ว ภาครัฐก็ควรส่งเสริม
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนฐานะดี ให้สามารถระดมทรัพยากรเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การศึกษาข้างต้นว่าครอบครัวฐานะดีมีศักยภาพและความเต็มใจในการลงทุนด้านการศึกษามาก โดยภาครัฐ
อาจปรับเปลี่ยนชื่อ “โครงการเรียนฟรี 15 ปี” ซึ่งทําให้โรงเรียนประสบความยากลําบากในการระดม
ทรัพยากร เพราะผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจว่าโรงเรียนไม่ควรระดมทรัพยากรเพิ่มอีก และให้โรงเรียนระดม
ทรัพยากรได้ผ่านการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม การรับบริจาคและช่องทางอื่นๆ ดังนั้น ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณที่ปฏิรูปแล้ว นักเรียนฐานะยากจนจะได้รับการอุดหนุนด้านการศึกษาจากภาครัฐมากขึ้น 
ขณะที่ นักเรียนฐานะดีซึ่งครอบครัวมีศักยภาพในกาลงทุนด้านการศึกษา จะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ
น้อยลง  
 
6.6.5 ควรปรบัเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เอื้อให้โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างอสิระ และให้ผู้ปกครองและ

นักเรียนเลือกโรงเรียนได้อย่างอิสระ   
 
 การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบุคคล จะช่วยส่งเสริมระบบความรับผิดชอบสายสั้นได้ก็
ต่อเมื่อผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้อย่างอิสระและโรงเรียนบริหารงานได้อย่างอิสระ หาก
กฎเกณฑ์บางประการจํากัดการเลือกหรือย้ายโรงเรียน โรงเรียนบางแห่งก็อาจไม่จําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษา แต่ก็ยังมีจํานวนนักเรียนเท่าเดิมและได้รับงบประมาณเท่าเดิม ขณะที่ หากหน่วยกลางยัง
ควบคุมการบริหารจัดการของโรงเรียนรัฐ โรงเรียนรัฐก็ไม่สามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
เพื่อดึงดูดนักเรียนได้ ซึ่งกอ็าจจะไปสู่ความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนคล้ายกับกรณีประเทศชิลี ที่
นักเรียนฐานะดีจะได้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ขณะที่ นักเรียนฐานะยากจนจะได้เข้าโรงเรียนรัฐที่คุณภาพแย่
กว่า  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 6.1  

พัฒนาการของการใหเ้งินอดุหนุนรายบคุคลแก่โรงเรียน สพฐ.  
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด
2545 กําหนดอัตราการอุดหนุนค่าใช้จา่ยต่อหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานตัง้แต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 12 ป ี

2546 เริ่มอุดหนุนรายบคุคล 

2547 ขยายการอดุหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี (อนุบาล 2 และ 3) 

2549 อนุมัติปรบัเพิ่มเงนิอุดหนุนเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (2550-2552) และเพิ่มเงินสว่นเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก 
(จํานวนนกัเรียนนอ้ยกว่า 120 คน) 500 บาทระดับประถมศึกษาปี 1-6 และระดับมธัยมศึกษาปี 1-6 

2550 เริ่มปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนและเพิ่มเงินสว่นเพิ่มใหแ้ก่โรงเรียนขนาดเล็ก

2551 (1.) ปรับเพิม่อัตราเงินอุดหนุนให้เปน็อัตราเป้าหมายของปี 2552 
(2.) เพิ่มอุดหนุนรายหัวเป็นค่าหนงัสือเพื่อให้ยืมเรียน 5 วิชาหลักตัง้แตร่ะดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
(3.) ปรับเพิม่เงินอดุหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในระดับประถมศึกษาจาก 460 บาท/คน/ปีเป็น 1,000 บาท/
คน/ปี และจากเดมิอุดหนุนไม่เกินรอ้ยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนนกัเรียนท้ังหมด และในระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน้จาก 2,500 บาท/คน/ปีเป็น 3,000 บาท/คน/ปี และจากเดิมอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 20 เป็นไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด  
และ (4.) เริม่อุดหนุนรายบุคคลให้แก่การจัดสอนครอบครัวในอัตราเดียวกับนักเรียนโรงเรยีนเอกชนและใหแ้ก่สถาน
ประกอบการในอตัราครึ่งหนึ่งของเงินรายบุคคลนกัเรยีนโรงเรียนเอกชน 

2552 โครงการเรียนฟรี 15 ป ี(1.) ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลมุถงึอนุบาล 1
(2.) ขยายการอุดหนุนค่าหนงัสือใหยื้มเรียนให้ครอบคลุมทุกระดับช้ันตัง้แต่ก่อนประถมศึกษาจนถงึมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และครอบคลุม 8 กลุม่สาระหลัก 
และ (3.) เพิม่เงินอุดหนุนรายหัวเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนและค่า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่ภาคการเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 2552 

2553 (1.) เพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเลก็ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก (จาํนวนนกัเรยีนน้อยกว่า 120 คน) เพิ่มอีก
คนละ 500 บาท/คน/ปี และโรงเรียนมัธยมต้นและปลายขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนน้อยกว่า 300 คน) เพิ่มอีกคนละ 
1,000 บาท/คน/ปี 
และ (2.) การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรยีนเป็นการแจกฟรีสําหรับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมปลาย 

2554 การจัดสรรหนงัสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีในทกุระดับช้ัน 
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ภาคผนวก 6.2  
ตารางมลูคา่ของเงินอุดหนนุขั้นพืน้ฐานรายบุคคลในแตล่ะช่วงเวลา 

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

ระดับชั้น/ปีงบประมาณ 2546 2547 2550 2551* 2552* 2553* 2551 เป็นตน้ไป 
ก่อนประถมศึกษา 600 783 1,149 1,516 1,700 1,700 

ประถมศึกษา 1,100 1,100 1,233 1,499 1,766 1,900 1,900 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,800 1,800 2,083 2,649 3,216 3,500 3,500 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,700 2,700 2,883 3,249 3,616 3,800 3,800 

 หมายเหตุ: * เป็นแผนที่จะทยอยเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลแต่สุดท้ายนําอัตราเป้าหมายมาใช้จริงในปี 2551 
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ภาคผนวก 6.3  
ตารางมลูคา่เงนิอุดหนนุในโครงการเรียนฟรี 15 ปี  

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

เงินอุดหนนุ
รายบุคคล หนังสอืเรียน* 

อุปกรณ์การ
เรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 200 200 300 430 2,830

ประถมศึกษา 1,900 697 290 360 480 3,727

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 783 420 450 880 6,033

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 1,137 460 500 970 6,867

หมายเหตุ:*  มูลค่าเงินอุดหนุนค่าหนังสือที่จ่ายจริง จะแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น แต่มูลค่าเงินอุดหนุนหนังสือเรียนที่แสดง
ในตารางเป็นค่าเฉลี่ยของ แต่ละช่วงชั้น 
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ภาคผนวก 6.4  
ตารางค่าใช้จา่ยดําเนนิงานของโรงเรียนตามระดับชั้นและขนาดในปงีบประมาณ 2548 

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

 เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
ระดับการศึกษา/ขนาด น้อยกว่าเท่ากับ 120 

คน 
น้อยกว่าเท่ากับ 300 

คน 
301-1,000 

คน 
1,001-2,000 

คน 
2,001 คนขึ้นไป

ก่อนประถมศึกษา 2,142 1,914 1,752 2,163 2,290

ประถมศึกษา 2,381 2,129 1,897 2,583 2,684

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,784 4,017 3,530 4,881 4,963

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,300 4216 3,835 5,273 5,464

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2549) 
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ภาคผนวก 6.5  
ตารางค่าใช้จา่ยดําเนนิงานของโรงเรียนแยกตามระดับชั้น และคุณภาพ* ตามการประเมนิ สมศ. ใน

ปีงบประมาณ 2548 
(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

ระดับการศึกษา คุณภาพดี และได้คะแนนดีครบทุกมาตรฐาน คุณภาพปานกลาง คุณภาพไม่ดี
ก่อนประถมศึกษา 1,955 1,873 1,875 

ประถมศึกษา 2,216 2,075 2,080 

มัธยมศึกษาตอนต้น 6,170 3,967 4,128 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,821 4,285 4,465 

    ท่ีมา:  กระทรวงศึกษาธิการ (2549) 
หมายเหตุ: * คุณภาพดี คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินทุกมาตรฐานได้ไม่ตํ่ากว่า 3  

คุณภาพปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินสูงกว่า 2.5 และไม่มีมาตรฐานใดต่ํากว่า 2.5  
คุณภาพไม่ดี คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินต่ํากว่า 2.5  
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ภาคผนวก 6.6  
ตารางพัฒนาการของการให้เงินอุดหนนุรายบุคคลและเงินสมทบเงนิเดือนครูแก่โรงเรียนเอกชน 

ปีงบประมาณ รายละเอียด
2545 กําหนดอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 12 ปี 

2546 เริ่มอุดหนุนรายบุคคล 

2547 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี (อนุบาล 2 และ 3)  

2548 เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคล โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547-30 กันยายน 2548 
เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสามารถจ่ายเงินเดือนครูเอกชนได้ตามการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนขั้นต่ําของกระทรวง
แรงงานซึ่งปรับขึน้ในอัตราเดียวกับเงินเดือนข้าราชการครู  

2549 

2550 1. อนุมัติปรับเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (2550-2552) เริ่มปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน 
2. เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 16 มกราคม 2550 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2548 (ร้อยละ 5) 
3. อนุมัติหลักการให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคลทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการครู เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนและปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือน
ครูตามการปรับเพิ่มของเงินเดือนข้าราชการครูร้อยละ 4 

2551 (1.) ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนให้เป็นอัตราเป้าหมายของปี 2552 
(2.) เพิ่มอุดหนุนรายหัวเป็นค่าหนังสือเพื่อให้ยืมเรียน 5 วิชาหลักต้ังแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
(3.) เพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน) เพิ่ม
อีกละคนละ 500 บาท/คน/ปี และโรงเรียนมัธยมต้นและปลายขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนน้อยกว่า 300 คน) เพิ่ม
อีกคนละ 1,000 บาท/คน/ปี เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (2551-2553) (จํากัดจํานวน) 

2552 โครงการเรียนฟรี 15 ปี (1.) เพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมเป็นจํานวนร้อยละ 10 ของต้นทุนในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนรัฐต่อนักเรียน 1 คน  
(2.) ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงอนุบาล 1 
(3.) ขยายการอุดหนุนค่าหนังสือให้ยืมเรียนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และครอบคลุม 8 กลุ่มสาระหลัก 
และ (4.) เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอีก 3 รายการ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนและค่า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้ังแต่ภาคการเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2552 

2553 การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 

2554 (1.) เพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเงินเดือนครูตามการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนข้าราชการครูร้อยละ 5  
และ (2.) การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีในทุกระดับชั้น  

 
 



315 

ภาคผนวก 6.7 ตารางค่าประมาณการคา่ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเอกชนต่อหวัเด็กระดับชั้นต่างๆ ของครวัเรือนในพื้นที ่76 จังหวัด  
Per student annual education spending 

  Kindergar Primary Lower sec Upper sec Post sec Per cap exp Pri net Pri gross Sec net Sec gross LS net US net  

   10 - Bangkok Metropolis 18,414 14,217 16,742 24,105 47,988 122,883 0.884 1.043 0.794 0.889 0.775 0.637 

   11 - SamutPrakan 3,861 5,835 7,114 10,540 19,497 84,200 0.858 0.950 0.767 0.817 0.798 0.629 

   12 - Nonthaburi 20,776 13,502 17,128 23,770 45,295 136,007 0.892 1.027 0.842 0.983 0.813 0.730 

   13 - Pathumthani 4,734 6,448 5,420 8,786 28,223 85,173 0.866 0.982 0.810 0.906 0.807 0.632 

   14 - Phranakhonsiayutthaya 4,932 3,812 5,990 10,738 28,133 89,754 0.942 1.115 0.704 0.761 0.677 0.583 

   15 - Ang thong 1,634 3,520 5,734 6,508 15,018 82,719 0.906 1.061 0.791 0.879 0.745 0.628 

   16 - Lop buri 2,915 4,260 6,696 7,623 18,821 66,969 0.895 1.076 0.792 0.921 0.755 0.682 

   17 - Sing buri 1,081 2,127 3,429 5,138 13,422 72,506 0.907 1.082 0.721 0.772 0.645 0.657 

   18 - Chai nat 866 1,723 2,192 2,851 8,346 59,913 0.940 1.203 0.664 0.757 0.689 0.464 

   19 - Saraburi 3,387 3,611 4,851 6,509 10,645 73,088 0.925 1.114 0.666 0.759 0.623 0.579 

   20 - Chon buri 6,716 5,278 8,108 11,932 36,120 93,768 0.866 1.057 0.712 0.837 0.652 0.518 

   21 - Rayong 2,525 2,176 4,255 7,312 14,150 81,412 0.818 1.027 0.747 0.837 0.647 0.519 

   22 - Chanthaburi 2,170 3,465 3,045 5,681 13,776 73,275 0.927 1.077 0.682 0.744 0.674 0.507 

   23 - Trat 1,700 1,928 3,815 4,042 14,973 59,016 0.880 1.052 0.685 0.830 0.622 0.454 

   24 - Chachoengsao 2,237 2,685 4,802 6,940 10,897 74,102 0.872 1.139 0.667 0.780 0.631 0.571 

   25 - Prachinburi 1,103 1,506 1,975 4,190 12,427 77,865 0.889 1.105 0.653 0.809 0.673 0.604 

   26 - Nakhonnayok 1,110 1,491 2,416 5,368 5,066 56,581 0.908 1.028 0.757 0.817 0.776 0.502 

   27 - Sakaeo 1,149 969 1,390 2,875 10,930 53,593 0.893 1.032 0.795 0.887 0.780 0.629 

   30 - Nakhonratchasima 1,909 2,429 3,434 5,111 16,231 53,222 0.943 1.116 0.747 0.915 0.652 0.563 

   31 - Buri ram 695 1,351 1,704 2,201 9,377 39,805 0.878 1.160 0.656 0.773 0.510 0.507 

   32 - Surin 743 1,277 1,877 2,091 11,942 47,594 0.860 1.060 0.733 0.858 0.649 0.411 

   33 - Si saket 849 985 1,280 1,919 5,890 32,692 0.909 1.051 0.760 0.856 0.680 0.594 

   34 - Ubonratchathani 670 1,698 1,879 2,639 12,353 43,621 0.849 1.058 0.713 0.812 0.631 0.539 

   35 - Yasothon 663 1,387 1,959 2,437 9,536 41,148 0.872 1.108 0.747 0.796 0.668 0.577 

Note: “Per cap exp” is household per capita annual expenditure (in adult equivalent unit), “Pri net” and “Pri gross” are net and gross enrolment rates in primary 
school, “Sec net” and “Sec gross” are net and gross enrolment rates in secondary school, and “LS net” and “US net” are net enrolment rates in lower and upper 
secondary school respectively. 
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ภาคผนวกที่ 6.7 (ต่อ) 
Per student annual education spending 

  Kindergar Primary Lower sec Upper sec Post sec Per cap exp Pri net Pri gross Sec net Sec gross LS net US net  

   36 - Chaiyaphum 693 1,015 2,029 2,849 9,471 41,099 0.896 1.065 0.731 0.828 0.679 0.615 

   37 - Amnatcharoen 692 1,005 1,578 2,273 7,701 50,298 0.847 1.112 0.658 0.786 0.596 0.588 

   39 - Nongbua lam phu 630 892 1,466 1,909 5,186 49,989 0.891 1.097 0.715 0.812 0.628 0.543 

   40 - Khonkaen 1,971 2,315 2,797 3,507 17,502 58,834 0.879 1.032 0.807 0.890 0.749 0.641 

   41 - Udonthani 748 1,432 1,551 1,836 8,365 63,322 0.789 0.972 0.703 0.828 0.630 0.484 

   42 - Loei 564 1,264 2,782 2,084 4,863 42,283 0.876 1.037 0.746 0.802 0.722 0.584 

   43 - Nongkhai 1,130 1,777 2,101 3,475 8,046 54,959 0.872 1.072 0.673 0.780 0.591 0.550 

   44 - Mahasarakham 1,170 1,912 2,297 2,509 5,890 47,211 0.794 0.950 0.814 0.968 0.753 0.529 

   45 - Roi et 737 1,188 1,886 2,883 8,150 47,214 0.906 1.187 0.676 0.779 0.682 0.507 

   46 – Kalasin 644 1,248 1,435 1,778 8,486 35,475 0.815 1.016 0.760 0.864 0.648 0.641 

   47 - Sakonnakhon 583 1,446 1,863 2,504 5,566 51,293 0.835 1.093 0.711 0.808 0.560 0.589 

   48 - Nakhonphanom 658 968 1,266 2,149 4,821 43,326 0.872 0.967 0.715 0.781 0.654 0.646 

   49 - Mukdahan 825 1,222 1,629 2,574 6,926 52,219 0.845 1.022 0.703 0.870 0.686 0.567 

   50 - Chiang mai 6,494 7,315 9,721 14,588 28,036 66,863 0.871 1.034 0.818 0.967 0.775 0.695 

   51 - Lamphun 4,151 4,467 9,792 17,636 47,521 69,439 0.950 1.155 0.773 0.852 0.686 0.709 

   52 - Lampang 1,154 3,149 6,885 9,727 26,158 49,568 0.856 1.106 0.771 0.930 0.752 0.663 

   53 - Uttaradit 1,160 1,988 2,534 4,512 10,099 42,972 0.895 1.069 0.769 0.888 0.668 0.682 

   54 - Phrae 1,651 2,222 3,087 4,746 6,891 46,580 0.865 1.147 0.785 0.865 0.682 0.670 

   55 - Nan 2,259 1,655 2,850 5,640 15,849 54,533 0.795 1.011 0.811 1.008 0.715 0.808 

   56 - Phayao 1,800 1,616 2,286 3,765 15,049 46,803 0.919 1.016 0.799 0.966 0.817 0.610 

   57 - Chiang rai 1,549 1,575 3,438 4,547 14,829 47,087 0.762 0.838 0.827 0.968 0.818 0.709 

   58 - Mae hong son 1,478 736 2,241 2,198 596 25,262 0.909 1.121 0.417 0.459 0.362 0.318 

   60 - Nakhonsawan 1,475 1,928 3,081 3,904 8,535 48,941 0.855 1.002 0.727 0.872 0.700 0.569 

   61 - Uthaithani 1,048 1,294 2,316 3,529 15,625 52,828 0.823 1.014 0.687 0.812 0.699 0.477 

   62 - Kamphangphet 1,202 1,622 3,779 4,398 13,245 54,236 0.869 1.031 0.722 0.875 0.648 0.489 

   63  - Tak 1,059 1,685 3,107 4,211 9,267 40,741 0.864 1.022 0.674 0.788 0.668 0.466 

   64 - Sukhothai 847 1,358 1,884 2,570 11,217 50,231 0.909 1.027 0.788 0.917 0.736 0.657 
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ภาคผนวกที่ 6.7 (ต่อ) 
Per student annual education spending 

  Kindergar Primary Lower sec Upper sec Post sec Per cap exp Pri net Pri gross Sec net Sec gross LS net US net  

   65 - Phitsanulok 1,846 2,595 3,098 3,745 11,428 52,531 0.858 1.062 0.743 0.816 0.716 0.597 

   66 - Phichit 1,694 1,994 2,687 4,552 6,943 62,086 0.869 1.007 0.788 0.903 0.793 0.639 

   67 - Phetchabun 1,308 1,849 2,223 3,692 12,981 51,893 0.875 1.041 0.745 0.880 0.709 0.529 

   70 - Ratchaburi 3,622 3,771 5,518 7,509 17,896 68,617 0.930 1.062 0.782 0.843 0.785 0.656 

   71 - Kanchanaburi 1,967 2,439 5,303 4,894 8,086 65,395 0.860 1.209 0.604 0.690 0.569 0.476 

   72 - Suphanburi 1,456 2,019 2,672 5,106 14,685 48,753 0.910 1.070 0.702 0.835 0.576 0.599 

   73 - Nakhonpathom 3,434 3,035 5,139 6,669 14,653 74,132 0.863 1.040 0.709 0.768 0.697 0.488 

   74 - Samutsakhon 5,156 7,530 6,694 11,617 41,240 78,178 0.888 1.036 0.689 0.795 0.721 0.583 

   75 - Samutsongkhram 2,712 1,461 2,544 4,723 8,072 71,950 0.946 1.085 0.697 0.827 0.735 0.426 

   76 - Phetchaburi 1,687 2,265 2,627 5,464 18,125 59,960 0.864 1.083 0.658 0.761 0.561 0.515 

   77 - Prachuapkhiri khan 3,062 4,415 5,922 9,725 20,351 65,030 0.924 1.018 0.740 0.834 0.797 0.544 

   80 - Nakhonsithammarat 2,467 4,163 4,399 6,507 24,460 74,134 0.843 0.976 0.756 0.845 0.691 0.573 

   81 - Krabi 2,229 3,290 5,302 5,181 9,113 74,908 0.912 1.117 0.657 0.775 0.599 0.402 

   82 - Phangnga 1,320 2,386 3,245 4,634 4,988 61,517 0.976 1.036 0.754 0.811 0.785 0.604 

   83 - Phuket 2,040 8,403 10,189 12,568 17,100 112,936 0.907 1.221 0.723 0.870 0.611 0.714 

   84 - Suratthani 3,611 3,495 5,049 7,183 27,528 84,115 0.845 1.046 0.675 0.790 0.607 0.429 

   85 - Ranong 1,862 2,956 3,560 4,989 7,555 65,394 0.913 1.075 0.729 0.799 0.715 0.405 

