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การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 

“โมเดลใหม่ในการพฒันา:  

สู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพโดยการเพ่ิมผลิตภาพ” 

(New Development Model:   

Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) 
 

 

บทความที ่3.   

 

การพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือผลิตภาพ  

(Human Capital Development for Better Productivity) 

 

 

โดย 

ปกป้อง จนัวิทย ์ 

ศภุณัฏฐ ์ศศิวฒิุวฒัน์ 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 

 

 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

มลูนิธฟิรดีรคิเอแบรท์  

และมลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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การพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือผลิตภาพ  

ปกป้อง จนัวิทย ์

ศภุณัฏฐ ์ศศิวฒิุวฒัน์ 

“...การศึกษาต้องเร่ิมต้นด้วยความสาํคญัของนักเรียน  

และจบลงด้วยความสาํคญัของนักเรียน...” 

 

“มนุษยทุ์กคนมคีณุคา่และศกัดิศ์รอียูใ่นตนเอง เรามกัจะไดฟ้งัเสมอวา่ ควรจะทาํอยา่งนัน้อยา่งน้ี

เพือ่การศกึษา เพือ่ชาต ิผมใครจ่ะเน้นวา่ การศกึษาตอ้งเริม่ตน้ดว้ยความสาํคญัของนกัเรยีน และ

จบลงดว้ยความสาํคญัของนกัเรยีน นกัเรยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเล่าเรยีนเพื่อเหน็แก่ครหูรอืแก่โรงเรยีน 

ไมใ่ช่หมัน่เรยีนเพื่อชาติ หรอืแมแ้ต่ความรุง่เรอืงทางวชิาการ วชิาการนัน้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ยถากรรมได ้ถา้นกัเรยีนสนใจในวชิาการเพือ่ตนเองแลว้ วชิาการยอ่มเจรญิรุง่เรอืงไดเ้อง ... 

 นกัเศรษฐศาสตรท์ีอ่า้งเสมอวา่ เราจะตอ้งวางแผนการศกึษาใหป้ระสานเขา้รอยเดยีวกบั

แผนพฒันาเศรษฐกจิ นัน้ ผมกร็ูส้กึว่าพดูเกอืบถูกแต่ยงัไมถู่กทเีดยีว  ... ผมกล่าวถงึนกั

เศรษฐศาสตรท์ีอ่า้งถงึเรือ่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและแผนการศกึษาโดยไมค่าํนึงถงึนกัเรยีนวา่ยงั

เขา้ใจผดิอยูน่ัน้ กเ็พราะเขามไิดเ้พ่งเลง็ถงึคุณธรรมและศกัดิศ์รขีองมนุษยท์ีเ่ป็นนกัเรยีนแต่ละคน  

อาจจะหลงคาํนึงบชูาแผนพฒันาเศรษฐกจิวา่เป็นของศกัดิส์ทิธิไ์ปกไ็ด ้…  

ในเมือ่ประโยชน์สว่นตวัของนกัเรยีนตรงกบัประโยชน์สว่นรวมเช่นในเรือ่งการศกึษาน้ี ถา้

เราเพ่งเลง็ถงึตวันกัเรยีน ประโยชน์แก่ประชาคมกไ็มถู่กทอดทิง้ แต่เมือ่ใดเราหลงผดิ เพ่งเลง็คดิถงึ

ประโยชน์ของประชาคมเป็นจดุเริม่แรก เราอาจจะดาํเนินนโยบายผดิไปได้  และยิง่นกัการเมอืง

พยายามประกาศใหด้าํเนินการศกึษาไปอยา่งนัน้อยา่งน้ี เพือ่ประโยชน์แก่ชาตบิา้นเมอืงหรอืแมแ้ต่

เพื่อประโยชน์ของหมูค่ณะในส่วนแคบ เช่น เจา้หน้าทีก่ารศกึษาหรอืคร ูผลกอ็าจจะกลบักลายเป็น

โทษไปได”้  

 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

การบรรยายเรือ่ง “การศกึษา” (2508)  

ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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1. บทนํา: การศึกษาเพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพของมนุษย ์

 

การศกึษาเป็นหวัใจในการเปลีย่นสงัคมเศรษฐกจิไทยสู ่ ‘เศรษฐกจิใหมแ่ห่งวนัพรุง่น้ี ’ ทีใ่ห้

ความสาํคญักบัการเตบิโตทีม่คีณุภาพ ยัง่ยนื มนีวตักรรม เป็นธรรม และนําพาชวีติทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิ

ทุกระดบัในสงัคม  

 

บนเสน้ทางสู ่‘เศรษฐกจิใหมแ่ห่งวนัพรุง่น้ี’ การศกึษาไมค่วรถูกมองเป็นแค่ ‘เครือ่งมอื ’ ของ

การพฒันา ‘แรงงาน ’ ในฐานะปจัจยัการผลติ เพือ่ผลกัดนัการเตบิโตทางเศรษฐกจิเชงิปรมิาณ

เท่านัน้ แต่การศกึษามคีณุคา่ความหมายในตวัเอง เป็นจดุหมายปลายทางในตวัเอง เป็นไปเพือ่

พฒันา ‘มนุษย์’ แต่ละคน ซึง่ต่างมคีณุคา่และศกัดิศ์รใีนตวัเอง ทัง้ยงัต่างมคีวามปรารถนาในการ

เรยีนรูท้ีแ่ตกต่างหลากหลายกนัไป  

 

บทความชิน้น้ีใหค้วามหมายต่อ ‘การศกึษา ’ ดว้ยระบบคุณค่าเฉกเช่นเดยีวกบั อ.ป๋วย อึง๊

ภากรณ์ กลา่วคอื ผูเ้ขยีนเชือ่วา่การศกึษาควรมจีดุหมายปลายทางเพือ่สรา้งพลงัความสามารถของ

นกัเรยีนใหบ้รรลถุงึศกัยภาพสงูสดุตามเสน้ทางทีแ่ต่ละคนเลอืก ( capability approach) คลา้ยกบัที่

อาจารยป๋์วยเคยกลา่วไวว้า่ “การศกึษาตอ้งเริม่ตน้ดว้ยความสาํคญัของนกัเรยีน และจบลงดว้ย

ความสาํคญัของนกัเรยีน ... ทุกคนควรไดร้บัการศกึษาตามแต่ความถนดัของตนจน ‘สุด

ความสามารถ ’ ของแต่ละคน”  (ป๋วย อึง๊ภากรณ์ , 2508) ทัง้น้ี เมือ่คนแต่ละคนไดร้บัการเตมิเตม็

ศกัยภาพของตนใหส้ดุทางทีต่นไดเ้ลอืกเองแลว้ คนคณุภาพเหลา่นัน้ยอ่มเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่คีณุภาพ สงัคมเศรษฐกจิทีม่คีณุภาพจงึเกดิขึน้ตามมาในทีส่ดุ    

 

ดา้น อมาตยา เซน นกัเศรษฐศาสตรร์างวลัโนเบล เป็นอกีผูห้น่ึงทีใ่หค้วามสาํคญักบัพลงั

ความสามารถของมนุษยใ์นการบรรลศุกัยภาพของตน หรอื capability ในฐานะหวัใจของการพฒันา 

เซนนิยามคาํวา่ ‘capability’ ไวว้า่ “พลงัความสามารถของบุคคลในการลงมอืกระทาํสิง่ทีม่คีณุคา่

หรอืบรรลถุงึสภาพการดาํรงอยูท่ีม่คีณุคา่  (ซึง่) แสดงใหเ้หน็ถงึส่วนผสมของทางเลอืก (ทีแ่ตกต่าง

หลากหลาย) ในสิง่ทีบุ่คคลสามารถทีจ่ะทาํหรอืสามารถทีจ่ะเป็นได”้  (Sen 1993, p. 30) ในแงน้ี่ 

capability กค็อืโอกาส ทางเลอืก หรอืเสรภีาพในการบรรลุถงึสิง่ทีป่จัเจกบุคคลแต่ละคนใหคุ้ณค่า

นัน่เอง  

 

เมือ่เซนกลา่วถงึการสรา้งความเท่าเทยีมในสงัคม กม็ไิดม้คีวามหมายในแงค่วามเท่าเทยีม

ของทรพัยากร เช่น สดัสว่นครตู่อนกัเรยีน หรอืเงนิอุดหนุนต่อหวั มากเท่ากบัความพยายามสรา้ง