   86 - Chumphon 1,521 2,488 5,644 6,684 12,430 72,381 0.888 1.016 0.798 0.891 0.766 0.692 

   90 - Songkhla 5,945 4,585 7,382 10,750 41,409 78,005 0.766 1.077 0.650 0.738 0.593 0.441 

   91 - Satun 2,182 1,955 2,900 3,429 6,097 68,498 0.852 1.046 0.667 0.741 0.604 0.508 

   92 - Trang 1,961 3,180 4,274 7,461 13,122 69,145 0.877 1.139 0.627 0.746 0.591 0.462 

   93 - Phatthalung 1,266 2,506 3,868 5,530 15,626 73,938 0.854 1.026 0.756 0.946 0.713 0.581 

   94 - Pattani 776 1,345 1,904 2,473 8,580 50,327 0.878 1.067 0.657 0.776 0.594 0.388 

   95 - Yala 1,514 1,857 2,564 3,213 6,382 43,304 0.872 1.084 0.754 0.872 0.625 0.500 

   96 - Naratiwat 804 828 1,058 1,410 1,472 37,146 0.845 1.026 0.631 0.738 0.615 0.441 

   National 3,032 3,185 4,660 7,033 27,056 66,307 0.870 1.053 0.733 0.842 0.680 0.568 
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ภาพผนวก 6.8  
ความสัมพันธร์ะหว่างค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษาเฉลี่ยต่อหวัเด็กนักเรียนของครัวเรือนไทย แยกตามละดับชั้น

ต่างๆ เทียบกับค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภคเฉลีย่ต่อหัวของครัวเรอืน ปี 2552 
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ภาคผนวกที่ 6.9 ตารางข้อมูลเพื่อการประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหัวเด็กในพืน้ที่ 76 จงัหวัด  
Per student spending   

  Private Public Total Per cap exp College shr Outcome No. teachers No. students S-T ratio Req public Cost index 

   10 - Bangkok Metropolis 17,677 20,523 38,200 132,297 0.30 40.95 36,295 1,024,083 28.22 20,405 0.99 
   11 - SamutPrakan 6,836 23,354 30,190 93,089 0.15 36.68 7,983 174,074 21.81 38,151 1.63 
   12 - Nonthaburi 17,426 27,009 44,434 149,998 0.36 39.45 10,665 131,902 12.37 30,695 1.14 
   13 - Pathumthani 6,198 24,073 30,271 94,149 0.20 36.55 9,806 154,109 15.72 37,082 1.54 
   14 - Phranakhonsiayutthaya 5,663 36,498 42,162 100,701 0.11 34.45 10,404 126,204 12.13 40,735 1.12 
   15 - Ang thong 4,095 40,753 44,848 92,575 0.11 35.08 3,073 61,485 20.01 40,004 0.98 
   16 - Lop buri 5,242 40,892 46,134 77,241 0.12 35.91 5,741 178,898 31.16 37,130 0.91 
   17 - Sing buri 2,526 47,731 50,256 75,253 0.13 34.44 3,119 49,595 15.90 42,308 0.89 
   18 - Chai nat 1,865 45,395 47,260 67,824 0.12 34.76 2,618 71,639 27.36 39,143 0.86 
   19 - Saraburi 4,205 34,991 39,196 83,730 0.11 33.76 3,188 126,695 39.74 37,696 1.08 
   20 - Chon buri 7,195 26,401 33,596 107,351 0.13 36.50 5,162 211,376 40.95 35,166 1.33 
   21 - Rayong 3,529 26,074 29,603 93,392 0.11 36.68 2,733 114,401 41.86 25,345 0.97 
   22 - Chanthaburi 3,387 32,763 36,150 81,198 0.11 35.88 5,469 109,417 20.01 38,229 1.17 
   23 - Trat 2,700 33,136 35,836 66,884 0.08 35.13 1,950 50,517 25.91 37,974 1.15 
   24 - Chachoengsao 3,708 31,315 35,023 83,478 0.10 35.29 5,981 145,637 24.35 40,631 1.30 
   25 - Prachinburi 2,003 36,221 38,225 86,329 0.07 32.80 5,956 84,205 14.14 39,728 1.10 
   26 - Nakhonnayok 2,230 39,178 41,408 63,444 0.09 36.98 1,323 53,878 40.73 40,314 1.03 
   27 - Sakaeo 1,394 28,460 29,854 61,759 0.08 35.46 8,295 137,961 16.63 40,658 1.43 
   30 - Nakhonratchasima 2,972 34,355 37,327 60,518 0.11 34.15 28,106 643,744 22.90 38,889 1.13 
   31 - Buri ram 1,459 29,893 31,351 43,233 0.11 32.13 25,669 446,632 17.40 34,975 1.17 
   32 - Surin 1,429 29,207 30,636 50,752 0.09 33.34 13,695 424,238 30.98 38,905 1.33 
   33 - Si saket 1,168 32,252 33,420 37,352 0.07 34.41 38,657 404,540 10.46 40,184 1.25 
   34 - Ubonratchathani 1,801 33,421 35,222 48,683 0.10 33.99 29,013 398,550 13.74 43,871 1.31 
   35 - Yasothon 1,525 40,100 41,624 47,051 0.11 35.95 11,531 153,627 13.32 43,481 1.08 
   36 - Chaiyaphum 1,510 36,942 38,452 45,036 0.07 35.20 13,222 251,830 19.05 40,690 1.10 
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ภาคผนวก 6.9 (ต่อ) 

Per student spending   

  Private Public Total Per cap exp College share Outcome No. teachers No. students S-T ratio Req public Cost index 

   37 - Amnatcharoen 1,272 33,929 35,201 56,881 0.09 32.25 5,651 104,323 18.46 45,065 1.33 
   39 - Nongbua lam phu 1,129 33,648 34,777 54,890 0.09 35.28 4,922 147,852 30.04 36,943 1.10 
   40 - Khonkaen 2,583 39,600 42,184 67,118 0.10 37.00 18,824 368,429 19.57 38,037 0.96 
   41 - Udonthani 1,406 37,157 38,563 69,014 0.11 34.80 24,370 428,381 17.58 38,446 1.03 
   42 - Loei 1,636 41,041 42,676 47,665 0.11 34.74 12,242 133,388 10.90 43,610 1.06 
   43 - Nongkhai 1,882 31,505 33,386 61,406 0.10 32.82 13,922 244,080 17.53 38,586 1.22 
   44 - Mahasarakham 1,953 43,929 45,883 51,639 0.11 37.00 12,229 263,681 21.56 39,344 0.90 
   45 - Roi et 1,549 42,036 43,585 52,066 0.11 35.54 14,505 344,491 23.75 44,204 1.05 
   46 - Kalasin 1,264 31,165 32,429 38,721 0.08 35.12 17,950 252,671 14.08 40,740 1.31 
   47 - Sakonnakhon 1,515 37,344 38,859 57,600 0.08 34.47 11,060 323,460 29.25 42,302 1.13 
   48 - Nakhonphanom 1,137 33,702 34,839 48,526 0.07 34.86 10,134 183,031 18.06 42,772 1.27 
   49 - Mukdahan 1,456 35,755 37,210 58,616 0.08 34.94 4,333 86,932 20.06 38,944 1.09 
   50 - Chiang mai 9,215 33,773 42,987 73,628 0.18 37.09 20,125 239,859 11.92 39,817 1.18 
   51 - Lamphun 8,109 46,593 54,702 74,583 0.13 36.82 3,051 75,717 24.82 37,135 0.80 
   52 - Lampang 5,278 45,261 50,539 54,918 0.11 36.47 8,543 148,971 17.44 39,168 0.87 
   53 - Uttaradit 2,447 43,032 45,479 47,553 0.12 35.38 6,147 100,491 16.35 41,489 0.96 
   54 - Phrae 2,944 47,402 50,345 51,107 0.11 37.16 7,310 99,980 13.68 48,075 1.01 
   55 - Nan 2,949 40,500 43,450 60,517 0.12 37.30 6,148 87,856 14.29 38,625 0.95 
   56 - Phayao 2,294 41,060 43,354 50,885 0.08 37.15 13,939 103,756 7.44 40,783 0.99 
   57 - Chiang rai 2,623 33,388 36,011 49,666 0.10 36.75 8,072 250,219 31.00 36,221 1.08 
   58 - Mae hong son 1,172 28,444 29,616 28,395 0.06 27.98 3,105 35,639 11.48 42,627 1.50 
   60 - Nakhonsawan 2,376 36,622 38,998 53,329 0.09 34.45 11,848 248,961 21.01 38,617 1.05 
   61 - Uthaithani 1,692 37,788 39,480 58,116 0.09 34.36 4,703 71,077 15.11 43,336 1.15 
   62 - Kamphangphet 2,374 32,434 34,808 57,702 0.09 34.18 6,852 166,424 24.29 39,120 1.21 
   63  - Tak 2,230 23,669 25,899 44,806 0.07 32.88 5,288 139,404 26.36 38,450 1.62 
   64 - Sukhothai 1,649 39,075 40,724 52,561 0.07 34.48 8,744 131,425 15.03 43,596 1.12 
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ภาคผนวกที่ 6.9 (ต่อ) 

Per student spending   

  Private Public Total Per cap exp College share Outcome No. teachers No. students S-T ratio Req public Cost index 

   65 - Phitsanulok 2,807 38,274 41,081 57,883 0.13 36.17 16,156 174,385 10.79 45,050 1.18 
   66 - Phichit 2,448 41,423 43,871 70,647 0.07 35.27 9,234 137,968 14.94 40,432 0.98 
   67 - Phetchabun 2,130 36,712 38,842 59,268 0.11 34.38 12,375 267,457 21.61 40,871 1.11 
   70 - Ratchaburi 4,792 33,614 38,406 77,383 0.11 37.12 9,104 175,041 19.23 38,110 1.13 
   71 - Kanchanaburi 3,433 40,496 43,929 71,905 0.11 32.19 11,558 161,142 13.94 40,225 0.99 
   72 - Suphanburi 2,634 40,977 43,611 52,959 0.09 35.08 7,209 173,529 24.07 45,349 1.11 
   73 - Nakhonpathom 4,230 35,621 39,851 86,966 0.14 38.23 8,258 134,320 16.27 36,794 1.03 
   74 - Samutsakhon 7,838 24,419 32,257 82,078 0.14 34.48 3,626 71,767 19.79 34,845 1.43 
   75 - Samutsongkhram 2,355 40,577 42,932 80,101 0.10 36.47 1,846 34,498 18.69 40,921 1.01 
   76 - Phetchaburi 2,672 43,759 46,431 64,810 0.12 34.97 4,424 91,051 20.58 39,688 0.91 
   77 - Prachuapkhiri khan 5,316 33,437 38,753 73,592 0.11 34.89 7,156 93,916 13.12 39,395 1.18 
   80 - Nakhonsithammarat 4,121 38,769 42,889 80,762 0.12 35.63 23,757 432,063 18.19 36,261 0.94 
   81 - Krabi 3,757 29,414 33,171 81,689 0.11 32.54 2,933 83,001 28.30 33,660 1.14 
   82 - Phangnga 2,658 31,959 34,617 68,073 0.12 34.03 4,204 59,819 14.23 41,786 1.31 
   83 - Phuket 9,233 32,103 41,336 126,630 0.19 37.25 2,051 42,774 20.86 29,881 0.93 
   84 - Suratthani 4,464 31,407 35,871 94,208 0.11 34.05 10,004 188,970 18.89 41,033 1.31 
   85 - Ranong 3,317 26,924 30,241 74,088 0.08 33.85 2,960 44,626 15.08 41,941 1.56 
   86 - Chumphon 3,734 30,930 34,664 80,954 0.14 35.87 3,884 93,027 23.95 37,773 1.22 
   90 - Songkhla 6,263 37,059 43,322 86,971 0.17 34.87 17,581 271,680 15.45 31,384 0.85 
   91 - Satun 2,377 34,941 37,319 78,861 0.14 32.77 4,954 67,291 13.58 36,884 1.06 
   92 - Trang 3,746 30,443 34,189 78,110 0.14 35.27 7,562 150,845 19.95 35,028 1.15 
   93 - Phatthalung 3,210 43,010 46,220 81,681 0.14 35.68 13,438 122,513 9.12 44,604 1.04 
   94 - Pattani 1,457 36,914 38,372 55,347 0.09 29.75 13,738 195,555 14.23 36,589 0.99 
   95 - Yala 2,141 33,858 35,999 48,912 0.10 31.93 6,824 97,277 14.25 37,676 1.11 
   96 - Naratiwat 953 33,290 34,242 42,398 0.12 29.13 15,115 198,938 13.16 36,638 1.10 
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บทที่ 7  
บทสรุปและสังเคราะห์  

 
 
7.1 การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (accountability)  

 
ปัญหาของระบบศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาเรื่องการใช้

ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธ์ิตํ่า ดังที่ข้อมูลช้ีว่าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า และอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเอเชีย (โปรดดูภาพที่ 7.1 ประกอบ) ส่วนรายได้ต่อเดือนของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สอนอยู่ในโรงเรียนรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2546-2554 ซึ่งถือเป็นระดับรายได้ที่ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น (โปรดดู
ภาพที่ 7.2 ประกอบ) แต่ในทางตรงกันข้าม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติกลับมีแนวโน้มลดตํ่าลง (โปรดดูภาพที่ 7.3 ประกอบ)  

 
ภาพที่ 7.1 งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และสดัส่วนงบประมาณการศึกษาของไทยเทียบ

กับประเทศอืน่ในภูมิภาค  
     หนวย: แสนลานบาท            หนวย: รอยละ   

  
ที่มา: สํานักงบประมาณ          ที่มา: ธนาคารโลก 
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ภาพที ่7.2 รายได้ต่อเดือนของครูวุฒิปริญญาตรีในโรงเรยีนรัฐเทยีบกับผู้ประกอบอาชีพอื่น 
ปี 2546     ปี 2554 

หน่วย: บาท/เดือน     หน่วย: บาท/เดือน  

   

ท่ีมา: การสํารวจภาวะแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
ภาพที่ 7.3 คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติและระดบัประเทศของนักเรียนไทยชัน้ ม.6 

 

 
 
ท่ีมา: TIMSS (nces.ed.gov/timss and timss.bu.edu), PISA: (www.pisa.oecd.org), และO-NET: 
(www.moe.go.th/data_stat/ and www.niets.or.th.) 
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รายงานวิจัยฉบับนี้ตอบโจทย์ของระบบการศึกษาไทยว่า ใจกลางของปัญหาคือการขาด “ความ
รับผิดชอบ” (accountability) ของระบบการศึกษาตลอดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ “ความรับผิดชอบ” หมายถึง 
พันธะผูกพันในหน้าที่ของคนหรือองค์กรต่อเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีระบบที่ผู้มอบหมายสามารถ
ประเมินและตรวจสอบผลงาน เพื่อให้รางวัลหรือลงโทษผู้ที่ได้รับมอบหมายงานได้ (โปรดดูภาพที่ 7.4 
ประกอบ) 

 
ในกรณีของระบบการศึกษา หัวใจสําคัญของการปฏิรูปเพื่อสร้างความรับผิดชอบคือ การทําให้

สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรมีอิสระในการบริหาร
จัดการ และผู้ปกครองควรมีสิทธิเลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ กล่าวคือ มีการส่งเสริมให้เกิดระบบ “ความรับผิดชอบสายสั้น” (short-route of accountability) 
หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-โรงเรียน-ครู” โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาล เพิ่มมากขึ้น   

 
กระนั้น ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีการปฏิรูประบบ “ความรับผิดชอบสายยาว” (long-route of 

accountability) หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู” ซึ่งมีรัฐบาลเป็นตัว
คั่นกลางในระบบ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ของระบบการศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบการเงินเพื่อการศึกษา ระบบประเมินผลงานครู และระบบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในแนวทางที่เสริมสร้างระบบความรับผิดชอบของสถานศึกษาต่อนกัเรียนมากขึ้น  
 

ภาพที่ 7.4 กรอบแนวคิดเรื่องความรบัผิดชอบ 
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ภาพที่ 7.5 แสดงความสําคัญของระบบความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ระบบความรับผิดชอบที่ดี
เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้กระบวนการแปลงทรัพยากรนําเข้า (inputs) เป็นผลลัพธ์ (outputs) และ/
หรือ ผลได้ต่อสังคม (outcomes) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้อย่างคุ้มค่านั่นเอง  

 
ทั้งนี้ บนเส้นทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา 

ระบบการสร้างความรับผิดชอบต้องทํางานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ได้แก่ 
ระบบการเรียนรู้ อันได้แก่ หลักสูตร ตําราเรียน สื่อและเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ 
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นอิสระ ทั้งเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู 
และการมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงระบบการช่วยเหลือและ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ครู และสถานศึกษา  
 

ภาพที่ 7.5 ‘ความรับผิดชอบ’ ในระบบการศึกษา  

 
 
ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบให้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาที่พึงปรารถนา กล่าวคือ เป็นระบบเพื่อมุ่งพัฒนาและช่วยเหลือ มากกว่าระบบเพื่อมุ่งลงโทษ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เมื่อตรวจพบว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียน
ของนักเรียนตกตํ่า ต้องมีกลไกในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนนั้นด้วย มิใช่จบลงเพียงแค่การลงโทษครู
และผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น  
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ในกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้แก่ระบบการศึกษาไทย จําเป็นต้องสร้างเงื่อนไขพื้นฐานสาม
ประการให้เกิดขึ้น มิเช่นนั้นระบบความรับผิดชอบย่อมมิอาจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขพื้นฐาน
เหล่านี้ ได้แก่ 

หนึ่ง การปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร (information reform) หมายถึง การผลิตและการกระจาย
ข้อมูลด้านสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ และข้อมูลด้านทรัพยากรนําเข้า ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
สําหรับการประเมินเพื่อให้รางวัลและปรับปรุงพัฒนา  

สอง การปฏิรูประบบบริหารจัดการโรงเรียน (school-based management reform) หมายถึง การ
กระจายการตัดสินใจไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง (autonomy) ภายใต้ระบบ
ความรับผิดชอบที่ดี 

สาม การปฏิรูปโครงสร้างสิ่งจูงใจ (incentive reform) หมายถึง การเชื่อมโยงการจ้างงานหรือ
ผลตอบแทนครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้
ครูและผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจในการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง  

 
7.2  การสร้างนักเรียนให้มี “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st century skills) ในฐานะเป้าหมายของ

ระบบความรับผิดชอบ  
 
ระบบความรับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียน ครู และ

สถานศึกษาที่มีปัญหา จักเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกําหนดเป้าหมาย พันธะหน้าที่ เจ้าภาพในการรับผิดชอบ
พันธะหน้าที่ต่างๆ และระบบการประเมินผลอย่างชัดเจน เช่นนี้แล้ว ผู้มอบหมายจึงจะสามารถกํากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายได้ และผู้มอบหมายและภาครัฐจึงจะ
สามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือและร่วมพัฒนาในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย   

 
คําถามสําคัญที่จําเป็นต้องแสวงหาคําตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบคือ ระบบความรับผิดชอบ

ถูกออกแบบขึ้นเพื่ออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร  
 
รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอคําตอบของคําถามสําคัญดังกล่าวว่า ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบ

ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนเส้นทางของการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรับผิดชอบ
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบการให้รางวัลและลงโทษและผ่านระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู 
หรือสถานศึกษาที่มีปัญหา เป้าหมายของระบบความรับผิดชอบคือความสามารถในการสร้างนักเรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง  
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แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้ังอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้นย้ําแต่การเรียนและท่องจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดํารงชีวิตและการทํางานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้
ความท้าทายใหม่  

 
สําหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น ต้ังต้นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ (learning 

outcomes) ที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสําคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” (skills) ที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะ
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” (contents) ในสาระวิชาหลักและความรู้อ่ืนที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้
ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ (lean 
curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้าง
นักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” (characters) อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการ
เรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต ดังแสดงไว้ในภาพที่ 7.6 

 
นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ

สอน (pedagogy) โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบ
ใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มี
เนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  
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ภาพที่ 7.6 เปา้หมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 
7.3 การปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความ
รับผิดชอบ (accountability) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้
โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการ
สอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของ
โรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาครู และการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน 

 
นอกจากการสร้างระบบความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว การปรับหลักสูตร สื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

ครู ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา เพราะระบบในปัจจุบันยังไม่เอื้ออํานวยให้เกิดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 จําเป็นต้องลงมือทําควบคู่ไปกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น การสร้าง
ระบบความรับผิดชอบดังที่ได้กล่าวไป รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรร
งบประมาณให้พ้ืนที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 
ครูและนักเรียนที่มีปัญหา 
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ทั้งนี้ การปฏิรูประบบการศึกษาต้องดําเนินการร่วมกันทั้ง 5 ด้าน (โปรดดูภาพที่ 7.6 ประกอบ) อัน
ได้แก่ การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี (2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
(3) การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู (4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ (5) การ
ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยการปฏิรูปนั้นต้องดําเนินไปทั้งสองระดับ คือ ระดับประเทศ ที่มุ่งตอบ
โจทย์ด้านการสร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็นสําคัญ และ ระดับสถานศึกษา ที่มุ่งตอบโจทย์ด้าน
ความเป็นอิสระของโรงเรียนในฐานะหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเป็นสําคัญ    
 

ภาพที่ 7.6 การปฏิรูป 5 ด้าน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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(1) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ 
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบความรับผิดชอบเป็น

สําคัญ โดยรัฐปรับบทบาทมาเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา ในการนี้ จุดเริ่มต้นของการปฏิรูป
ระบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบคือ การปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ 
(standardized test) ให้เป็นการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากกว่าการทดสอบที่มุ่งวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่จะถูก

นําไปใช้ในการประเมินผลงานของครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการประเมินผลผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกจากนั้น ต้องมีระบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่และผลการประเมิน
ครูและสถานศึกษาต่อผู้ปกครอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชน เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูก
นําไปใช้ในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง การติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษาที่มีปัญหา การให้รางวัลผู้บริหารโรงเรียน และ
การจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์  

 
กระบวนการสร้างความรับผิดชอบทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน โดยสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังแสดงไว้ในภาพที่ 7.7  
 

ภาพที่ 7.7 แนวทางการปฏริูประบบการศกึษาในระดับประเทศ 
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(2) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการปรับเปลี่ยน โดย

โรงเรียนต้องทําหน้าที่เป็นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
เงื่อนไขที่จําเป็นของการปฏิรูปคือโรงเรียนต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา โดยได้รับงบประมาณ
และการสนับสนุนทางวิชาการที่เพียงพอจากรัฐ  

 
การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาเน้นไปท่ีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็น

สําคัญ ภายใต้หลักความยืดหยุ่น ความหลากหลาย ความมีพลวัต ความมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และการมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ดังแสดงไว้ในภาพที่ 7.8  

 
ภาพที่ 7.8 แนวทางการปฏริปูระบบการศกึษาในระดับสถานศึกษา 
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7.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
รายงานวิจัยฉบับนี้นําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน ให้เกิดความ

รับผิดชอบภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้   
 

7.4.1 การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี  
 
รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีให้เห็นว่า หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ของระบบการศึกษาไทยยังมี

ช่องว่างในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อีกมาก  
 
ในส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของไทย พบว่า (1) หลักสูตรยังขาดวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ชัดเจน (2) องค์ประกอบหลาย
ส่วนในหลักสูตรยังไม่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “หลักสูตร
กระชับ” “หลักสูตรช่างคิด” และ “หลักสูตรบูรณาการ” (3) โครงสร้างเวลาเรียนกําหนดเวลาเรียนอย่าง
เคร่งครัดตามสาระการเรียนรู้ และกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนตามข้อบังคับหลักสูตรมากเกินไป ซึ่งขัดแย้งกับ
แนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” และ (4) ตัวช้ีวัดมีลักษณะอิงเนื้อหาค่อนข้างมากในหลายสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งทําให้เนื้อหาในหลักสูตรมีลักษณะแยกส่วนและไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะเท่าที่ควร 

 
ในส่วนของการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือเรียนและสื่อแท็บเล็ต พบว่า (1) หนังสือเรียน

ของไทยถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกับตัวช้ีวัดรายชั้นปีเป็นหลัก ส่งผลให้หนังสือเรียนหลายสาระวิชามี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความซ้ําซ้อน เนื้อหามีลักษณะแยกขาดมากกว่า
บูรณาการ และยังไม่ประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา และ (2) สื่อแท็บเล็ตยังไม่ได้
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสนับสนุนเนื้อหาและวิธีการสอนได้ดีเพียงพอ เช่น การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้
ทันสมัยตลอดเวลา การนําเสนอเนื้อหาแบบมีปฏิสัมพันธ์และใช้สื่อผสม การสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่าย เป็นต้น   

 
สําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปหลักสูตร รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า ให้ต้ังทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายหลัก แล้วออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตรแกนกลางให้ยึดโยงกับ
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้เชิงบูรณาการที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสําคัญ โดยเฉพาะในส่วน
ของตัวช้ีวัดที่ควรปรับให้อิงผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทักษะเป็นหลัก นอกจากนั้น หลักสูตรควรให้ความสําคัญ
กับความรู้เชิงบูรณาการ รวมถึงไม่ครอบคลุมเนื้อหามากจนเกินไป แต่เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญ  
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นอกจากนั้น หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบทของตนได้ ทั้งนี้ ควรมีการลดจํานวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการแก้ปัญหา 

 
ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้นั้น รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองหนังสือเรียนโดยให้อิสระกับ
สํานักพิมพ์ในการตีความหลักสูตรมากขึ้น เช่น อ้างอิงที่ตัวมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าตัวช้ีวัดที่ระบุ
รายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไป หรือปรับตัวช้ีวัดให้อิงทักษะมากขึ้น วิธีการดังกล่าวจะช่วยทําให้การ
ออกแบบหนังสือสามารถเน้นไปที่แนวคิดหลักมากกว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ล้นเกิน นําเสนอความรู้เชิงบูรณาการ 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา  

 
ส่วนการพัฒนาสื่อแท็บเล็ตนั้นควรใช้ความสามารถเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนประสบการณ์การ

เรียนรู้แบบใหม่ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีนําเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มี
ปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และ
การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism) 

 
7.4.2 การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีให้เห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการทดสอบเป็น
หลัก ไม่สามารถนําพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะท่องจํา
และมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และไม่ช่วยเสริมสร้างทักษะอื่นที่จําเป็น เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น หากกล่าวถึงเฉพาะระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมี
ปัญหาหลายประการ เช่น คุณภาพของข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบไม่สัมพันธ์กับการเรียนในห้องเรียน นักเรียนต้อง
พ่ึงพาการเรียนพิเศษอย่างหนักหน่วงเพื่อฝึกฝนเทคนิคในการทําข้อสอบ  

 
นอกจากนั้น การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศที่ผ่านมายังไม่มีการออกแบบระบบการจัดเก็บและ

เปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพ้ืนฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
นักเรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ทําให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสร้างความ
รับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบาย  

 
รายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียนในสอง

ระดับ ทั้งในระดับประเทศ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ และในระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
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ในระดับประเทศ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีการปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ 
โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
(literacy-based test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจําวันได้ นักเรียนต้องใช้ความ
เข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อทําข้อสอบมากกว่าการใช้ความจําหรือการใช้เทคนิคการทําข้อสอบ
โดยปราศจากความเข้าใจที่แท้จริง และนําผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่นี้ไปสร้างความ
รับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
เข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  

 
ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ควรมีลักษณะเป็นการสอบแบบกลุ่มประชากร       

(census-based test) หรือการกําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสอบ และเป็นการประเมินผลแบบรวบยอด 
(summative test) และมีผลได้เสียสูง (high-stake test) เช่น กําหนดให้เป็นการสอบไล่ (exit exam) 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการออกแบบข้อสอบเพื่อ
วัดความรู้ความเข้าใจและทักษะนี้ต้องดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลร่วมกับครูผู้สอนใน
วิชานั้นๆ โดยยึดถือคุณภาพของข้อสอบเป็นสําคัญ รวมถึงพัฒนาการจัดทําคลังข้อสอบ (item bank) และการ
พัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดสอบทันทีเมื่อต้องการได้ (on demand assessment)  โดยการ
ออกแบบข้อสอบควรมีการสร้างชุดคําถามร่วม (common items) ระหว่างรอบการสอบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดับชาติโดยเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีได้  

 
นอกจากนั้น ควรจัดให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลการสอบ การเปิดเผยและการรายงานผล

การสอบและการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐและการเลือก
สถานศึกษาของผู้ปกครอง  เช่น การจัดเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลของครูและโรงเรียนอย่างเป็นระบบ นอกเหนือไปจากคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละ
คน โดยเมื่อได้ผลการสอบแล้วต้องสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงสถิติที่ได้
มาตรฐาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาการศึกษาสําหรับ
อนาคต โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการลบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลแล้ว ใน
ลักษณะเดียวกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการศึกษาได้  

 
ส่วนในระดับโรงเรียน รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การใช้

ระบบแฟ้มงาน โครงงาน การสอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาชีวิตจริง เป็นต้น ในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน (formative assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ และหากเป็นไปได้ควรมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การประเมิน
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใช้ระบบ computer adaptive test หรือระบบการประมวลผลเพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน  

 

7.4.3 การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการพัฒนาคุณภาพครูในสองมิติ ได้แก่ ระบบการฝึกอบรมครู 
และระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน  

 
ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีว่า สภาพปัญหาสําคัญในปัจจุบันคือ รัฐมี

บทบาทอย่างสูงในการจัดหาผู้จัดการอบรมและจัดทําเกณฑ์รับรองหลักสูตร ทําให้หลักสูตรการฝึกอบรมครูไม่
สอดคล้องกับปัญหาจริงที่ครูและโรงเรียนเผชิญ การอบรมส่วนใหญ่เป็นการฟังบรรยายมากกว่าการฝึกปฏิบัติ
จริง รวมทั้งยังขาดระบบติดตามและสนับสนุนให้มีการนําความรู้ไปใช้จริง จึงทําให้การอบรมสิ้นสุดลงเพียง
ขั้นตอนของการสร้างและถ่ายทอดความรู้ แต่ไปไม่ถึงขั้นตอนของการนําความรู้มาปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ และ
การทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพครูและโรงเรียนไม่ได้
ถูกนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพของการฝึกอบรมครูด้วย   

 
ในส่วนของระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับนี้ช้ีว่า 

สภาพปัญหาสําคัญในปัจจุบันคือ ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ทําให้
ครูขาดความรับผิดชอบต่อผู้เรียนในเชิงระบบ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูนั้น แม้ให้น้ําหนักด้านผลงานการ
ปฏิบัติงานหรือผลงานต่อผู้เรียนถึงร้อยละ 60 แต่ในแบบประเมินกลับไม่ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัด ส่วนในการเลื่อนวิทยฐานะนั้น ผลการเรียนของนักเรียนมีน้ําหนักเพียงร้อยละ 10 
ของคะแนนทั้งหมด โดยคะแนนผลสอบมาตรฐานของนักเรียนมีน้ําหนักเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด
เท่านั้น 

 
กล่าวสําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครู รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า ใน

ส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพและการจัดการ
ความรู้ และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลักแทนที่รัฐ โดยให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเองให้สอดคล้องต้องตามความต้องการและสภาพปัญหา
ที่ตนเผชิญ อีกทั้งจัดให้มีระบบการนําผลการประเมินสมรรถนะครูมาประเมินคุณภาพการฝึกอบรมด้วย  

 
นอกจากนั้น ระบบการฝึกอบรมครูต้องให้ความสําคัญกับขั้นตอนการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 

การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบพัฒนาครู
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ใหม่ โดยให้ครูวิทยฐานะสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูใหม่ และการสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้
ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community) 

 
ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน

นั้น รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะของครูส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผล
การทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคํานึงถึงระดับต้ังต้นของคะแนน) เพื่อให้ครูมีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น เช่น ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูอาจกําหนดให้มีการประเมินด้านผลงาน
ครูซึ่งวัดด้วยพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน ด้านสมรรถนะการสอนของครูโดย
ประเมินด้วยการสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร และด้านการทํางานตามภาระงาน โดยมีน้ําหนักการ
ประเมินเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า การประเมินสมรรถนะการสอนของครูในระดับ
โรงเรียนควรเป็นการประเมินด้วยการสังเกตการณ์จากผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการประเมินสมรรถนะการสอนใน
การเลื่อนวิทยฐานะควรเป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 
นอกจากนั้น ควรกําหนดให้มีการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และให้ครูวิทยฐานะสูงมี

บทบาทในการร่วมพัฒนาครูใหม่ โดยอาจให้พัฒนาการของครูใหม่ในความดูแลเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดสําหรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งควรมีการปรับลดงานธุรการของครูลงเพื่อให้ครูสามารถทุ่มเทให้กับหน้าที่ใน
การสอนได้อย่างเต็มที่  

 

7.4.4  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 

ในปัจจุบัน การประเมินคุณภาพสถานศึกษากระทําผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
การดูแลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหลัก ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกดังกล่าวมีปัญหาหลายประการในปฏิบัติการจริง ตัวอย่างเช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนมีน้ําหนักเพียงร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมดเท่านั้น และวัดจากสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านขีดจํากัดล่าง
ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า ผู้ประเมินมีปัญหาด้านคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ และทรัพยากรในการ
ประเมินมีอยู่อย่างจํากัด ในขณะที่ต้องประเมินสถานศึกษาจํานวน 35,000 แห่งภายในเวลา 5 ปี  

 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ได้แก่ ตัวช้ีวัดมีจํานวนมากเกินไปจนเป็นภาระด้านเอกสารของ

โรงเรียน และเกิดกรณีการตกแต่งเอกสารอยู่ทั่วไป ตัวช้ีวัดมีความเป็นนามธรรมสูงทําให้วัดผลลัพธ์และ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก จึงต้องหันมาวัดด้านกระบวนการแทนที่ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดไม่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน เป็นต้น  
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กล่าวสําหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเองก็ยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ มุ่งกระทําเพื่อ
สนับสนุนระบบประเมินคุณภาพภายนอกมากกว่าจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
เป็นที่ต้ัง กระนั้นก็ตาม การประเมินคุณภาพภายนอกยังเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพ
ภายในได้ไม่ดีพอ เช่น ผู้ประเมินภายนอกไม่ได้รับรายงานการประเมินคุณภาพภายในก่อนออกตรวจประเมิน
โรงเรียน เป็นต้น  

 
รายงานวิจัยฉบับนี้นําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย

ช้ีว่า ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นหน่วยหลักใน
การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาตามที่เป็นจริงแบบไม่มุ่ง
ตัดสิน แต่มีบทบาทในการชี้ปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุง ในการนี้ โรงเรียนแต่ละแห่งควรให้น้ําหนักความสําคัญ
กับการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง (Self-assessment report: 
SAR) พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาระบบพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน   

 
นอกจากนี้ การประเมินคุณภาพภายในควรเน้นการประเมินกระบวนการเรียนการสอน คุณลักษณะ

ของผู้เรียน เช่น ความเป็นพลเมือง ความมีจริยธรรม รวมถึงการประเมินหน้าที่ด้านการสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น การพัฒนาชุมชน การสร้างระบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นต้น  

 
ส่วนระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกของ สมศ. ควรถูกปรับให้เป็นเพียงหน่วยเสริมใน

แง่ของการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย สมศ. ควรปรับบทบาทมาเป็นหน่วยสนับสนุน
ด้านการจัดการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินให้แก่โรงเรียน กําหนดกฎกติกาขั้นตํ่าเท่าที่จําเป็นเพื่อ
กํากับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

 
นอกจากนี้ สมศ. ควรมุ่งเน้นบทบาทในการประเมินเพื่อสร้างความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินตาม

ระดับปัญหา (risk-based inspection) เพื่อแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพ
โดยคัดแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการ
ประเมินเฉพาะเรื่อง (thematic inspection) โดยเลือกบางประเด็น เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน หรือสุ่มประเมินในระดับพ้ืนที่หรือประเทศ เช่น โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน
ทรัพยากรทางการศึกษา เป็นต้น  
 
 
 



339 

7.4.5 การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้พบว่า ปัญหาด้านการเงินในระบบการศึกษาในปัจจุบันคือ งบประมาณส่วนใหญ่
จ่ายไปยังฝั่งอุปทาน (สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) ซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ และโรงเรียนรัฐได้รับเงินอุดหนุนต่อหัวมากกว่าโรงเรียนเอกชนเป็นเท่าตัว อีกทั้งเงินอุดหนุน
ดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนในเขตร่ํารวยและยากจนเท่าที่ควร  

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาของรายงานวิจัยฉบับนี้คือ แนวทางการ

ปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่ควบคู่กันไป ผ่านสูตร
การจัดสรรงบประมาณของรัฐที่คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน และให้
งบประมาณอย่างเพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนให้ข้ามผ่านมาตรฐานขั้นตํ่าตามที่กําหนดเป็นเป้าหมายไว้ได้  

 
ตัวอย่างของวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามแนวทางสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ํา

ระหว่างพื้นที่ เช่น ให้มีการกําหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนที่ต้องการ และ
จัดสรรเงินอุดหนุนจํานวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร 
จากนั้น จึงมีการนําข้อมูลผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงมาเทียบกับ
คะแนนเป้าหมายที่กําหนดไว้ในตอนต้นเพื่อประเมินผลการทํางานของผู้บริหาร และให้รางวัลในกรณีที่
ผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย  

 
ควรกล่าวด้วยว่า รายงานวิจัยฉบับนี้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าสนใจว่า แม้ที่ผ่านมา งบการใช้จ่าย

ด้านการศึกษาต่อหัวของภาครัฐจะมีลักษณะก้าวหน้าอยู่แล้ว คือ เด็กฐานะไม่ดีได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ
มากกว่าเด็กฐานะดีกว่า แต่หากต้องการให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น รัฐจําเป็นต้องจัดสรร
เงินรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้มีลักษณะที่ก้าวหน้ามากย่ิงขึ้นอีก  

 
นอกจากนี้ ในระยะยาว รัฐควรปรับเปลี่ยนระบบการเงินเพื่อการศึกษาไปสู่ระบบการเงินด้านอุปสงค์

ให้มากขึ้นผ่านสูตรจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวที่คํานึงถึงความเป็นธรรม สิทธิในการเลือกสถานศึกษาของ
ผู้ปกครองและนักเรียน และแรงกดดันให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จะช่วยเพิ่มระดับความ
รับผิดชอบแก่ระบบการศึกษา ทั้งนี้ รัฐต้องเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่มีปัญหาและขาดแคลนทรัพยากร เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ย่ิงสภาพการ
แข่งขันในการให้บริการการศึกษามีความเท่าเทียม ระบบความรับผิดชอบยิ่งทํางานได้ดีขึ้น   
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บทที่ 8  
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
8.1 รายงานการประชุมระดมสมอง (focus group)  
 

คณะผู้วิจัยได้จัดการประชุมระดมสมอง 5 ครั้งดังนี้  
1. การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 1 เรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางและการสอบมาตรฐาน”  

ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม 1 ที่ สํานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) (จัดร่วมกับ สสค.) 

2.  การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 2 เรื่อง “การปฏิรปูการระบบพฒันาคุณภาพครูและระบบ
ประเมนิคณุภาพคร”ู ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม
ช้ัน 2 ที ่สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

3. การประชุมระดมสมองครั้งที ่3 เรื่อง “การปฏิรูปการระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

4. การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 4 เรื่อง “Improving Quality of Education: Curriculum 
and Assessment” ในวนัจนัทร์ที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 ยูเนสโก (จัด
ร่วมกับ ยูเนสโก) 

5. การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 5 เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องตน้ในการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ้กิดความรับผิดชอบและคณุภาพทางการศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย 
 

8.1.1 สรุปการประชุมระดมสมองการประชุมระดมสมองครั้งที่ 1 
 

การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 1 เรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางและการสอบมาตรฐาน” ใน
โครงการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบและคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ 3 
ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม 1 ที่ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน (สสค.) มีวาระการประชุมดังนี้ 
  



342 

วาระที่หนึ่ง นายแพทย์ วิจารณ์ กล่าวเปิดประเด็นแนวคิดและนิยามทักษะศตวรรษที่ 21 
วาระทีส่อง ทกัษะศตวรรษที ่21: ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes)  
ที่จําเป็นสําหรับศตวรรษใหม ่
วาระทีส่าม บทบาทของการประเมินในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21  

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมระดมสมองมดัีงนี้  
 

1. นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช  กรรมการมูลนธิิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
2. ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน   ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน   
3. ดร.ปรีชาญ เดชศรี  รองผู้อํานวยการ สาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสรมิการสอน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. ดร. ทรายทอง พวกสันเทียะ  รองผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
5. ดร. ชนาธิป ทุ้ยแปล   ผู้แทนจากสํานักทดสอบทางการศึกษา  
6. คุณกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
7. คุณสุกัญญา รอ้ยพิลา   ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
8. คุณเศวต ภูภากรณ์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
9. คุณ รัชนี ธงไชย   ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  
10. คุณ วรรณา เลศิวิจิตรจรัส    ผู้จัดการโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี   

มูลนิธิสดศร-ีสฤษด์ิวงศ์ 
11. ดร. ดุษฎี สีตลวรางค์    อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
12. คุณ ลําดวน ไกรคุณาศัย   หัวหน้าศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
13. คุณ ศีลวัต ศษุลิวรณ์   รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเพลินพัฒนา  
14.  คุณสาธิษฐิ ์สถิรกุล     Head of Human Capital Institute 

 เครือปูนซีเมนต์ไทย (เอสซจีี) 
 
การประชุมระดมสมองครั้งนี้มีประเด็นถกเถียง 2 ประการหลัก คือ 1. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน

บริบทของสังคมไทยและการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางใหม่ 2. การปฏิรูปการสอบมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

นพ. วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์กล่าวเปิดการเสวนาดังนี้ ผลงานวิจัยเรื่องการ
เรียนรู้ระบุว่า การเรียนรู้ที่ดีควรจะต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติลงมือทํากิจกรรมเอง ฉะนั้น รูปแบบการเรยีนรู้ต้องมี
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การเปลี่ยนแปลง โดยจากเดิมที่เป็นเพียงเรียนความรู้ไปสู่การฝึกฝนทักษะ และครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 

หัวใจสําคัญที่สดุของการเรียนรู้ลักษณะนี้อยูท่ี่ครูสามารถวดัประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ของนักเรียนได้ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
เพื่อที่จะไปอยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
 
การเสวนาเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริบทของสงัคมไทยและการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลาง  
 