ความเท่าเทยีมในพลงัความสามารถของมนุษยใ์นการบรรลศุกัยภาพของตน ซึง่การศกึษาเป็นแก่น

แกนกลางทีส่าํคญัในกระบวนการดงักลา่ว การศกึษาในตวัของมนัเองคอืพลงัความสามารถขัน้

พืน้ฐาน ซึง่สง่ผลกระทบต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งพลงัความสามารถดา้นอื่นๆ ต่อไป  
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เช่นน้ีแลว้ โจทยห์ลกัของการศกึษาจงึมใิช่การตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ‘อยา่ง ’ ไร้

คณุภาพ หรอืตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ‘ที่’ ไรคุ้ณภาพ เช่น การมุง่เน้นผลติคนเพื่อไปเป็น

แรงงานราคาถกู สง่คนเขา้สูต่ลาดแรงงานเพือ่ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากโครงสรา้งการกระจาย

ผลตอบแทนทีไ่มเ่ป็นธรรม และกลายเป็นเชือ้เพลงิในการพฒันาเศรษฐกจิผา่นยทุธศาสตรก์าร

พฒันาทีไ่มส่มดลุดว้ยเครือ่งมอือยา่งการกดคา่จา้งแรงงานใหต้ํ่า เป็นตน้   

 

ในทางตรงกนัขา้ม การศกึษาควรมพีนัธกจิในการพฒันา ‘ผลติภาพ ’ (productivity) ของ

มนุษย ์ดว้ยการสง่เสรมิใหม้นุษยแ์ต่ละคนสามารถพฒันาและบรรลศุกัยภาพสงูสดุของตนในทางที่

ตนเลอืก  

 

ทัง้น้ี ‘ผลติภาพ’ ไมค่วรถกูมองเฉพาะในมติเิชงิปรมิาณเท่านัน้ เช่น ผลติสนิคา้ไดม้ากชิน้ใน

เวลาทีจ่าํกดั หรอืใชเ้วลาน้อยลงในการผลติสนิคา้จาํนวนเท่าเดมิ หากแต่ควรถกูมองในมติเิชงิ

คณุภาพดว้ย ตวัอยา่งเช่น ทาํงานเก่งขึน้ ความรูแ้ละทกัษะดขีึน้ คดิวเิคราะหค์มขึน้ สนุกกบัการ

ทาํงานมากขึน้ ซึง่การเพิม่ขึน้ของผลติภาพอยา่งมคีณุภาพจกัเกดิขึน้ไดผ้า่นเงือ่นไขแวดลอ้มทีไ่ด้

ทาํงานทีต่นชอบ ไดท้าํงานทีด่มีคีณุคา่ เท่าทนัและเขา้ถงึเทคโนโลยใีหม ่อยูใ่นเน้ือนาดนิทีส่ง่เสรมิ

พลงัสรา้งสรรค ์มโีอกาสในการพฒันาตวัเองตลอดเวลา มเีวลาวา่งในการพกัผอ่นและดแูลรา่งกาย

และจติใจของตน รวมถงึการมทีางเลอืกทีห่ลากหลายในการทาํงาน มอีาํนาจต่อรองทีส่มดลุขึน้ใน

ตลาดแรงงาน และไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมสมกบัผลติภาพทีเ่พิม่ขึน้ หรอืกระทัง่เปลีย่นสถานะ

จากลกูจา้งมาเป็นผูป้ระกอบการเสยีเอง  

 

ภายใตก้รอบแนวคดิ ‘การศกึษาเพื่อเตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรยีน ’ ทศิทางของการปฏริปู

การศกึษาควรดาํเนินไปตามแนวทาง ‘4 สรา้ง ’ เพือ่สรา้งระบบการศกึษาทีส่ามารถเตมิเตม็

ศกัยภาพของนกัเรยีน ไดแ้ก่  

 

(1) การสรา้ง ทกัษะแห่งอนาคตใหม ่  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะขัน้

พืน้ฐานทีส่ามารถใชช้วีติอยูไ่ดใ้นสงัคมเศรษฐกจิสมยัใหม่  และมคีุณภาพพรอ้มทีจ่ะ

เลอืก ‘ทาง’ ของตนไดอ้ยา่งมคีณุภาพ เช่น อ่านเป็น คดิเป็น รูจ้กัโลก รูจ้กัตวัเองและมี