ผู้ร่วมเสวนาเห็นไปในทางเดียวกันว่าระบบการศึกษาไทยนั้นยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะตามที่ผู้ปกครอง สังคมและภาคธุรกิจคาดหวังได้ โดยคุณสาธิษฐ์ สถิรกลุ   กล่าวว่า ภาคธุรกิจ
ต้องการผู้ที่มีทกัษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุใช้ผล ทักษะการวางแผนและการทํางานเป็นทีม และตนก็ต้องการ
ให้ลูกมทีักษะการวิเคราะห์ ในทางตรงกันข้าม การเรียนการสอนในโรงเรียนยังเน้นท่องจํา  
 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่เหมาะสมควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ผู้เรียนชอบและรักที่จะเรียน เช่น การ
สอนแบบทําโครงงาน โดยนักเรียนเป็นผู้เลอืกโครงงานตามที่ชอบ ดังนั้น การเรียนการสอนควรจะต้องทําให้
ผู้เรียนตระหนักรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร และทําให้ตระหนักว่าตนเองชอบทําอะไร มแีรงบันดาลใจอยากจะเป็น
และทราบว่าถ้าต้องการเป็นเช่นนั้น จะต้องเรียนอะไร 

 
ดร. ปรีชาญ เดชศรี เสริมในประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจว่า สิ่งสําคัญทีสุ่ดอาจจะไม่ใช่ทักษะใดทักษะ

หนึ่ง แต่เป็นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียนทั้งประเทศ ยกตัวอย่างเช่นสิงค์โปร์ ถึงแม้ว่าหลักสูตรนั้น
จะมีเนื้อค่อนข้างน้อย แต่นักเรียนมีแรงบันดาลใจอยากจะช่วยสร้างชาติ จึงต้ังใจเรียนค้นคว้ากันเอง  

 
นอกจากนี้ ไม่ควรเข้าผิดว่าการเรียนการสอนจะเพียงแต่ทักษะอย่างเดียวได้ การเรียนจําเป็นต้องมี

เนื้อหาด้วย โดยเนื้อหาเป็นส่วนที่ดําเนินเรื่อง ส่วนทักษะนั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนในกระบวนการ
เรียนการสอน  
 

นอกจากนี้ คณุลําดวน ไกรคุณาศัย เสรมิว่าทักษะการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสําคัญ ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน
มากเริ่มจะเสียคน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและไม่สนใจเรียน  
 

อย่างไรก็ตาม วงเสวนามีความเห็นแตกต่างกันถึงสาเหตุที่ระบบการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนรู้
ตามท่ีสังคมคาดหวังได้ โดยส่วนหนึ่งเห็นว่าหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมทักษะสําคญัไว้ทั้งหมดแล้ว แต่ปัญหา
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ที่ต้องแก้ไขต่อไปคือการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการการเรียนตามแนวทางดังกล่าว 
ในทางตรงข้ามผู้ร่วมเสวนาบางท่านเห็นว่าหลักสูตรแกนกลางเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจัดการเรียนรู้ของครู 
 

คุณกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทีมวิจัยนําเสนอมีบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรแกนกลางแล้วซึ่งทกุทักษะนั้นถือว่าสําคัญทั้งหมด แต่หลักสูตรแกนกลางอาจจะกล่าวถึงทักษะเหล่านี้
ไว้อย่างกว้างๆ การปฏิรูปหลักสูตรจึงควรจะต้องเน้นย้ําการพัฒนาทักษะบางทักษะให้เหมาะสมตามช่วงวัยของ
นักเรียนมากขึ้น โดยในระดบัประถมศึกษานั้นก็ควรจะเน้นทักษะ literacy ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การอ่านออกเขียน
ได้เท่านั้น แต่หมายถึงแปลความหมาย ตีความหมายได้อย่างเข้าใจ และสื่อสารได้ และทักษะ numeracy ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างสมเหตุสมผล เพราะ 2 ทักษะนี้ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาทักษะระดับสูงอื่น higher-order skills  ส่วนในระดับ ม.ต้นและม. ปลาย จึงเริ่มพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพ ทักษะด้าน Information  
 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปรับเกณฑ์เวลาเรียนเป็นการกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนขั้นตํ่า 
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษายังสามารถสอนเพิ่มเติมได้มากกว่าวิชาที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
 

ปัญหาจริงในการปฏิรูปการศึกษานั้นอยู่ที่ครู ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแต่ปัจจุบันครูยังสอนแบบ Project-based และ Problem-based ไม่เป็นและยังจะขาดเครื่องขาด
มือในการปฏิบัติ ซี่งกระทรวงศึกษาธิการก็กําลังพัฒนาสื่อการสอน สร้างความรู้และฝึกสอนให้กับคร ู 
 

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ก็เหน็พ้องไปในทางเดียวกันว่า หลักสูตรของกระทรวงนั้นค่อนข้างครอบคลุม
ถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ครูยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดทักษะการสอน เช่น ครูนั้นต้องรู้ว่าเทคนิคการออกข้อสอบมีก่ีมี มีจุดประสงค์แตกต่าง
กันอย่างไร และควรจะมีทักษะการประเมินพัฒนาการของนักเรียนในห้องเรียนของครู แต่ครูได้เรียนเพียงแค่ 3
หน่วยกิตเท่านั้นในระดับปริญญาตรี โดยครึ่งหนึ่งของวิชาก็เป็นเรียนกฎกระทรวงมากกว่าการวัดผล  
 

แต่หลักสูตรกส็ามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยควรจะกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น กําหนด
มาตรฐานในวิชาภาษาไทยว่าเมื่อจบในแต่ละระดับช้ัน นักเรียนควรจะต้องรู้คําศัพท์ทั้งหมกี่คํา เป็นต้น 
 

ดร. ดุษฎี สีตลวรางค์  กล่าวว่าหลักสูตรแกนกลางอาจจะไม่ใช่ปัญหา หลักสูตรทีแ่ทจ้ริงนั้นคือตัวครู
เอง ปัญหาจงึอาจจะอยู่ที่การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนและคร ู ทัง้นี้การเรียนบางส่วนนั้นก็ยังต้องท่องจํา
เนื้อหาบ้าง แต่ก็ต้องมีส่วนที่เป็นการฝึกฝนทักษะด้วย โดยควรจะต้องพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับช่วงอายุของ
ผู้เรียน 
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ดร.ปรีชาญ กล่าวเสริมว่า แม้จะมีการอบรมครูให้จัดการเรียนการสอนแบบใหม ่ แต่เมื่อกลับไป
โรงเรียน ครูก็ยังสอนแบบหมือนเดิม  
 

ผู้เสวนาในกลุม่โรงเรียนก็กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่อิงกับหลักสูตรแกนกลางว่าสามารถสร้างทักษะที่
จําเป็นให้เกิดกับนักเรียนได้  โดยคุณสุกัญญา ร้อยพิลา กล่าวว่า โรงเรียนก็ยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักและ
ปรับให้เข้ากับแนวทางวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยกระบวนการสอนเริ่มจากการต้ังคําถามเพื่อให้
นักเรียนคิด พูด และแสดงออก รวมถึงการให้นักเรียนทําโครงงานร่วมกัน เพื่อฝึกการทํางานร่วมกันเป็นทีม  

 
คุณรัชนี ธงไชย กล่าวว่า โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางแต่อิงกับบริบทของท้องถิ่น 

เช่น นักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมไทยผ่านประวัติศาสตร์ชุมชนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กหรือสอน
เนื้อหาและทักษะสําคัญนักเรยีนผ่านปัญหาจริงในชีวิต เช่น ในท้องถิ่น คนมปัีญหาเรื่องหนี้สินกันมาก โรงเรียน
จึงสอนให้นักเรียนรู้จักการใชเ้งิน การบริหารเงิน การแก้ปัญหาและสอนการคดิคํานวณผ่านการคํานวณ
ดอกเบี้ย หรือการสอนการทํางานร่วมกันเป็นทีมผ่านการปลูกผักร่วมกัน  
 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดต้ังสภาโรงเรียนขึ้น ซึ่งผู้เรยีนจะถกเถียงกันถึงปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน
และชุมชนอันเป็นการได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การจับประเด็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการ
ตัดสินใจเลือก 

 
ในทางตรงกันข้าม คุณสาธิษฐ์กล่าวว่าหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาในตําราเรียนยังมีความซ้ําซ้อน

และย้อนไปย้อนมา โดยบางวิชานั้นมีเนื้อหาซ้ําซ้อนกัน ทําให้นักเรียนต้องเสียเวลาเรียนซ้ํา และบางเนื้อหา 
นักเรียนควรจะเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่หลักสูตรและตําราเรียนกลับใหน้ักเรียนเรียนเพียงแค่ส่วนเดียวในระดับ
ช้ันหนึ่ง แล้วจึงได้เรียนส่วนอื่นต่อในระดับช้ันต่อๆไป ซึ่งนกัเรียนอาจจะลืมเนื้อหาพื้นฐานก่อนไปแล้ว หรือไม่
สามารถปะติปะต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ 
 

ตัวแทนจากโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างโรงเรียนมหิดลและเพลินพัฒนาก็
กล่าวถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรแกนกลางเช่นกัน คุณเศวต ภูภากรณ์ กล่าวว่า ทักษะที่สําคัญในอนาคต 
คือ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง แต่หลักสูตรแกนกลางกลับเป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดทักษะดังกล่าวกับนักเรียนเอง ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนมหิดล
ต้องการจัดการเรียนแบบบูรณาการระหว่างวิชา แต่ยังไม่กล้าทํา เพราะโรงเรียนเกรงว่าการจัดวิชาดังกล่าว
อาจจะทําให้เวลาเรียนบางวิชาน้อยกว่าที่หลักสูตรกําหนดและปัญหาในการทํา transcript ให้กับนักเรียนใน
การสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนทางเลือกที่สอนแบบ Project-based ก็เช่นกันจะมีความ
ยากลําบากในการคิดคํานวณชั่วโมงเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  
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นอกจากนี้ แม้หลักสูตรจะเปิดให้โรงเรียนสามารถสร้างวิชาใหม่ขึ้นมา เช่น โรงเรียนมหิดลทําวิชาดี
เบต วิชาการทําโครงงาน วิชาสัมมนาเพื่อฝึก inquiry ของนักเรียน และวิชาสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่ยังทํา
วิชาเหล่านี้ไม่ได้มากตามที่ต้องการ เพราะนักเรียนเรียนค่อนข้างหนักอยู่แล้วในหลักสูตรแกนกลาง 

 
คุณศีลวัติ ศุษลิวรณ์ กล่าวว่า หลักสูตรแกนกลางปี 2551 มีปัญหามากกว่าหลักสูตรแกนกลางปี 2544 

มาก เพราะหลักสูตรปี 44 มีเพียงคู่มือผลการเรียนทีค่าดหวังให้กับโรงเรียน แต่มิได้บังคับให้โรงเรียนต้อง
กําหนดตัวช้ีวัดตามคู่มือ โรงเรียนจึงมีอิสระบริหารหลักสูตรสถานศึกษาได้เองในทางตรงกันข้ามหลักสตูรปี 51 
กําหนดเวลาชั่วโมงเรียนแต่ละวิชาและปรับผลการเรียนทีค่าดหวังในคู่มือให้เป็นตัวช้ีวัดที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ
ตาม และตัวช้ีวัดเหล่านี้มีลักษณะแบบเนื้อหา content-based โรงเรียนจึงเสมือนไม่มีอิสระในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา แต่ต้องรับเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางทั้งหมดอีกทั้งการกําหนดจํานวนชั่วโมงรายวิชา
นั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้แบบ project-based ตามท่ีคุณเศวตกล่าวก่อนหน้า 

 
นอกจากนี้ แม้หลักสูตรจะกาํหนดสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลาง แต่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ครู

อ่านแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องสอนอย่างไร ขณะที่หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ เขียนถึงสมรรถนะทีพ่ึ่งประสงค์ 
เช่น procedural skill และ problem-solving skill อย่างชัดเจน เมื่ออ่านแล้ว ครูจะทราบว่าทิศทางการ
สอน (methodological framework) 
 

คุณลําดวน เห็นด้วยแย้งข้อถกเถียงที่ว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่ครูไม่พัฒนาตนเอง เพราะ
ตนพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้เป็นแบบ problem-based โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเข้า
มาอบรมคร ู แต่การที่ครูไม่สามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสอนแบบ Project-
based นั้นต้องใช้เวลา ขณะเดียวกันครูต้องสอนให้ครบทกุเนื้อหาทุกมาตรฐานการเรียนรู้ อีกทั้งงานครูก็มีทั้ง
เยอะทั้งการสอนและธุรการ  
 

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การเสวนายังกล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรใหส้อดคล้องกับบรบิท
ของประเทศไทย คุณศลีวัตกล่าวว่า การออกแบบแบบหลักสูตรและกาํหนดทักษะที่สําคัญอย่างเหมาะสมนั้น
ควรทําตามอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคตที่พลเมืองต้อง
เผชิญ และทักษะที่จําเป็นสําหรับความท้าทายดังกล่าว  คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส   เหน็พ้องไปในทางเดียวกัน
ว่า การพิจารณาว่าหลักสูตรแกนกลางควรจะกําหนดทักษะที่สําคัญใดบ้างนั้นต้องเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์
และภาพสังคมไทยที่อยากจะเห็นในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า  
 

นอกจากนี้ คุณสาธิษฐ์ยังกลา่วถึงการปฏิรูปว่าต้องคํานึงถึงบริบทของระบบการศึกษาไทยด้วยซึ่งแต่ละ
โรงเรียนมีศักยภาพแตกต่างกัน บางโรงเรียนต้องการความอิสระในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเอง ขณะที่
บางโรงเรียนไม่มีศักยภาพทีจ่ะบริหารหลักสูตรเองได้  
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การเสวนาเรื่องการสอบมาตรฐานทีส่อดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

การเสวนามีการกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ของข้อสอบ O-NET และ National Test ดังนี้ คุณสุกัญญา 
กล่าวว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับการสอนด้วยกิจกรรมและการสอนให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ แต่สุดท้ายนักเรียน
ต้องเรียนกวดวิชาเพื่อติวข้อสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาระต่อนักเรียน  
 

ศ.ดร.อุทุมพร สนับสนุนว่าข้อสอบ O-net ยังเน้นประเมินความรู้ด้านเนื้อหาเป็นหลัก (content-
based) นอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับการนําผลสอบ O-net มาใช้เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะข้อสอบนั้น
วัดประเมินความรู้ในระดับพ้ืนฐาน แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรจะใช้ข้อสอบ GAT ซึ่งทดสอบความถนัด
ทั่วไป และ PAT ซึ่งทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ 
 

นอกจากนี้ การนําผลการสอบ O-net และ NT มาใช้เพื่อพัฒนาการสอนซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมยัง
ค่อนข้างน้อย โดยแม้ว่าข้อสอบ O-Net จะมีลักษณะแบบ summative แต่หากให้ผลการสอบแยกตามราย
มาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียนก็จะทราบจุดด้อย  
 

คุณลําดวน กล่าวถึงปัญหาการนําผลการสอบมาใช้เช่นกัน เห็นว่าครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนําผล
การสอบมาใช้วัดและตัดสินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและครูโดยบางเขตพื้นที่การศึกษามีการต้ังเป้าหมาย
ให้ผลการเรียนเพิ่มขึ้นละร้อยละ 5 ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับครูค่อนข้างมาก  

 
ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวเสริมต่อไปว่าปัจจุบันข้อสอบ O-net มีปัญหาความน่าเชื่อถือและความไม่มี

มาตรฐานเพราะว่าในปีที่ผ่านมานั้น ให้ครูผูส้อนมาออกข้อสอบและฝากขอ้สอบไว้กับโรงเรียน แต่ครผููส้อนไทย
ไม่มีทักษะด้านการประเมินผล ครูได้เรียนวิชาการประเมินผลเพียงแค่ 3 หน่วยกิตเทา่นั้นในระดับปริญญาตรี 
โดยครึ่งหนึ่งของงวิชาเรียนก็เป็นกฎกระทรวง ดังนั้น ข้อสอบปีที่ผ่านมาจึงง่ายขึ้น และคะแนนสอบ O-NET ปี
ล่าสุดจึงเพิ่มขึ้น 
 

ในทางตรงข้าม มุมมองของผู้ออกข้อสอบ ปัญหาคณุภาพข้อสอบที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอ่ืนที่
ไม่ใช่ตัวข้อสอบเอง โดย ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ กลา่วว่า ข้อสอบ O-NET จะประเมินเนื้อหาตามหลักสูตร
และวัดทักษะการประยุกต์ใช้เนื้อหา การจะพัฒนาคุณภาพข้อสอบจึงต้องเริ่มการปฏิรูปหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจนก่อน  

 
นอกจากนี้ ปัญหาอีกประการที่มักมีการกล่าวถึงคือ ข้อสอบมิได้ออกตามที่สอนในห้องเรียน แต่จริงๆ

แล้วข้อสอบออกตามหลักสูตร ปัญหากลับอยู่ที่ครูสอนตามหนังสือแต่หนังสือไม่สอดคล้องกับหลักสูตร  
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ส่วนการประเมินเพื่อพัฒนาการสอนควรจะต้องมี แต่ข้อสอบ O-NET มีลักษณะเป็น Summative จึงยากที่จะ
นําไปใช้ในลักษณะแบบ formative  
 

สําหรับประเด็นที่ให้ครูออกขอ้สอบแล้วข้อสอบจะไม่มีมาตรฐาน ดร. ทรายทอง กล่าวว่ากระบวนการ
ขั้นตอนการออกข้อสอบของ สทศ. นั้นมคีวามรัดกุมไม่ได้ปล่อยให้ข้อสอบง่ายขึ้น แม้ว่าจะให้ครูผูส้อนมีส่วน
ร่วมในการออกข้อสอบด้วย โดยขั้นแรกนัน้ จะให้ครผูู้สอนออกข้อสอบ เพราะครูผู้สอนนั้นรู้คุณลกัษณะของ
นักเรียนและเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี ขั้นที่สอง จะใหอ้าจารย์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือก
ข้อสอบ ขั้นที่สาม จะเอาข้อสอบที่ได้รับคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการคัดเลือกสอบซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีกชุดพิจารณา และขั้นทีส่ี ่ จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งปกติแล้ว 
ข้อสอบที่ครูผูส้อนออกจะใช้ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น  

 
ทั้งนี้ สทศ. ทราบดีว่าครูมีทักษะด้านการประเมินผลนักเรียนค่อนข้างน้อย จึงร่วมกับ สสวท. จดั

โครงการพัฒนาครูในด้านการวัดและประเมินผล  
  

ถึงแม้ว่าการสอบมาตรฐานจะมีปัญหาค่อนข้างมาก แต่ทางแก้ไขมิใช่ยกเลิกการสอบมาตรฐาน การ
ปฏิรูปการสอบมาตรฐานสามารถเป็นปัจจัยสําคัญในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยเหมอืบกับกรณีการปฏิรูป
การศึกษาของเซี่ยงไฮ้ได้ โดยคุณศีลวัต กล่าวว่า ประเทศไทยน่าจะสามารถเดินตามเส้นทางการปฏิรูปของเซี่ยง
ไฮ้ได้ เพราะทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมทีทุ่กคนให้ความสําคญักับการสอบมากคล้ายกัน โดยเซี่ยงไฮ้เริ่มต้นการ
ปฏิรูปด้วยปรับเปลี่ยนระบบการสอบให้เนน้ทดสอบ competency ซึ่งถือว่าเป็นคานงัดสําคัญที่ทําให้ครแูละ
นักเรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนตามไปด้วย  

 
นอกจากนี้ ศ.ดร.อุทุมพรเสนอว่า ควรปรับการสอบมาตรฐานระดับชาติ O-net ให้ทดสอบ concept 

และ cognition คล้ายข้อสอบ PISA โดยอาจจะสอบ 3 วิชาเหมือนกัน และใหม้ีการสอบทุกช้ันปี การสอบนี้ไม่
ควรจะเป็น High-stake test กับนักเรียน เพราะจะสร้างแรงกดดันให้นักเรียนอันจะนําไปสู่การทุจรติ แต่ควร
จะนําผลสอบมาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและโรงเรียนและเปิดเผยผลการสอบตอ่
สาธารณะ โดยการสอบจะสุ่มตัวอย่างนักเรียนในแต่ละโรงเรียนและสุ่มทดสอบเนื้อหาและทักษะ ขอ้สอบจึง
เป็นแบบฉบับสั้นซึ่งจะประหยัดเวลาและงบประมาณ  
 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าข้อสอบจะออกแบบดีอย่างไรก็ไม่สามารถประเมินทักษะบางประการได้ เช่น การ
ทํางานเป็นทีมและทักษะทางสังคม ดังนั้นควรจะให้โรงเรียนทดสอบทักษะเหล่านี้  
 

นพ. วิจารณ์ พานิช ก็เสนอไปในทิศทางเดียวกับ ศ.ดร. อุทุมพร ว่า การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 นั้นจะน่าจะให้โรงเรียนและครูเป็นผู้ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเอง เพื่อโรงเรียนและครมูีอิสระมาก
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ขึ้นซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่วนการสอบมาตรฐานควรจะเป็นแบบการสอบ PISA ซึ่งจะสุ่มสอบ
นักเรียนบางคนเท่านั้น แต่ให้นําผลการสอบมาตรฐานระดับโรงเรียนมาตรวจสอบว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพหรือไม่ และการประเมินผลการเรียนที่จัดทําโดยโรงเรียนมีมาตรฐานหรือไม่  
นอกจากนี้ การสอบมาตรฐาน O-Net และ NT ควรจะถูกนํามาใช้วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน
และการสอนของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

ดร. ชนาธิป ทุย้แปล ก็เห็นด้วยว่า การประเมินทักษะเชิงปฏิบัตินั้นก็ควรจะเป็นการวัดและประเมินผล
ในห้องเรียน โดยครใูห้สถานการณจ์ําลองหรือสถานการณ์จริงกับนักเรียนและทดสอบการปฏิบัติจริงของ
นักเรียน แต่การทดสอบแบบนี้ จําเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถของครูและเชื่อใจครู  
 

คุณเศวต ก็เห็นด้วยกับการเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการสอนในโรงเรียนเช่นกัน นอกจากนี้ การ
สอบโดยรวมนั้นควรจะลดการประเมินความจําลงและเนน้ข้อสอบการคิดวิเคราะห์และข้อสอบเขียนมากขึ้น  
 

นอกจากนี้ผู้เสวนาจากโรงเรียนบางท่านได้ยกตัวอย่างวิธีประเมินที่สอดคล้องการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม ่ โดยคุณรัชนี ยกตัวอย่างการทดสอบผลการเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านเด็กว่ามีทั้งการใช้การประเมิน
เชิงประจักษ์ โดยครูสังเกตพฤติกรรมและการทํางานของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป รวมทั้งพิจารณาผลงานชิ้นงานที่
นักเรียนทํา และการประเมินด้วยข้อสอบ โดยเน้นให้นักเรียนแสดงขั้นตอนกระบวนการคิดเพื่อทดสอบเพื่อ
พิจารณาว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ สําหรับนักเรียนบางคนที่อาจจะเขียนไม่เก่ง ก็จะให้มี
การสอบสัมภาษณ์แทน  

 
คุณสุกัญญากลา่วถึงการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน

มิตร (ฝ่ายประถม) ว่าจะประเมินความรู้ทฤษฎีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 80 จะเป็นการประเมิน
ด้านคุณลักษณะผ่านการทํางานกลุ่ม โดยครปูระเมินด้วยการสังเกตและใช้คู่มือการให้คะแนน (rubrics)  

 
อย่างไรก็ตาม แนวทางการสุ่มสอบที่เสนอขา้งต้นอาจมีข้อกังวัลดังนี้ ดร. ทรายทอง กล่าวว่า หน้าที่

ของ สทศ. คือการประกันคุณภาพนักเรียน นักเรียนทกุคนจึงควรจะสอบและข้อสอบควรจะต้องครอบคลุม
เนื้อหาตามหลักสูตรทั้งหมด  

 
ดร.ชนาธิป เห็นว่าข้อสอบ O-NET นั้นควรจะต้องทดสอบนักเรียนทุกคนเพื่อจูงใจนักเรียนให้ต้ังใจ

เรียน และครมูุง่สอนทักษะและเนื้อหาที่สําคัญ  
 
นอกจากนี้ข้อสอบ National Test นั้นเคยทดสอบแบบ literacy-based แล้ว โดยใหน้ักเรียนเขียน

ตอบ แต่จํานวนโรงเรียนและนักเรียนค่อนข้างมาก จึงมีปัญหาในการใช้เวลาตรวจค่อนข้างมาก  
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ประเดน็อืน่ทีน่่าสนใจในการเสวนา 
คุณศีลวัตกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าประเทศและเมืองในเอเชียตะวันออกที่มีคะแนนสอบ PISA สูง เช่น

ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ มีปัจจัยร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนซึ่งช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ดังนั้นภายหลังการปฏิรูปการสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 แล้วระบบการศึกษาไทยก็ควรจะเริ่มสรา้งชุมชนการเรียนรู้ด้วย 

 
8.1.2 สรุปการประชุมระดมสมองการประชุมระดมสมองครั้งที่ 2   
 

การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 2 เรื่อง “การปฏิรูปการระบบพัฒนาคุณภาพครูและระบบประเมิน
คุณภาพครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ที่ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กําลังอยู่ในระหว่างการสรุปประเด็น  
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมระดมมีดังนี้  
 

1. คุณวิทยา ประภาพร         รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. คุณรัตนา ศรีเหรัญ           เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
3. คุณศกลวรรณ เปลี่ยนขํา   รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา  
4. คุณสายสวาท วิชัย           ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 
5. คุณสมหญิง  สายธนู  ผู้จัดการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
6. ศ.ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี       อดีตคณบดีและอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
8. คุณบุณยาพร ฉิมพลอย     หัวหน้า Teacher Academy อักษรเจริญทัศน์  
9. คุณนันทนิจ เที่ยงพูนโภค    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร 
10. คุณอัมพร สกุลฮูฮา             ครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร 
11. คุณมนต์ชัย สทิธิจันทร ์  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา  
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การเสวนาเรื่องการปฏิรูปการระบบพัฒนาคุณภาพครูและระบบประเมนิคุณภาพคร ู
 
    การเสวนาการปฏิรูปการระบบพัฒนาคุณภาพครูและระบบประเมินคุณภาพครู แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรกเป็นการถกเถียงในเรื่องระบบพัฒนาคุณภาพครู โดยประเด็นสําคัญดังนี้  

 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมถกเถียงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง

ระบบ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้วิจารณ์ถึงประเด็นความไม่ตรงกับความต้องการของการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่องและปัญหาของระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมนั้นก็มีความคิดเห็น
แตกต่างกันไป   

 
คุณวิทยา ประภาพร รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลา่วว่า การอบรม

ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบแตกต่างจากเดิมที่การอบรมจะมีเพียง 3-5 วันแล้วจบกิจกรรม แต่
โครงการนี้จะทําอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มประเมินสมรรถนะซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มสูง กลางและต่ํา ต่อจากนั้นจึงมี
การอบรมเชิงปฏิบัติ โดยครูกลุ่มสูงจะได้รับการอบรมนานกว่าครูกลุ่มอ่ืน และเขตพื้นที่กับสถานศึกษาไป
ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้และตามระดับช้ัน โดยมีครูกลุม่สูง 
Master teacher คาดว่าจะมีอยู่ร้อยละ 10 ของครูจะเป็นแกนนําของแต่ละกลุ่มสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในเขตพื้นที่ ไม่ใช่ไปอบรมครูต่อ  
 

ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จะแบ่งโรงเรียนเป็นกลุ่มแล้วให้โรงเรียนเอาความรู้ที่เรียนมาจาก 
สถาบันอุดมศึกษามาประยุกต์ใช้และนําไปสู่ห้องเรียน ทั้งนี้คุณวิทยายอมรับว่าถึงความไม่สอดคล้องระหว่าง
การแบ่งกลุ่มในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและวิทยฐานะ โดยครูกลุ่มสูง Master teacher มักเป็น
ครูใหม่หรือครทูี่เก่งด้านทฤษฎีเนื้อหาความรู้ ขณะที่ครูวิทยฐานะสูงเป็นครูเก่งด้านการสอน อย่างไรก็ตาม นี้
ไม่ใช่อุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อวิจารณ์ของคณะผู้วิจัย   
 

นอกจากนี้ คุณวิทยา ก็ช้ีแจงต่อข้อวิจารณ์ที่ว่ามีการอบรมครูกลุม่สูงเขม้ข้นกว่าครูกลุม่อ่ืน โดยเหตุผล
คือ  ต้ังใจอบรมครูกลุม่สูง โดยเน้นภาคทฤษฎีในการอบรมเชิงปฏิบัติการมากหน่อย ระยะเวลาจึงนานกว่า 
ส่วนการอบรมครูกลุ่มอ่ืนนั้นลดความเข้มขน้ทางทฤษฏีลงและมาเรียนรูภ้าคปฏิบัติในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งถ้ารวมระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มอ่ืน (2 
วัน) แล้วจะไมน่้อยกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสูง (5 วัน) 
 

ส่วนงบประมาณกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้มีมูลค่าน้อยกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมิใช่ว่าทาง 
สพค. ใหค้วามสําคัญน้อยกว่าตามข้อวิจารณ์ของผู้วิจยั แต่เป็นเพราะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีต้นทุน
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ค่าวิทยากร ค่าเดินทางและค่าสถานที่ตํ่ากว่า โดยปัจจุบันงบประมาณกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉลี่ยต่อหัวอยู่
ที่ประมาณ 500 บาท  
 

ส่วนการอบรมออนไลน์นั้นไม่เพียงแต่เสริมความรู้เท่านั้น แต่จุดประสงค์ให้ครูนําเอาความรู้ IT เข้าไป
สอนนักเรียนด้วย ทั้งนี้คุณวิทยา ก็ยอมรับว่ามีปัญหาการให้ผู้อ่ืนมาเรียนและสอบแทน แต่ก็มีครูอีกจํานวนมาก
ที่ได้ประโยชน์จากการเรียนในระบบออนไลน์  

 
อย่างไรก็ตาม คุณวิทยา ค่อนขา้งเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ของผู้วิจัยที่ว่า หลักสูตรการอบรมนั้นยังไม่

ตอบโจทย์โรงเรียนทุกแห่ง เพราะโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีปัญหาที่แตกต่างกันและต้องการหลักสูตรที่
แตกต่างกัน  อย่างไรก็ดี ในปี 2556-2558 สพค. จะปรับเปลี่ยนให้ครู โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันออกแบบหลักสูตรการอบรมโดยยึดบริบทของโรงเรียน และการอบรมนี้น่าจะเน้นการ
นําความไปใช้มากเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียน  
 

ขณะที่คุณมนต์ชัย สิทธิจนัทร์ ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ของคณะผู้วิจัย โดยกลา่วว่าการทดสอบ
มีปัญหามากเพราะไม่สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริง ข้อสอบวัดความรู้ของครูทั้งช่วงชั้นหรือสามระดับช้ันใน
แต่ละสาขาวิชา แต่ความเป็นจริงแล้วครูจะสอนเพียง 1 หรือ 2 ระดับช้ันเท่านั้น ครูที่สามารถทําข้อสอบได้ดี
และเป็นครูกลุม่สูงจึงมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ ครูที่เพิ่งจบใหม่ และครทูี่สอนพิเศษซึ่งต้องเตรียมการสอนทุกช่วง
ช้ัน  
 

นอกจากนี้ การอบรมนั้นก็เน้นแต่องค์ความรู้อย่างเดียว สถาบันอุดมศึกษามักอบรมในสิ่งที่คิดว่าครูไม่
รู้และสิ่งที่ไม่ได้เอาไปสอน การอบรมจึงไม่คอ่ยตรงกับความต้องการไม่ตรงกัน  

 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นเน้นความรู้เป็นหลัก ไม่มีเรื่องการนําไปใช้จริง และกิจกรรมขาดการ

ต่อเนื่อง  ส่วนระบบออนไลน์นั้นมีปัญหาคอ่นข้างมากต้ังแต่การเข้าสู่ระบบค่อนข้างยาก จนถึงความไม่ตรงกับ
ความต้องการของครู ย่ิงไปกว่านั้น เนื้อหาและการประเมินในหลักสตูร เช่น วิชาฟิสิกส์ กลับไม่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องฟิสิกส์เลย 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่เสนอว่าหน่วยการพัฒนาควรอยู่ที่
โรงเรียน โรงเรียนควรมีอํานาจตัดสินใจเลอืกโรงเรียนเอง หน่วยอบรมกอ็าจเป็นไปได้ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคเอกชน ขณะที่รัฐควรเปลี่ยนบทบาทหลักเป็นเพียงผู้ควบคุมคุณภาพ โดยการปฏิรูปนี้จะช่วยเพิ่มให้การ
ฝึกอบรมตรงกับความต้องการของครูและโรงเรียนมากขึ้น  
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คุณสายสวาท วิชัย กล่าวการฝึกอบรมนั้นควรจะเป็นลักษณะมีฐานอยู่โรงเรียนและครูทุกคนร่วมกัน
ทําทั้งโรงเรียน เพราะหากมีครูเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับการอบรมและการอบรมนั้ยอยู่นอกบริบทของ
โรงเรียน เมื่อกลับมาในโรงเรียน ครูมักไม่มีพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยการวางแผนการ
อบรมนั้นต้องเอาเป้าหมายผลการเรียนของนักเรียนเป็นที่ต้ังและพิจารณาว่าสมรรถนะใดที่ครูควรจะต้องเรียนรู้
เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น  

 
นอกจากนี้ แต่ละโรงเรียนก็มีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู 2-3 

คนต้องการทักษะการสอนแบบคละชั้นและบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมากกว่าทักษะการสอนตามกลุ่มสาระ 
ซึ่งเป็นที่ต้องการในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 
ศ.ดร. ศิริชัย  กาญจนวาส ี เห็นว่า ปัจจบัุนการฝึกอบรมนั้นยังไม่ตรงกับความต้องการเพราะแต่ละ

โรงเรียนนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นควรจะต้องให้แต่ละโรงเรียนเลือกหลกัสูตรการ
อบรมที่ต้องการเอง   

 
นอกจากการอบรมแบบเป็นทางการแล้ว (formal training) โรงเรียนยังควรมี informal training 

ด้วยซึ่งน่าจะมีลักษณะคล้ายกับการบริหารจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยต้องกระตุ้นครูเก่งให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในโรงเรียน รวมทั้งระหว่างโรงเรียนด้วย 
 

ศ.ดร. ศิริชัยยังมีความคิดเห็นว่ารัฐควรปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ควบคุมคุณภาพและติดตามกํากับ
คุณภาพผู้จัดอบรม โดยประเมินความพร้อมของหน่วยฝึกอบรมและสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่จะอนุมัติให้เข้าไป
อบรมโรงเรียน ทั้งนี้หน่วยฝึกอบรมก็อาจไม่ได้จํากัดเพียงแต่สถาบันอุดมศึกษา แต่ยังรวมถึงภาคเอกชนได้ด้วย
ซึ่งหลายแห่งมคีวามพร้อม 
 

คุณบุณยาพร ฉิมพลอย ก็สนับสนุนประเด็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นกับ
การพัฒนาครู เพราะในปัจจุบันภาคเอกชน เช่น บริษทัอักษรเจริญทศัน์ มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าขอจัด
อบรมให้กับคร ู เพราะผู้บริหารและครูเกรงว่าจะไม่สามารถนําเอาการฝึกอบรมดังกล่าวขอการมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ หรือไม่สามารถสะสมเป็นเวลาการฝึกอบรมได้  

 
อีกทั้งนี้  ในบางกรณีที่มีโครงการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ถึงแม้จะมีครูเข้าร่วมเป็น

จํานวนมาก แต่ครูที่เข้าร่วมมักเป็นคนเดิม  
 
นอกจากนี้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษายังไม่ต้อง

รับผิดชอบต่อผลการฝึกอบรม เพราะแม้ว่าการอบรมจะไมเ่กิดผลดี สถาบันอุมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ
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แล้วและก็ไม่มผีลกระทบใดๆ ตามมา การปฏิรูปตามข้อเสนอของผู้วิจัยน่าจะสร้างความรับชอบในการจัดการ
ฝึกอบรม 
 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมยังวิจารณ์ถกเถียงถึงประเด็นแนวทางการฝึกอบรมยังเน้นเฉพาะความรู้ การปฏิรูป
ระบบการฝึกอบรมจึงควรจะเน้นฝึกฝนทักษะและการเรียนโดยการปฏิบัติ หรือการนาํเอาความรู้ไปใช้จริงใน
ห้องเรียน  
 

รศ.ดร.ไมตรี กล่าวว่าประเทศที่มีผลคะแนน PISA สูงนั้น เช่น สิงคโปร์ เกาหลีและฟินแลนด์ ได้เริ่ม
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาครูมาต้ังแต่ปี 1969 แล้ว โดยเน้นอบรมสมรรถนะขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์และ
การคิดแก้ปัญหา ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 

แต่ประเทศไทยยังเน้นเรื่องผลลัพธ์ของผู้เรียนมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และก็ยังเน้น
อบรมครูแค่ความรู้ ไมใ่ช่สมรรถนะขั้นสูง  ปัญหาหลักของระบบการศึกษาไทยในตอนนี้ คือ ครูขาดเครื่องมือ
การพัฒนาตนเองในโรงเรียน แม้จะมีกฎหมายบังคับให้มกีารพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติจริง ไม่มี
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ย่ิงไปกว่านั้น เมื่อครขูาดเครื่องมือการพัฒนาตนเองภายในโรงเรียนและถูกดึง
ออกมาฝึกอบรมนอกโรงเรียน  ครูจึงไม่รู้ว่าปัญหาที่เผชิญอยู่คืออะไรและครูต้องการอะไรจริงๆ 
 

รศ.ดร. ไมตรี ได้ยกตัวอย่างการเรียนรู้ของครูในประเทศญี่ปุ่นว่ามีความชัดเจนอย่างมาก โดยกําหนด
ไว้ว่าครูใหม่นั้นจะต้องเรียนรู้สมรรถนะใดและต้องมีระดับสมรรถนะเทา่ใด ภายใน 90 วัน ภายใน 2 ปีและ
ภายใน 5 ปี  

 
นอกจากนี้ หน่วยการพัฒนาหลักในญี่ปุ่นคือห้องเรียน โดยให้ครูเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการสังเกต

สภาพจริงและสะท้อนผลทุกสัปดาห์ จนครูนั้นรู้ว่าต้องการเรียนรู้สมรรถนะใด วิธีการนี้เรียกว่า “lesson 
study” 
  

ดังนั้น แนวทางการปฏิรูปการฝึกอบรมนัน้ควรจะมีฐานอยู่ที่โรงเรียนและห้องเรียน โดยอาจเริ่มใน
โรงเรียน 1-2 แห่งในแต่ละเขต เมื่อโรงเรียนพัฒนาแนวทางไปถึงระดับหนึ่ง แล้วก็เปิดห้องเรียนให้กับครูใน
โรงเรียนอื่นเข้ามาเรียนรู้ หรอืในกรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ก็อาจให้ครูเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน  
 

คุณสมหญิง สายธนู มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาและอบรมครูไม่ควรมีเพียงแต่ความรู้ แต่ควรนําไปสู่
การฝึกฝนทักษะ หรือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (active learning) เพราะครูจําเป็นต้องมีและเข้าใจทักษะต่างๆ 
โดยเฉพาะทักษะขั้นสูงก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนจนนักเรียนเกิดการฝึกฝนทักษะได้  
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ทั้งนี้ แนวทางที่มูลนิธิสดศรีใช้อยู่คือ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียน” โดยหากกล่าวอย่างง่ายก็คือการ
เชิญชวนครูเข้ามาเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งครูจะนําความรู้และ
แนวทางต่างจากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงและกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทบทวนถึงประสิทธิผลของ
แนวทางต่างๆ ดังนั้นบทบาทของส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาน่าจะเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมเป็น
การเอื้อให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียน  
 

คุณมนต์ชัยก็เล่าถึงประสบการณ์เสริมในประเด็นนี้ว่า จากการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ออกข้อสอบในเขตพื้นที่การศึกษา ตนจึงได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนกบัครูในโรงเรียนอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ถือว่าได้ประโยชน์ในการนําไปใช้สอนจริงค่อนข้างมาก   
 

ส่วนคุณศกลวรรณ เปลี่ยนขาํ กล่าวว่า การออกแบบหลกัสูตรในการอบรมเชิงปฏิบัติการของ สคบศ. 
พยายามจะจํากัดจํานวนเพียง 40 คนต่อคอร์สและให้มลีักษณะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเช่นเดียวกัน   
 

โรงเรียนวัดเปรมประชากรกล่าวว่าระบบการฝึกอบรมควรจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา 
ครูมีแต่ความรูแ้ต่ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้จริง โดย...ได้ยกตัวอย่างการอบรมที่ดี คือ โครงการอบรมครู
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย สสวท. ที่ฝึกอบรมครูเป็นเวลา 1 เดือน หรือ 15 วัน ในช่วงปิดเทอมนั้นช่วย
ให้ ครูได้ฝกึฝนวิธีการจัดการเรียนในวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   
 

4. การถกเถียงกันในที่ประชุมทําให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีระเบียบกฎเกณฑ์กําหนดให้มีการฝึกอบรมและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครู แต่ในทางปฏิบัติการอบรมต่างๆ กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  
 

คุณรัตนา ศรีเหรัญ เริม่เปิดประเด็นว่า แท้จริงแล้วกฎหมายมีการกําหนดให้มีการพัฒนาและเรียนรู้
ของครอูย่างต่อเนื่องอยู่แล้วต้ังแต่การพัฒนาผู้ช่วย 2 ปีอย่างเข้มข้น และจริงจัง การพัฒนาระหว่างประจําการ 
การพัฒนาก่อนเข้าสู่วิทยฐานะ รวมทั้งมีการกําหนดให้ผูบั้งคับบัญชาต้องตระหนักและดูแลการเรียนรู้ของครู  

 
อย่างไรก็ตาม คุณมนต์ชัย คณุนันทนิจ เทีย่งพูนโภค และคุณอัมพร สกุลฮูฮา กล่าวไปทางเดียวกันว่า 

ในทางปฏิบัติ ระบบการพัฒนาครูใหม่ไมท่าํงาน ครพ่ีูเลี้ยงไม่ได้ดูแล แต่กลับให้ครใูหมเ่ข้าสอนจริงเพื่อลดภาระ
งานของตนเอง โดยไม่ค่อยช่วยเหลือครูใหม่ นอกจากนี้แล้ว โรงเรยีนก็มักไม่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ครูจะ
พยายามพัฒนาตนเองและค้นคว้าความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปญัหาการจัดการเรียนรู้  

 
นอกจากนี้ คุณบุณยาพรยังเสริมว่าแม้จะมีการอบรมค่อนข้างเยอะ แต่การอบรมแต่ละโครงการไม่

สอดคล้องและต่อเนื่องกัน โดยจากการลงพื้นที่ พบว่าปัจจุบันครูเข้าอบรมเยอะมากทั้งด้านความรู้เนื้อหา ด้าน 
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IT และด้านวิทยฐานะ แต่การอบรมไม่สอดคล้องกัน ครูจึงสับสนว่านําความรู้ไปใช้อย่างไรในห้องเรียน ดังนั้น
การอบรมไม่ควรเป็นไปในลักษณะหลากหลายเรื่อง แต่ควรเพิ่มความชํานาญในความรูด้้านต่างๆ ให้กับครู  

 
5. นอกจากนี้ การเสวนายังถกเถียงถึงปัญหาอื่นๆ การพัฒนาคุณภาพครู ดังนี้ 
ประการแรก ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างระบบการผลิตและระบบการใช้และการไม่สามารถ