เป้าหมายในการดาํเนินชวีติ เป็นตน้  

(2) การสรา้งทางเลอืกคณุภาพ ผา่นการปฏริปูหลกัสตูร การทดสอบ การพฒันาคร ูการ

พฒันาโรงเรยีน เพือ่ ทาํใหร้ะบบการศกึษามคีวามรบัผดิชอบ ( accountability) ต่อ

นกัเรยีน ในสว่นน้ีเราจะพดูถงึการยกระดบัอาชวีศกึษาใหเ้ป็นทางเลอืกคณุภาพสาํหรบั

นกัเรยีนดว้ย ทัง้หมดน้ีเพื่อสรา้งทางเลอืกทีด่มีคีุณภาพใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอยา่ง

หลากหลายตามความถนดัของตน  
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(3) การสรา้งระบบขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจอยา่งมคีณุภาพ โดยมกีารพฒันาระบบขอ้มลู 

ระบบสือ่สารขอ้มลู และระบบแนะแนวทีด่ ีเพือ่เป็นพืน้ฐานใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืกได้

อยา่งมคีณุภาพ  

(4) การสรา้งการมสีว่นรว่ม  โดยเปิดโอกาสให้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แต่ละภาคสว่นไดม้สีว่น

รว่มในการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนตลอดกระบวนการเรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาสและ

ช่องทางเรยีนรูท้ีห่ลากหลายสาํหรบันกัเรยีน     

 

2. เติมเตม็ศกัยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างทกัษะแห่งอนาคตใหม่  

 

 โลกศตวรรษใหมส่รา้งความทา้ทายใหมห่ลายประการ ตวัอยา่งเช่น  

• โลกไดเ้คลื่อนสู่ “สงัคมความรู้ ” (knowledge-based society) และกลุม่ผูนํ้าทาง

สงัคมจะเป็นกลุม่ทีใ่ช ้ “แรงงานความรู้ ” เป็นหลกั  ทกัษะทีจ่าํเป็นในสงัคมความรู้

คอืทกัษะในการคดิวเิคราะห ์ทกัษะในการเลอืกสรรและประมวลขอ้มลูขา่วสารทีม่ ี

อยูอ่ยา่งท่วมทน้ ไมใ่ช่ทกัษะดา้นการท่องจาํอกีต่อไป เพราะการสบืคน้ขอ้มลูทาํได้

อยา่งงา่ยดายผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัทีโ่ตมร ศุขปรชีา เคยกลา่วไวว้า่ 

“google อาจตอบคาํถามเราไดทุ้กคาํถาม แต่ google ไมส่ามารถบอกเราวา่ควร

ถามอะไร”0

1
   

• เทคโนโลยทีีก่า้วหน้าไดเ้ขา้มาทาํงานแทนแรงงานทีร่บัผดิชอบงานทีซ่ํา้ซากจาํเจ 

(routine, self-replicated jobs) ดงันัน้ ทกัษะทีจ่าํเป็นและเป็นทีต่อ้งการในโลกยคุ

ใหม ่จงึไดแ้ก่ ทกัษะการคดิขัน้สงู ทกัษะในการคน้หาและวเิคราะหข์อ้มลู ทกัษะ

การทาํงานเป็นทมี และทกัษะในการสือ่สารอนัซบัซอ้น ซึง่คอมพวิเตอรไ์มส่ามารถ

ทาํแทนได ้ 

• โครงสรา้งองคก์รเปลีย่นจากแนวดิง่เป็นแนวราบ มกีารกระจายอาํนาจตดัสนิใจมาก

ขึน้ ดงันัน้ คนทาํงานยคุใหมจ่าํเป็นตอ้งมทีกัษะในการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา

ดว้ยตนเองมากขึน้ 

• เทคโนโลยกีารสือ่สารทาํใหต้ลาดแรงงา นของแต่ละประเทศเชือ่มโยงกนัในระดบั

โลกมากขึน้ คนทาํงานยคุใหมจ่งึตอ้งสามารถทาํงานภายในทมีทีป่ระกอบดว้ยผูค้น

จากหลากหลายชาต ิภาษา และวฒันธรรม รวมถงึตอ้ง มทีกัษะสากลทีส่ามารถ

                                                
1 รายการ วฒันธรรมชุบแป้งทอด ตอน อนิเทอรเ์น็ตทาํใหโ้ลกกวา้งขึน้? ออกอากาศวนัที ่2 ตุลาคม 2556 ทาง ThaiPBS  
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แขง่ขนักบัแรงงานชาตอิื่นๆ  ได ้เช่น ภาษาองักฤษ ความรูเ้ท่าทนัเทคโนโลย ีเป็น

ตน้  

เมือ่โลกสมยัใหมเ่ตม็ไปดว้ยการเปลีย่นแปลงทีท่า้ทาย อกีทัง้การเปลีย่นแปลงยงัเป็นไป

อยา่งรวดเรว็ การสรา้งคนใหม้ศีกัยภาพในการใชช้วีติอยูไ่ดใ้นสงัคมเศรษฐกจิสมยัใหมจ่งึมคีวาม

จาํเป็นอยา่งยิง่ โดยระบบการศกึษาควรจะสามารถสรา้งพลงัความสามารถใหน้กัเรยีนแต่ละคนม ี

‘ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21’ (21
st
 Century Skills) อยูใ่นตวั  

 

2.1 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในฐานะผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 212

                                                
2 สรปุความและเรยีบเรยีงจากบทที ่2 ของ สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์และคณะ (2556) นอกจากนัน้ ผูส้นใจสามารถอ่านรายละเอยีด

เกีย่วกบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ไดใ้น วรพจน์ วงศก์จิรุ่งเรอืง และอธปิ จติตฤกษ์ (แปล) . 2554. ทกัษะแห่งอนาคตใหม ่

การศกึษาแห่งศตวรรษที ่21. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ ์openworlds.     

 

 

 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21
st
 Century Skills) ไดก้ลายเป็น

แนวคดิและขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นการศกึษาทีถ่กูผลติ พฒันา สนบัสนุน และเผยแพร ่โดย

องคก์ารต่างๆ ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนหลายแหง่ทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นวาระทาง

การศกึษาทีส่าํคญัในปจัจบุนั 

 

แนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ตัง้อยูบ่นฐานคดิทีเ่ชือ่วา่ รปูแบบการศกึษาแบบดัง้เดมิ

ในช่วงศตวรรษที ่20 ซึง่เน้นยํา้แต่การเรยีนและท่องจาํเน้ือหาในสาระวชิาหลกั อาท ิคณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์ภาษาศาสตร ์สงัคมศกึษา ไมเ่พยีงพออกีต่อไปแลว้ในการดาํรงชวีติและการทาํงานใน

โลกศตวรรษใหมภ่ายใตค้วามทา้ทายใหม ่ 

 

สาํหรบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 นัน้ ตัง้ตน้จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้( learning 

outcomes) ทีจ่าํเป็นสาํหรบัศตวรรษที ่ 21 โดยใหค้วามสาํคญักบัการ ปลกูฝงั “ทกัษะ” (skills) ที่

จาํเป็นในศตวรรษที ่21 เช่น ทกัษะในการคดิขัน้สงู ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติ

และการทาํงาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ควบคูก่บั “เน้ือหา” ( contents) ในสาระวชิา

หลกัและความรูอ้ื่นทีส่าํคญัในศตวรรษที ่ 21 เช่น ความรูเ้รือ่งโลก ความรูด้า้นการเงนิ เศรษฐกจิ 

ธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรูด้า้นพลเมอืง ความรูด้า้นสขุภาพ และความรูด้า้น

สิง่แวดลอ้ม ผ่านหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะกระชบั ( lean curriculum) ช่างคดิ ( thinking curriculum) และ

บรูณาการ ( interdisciplinary curriculum) เพื่อสรา้งนกัเรยีนทีม่ ี “คุณลกัษณะ” ( characters) อนัพงึ

ปรารถนาของโลกศตวรรษที ่21 ได ้นัน่คอื รูจ้กัคดิ รกัการเรยีนรู ้มสีาํนึกพลเมอืง มคีวามกลา้หาญ

ทางจรยิธรรม มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา ปรบัตวั สือ่สาร และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี

ประสทิธผิลตลอดชวีติ ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1  

เป้าหมายของการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
 

 
ทีม่า: สมเกยีรต ิและคณะ (2556) 

 