ดึงดูดและคัดเลือกนักเรียนเก่งได้  ศ.ดร.ศิริชัย มองว่า ปัญหาคุณภาพครูเกิดจากความไม่สอดคลอ้งระหว่าง
ระบบการผลิตและระบบการใช้ โดยมีการผลิตมากกว่าความต้องการ ขณะที่ระบบการศึกษายังขาดแคลนครู
เนื่องจากการคืนอัตราเกษียณไม่เพียงพอต่อจํานวนครูที่เกษียณ และการไม่สามารถดึงดูดและคัดเลือกนักเรียน
เก่งได้  โดยแม้มีการให้รางวัลกับคนเก่งในโครงการครูพันธ์ุใหม่และครูมอือาชีพ แต่นั้นเป็นการให้รางวัลในช่วง
ปี 4 ในการเรยีนคณะศึกษาศาสตร์ ยังมิใช่การให้รางวัลเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง
ยังขาดความแน่นอนในการประกันอาชีพสําหรับครูที่จบโครงการนี้   

 
ดังนั้น  สพฐ. และ สกอ. ควรจะวางแผนด้านทรัพยากรครูร่วมกัน โดยหากมีจํานวนที่เกษียณประมาณ 

1 หมื่นคนต่อปี ก็ควรจะมีโครงการที่ให้ทนุนักเรียนเก่งเรียนคณะศึกษาศาสตร์และรบัประกันอาชีพไว้ 5,000 
อัตราสําหรับครูกลุ่มนี้ โดยอัตราที่รับประกันไว้นี้จะกําหนดตามความขาดแคลนรายสาขาและรายพื้นที่ 
 

ประการที่สอง ปัญหานโยบายการคืนอัตราครูเกษียณ คณุรัตนากล่าวว่า สพฐ. จะได้รับคืนอัตรากําลัง
จากอัตราเกษียณรอ้ยละ 100 ถึงปี 2556 เท่านั้น หลังจากนั้นจะได้รับคืนเพียงร้อยละ 20 ตามมติ คปร. ซึ่งจะ
ทําให้อีก 10 ปีข้างหน้า น่าจะมีจํานวนครูเหลือเพียง 2 แสนคนจากปัจจุบันที่ 4 แสนคน  
 

ประการที่สาม ปัญหาคุณภาพระบบการผลิตครู รศ.ดร.ไมตรี กล่าวถงึปัญหาของระบบการผลิตครู 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ขาดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่เน้นแต่การเรียนเนื้อหาสาระ
วิชาเอกและวิธีการสอนทั่วไป ดังนั้นการผลติมาเพิ่มให้ตรงกับความต้องการในอนาคตก็ไม่อาจยกระดับ
คุณภาพ แต่ต้องแก้ที่คุณภาพของหลักสูตร    

 
ประการที่สี่ ปัญหาการคัดเลือกเพ่ือบรรจุครู  คุณมนต์ชัยกล่าวว่า การคัดเลือกเพื่อบรรจุครูนั้นมี

ปัญหาที่ขาดการทดสอบด้านการปฏิบัติ โดยการทดสอบจะวัด 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
กฎหมาย และวิชาเฉพาะ ดังนั้นจึงมิน่าแปลกใจที่ครูหลายคนมีแต่ความรู้ แต่ปฏิบัติการสอนไม่ได้  
 

ในช่วงทีส่องเป็นการถกเถียงในเรื่องการปฏิรูประบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะมี
ประเด็กหลักดังนี้   
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1. ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านยืนยันข้อค้นพบของผู้วิจัยในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงาน 

คุณสายสวาทและคุณมนต์ชัยยืนยันข้อค้นพบของผู้วิจัยในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงาน โดยปัจจุบันมีกฎระเบียบว่าจะมีครูเพียงร้อยละ 15 ในแต่ละโรงเรียนเท่านั้นที่จะได้รับเลื่อนเงินเดือน 2 
ขั้น และโรงเรียนเพิ่มเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือนเดิมและภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ปัญหา
คอื ในบางกรณี โรงเรียนมีครูที่มีผลงานดีมากเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ผู้อํานวยการเลื่อนขั้นให้ได้เพียงร้อยละ 15 
เท่านั้น เมื่อเลื่อนเงินเดือนให้กับครูที่มผีลงานดีเด่นได้เท่านั้น โรงเรียนจะมีงบประมาณเพียงพอกับการจ่ายให้
ครูทุกคนได้เลือ่น 1 ขั้นครึ่งทกุคนไม่ว่าจะมีผลงานดีหรือไม่ดี 

 
นอกจากนี้ บางโรงเรียนก็ใข้ระบบเวียนและระบบโควตากลุ่มสาระในการเลือกครูที่จะได้รับเลื่อน

เงินเดือน 2 ขั้น  โควตา ครทูี่ต้ังใจทํางานจึงหมดกําลังใจ   
 
นอกจากนี้ คุณมนต์ชัย ยังเสนอว่า ปัจจุบันมีเพียงแต่การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ยังขาดการ

ประเมินลดขั้นเงินเดือนหรือให้ออกจากการเป็นครู ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลให้ครูหลายคนไม่ต้ังใจทํางาน   
 

ส่วนปัญหาในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คุณนันทนิจกล่าวว่าปัจจุบัน ครูที่มวิีทยฐานะสูงมกั
ไม่ได้รักษามาตรฐานความรู้ความสามารถและตั้งใจสอนนักเรียน ซึ่งนี้น่าจะเป็นผลของการที่ยังไม่มีการ
ประเมินคงสภาพวิทยฐานะ 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่เสนอว่าการประเมินเพื่อให้
ผลตอบแทนควรจะมีด้านความรู้เนื้อหาวิชา ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และด้านผลงานซึ่งวัดด้วย
พัฒนาการผลการเรียนของผู้เรยีน  
 

ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวว่า การประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนควรจะประเมินทั้งด้านความรู้ความสามารถและ
ด้านผลลัพธ์ โดยด้านความรู้ความสามารถก็อาจแบ่งเป็น 1. ความรู้ด้านเนื้อหา โดยอาจให้คุรุสภาจัดการ
ทดสอบ 2. ทักษะการสอน โดยตัวครูเอง เพื่อนครู หัวหน้ากลุ่มสาระซึ่งเป็นผู้ใกลชิ้ดการทํางานของครูใน
โรงเรียน เข้าสังเกตและประเมิน และ 3. คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะประเมินโดยการสังเกตของบุคคลใน
โรงเรียนเช่นกัน  
 

ในการประเมินด้านผลงานนั้น การประเมนิด้วยพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนก็ถือว่าเหมาะสม
แล้ว 
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คุณสายสวาทกล่าวว่าการประเมินวิทยฐานะควรจะประเมินความรู้และทักษะการสอน โดยเข้าสังเกต
การปฏิบัติงานจริงและไม่ควรประเมินด้วยหลักฐานเอกสารและผลงานวิชาการ เพราะสิ่งเหล่านี้มักไม่สะท้อน
การสอนจริงในโรงเรียน โดยเฉพาะครูไม่ได้ออกแบบการสอนเอง แต่มักใช้แผนการสอนของสํานักพิมพ์  

 
คุณศกลวรรณกล่าวนําเสนอการประเมินวิทยฐานะแบบ TPK Model ซึ่งดร. ชินภัทรเป็นผู้เสนอ โดย

รูปแบบจะวัดความรู้ (Theory)  ทักษะการสอน (Pedagogy) และผลการเรียนรูท้ี่เกิดกับนักเรียน ซึ่งก็
สอดคล้องใกล้เคียงข้อเสนอของผู้วิจัย  
 

3. อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังกังวลในเรื่องวิธีการประเมินและคุณภาพของผู้ประเมิน โดย
เห็นไปในทางเดียวกันว่าปัญหาหลักหนึ่งของการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะ คือวัฒนธรรม
การประเมิน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่จริงจังกับการประเมิน แม้จะออกแบบระบบให้ดีอย่างไร ถ้า
ผู้ประเมินไม่มคีุณภาพ ผลการประเมินก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  

 
คุณรัตนาและคุณนันทนิจ กล่าวว่าผู้ประเมินหลักในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะในด้านจริยธรรมและ

สมรรถนะการสอนก็คือผู้บรหิารโรงเรียน ถ้าผู้บริหารประเมินจริงจัง ผลการประเมนิจะตรงตามความเป็นจริง 
และไม่ว่าจะออกแบบระบบอย่างไร ถ้าผู้บริหารมีอคติและไม่มทีักษะการประเมิน การประเมินก็ย่อมไม่มี
คุณภาพ  

 
ศ.ดร.ศิริชัยและคุณมนต์ชัยก็กล่าวไปในทํานองเดียวกันว่า ปัจจุบันในระบบการศึกษาไทยยังไม่มี

วัฒนธรรมการประเมินที่เข้มแข็ง แต่ยังเป็นระบบอุปถัมภ์ ดังนั้น หากจะประเมินโดยการสังเกตแลว้ จะต้องมี
การฝึกทักษะการประเมินให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียน 
 
 อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ไมตรีเห็นว่าปัญหาเรื่องอคตินั้นมีทางแก้ไข โดยควรจะต้องผูกการประเมินเข้ากับ
การพัฒนา ผู้อํานวยการควรจะเข้าร่วมกิจรรมการทํางานและเรียนรู้ร่วมกันของครูต้ังแต่การวางแผน การเข้า
สังเกตและการสะท้อนผล เมื่อเปน็เช่นนั้นแล้ว ผู้อํานวยการย่อมทราบว่าครูแต่ละคนทํางานและมี
ความสามารถแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและไม่กล้าใหค้ะแนนโดยลําเอียง เพราะถ้าลําเอียง ย่อมเกิดปัญหา 
ขึ้นในโรงเรียน อีกทั้งการทํางานร่วมกันของครู ครูแต่ละคนย่อมทราบผลงานและความสามารถของเพื่อนครูใน
กลุ่ม และยอมรับผลงานของผู้ที่มีความสามารถ  

 
นอกจากนี้ หากมีการกําหนดว่าผู้ที่ได้รับผลการประเมินสูง ต้องเปิดช้ันเรียน (Open class) โดยทุก

คนรวมทั้งผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการสอน ผู้อํานวยการย่อมไม่มีความลาํเอียง เพราะครูที่จะสอนแบบการเปิด
ช้ันเรียนได้ต้องเก่งมาก  
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คุณสมหญิง คุณนันทนิจ และคุณมนต์ชัยก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของไมตรีในการเปิดโอกาสให้ผู้มสีว่น
ได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้ามาประเมินสมรรถนะและผลงานของครู 

 
4. ที่ประชุมคอ่นข้างเป็นกังวลกับการนําเอาผลการสอบ O-NET มาใช้วัดผลงานครู เนื่องจากความไร้

คุณภาพของข้อสอบ O-NET นอกจากนั้น วิจารณ์ถึงแบบจําลองพัฒนาการคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่า  ยังมีจุดด้อย
กล่าวคือ ระดับคะแนนที่สูงของนักเรียนเก่งเพิ่มยากกว่านักเรียนกลุ่มอ่ืน ภายใต้แบบจําลองพัฒนาการคะแนน
ที่เพิ่มขึ้น ครทูีส่อนนักเรียนเก่งจะเสียเปรียบ   

 
ศ.ดร.ศิริชัยและคุณมนต์ชัยกล่าวว่า ข้อสอบ O-NET ไม่ได้ทดสอบการคิด การนําเอาคะแนน O-NET 

เข้ามาวัดผลงานของครูจะทําให้ครูสอนพิเศษมากขึ้นอีกและจํากัดการเรียนรู้ของนักเรียน  
 
 ส่วนคุณรัตนากล่าวว่าการประเมินผลงานของครูด้วยพัฒนาการผลเรียนของนักเรียนมีจุดอ่อนอยู่ที่
นักเรยีนเก่งนั้นอาจมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นได้ไม่มาก ดังนั้น ครูที่สอนนักเรียนมักจะไม่ผ่านการประเมิน  

 
อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ศิริชัยกล่าวว่าปัญหาที่ 2 คุณรัตนาเรียกว่า “ceiling effect” ซึ่งสามารถแก้ไข

ด้วยเทคนิคทางสถิติ นี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ ่เมื่อเทียบกับการพัฒนาทักษะผู้ประเมินและการพัฒนาข้อสอบให้วัด
ทักษะของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย  

 
8.1.3 สรุปการประชุมระดมสมองการประชุมระดมสมองครั้งที่ 3    
 

การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 3 เรื่อง “การปฏิรูปการระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย  

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมระดมสมองมดัีงนี้  
 
1. คุณปาริตา เสือพันธ์     PhD (Candidate) Teachers College, Columbia University 
2. คุณวิเชียร ไชยบัง    ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา  
3. นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  มูลนิธิสดศร-ีสฤษด์ิวงศ์ 
4. คุณอรรถพล จันทร์ชีวะ   ผู้จัดการหน่วยประเมิน เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (การประเมนิ) 
5. คุณสยาม ปิยะนราธร    ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
6. ดร. มานิต บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) สํานกังานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

7. คุณมธุรส ประภาจันทร์   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

8. ศ.นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร   กรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
การเสวนาเรื่องการปฏิรูปการระบบประเมนิคุณภาพสถานศึกษา  
 

ในการประชุมระดมสมอง มกีารเสวนาและถกเถียงในการปฏิรูประบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ด้วยกันอย่างน้อย 7 ประการ   

 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่ว่าการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ควรจะปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะ risk-based inspection โดยผู้ประเมินภายนอกจะเข้าตรวจประเมินอย่าง
เข้มข้นเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น ขณะที่โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วนั้นได้รับอิสระในการบริหาร  

 
ดร.มานิต บุญประเสริฐ กล่าวว่า ข้อเสนอ risk-based inspection หรือการประเมินอย่างเข้มข้น

เฉพาะโรงเรียนที่มีผลประเมินภายนอกในสามรอบที่ผ่านค่อนข้างแย่และการให้อิสระกับโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่ในระดับดีมากก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเป็นแนวที่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งอันที่จริง
แล้ว ทาง สมศ. ก็เริ่มมีการพูดคุยถึงแนวทางดังกล่าวบ้างแล้ว  

 
นายอรรถพล จันทร์ชีวะ และนายสยาม ปิยะนราธรก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ แต่ยังเห็นว่า

โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วนั้นยังควรได้รับการเข้าประเมินอยู่ แต่อาจไม่เข้มข้นเท่ากับโรงเรียนที่มีปัญหา เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเห็นภาพรวมของทั้งประเทศ  
  

2. ในประเด็นการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกควรประเมินตัวช้ีวัดใดบ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมก็
มีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดย ดร. มานิต กล่าวว่าการประเมินโดย สมศ. นัน้ควรจะต้องตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล เพราะ สมศ. มหีน้าที่ป้อนข้อมูลคุณภาพการศึกษาในระดบัประเทศให้กับรัฐบาลใช้
วางแผนทางการศึกษา โดยในการประเมินรอบที่สาม สมศ. ก็วัด 4 ด้านซึ่งรัฐบาลต้องการทราบ ได้แก่ ผลการ
จัดการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
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ศ. นายแพทยวุ์ฒิชัย ธนาพงศธร กล่าวไปทิศทางเดียวกันว่าการประเมินคุณภาพภายนอกควรจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ในระดับประเทศ แต่ปัจจุบัน แผนการพัฒนานี้ยังไม่มีความ
ชัดเจน นอกจากนี้คุณหมอวุฒิชัยยังมีความคิดเห็นว่าตัวช้ีวัดของการประเมินคุณภาพภายนอกควรจะเน้น
ผลลัพธ์ที่ทุกโรงเรียนควรพัฒนาให้กับนักเรียนทุกคนทั้งประเทศ  

 
อย่างไรก็ตาม คุณอรรถพล และคณุปาริตา เสือพันธ์ไม่เห็นด้วยกับการประเมนิเฉพาะผลลัพธ์เพียง

อย่างเดียว โดยคุณอรรถพลให้เหตุผลว่าการประเมินแต่ผลลัพธ์ไม่บอกถงึสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่
สําคัญ ส่วนคุณปาริตาก็อธิบายว่า การประเมินเฉพาะผลลัพธ์อย่างเดียวจะทําได้ต่อเมื่อผู้บริหารและครูมี
อํานาจการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผู้บริหารยังไม่มีสิทธิเลือกครู นอกจากนี้ การ
ที่ผลลัพธ์ไม่ดีนั้นก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากการขาดประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร 
เช่น โรงเรียนขาดครู ดังนั้น จึงยังควรมีการประเมินด้านทรัพยากรและกระบวนการด้วย  

 
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ก็มองว่าการประเมินที่สอดคลอ้งกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น่าจะเป็นลักษณะที่วัดสดัส่วนของการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้กับการ
สอนแบบมอบความรู้ลักษณะเดิม โดยการประเมินนี้ไม่ควรเป็นไปเพื่อการตัดสิน แต่เพื่อให้ข้อแนะนํากับ
โรงเรียน  

 
อย่างไรก็ตาม นายแพทย์วุฒิชัยกล่าวแย้งว่า ระบบการประเมินควรจะต้องแยกแยะบทบาทของการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและภายในให้ชัดเจน โดยการประเมินคุณภาพภายในควรมีบทบาทสะท้อนบริบท
ของโรงเรียนและประเมินด้านทรัพยากรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการ แต่การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ต้องดูที่ผลลัพธ์ซึ่งนักเรียนควรจะมีเหมือนกันทั้ง
ประเทศและมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความรับผิดชอบ  
 

3.  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังค่อนข้างกังวลกับการนําผลการสอบมาตรฐานมาใช้เป็นตัวช้ีวัด
สําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก เพราะปัจจุบันการสอบมาตรฐาน O-NET ไมม่ีคุณภาพ ดังนั้นก่อนนํา
ผลการสอบมาตรฐานมาใช้เป็นตัวช้ีวัดสําคัญ ควรมีการปรับคุณภาพข้อสอบมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ
คณะผู้วิจัยก่อน  

 
คุณวิเชียร ไชยบังแสดงความกังวลว่าระบบการประเมินในปัจจบัุนชี้นําและทําร้ายระบบการศึกษา 

โดยเฉพาะข้อสอบ O-NET ที่ต้องทําให้โรงเรียนต้องจัดสอนพิเศษการทําข้อสอบใหกั้บนักเรียนหรือโรงเรียน
เทศบาลขอนแก่นที่กําลังทําตามโรงเรียนลําปายมาศกลับต้องล้มเลิกเพราะตกผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  
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คุณปาริตากล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ในจังหวัดอุดร โรงเรียนมีความกังวลต่อผลคะแนน O-NET 
ค่อนข้างมาก หลายโรงเรียนมีการจัดสอนพิเศษ ซึ่งถอืว่าเป็นการจํากัดการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นควร
จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับการนําเอาผลการสอบมาตรฐานมาวัดผลงานของโรงเรียน  

 
คุณสยามกล่าวว่า ข้อสอบ O-NET นั้นมีข้อจาํกัดค่อนข้างมากเพราะวัดเฉพาะความรู้เนื้อวิชา แต่ไม่ได้

วัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหา คุณมธุรสเพิ่มเติมประเด็นผลเสียที่อาจเกิดขึ้นนี้จากการนําผลการสอบ O-
NET มาใช้ โดยตัวช้ีวัดนี้จะกดดันการทํางานของครู ซึ่งสดุท้ายครูก็อาจจะกดดันนักเรียนต่อ   

 
นายแพทย์ประเสริฐก็เห็นด้วยว่า ถ้านําเอาผลการสอบ O-NET มาใช้เป็นตัวช้ีวัดสําคัญ น่าจะทําให้

ระบบการประเมินที่คณะวิจัยต้องการจะปฏิรูปยังอยู่ในกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบเดิม  
 

4. อีกประเด็นที่ถูกวิจารณ์ในเรื่องการนําผลสอบมาตรฐานมาใช้คือ ข้อเสนอเรื่องการประเมินผลงาน
โรงเรียนด้วยพัฒนาการผลการเรียนของนักเรยีน ข้อเสนอนี้ก็ถูกวิจารณ์ว่ายังมีจุดด้อย โดยทั้ง ดร.มานิต คุณ
ปาริตา และคณุสยาม ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า การที่โรงเรียนมีคะแนนผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
สูงกว่าโรงเรียนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนมีพัฒนาการดีกว่าโรงเรียนอื่น เพราะคะแนนผลการเรียนของ
นักเรียนในบางโรงเรียนนั้นอยู่ในระดับสูงแลว้ จึงยากที่จะเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นในกรณีดังกล่าว โรงเรียนเพียงแค่
รักษาระดับคะแนนให้อยู่ในระดับดี ก็ถือว่าโรงเรียนนั้นมีพัฒนาการแล้ว  
 

5. ภายใต้รูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกในปัจจุบัย การปฏิรูประบบประเมินควร
จะต้องเริ่มที่การปรับปรุงคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในก่อน โดยคุณอรรถพลกล่าวเปิดประเด็นว่า 
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในประเทศไทยนั้นแตกต่างจากประเทศอังกฤษตรงที่ประเทศไทยเริ่ม
การประเมินคุณภาพภายนอกก่อนภายในและจนกระทั่งปัจจุบันการประเมินคุณภาพภายในยังไม่มีศักยภาพ 
ขณะที่ประเทศอังกฤษสร้างการประเมินคุณภาพภายในก่อนแล้วจึงเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอก ความ
แตกต่างนี้เองเป็นต้นเหตุของปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. เพราะว่าวิธีการของ สมศ. มี
สมมติฐานว่าการประเมินคุณภาพภายในนั้นมีคุณภาพแล้วและ สมศ. ทําหน้าที่เพียงสะท้อนผลการประเมิน 
แต่ปัจจุบันการประเมินคุณภาพภายในไม่มีความเป็นระบบเท่าใดนัก และยังมีการตบแต่งเอกสาร   
 

นอกจากนี้ ถึงแม้ สมศ. และ สพฐ. จะทํางานร่วมกันมากขึ้น แต่ก็ยังขาดความเข้าใจร่วมกันใน
หลักการประเมินและความเข้าใจในตัวช้ีวัด ดังจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนเข้าใจความหมายของตัวช้ีวัดกลุ่ม
มาตรการส่งเสริมไม่ตรงกับผูป้ระเมินภายนอก  

 
คุณสยามก็เสนอว่าการประกันคุณภาพภายในแท้จริงแล้วต้องทําจากใจ และยอมรับว่าปัจจุบัน 

โรงเรียนบางแห่งยังไม่ใส่ใจต่อการทําประกันคุณภาพภายใน   
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นายแพทย์ประเสริฐ ก็กลา่วไปทิศทางเดียวกันว่าการปฏิรูประบบประเมินควรจะต้องเริ่มที่การสร้าง
ระบบประเมินคุณภาพภายในให้เข้มแข็งกว่าเดิม โดยการทําให้การประเมินมีความจริงใจ ไมม่ีการตบแต่ง
เอกสาร และมุง่พัฒนาอย่างแท้จริง เพราะในปัจจุบันโรงเรียนและครูนั้นก็ไม่ต่างกับโรงพยาบาลและหมอที่เมื่อ
ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถตบแต่งเอกสารหรือสร้างหลักฐานที่ทําให้ผลการประเมินออกมาดี โดย
ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 
นายแพทย์ประเสริฐและคุณวิเชียรก็ได้ยกตัวอย่างการประเมินที่จริงใจ โดยนายแพทย์ประเสริฐ

กล่าวถึงโครงการสร้างเครือข่ายครูเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้และการประเมินเพื่อการพัฒนาของมูลนิธิ
สดศรี ครใูนเครือข่ายจะจัดกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติ (learning by action) มีการสังเกตเพื่อประเมิน
ระหว่างกันและกัน นําประสบการณ์และผลประเมินมาทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (After Action Review) 
ทั้งเน้นในการประเมิน ก็จะนําเอาผลการประเมินผู้เรียนมาประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย แต่ผล
ประเมินผู้เรียนนี้ไม่ใช่ผลการสอบเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นชิ้นงานหรือแบบบันทึกพัฒนาการเรียนของ
นักเรียน 

 
ส่วนคุณวิเชียร ได้เล่าถึงกระบวนการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาในโรงเรียนลําปายมาศพัฒนา 

กระบวนการนั้นเกิดจากการทํางานและเรียนรู้ร่วมกันของครู โดยครูร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และในทุกวันอาทิตย์ ครูแลกเปลี่ยนการเรียนรู้รวมทั้งนําเอาผลประเมิน
นักเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

 
นอกจากนี้ ดร.มานิต ยังเสนอว่าความอ่อนแออีกประการของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การ

นําเอาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในวงจร PDCA  
 
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพก็เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้น โดยเฉพาะระบบข้อมูลภายในโรงเรียน 

คุณมธุรสกล่าวว่า สพฐ. ได้ทําคู่มือสําหรับการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารก็มีการ
แลกเปลี่ยนมากขึ้นในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน นอกจากนี้ ระบบข้อมูลในหลายโรงเรียนก็เริ่มดีขึ้น มี
ความเป็นระบบมากขึ้น ดร. มานิตและนายแพทย์วุฒิชัยก็เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา 
ความสําเร็จหนึ่งของ สมศ. คือการกระตุน้ให้โรงเรียนจัดทําระบบข้อมูลและมคีวามเข้าใจในเรื่องการประเมิน
คุณภาพภายนอกมากขึ้น  
  

6. อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการกล่าวถึงระบบข้อมูลที่ดีขึ้น แต่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่า
ปัจจุบันโรงเรียนมีภาระงานเอกสารการประเมนิค่อนข้างมาก  นายแพทย์ วุฒิชัยกล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษานั้นต้องรับการประเมินจากหลายหน่วยงาน ซึ่งสถานศึกษาจําเป็นต้องทําเอกสารหลายชุด
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เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นควรจะต้องมีการสร้างระบบฐานข้อมูลใน
สถานศึกษา ทีแ่ต่ละหน่วยงานสามารถเข้ามาหยิบข้อมูลไปวิเคราะห์ตามตัวช้ีวัด เพื่อลดภาระเอกสารของครู  

 
คุณมธุรสก็ยอมรับว่าการประเมินคุณภาพภายนอกและภายในนั้นก็สร้างภาระค่อนข้างมากให้กับ

โรงเรียน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายในที่เขตพื้นที่ต้องเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกปี แต่ในการประเมิน
รอบสามนี้ สพฐ. ก็เริ่มทํางานร่วมกับ สมศ. เพื่อลดภาระนี้  

 
นอกจากนี้ ก็เห็นด้วยว่าการนําการประเมินแบบ risk-based inspection และแบบ Thematic 

inspection มาใช้น่าจะช่วยลดภาระให้กับโรงเรียนได้เพราะการประเมินจะไม่วัดทุกตัวช้ีวัดและเขตพื้นที่ไม่
จําเป็นต้องเข้าตรวจโรงเรียนทุกปี  
 

7. ผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างเห็นพ้องตรงกันว่าปัญหาสําคัญคือ คุณภาพผู้ประเมินภายนอกและการ
ขาดการพัฒนาวิชาชีพผู้ประเมิน เพราะถึงแม้จะออกแบบระบบการประเมินดีแล้ว แต่หากผู้ประเมินไม่มี
คุณภาพ ผลการประเมินก็ย่อมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยคุณอรรถพลกล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตร
การประกันคุณภาพที่จะฝึกฝนครูในเรื่องแนวคิดการประเมินคุณภาพและวิธีการ ย่ิงไปกว่านั้น การอบรมผู้
ประเมินโดยสมศ. ยังค่อนข้างขาดคุณภาพ วิทยากรในการอบรมเหมือนมาอ่านหนังสือให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฟัง 
แทนที่จะเน้นฝกึฝนการปฏิบัติจริงในภาคสนาม  

 
นอกจากนี้ ผูป้ระเมินบางคนที่ขาดความรู้ก็เห็นว่าการประเมินเพียง 3 วันนั้นไม่สามารถวัดผลได้ตรง

ตามความเป็นจริง ก็มีพฤติกรรมไม่ดีคือให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินเอง หรือผู้ประเมินบางคนมีความถนัด
เฉพาะด้านก็จะเน้นประเมินแต่ด้านที่ตัวเองถนัดเท่านั้น  

 
คุณปาริตาก็เห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า การอบรมผู้ประเมินโดย สมศ. ไม่เพียงพอ ผลการประเมนิ

ยังค่อนข้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประเมิน นอกจากนี้แล้ว การเขียนรายงานของผู้ประเมินก็มักไม่มีคุณภาพ
ทําให้ส่งล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของหน่วยประเมิน   
 
8.1.4 สรุปการประชุมระดมสมองการประชุมระดมสมองครั้งที่ 4   
 

การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 4 เรื่อง “การปฏิรูปหลักสตูรและระบบการสอบ” โดยสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยจัดรว่มกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
ในวันจันทร์ที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 ยูเนสโก การประชุมครั้งนี้ดําเนินการเป็น
ภาษาอังกฤษและใช้ช่ือการประชุมเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ UNESCO-TDRI Seminar “Improving Quality of 
Education: Curriculum and Assessment”  
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมระดมสมองมดัีงนี้  
 
1. Professor Dr. Pavich Tongroach Adviser to the Minister of Education  
2. Dr. Supakorn Buasai   Managing Director, Quality Learning Foundation (QLF) 
3. Dr. Benjalug Namfa Deputy Secretary at Office of Basic Education 

Commission (OBEC) Committee Member, the National 
Basic Education Curriculum Reform Committee   

4. Dr. Chaiyaporn Krataitong Bureau of Academic Affairs and Educational Standards,  
Office of Basic Education Commission (OBEC) 

5. Ms. DuangchaiBunyaphat  Bureau of Academic Affairs and Educational Standards,  
Office of Basic Education Commission (OBEC) 

6. Dr. Suthasri Wongsamarn     Deputy Secretary-General at Office of the Education  
Council Education Committee Member, the National  
Basic Education Curriculum Reform Committee 

7. Mrs. Sirivarn Svastivattana   Director, Education Information Center, Office of the  
Education Council, Ministry of Education 

8. Ms. Prapa Tantasuparuk  Senior Professional Educator, Office of the Education  
Council, Ministry of Education 

9. Ms. Duriya Amatavivat  Director, Bureau of International Cooperation 
Office of Permanent Secretary, Ministry of Education 

10. Mrs. Kanitha Hanirattisai  Chief, International Organization Cooperation Unit  
Bureau of International Cooperation Office of  
Permanent Secretary, Ministry of Education 

11. Ms. Chitralada Chanyaem Foreign Relations Officer International Organization 
Cooperation Unit Bureau of International Cooperation 
Office of Permanent Secretary, Ministry of Education 

12. Mr. Tawan Dhaeve-Aksorn  President, Aksorn Charoen Tat ACT Company Limited 
13. Mr. Vasan  Swangsringarm   Director of Business Development, Aksorn Charoen Tat  

ACT Company Limited 
14. Assoc. Prof. Dr. Wanchai   Committee Member, the National Basic  

De-Eknamkul    Education Curriculum Reform Committee   
15. Assoc. Prof. Ratana Magee     Committee Member, the National Basic Education  

Curriculum Reform Committee   
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16. Prof. Dr. Sumalee Tungpradubkul Committee Member, the National Basic Education  
Curriculum Reform Committee   

17. Mr. Gwang-Jo Kim   Director, UNESCO 
18. Mr. Gwang-Chol Chang  Chief, Education Policy & Reform Unit, UNESCO  
19. Ms. Ramya Vivekanandan  Programme Specialist, Education Policy & Reform Unit, 

UNESCO 
20. Ms. Satoko Yano    Programme Specialist, Education Policy & Reform Unit 

UNESCO  
21. Ms. Stella Yu Education Policy Support Officer, Education Policy & 

Reform Unit, UNESCO  
 
22. Ms. Zhang Wei   Intern, Education Policy & Reform Unit, UNESCO 
23. Ms. Maria Melizza Tan Programme Officer for ICT in Education, APEID Unit, 

UNESCO 
24. Ms. Aurélie Acoca   Assistant Programme Specialist, AIMS Unit, UNESCO 
 

ในการประชุมครั้งนี้ Mr. Gwang-Jo Kim และ Prof. Pavich Tongroach เป็นผู้กล่าวเปิดงานมี
ใจความสําคญัดังนี้  

 
Opening Remarks by Mr. Gwang-Jo Kim (Director, UNESCO Bangkok):  

• Importance of quality education and learning, of both cognitive and non-cognitive 
outcomes should be recognized. 

• Not only the case of Thailand: increased state investments often failed to boost 
student learning performance. 

• Objectives of this workshop are to take stock of Thailand and ASEAN+6 countries’ 
status in curriculum and assessment systems; identify key issues of education for 
further investigation. 

 
Opening Remarks by Prof. Pavich Tongroach (Adviser to the Minister of Education) 

• Budget for education has increased but resulted in limited progress in learning 
outcomes. 
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• Urgent attention is needed – National Basic Education Curriculum Reform 
Committee is formed to help re-examine curriculum, textbooks and the issue of 
homework. 

• Reform should be based on research findings. 
 

ภายหลังการกล่าวเปิดงาน การประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การปฏิรูปหลักสูตร 
(CURRICULUM DEVELOPMENT AND REFORM) และการปฏิรูประบบการสอบมาตรฐาน โดยในแต่ละส่วน 
ผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกจะนําเสนอประสบการณ์การปฏิรูปในต่างประเทศก่อนเปิดวงเสวนา การนําเสนอและ
ถกเถียงมีใจความสําคัญดังนี้  
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TOPIC I: CURRICULUM DEVELOPMENT AND REFORM 
Curriculum Development and Reform Presented by Ms. Stella Yu:  

• Introduction: definition of curriculum, 21st century skills. 

• Relevance and content of curriculum: examples and comparison of ASEAN+6 
countries 

• Issues encountered in curriculum reform: drawing from the experience of one 
country and recommendations given by UNESCO to address the issues 

• Conclusion: importance of curriculum for nurturing 21st century skills in students; 
strategic use of ICT; handling demands on curriculum; coordination with other 
aspects of education, especially teachers. 

 
Discussion  

• Empirical research needed to back the recommendations from TDRI. TDRI study 
has a strong focus on content analysis, but is currently lacking feedback from the 
ground, examples and best practices which would be useful for policymakers 

• Implementation of curriculum reform is the major challenge, particularly the 
issue of teacher quality. 

• In Thailand, the link between the actual curriculum and classroom practice is 
weak, mainly because policy and processes are not aligned. For example, 
teachers have to report separately, twice, which doubles their workload. 

• There is a need to exercise caution when importing the U.S. model to Thailand. 
P21 model is American and does not address the reality of the Thai context. 
Curriculum, teaching and assessment are intrinsically linked, evident in the work 
done by ATC21S 

 
TOPIC II: ASSESSMENT – STANDARDIZED TESTING 
Student Learning Assessment: Policy Trends and Reforms (Presented by Ms. Ramya 
Vivekanandan: 

• A multilevel framework for understanding assessment; 

• Comparative approaches to student learning assessment: data of ASEAN+6 
countries; 
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- Side effects from public examinations: shadow education, teaching to the 
test; 

- Examples of assessment reforms: School-Based Assessment - the cases of 
Hong Kong (China) and Malaysia; 

- Challenges and Policy Considerations: balancing the need for accountability 
with concerns about over-reliance on examinations and 21st century learning; 
limited capacity in many countries; validity/reliability issues; 

- UNESCO Bangkok’s Work: research, technical support/policy review for 
countries who request it, establishment of NEQMAP. 

 
Discussion 

• External testing and internal exams should be balanced. Inequalities of education 
system and outcomes need to be addressed by improving different diagnostic 
elements; 

• Teachers should be trained to use standardized diagnostic assessment as well as 
teacher-made ones. Learning from Finland–teachers’ deep care for students 
seems to have an effect on learning outcomes; 

• Testing is embedded in cultures - examples cited: China (ongoing debate on 
cancelling the traditional college entrance exam), US and Finland (long history of 
decentralized testing). Policy options should be based on context and needs; 

• ‘No fail’ policy, if continued, needs to be supported by continuous monitoring 
and support. Strong recommendations need to be backed by research on 
inequity; 

• Use of assessment results need to be detailed in order to ensure that they serve 
their purpose(s); 

• Authentic assessment would be vain if implemented in the traditional way. Those 
who actually implement assessment are the key. 
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Closing Remarks 
Prof. Pavich Tongroach (Adviser to the Minister of Education): The workshop is useful 

to inform the work of MOE to reform curriculum and assessment. More of such seminars 
should be organized. 
 

Dr.Somkiat Tangkitvanich (President, TDRI): Education is important and education 
reform is complex. Comparative work done by UNESCO Bangkok is useful for Thailand in 
considering its policy reforms. 
 

Mr. Gwang-Jo Kim (UNESCO Bangkok): Collaboration is key and such joint seminars 
can continue, with TDRI (and Thai institutions) presenting Thailand-specific issues and 
UNESCO providing comparative perspective. Suggested follow-up actions:  

1) How is curriculum implemented --action-oriented research can be done with a 
good sample of schools in Thailand with UNESCO staff involved.  

2) Assessment: TDRI (and others) called upon to identify 1-2 key questions in 
regard to what should be changed in regard to learning assessment in 
Thailand. UNESCO can respond to these questions on the basis of a 
comparative perspective as well as recent academic research. 

3) Teachers are critical to curriculum, assessment reforms and nurturing 
21stcentury skills. Call for another joint UNESCO-TDRI seminar on teacher 
issues. Focus on one or two key issues on teachers, e.g. pre-service training, 
pedagogy, working conditions, etc. based on what is most important for 
Thailand. 

 
8.1.5 การประชุมระดมสมองครั้งที่ 5   
 

การประชุมระดมสมองครั้งที ่ 5 เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบและคุณภาพทางการศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมระดมสมองมดัีงนี้  
 
1. นายแพทย์ สุภกร บัวสาย  ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ 

เยาวชน (สสค.) 
2. ดร.ไกรยศ ภัทราวาส   ผู้เชี่ยวชาญนโยบายเศรษศาสตร์การศึกษาผู้จัดการ สํานกังาน 

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
3. ดร.ปรีชาญ เดชศรี        รองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี (สสวท.)  
4. คุณกญัณัฏฐ์ สวัสด์ิสว่าง   ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี (สสวท.) 
5. ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาล ี  ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
6. คุณรัตนา แสงบัวเผื่อน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐาน 

ทางการศึกษา 
7. คุณรุ่งนภา นุตราวงศ์    ผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
9. รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูลน  คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตําราการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10. คณุตะวัน เทวอักษร      กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. 
11. คณุสมหญงิ สายธนู    ผู้จัดการ มูลนธิิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
12. คณุศีลวัต ศุษิลวรณ์    รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
 

ข้อถกเถียงหลกัในการประชมุมี 6 ประการดังนี้  
 

1. ข้อถกเถียงเรื่องหลักสูตร  
นายแพทย์ สุภกร บัวสายกล่าวว่าค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะผู้วิจัย แต่เห็นต่างตรงที่

คณะผู้วิจัยนําเอาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ออกแบบโดยองค์กรในสหรฐั ซึ่งอาจจะไมส่อดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย ดังนั้นคณะผู้วิจัยควรสํารวจก่อนว่าระดับการพัฒนาในปัจจุบันของสังคมเศรษฐกิจไทยว่าอยู่ตรงไหน
และจะมีทศิทางอย่างไร เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับบริบท 

 
อีกประเด็นหนึ่งคือ จากการนําเสนอของคณะผู้วิจัย ดูเหมือนว่าคณะผู้วิจัยมีอคติแบบชนชั้นกลางที่

คาดหวังว่านักเรียนเรียนจบ ม.ปลาย แล้วสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัยจบมามีงานทํา แต่ความเป็นจริงคือ มี
นักเรียนอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นคณะผู้วิจัยต้องตั้งคําถามต่องานวิจัยว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตเด็กไทยมากน้อยแค่ไหน     
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โจทย์สําคัญอีกประการคือ นักเรียนใช้เวลาเพียงแค่ร้อยละ 25 ในโรงเรียนเท่านั้น ฉะนั้นการปรับ
หลักสูตรควรทาํให้สิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนส่งผลต่อเวลาอีกร้อยละ 75 นอกโรงเรียน  
 

ดร.ปรีชาญ เดชศรีกล่าวว่า ประเทศไทยอาจไม่สามารถลดเวลาเรียนตามประเทศอื่นได้ เพราะใน
หลายประเทศ นักเรียนเรียนแค่ครึ่งวัน และสามารถไปทํากิจกรรมเรียนรู้ในชุมชนได้ แต่สําหรับประเทศไทย 
ยังไม่มีแหล่งการเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้นอกโรงเรียน   

 
แต่ศ.ดร.ศิริชัย เห็นว่าทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 มีความเป็นสากลสําหรบัผู้เรียนทุกคนในโลกสมัยใหม่

โดยกล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นตัวสมรรถนะที่ต้องมีอยู่ในคนยุคใหม ่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
แล้วต้องมี 1) แก่นความรู้เนื้อหา และ 2) วิธีการท่ีจะแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญสาํหรับเด็กใน
ศตวรรษใหม ่ 3) ทักษะการคิด เช่น การคิดแบบสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ นอกจากนี้ ผู้เรียนทุกคนก็ควรจะมีทักษะด้านการสื่อสารได้และทักษะการใช้เทคโนโลย ีสิ่งเหล่านี้
เป็นสมรรถนะที่ควรจะมีในเด็ก  

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ หลักสูตรไม่

เพียงแต่จะต้องตอบโจทย์โลกสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องตอบโจทย์ว่าคนไทยควรมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วย ซึ่ง
ส่วนนี้จะต้องมีการบูรณาการเข้าในการออกแบบหลักสูตรด้วย 

 
คุณรุ่งนภา นุตราวงศ์ กล่าวว่า ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ระบบการศึกษาไทยเปน็ระบบ

การศึกษาอิงมาตรฐาน โดยมาตรฐานสําคญัที่สุดคือผลการเรียนของผู้เรียน แม้โรงเรียนแต่ละแห่งมทีรัพยากร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแตกต่าง แต่สุดท้ายต้องนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน  

 
หลักสูตรแกนกลางปัจจุบันก็มีลักษณะอิงมาตรฐานตามกฎหมายการศึกษา ไม่ใช่หลักสูตรอิงเนื้อหา 

การปฏิรูปหลักสูตรก็ต้องมากําหนดถึงความรู้และทักษะทีค่าดหวังจะเกิดกับผู้เรียน สว่นระบบประกันคุณภาพ
จะทําหน้าที่สรา้งความรับผิดชอบ โดยตรวจสอบและดูแล (monitor) โรงเรียนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตาม มาตรฐานและตัวช้ีวัดผู้เรียน ดังนั้นมาตรฐานและตัวช้ีวัดผู้เรียนจะใช้กับทุกโรงเรียน  

 
ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางจะกําหนดแค่มาตรฐานกับตัวช้ีวัดที่ต้องการ โดยมีอยู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในขณะที่โรงเรยีนมีอิสระในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และวิชาที่จะสอนตามบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียน
สามารถจัดทําเป็นวิชาแบบสหวิทยาการ ( interdisciplinary)  
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คุณศีลวัต ศุษลิวรณ์ โต้แย้งคุณรุ่งนภาว่า ควรจะต้องแยกมาตรฐานผู้เรยีนกับตัวช้ีวัดออกจากกัน โดย
มาตรฐานคือเป้าหมาย ส่วนตัวช้ีวัดคือเครื่องมือซึ่งสะท้อนความน่าจะเป็นของเป้าหมาย แต่ไม่ใช่เป้าหมาย แต่
ปัญหาคือหลักสูตรปัจจุบันใหน้้ําหนักกับตัวช้ีวัดมากเกินไปคือต้องประเมินทุกตัวช้ีวัด อีกทั้งตัวช้ีวัดที่ยัง
ค่อนข้างอิงกับเนื้อหา ตัวช้ีวัดเหล่านี้สร้างปัญหาค่อนข้างมากให้กับโรงเรียนที่พยายามจะจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จนโรงเรียนเหล่าต้องเรียกร้องต่อ สพฐ.  

 
นอกจากนี้ ศีลวัตกล่าวว่าหลักสูตรสิงคโปร์น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของการทําหลักสูตร โดยหลักสูตร

จะเขียนสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้อย่างชัดเจน 
เมื่อโรงเรียนและครูได้อ่าน จะเกิดจินตนาการในการสร้างหลักสูตรของโรงเรียนและสร้างหน่วยการเรียนรู้  
 

คุณรัตนา แสงบัวเผื่อน ต้ังคําถามต่อข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่จะจัดกลุ่มการเรียนรู้เหลอืเพียง 3 กลุ่ม
ว่าฐานคิดมาจากอะไร และการจัดแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็น 3 กลุ่มนี้รวมถึงพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านอารมณ์
อย่างพลศึกษาหรือศิลปะด้วยหรือไม่ เพราะการพัฒนาเหล่านี้ก็มีความจําเป็นต่อมนุษย์เช่นกัน   

 
2. ข้อถกเถียงเรื่องการปฏิรูประบบการสอบและการประเมนิคุณภาพโรงเรียน  

 
คุณตะวัน เทวอักษร แสดงความกังวลว่าโรงเรียนและครูอาจจะมีการปรับตัวเพื่อให้ผลคะแนนตัวช้ีวัด

ต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยไม่มีการปรับกระบวนการเรียนรู้จริง เช่น  โรงเรียนจดัสอนพิเศษเรื่องการทําข้อสอบ O-net 
ให้นักเรียน ดังนั้นควรจะต้องมีการสื่อสารกบัครูให้เกิดความตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง  

 
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี เห็นด้วยกับคุณตะวัน ปัญหาการประเมินต่างๆ โดยเฉพาะการประกัน

คุณภาพภายในเกิดจากการที่ครูไม่ได้ทํางานด้วยใจจริงที่อยากจะเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อโรงเรียนไม่ผ่านตัวช้ีวัด
ด้าน O-net โรงเรียนและครูก็โทษว่าข้อสอบยากไปหรือข้อสอบไม่ดี  

 
นอกจากนี้ ดร.ไพรวัลย์ ยังกล่าวถึงปัญหาคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพภายนอก โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่

เป็นครูและผู้อํานวยการที่เกษียณอายุราชการ แต่ผู้ประเมินมักไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอน
และไม่สามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนได้ โรงเรียนจึงไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ การประเมิน
คุณภาพยังมีลักษณะตามวัฒนธรรมของสังคมไทย กล่าวคือ ผู้ประเมินจะให้ผลคะแนนดีถ้าได้รับการดูแลอย่าง
ดี  

 
ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอการปฏิรูประบบการวัดประเมินผลของสถานศึกษา แต่อยาก

ให้คณะผู้วิจัยทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการสร้างวัฒนธรรมในการทดสอบและการประเมินซึ่งถือเป็นจุด
ด้อยของระบบการศึกษาไทย ผู้บริหารและครูยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อระบบการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ 
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NT, O-net ที่จะมีผลต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ส่วนตัวอยากขอเสนอแนะให้มีการจดัทํากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ทดสอบ โดยมีบทลงโทษที่จริงจัง หากสามารถแกปั้ญหาทุจริตได้และเสริมสร้างความซื่อตรงของครูและ
โรงเรียนได้ จะมีผลช่วยให้การประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นการประเมินตนเองมีความสอดคล้องตรงกับความ
เป็นจริงมากขึ้นด้วย  

 
คุณรัตนา เสนอว่าการประเมินคุณภาพภายนอกควรจะเปลี่ยนแนวคิด โดยเน้นการประเมินและ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมากกว่า ทั้งนี้อาจใช้ข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่แบ่งโรงเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม สําหรับโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งแล้ว ผู้ประเมินภายนอกก็ไม่จําต้อง
เข้าไปประเมินบ่อยครั้งนัก แต่สําหรับโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอ่อนแออยู่ ผู้ประเมินภายนอกก็
จะเข้าตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งกว่า  

 
คุณสมหญิง เสนอว่าระบบประเมินควรจะต้องมีลักษณะที่เป็นมิตร ง่าย และเป็นจรงิ และควรเปดิ

โอกาสให้ผู้มสีว่นได้ส่วนเสียทั้งผู้ปกครองและสถานประกอบการเข้ามาประเมินคุณภาพของโรงเรียนด้วย  
 
นอกจากนี้ การประเมินก็ควรจะประเมินทั้งทรัพยากรในโรงเรียน เช่น คุณภาพของครู กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์หรือผลการเรียนของนักเรียน โดยนําเอาผลการประเมินมาปรับปรุง
ทรัพยากรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
 

3. ข้อถกเถียงในประเดน็การพฒันาคุณภาพคร ู
 
คุณศีลวัตเสนอว่า ประเด็นการปฏิรูประบบฝึกอบรมและเรียนรู้ของครูที่คณะผู้วิจัยนาํเสนอมานั้นยัง

ขาดเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ซึ่งสําคัญมากโดยหากเราพิจารณาจากประสบการณ์ประเทศที่มี
ผลคะแนน PISA สูง โรงเรียนในประเทศเหลา่นี้ล้วนมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 
คุณรัตนา แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะผู้วิจัย คือระบบการฝึกอบรมนัน้ควรจะต้องให้

สอดคล้องกับความต้องการของครูและไม่ควรเป็นแค่การอบรมแต่ในห้องประชุมเท่านั้น ทั้งนี้จากประสบการณ์
ส่วนตัวหลังจากที่ได้เข้าไปทํางานกับโรงเรียน 20 กว่าโรงเรียน พบว่าการเปลี่ยนครูที่สอนมานานเป็นเรื่องที่
ยากมาก ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนครูต้ังแต่เริ่มแรก เพราะครูใหม่จะเปลี่ยนแปลงได้เร็ว อีกทั้งครูเหล่านี้มี
องค์ความรู้เนื้อวิชาใหม่ๆ และความรู้เทคนิคทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  ดังนั้นควรจะต้องปฏิรูประบบการพัฒนาครู
ใหม่ด้วย  

 
ศ.ดร.ศิริชัย ยอมรับว่าโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปี 2553 – 2555 มีปัญหา โดยเฉพาะ

เรื่องที่วางแผนไว้ว่าจะจัดฝึกอบรมครูในช่วงปิดเทอมทุกปี แต่ถึงเวลาจริงกลับทําไม่ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยน
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ผู้บริหารภายในก็ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของระบบในการที่จะสรา้งเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัดกับเขตพื้นที่และมหาวิทยาลัยต่างๆ  

 
อย่างไรก็ตาม ผลสืบเนื่องที่ดีจากโครงการนี้ก็มีอยู่บ้าง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา เขตพื้นที่และ

สถานศึกษาในบางพื้นที่เริ่มมีการร่วมมืออย่างต่อเนื่องแล้ว   
 

4. ข้อถกเถียงในประเดน็การเงนิเพื่อการศึกษา  
  
คุณตะวันกล่าวว่า ข้อเสนอของคณะผู้วิจัยนั้นค่อนข้างดีที่เสนอให้รฐัช่วยเหลือด้านทรัพยากรมากขึ้น

ให้กับนักเรียนที่มีฐานะสังคมเศรษฐกิจไม่ดี ส่วนนักเรียนที่มีฐานะสังคมเศรษฐกิจดีก็จะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนถูกห้ามระดมเงินจากผู้ปกครอง เนื่องจากการขายนโยบายเรียนฟรีต้ังแต่ปี 
2552 ดังนั้นสุดท้ายโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มฐีานะสังคมเศรษฐกิจดีอาจจะได้รับทรัพยากรที่น้อยกว่า  

 
นายแพทย์ สุภกร กล่าวว่า ตามหลักการ เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับการจัดสรรงบประมาณให้มี

ลักษณะฝั่งอุปสงค์หรือรายหัวนักเรียนมากขึ้น แต่คณะผู้วิจัยต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้และข้อจํากัดหลาย
ด้านเช่น การบริหาร กฎหมาย เป็นต้น และพิจารณาว่างบประมาณส่วนใดที่จะน่าสามารถจัดสรรให้เป็นราย
หัวได้ 
 

5. ขอ้ถกเถียงในประเดน็การนาํนโยบายมาปฏิบัติจริง  
 

ศ.ดร. ศิริชัยกล่าวว่า การจะสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ควรจะต้องทําในทุกระดับ 
โดยเฉพาะกระทรวง แต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาค่อนข้าง
บ่อย ซึ่งแต่ละคนอยู่ไม่ถึงปี และเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรี นโยบายก็จะเปลี่ยนด้วย ผู้บริหารในกระทรวงและในเขต
พ้ืนที่ก็ต้องเต้นตาม นโยบายจึงมักขาดความต่อเนื่องและไม่เห็นผล 
 

6. ข้อถกเถียงในประเดน็ภาพรวมของข้อเสนอการปฏิรปู 
 
ศ.ดร. ศิริชัยเห็นด้วยกับการปฏิรูปทั้ง 5 ด้าน มีความครอบคลุมดี ทั้งด้านหลักสูตร ระบบการวัด

ประเมิน ระบบการพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา ระบบการเงินเพื่อการศึกษา แต่ยังขาด
องค์ประกอบอีกประการที่สําคัญคือระบบบริหารการศึกษา ได้แก่ ระบบบริหารเขตพื้นที่และระบบบริหาร
สถานศึกษา จากงานวิจัย พบว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อคุณภาพการศึกษาคือ ความสามารถในการบริหารงาน
ของผู้บริหารเขตพื้นที่ แม้หลายเขตพื้นที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ แต่ปรากฏว่ามาตรฐานคุณภาพในเขตพื้นที่
กลับดีกว่าเขตอื่นที่มีความพร้อม เนื่องจากผู้บริหารมีฝีมือในการบริหาร  
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อีกปัจจัยคือความสามารถผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะความเป็นผู้นําด้านวิชาการ (instructional 
leadership) ให้กับหัวหน้าหมวดและครูได้ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องมีความสามารถในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศภายใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและการประกันคุณภาพภายใน  

 
คุณศีลวัต กลา่วว่า ภายใต้โมเดลที่ผู้วิจัยเสนอ ผู้บรหิารยังรับผิดรับชอบต่อส่วนกลาง แต่ส่วนกลาง

สร้างตัวช้ีวัดเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความรับผิดรับชอบ ผู้บริหารก็จะนําเอาตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายซึ่งก็อาจมีผลเสีย
ตามท่ีที่ประชุมได้อภิปราย  

 
แต่การสร้างความรับผิดชอบอาจมีแนวอื่นด้วย เช่น การให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียโดยตรง เช่น ชุมชนเข้ามาร่วมกับสถานศึกษาทําหลักสูตรโรงเรียนและท้องถิ่น  ซึ่งจะเกิดขึ้นกต่็อเมื่อมี
การกระจายอํานาจ และการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางไม่ให้กําหนดเนื้อหาที่โรงเรียนต้องสอน  
  
 ดร. ไกรยศ ภัทราวาส กล่าวสนับสนุนคณุศีลวัตว่า การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินโรงเรียนจะทําให้เกิดการสร้างความรับผิดชอบขึ้นเอง และจากผลงานวิจัย ก็พบว่าการ
ประเมินที่ผู้ปกครอง เด็ก คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนัน้ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ครู โดยผลสมัฤทธ์ิของการศึกษาของเด็กที่เรียนกับครูทีผ่่านกระบวนการนั้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
 
8.2 รายงานการนาํเสนอผลวิจัยและแผนยุทธศาสตร์สูส่าธารณะ  

 
คณะผู้ วิจัยได้จัดการสัมมนานําเสนอผลวิจัยและแผนยุทธศาสตร์สู่สาธารณะ 1 ครั้งในหัวข้อ 

“ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (accountability)” ในวันที่ 20 
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีเนื้อหาความสําคัญดังนี้ 

 
ปัญหาของระบบศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาการใช้ทรัพยากร

อย่างไม่มีประสิทธิภาพ กลา่วคือ ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธ์ิตํ่า ดังที่ข้อมูลช้ีว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมภิาคเอเชีย ขณะที่รายได้
ต่อเดือนของครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรแีละสอนในโรงเรียนรัฐก็เพิ่มสงูขึ้นจากประมาณ 1.5 หมื่นบาทในปี 
2544 เป็นประมาณ 2.4-2.5 หมื่นบาทในปี 2553 และครูมีรายได้ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นอีกต่อไป แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติกลับมี
แนวโน้มลดตํ่าลง  
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งานศึกษาของทีดีอาร์ไอตอบโจทย์ระบบการศึกษาไทยว่า ใจกลางของปัญหาคือการขาดความ
รับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึกษาตลอดทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ระบบการศึกษาของไทยยังมี
ความเหลื่อมล้าํของคุณภาพการศึกษาในระดับสูง และระบบการเรียนการสอนไม่เหมาะกับบริบทของศตวรรษ
ที่ 21  

 
ดังนั้น หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาจึงอยู่ที่ (1) การสร้างระบบความรับผิดชอบ 

(accountability) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ
นักเรียนมากขึ้น โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ และพ่อแม่สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลกูตาม
ข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ (2) การปรบัหลักสูตร สือ่การสอนและการพัฒนา
ครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 และ (3) การลดความเหลื่อมล้ําของ
คุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และ
สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนทีม่ีปัญหา 
 

งานวิจัยช้ินนี้ เสนอแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่  
 

1) หลักสตูร สื่อการสอน และเทคโนโลย ี  
คณะนักวิจัยเสนอว่าให้ต้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เป็นเป้าหมายหลัก และ

ปรับเนื้อหา สมรรถนะ (ทักษะ) และคุณลกัษณะที่พึงปรารถนาของนักเรียนให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายดังกล่าว 
โดยปฏิรูปหลักสูตรให้มลีักษณะกระชับ ช่างคิด และบูรณาการ อันได้แก่ เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญใน
สาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการทํางานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ ICT ในการหาความรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากนั้น 
หลักสูตรควรมคีวามยืดหยุ่น โดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตนได้   

 
ทั้งนี้ ควรมีการลดจํานวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะ

กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการแก้ปัญหา รวมถึงมีการใช้
เทคโนโลยีนําเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มปีฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรปูการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism) 
 

2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมนิผลการเรียน 
คณะนักวิจัยเสนอให้มีการปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET 

และอื่นๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่ง
สามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจําวันได้ และนําผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ
แบบใหม่ไปสรา้งความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษา
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เพื่อพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกจากนั้น ใหม้ีการปฏิรูประบบการจัดเก็บ เปิดเผย และรายงานผลการสอบต่อสาธารณะ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง 
 

นอกจากนั้น ในระดับโรงเรียน คณะนักวิจัยเสนอใหม้ีวิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายตั้งแต่ 
แฟ้มงาน โครงงาน การสอบวัดความรู้ การแก้ไขปัญหาชีวิตจริง ในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
และวิเคราะห์ผู้เรียน (formative test) ซึง่เป็นการประเมินผลระหว่างทางตลอดการเรียนรู้  

 
3) การปฏิรูประบบพัฒนาคณุภาพคร ู

ในส่วนของการฝึกอบรมคร ู คณะนักวิจัยเสนอว่า รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้กํากับดูแล
คุณภาพและการจัดการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอํานาจ
ในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเอง และให้ความสําคัญกับการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การ
พัฒนาครูใหม ่ และการสนบัสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning 
Community) 

 
ในส่วนของระบบผลตอบแทนครู คณะนักวิจัยเสนอให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะของครูส่วน

หนึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคํานึงถึงระดับต้ังต้นของ
คะแนน) เพื่อให้ครูรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น นอกจากนั้น การประเมินครูควรใช้วิธี
สังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร กําหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงาน
ธุรการของครูลง ให้เน้นหน้าทีใ่นการสอนเป็นสําคัญ 
 

4) การประเมินคณุภาพสถานศกึษา 
คณะนักวิจัยช้ีว่า ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียนเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่วนระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก
ของส่วนกลางควรเป็นเพียงหน่วยเสริม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ควรปรับบทบาทมาเป็นหน่วยสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน กําหนดกฎกติกาขั้นตํ่าเท่าที่จําเป็นเพื่อกํากับ
คณุภาพของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และมีบทบาทในการประเมินตามระดับปัญหา (risk-
based inspection) เพื่อแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจาก
คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนกัเรียน รวมถงึมีบทบาทในการประเมินเฉพาะเรื่อง 
(thematic inspection) โดยเลือกบางประเด็น เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หรือสุ่ม
ประเมินในระดับพ้ืนที่หรือประเทศ  
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5) การปฏิรูประบบการเงนิเพื่อการศึกษา 
งานวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการเงินในระบบการศึกษาในปจัจุบันคือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่ง

อุปทาน (สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) ซึ่งไมเ่อื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ และ
โรงเรียนรัฐได้รับการอุดหนุนมากกว่าโรงเรียนเอกชนเท่าตัว อีกทั้งเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดความเหลื่อม
ล้ําระหว่างโรงเรียนในเขตร่ํารวยและยากจนเท่าที่ควร  

 
คณะนักวิจัยจึงเสนอวา่การปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้าํ

ระหว่างพื้นที่ โดยมีการกําหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนที่ต้องการ และ
จัดสรรเงินอุดหนุนจํานวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร 
จากนั้น นําขอ้มูลผลสอบมาตรฐานของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับคะแนนเป้าหมายที่กําหนดไว้เพื่อ
ประเมินผลการทํางานและให้รางวัลแก่ผู้บริหาร นอกจากนี้ ในระยะยาวควรปรับเปลี่ยนงบประมาณด้าน
การศึกษาไปสู่ระบบการเงินด้านอุปสงค์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา  
 
 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้เผยแพร่วิดีทัศน์การนําเสนอผลวิจัยและแผน
ยุทธศาสตร์สู่สาธารณะไว้ที่ www.tdri.or.th/multimedia/public-seminar-education-reform 
 
8.3 การสัมภาษณ์เชงิลึก  
 
 คณะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ด้านหลักสูตร ด้านการสอบมาตรฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและ
ด้านการเงินเพื่อการศึกษาดังนี้  

 คุณเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สาํนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.) 

 คุณตะวัน เทวอักษร กรรมการผู้อํานวยการ และ คุณวสนัต์ สว่างศรีงาม ผู้อํานวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ  บริษัท อักษรเจริญทัศน ์ จํากัด และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของบริษัท อักษร
เจริญทัศน ์จํากัด 

 ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้แก่ คุณอุดมพร พัสถาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา
และคณะคร ู 

 คุณศีลวัต ศุษลิวรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพลีลา ได้แก่ นายสมเดช เหมะธุลิน รองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการและ
คุณกมลทิพย์ สุรสินธ์ุ รองผู้อํานวยการ พร้อมด้วยคณะครู  

 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ ผูอํ้านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 ดร. ชวลิต โพธ์ินคร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.)  

 คุณกัญณัฏฐ์  สวัสด์ิสว่าง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สสวท.  

 ครูโรงเรียนศรีอยุธยา  

 ครูโรงเรียนสตรีวิทยา  

 ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 ดร. คมศร วงษ์รักษา รองผู้อํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา (สมศ.)  

 คุณอิสรพงษ์  เพิ่มชม ผู้จัดการหน่วยประเมินสถานศึกษาภายนอก หจก.เพชรเกษม อีวาลูช่ัน 

 คุณเสรณีย์ แก้วสกุล ผู้อํานวยการหน่วยประเมินสถานศึกษาภายนอก บริษัท มาตรฐานการศึกษา 
แม๊ค จํากัด 

 ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

 
8.4 การเข้ารว่มงานประชุมสัมมนา  
 
 คณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาด้านการศึกษาที่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ ด้วย ดังนี้ 
 

1. การเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 1 “เรื่องบทบาทหน้าทีข่องครูและการทดสอบ
มาตรฐานในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สัญญาธรรมศักด์ิ ตึกโดม 
ม.ธรรมศาสตร ์ ท่าพระจันทร ์ (จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารโลก และสํานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)) 

2. งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเปน็อิสระและความรับผดิชอบของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและท้องถ่ินต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่โรงแรมพูล
แมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (จัดโดยธนาคารโลกและสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.)) 

3. งานประชุมเสวนา เรื่อง “กรอบทิศทางการประเมินคณุภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21” ในวันศุกร์ 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล (จัดโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) 
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4. งานประชุมเรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตรตามกรอบแนวคิดทักษะศตวรรษที ่ 21: กรณีศึกษาของประเทศ
ไทยกับภาพรวมต่างประเทศ” ในวันเสาร์ที ่9 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Grand C 
ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ) 

5. งานประชุมเรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตรการศกึษา” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 9.30-17.00 
ณ ห้องประชุมกมลทิพย ์ โรงแรมเดอะสุโกศล (จัดโดยสํานักงานส่งเสรมิสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)) 

 
 



 