ผลการศกึษาของกลุ่มภาคเีพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 และพนัธมติร ในหวัขอ้ “Are They 

Really Ready to Work?” (Partnership for 21
st
 Century Skills, 2006) พบวา่ ทกัษะทีภ่าคธรุกจิ

เชือ่วา่มคีวามสาํคญัทีส่ดุสาํหรบัการทาํงานคอื  จรยิธรรม ดา้น วชิาชพี และ การงาน 

(professionalism/work ethics) การทาํงานเป็นทมี และความรว่มมอื (teamwork/collaboration) 

การคดิเชงิวพิากษ์และการแกไ้ขปญัหา (critical thinking/problem solving) การสือ่สารดว้ยคาํพดู

และการเขยีน (oral and written communication) ทัง้น้ียงัพบว่าภาคธรุกจิใหค้วามสาํคญักบัทกัษะ

มากกวา่เน้ือหาความรู ้  

 

Frank Levy และ Richard Murnane (2005) เสนอวา่ ทกัษะการคดิแบบผูเ้ชีย่วชาญ 

(expert thinking) และการสือ่สารทีซ่บัซอ้น (complex communication) คอืทกัษะทีส่าํคญัทีส่ดุใน

การประสบความสาํเรจ็ในชวีติการงาน โดยทกัษะการคดิแบบผูเ้ชีย่วชาญหมายถงึความสามารถใน

ระบุและจดัการกบัปญัหาทีไ่มค่าดคดิ สว่นทกัษะการสือ่สารอนัซบัซอ้นหมายถงึความสามารถใน

การโน้มน้าว อธบิาย ต่อรอง สรา้งความเชือ่ใจ และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั  

 

นอกจากนัน้ ผลสาํรวจในปี 2555 ของ  Global Partnership Schools and GEMS 

Education ซึง่ถามความเหน็ของผูบ้รหิารและนกัธรุกจิชัน้นําใน 4 ประเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา 

สหราชอาณาจกัร จนี และบราซลิ พบวา่ ทกัษะทีส่าํคญัมากทีส่ดุสาํหรบัการทาํงานในโลกศตวรรษ

ใหมค่อื ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสว่นทกัษะอื่นๆ ทีท่าํการสาํรวจและไดร้บัความสาํคญัเช่นกนัคอื 
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ความสามารถในการพดูหลายภาษา ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะ ทกัษะในการสรา้งเครอืขา่ยขา้ม

วฒันธรรม การทาํงานไดด้ว้ยตนเอง และการสรา้งนวตักรรม 

 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทางการศกึษาหลายกลุม่ในทัว่ทุกมมุโลกเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการ

พฒันาทกัษะดงักล่าวและไดอ้อกมาเรยีกรอ้งและผลกัดนัใหม้กีารผนวกรวม “ทกัษะแห่งศตวรรษที ่

21” เขา้ไปในระบบการศกึษา รวมถงึจดัทาํขอ้เสนอในการปฏริปูการศกึษาอยา่งรอบดา้น ไมว่า่จะ

เป็นหลกัสตูรและวธิกีารสอน หนงัสอืเรยีนและสือ่การเรยีนรู ้วธิกีารประเมนิผล ระบบการพฒันา

วชิาชพีคร ูและสิง่อาํนวยความสะดวกทางการศกึษา ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ในการพฒันาทกัษะศตวรรษใหมใ่หก้บันกัเรยีน 

 

2.2 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 2

3 

 

ภาคเีพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (Partnership for 21
st
 Century Skills) หรอื P21 ซึง่เป็น

องคก์รชัน้นําทีเ่กดิจากรวมตวัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอนัหลากหลาย อาท ิผูนํ้าดา้นการศกึษา ผูก้าํหนด

นโยบาย นกัวชิาการ ภาคธรุกจิ ไดนํ้าเสนอกรอบความคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไวอ้ยา่ง

เป็นระบบและรอบดา้น โดยกรอบคดิน้ีเป็นองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการพดูคยุอยา่งต่อเน่ืองกบัผูม้สีว่น

ไดเ้สยีในทุกภาคส่วนทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา และผ่านการทดสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและผูค้รํ่าหวอด

ในแวดวงการศกึษา  

 

ภาพที ่2 แสดงวสิยัทศัน์สาํหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ของกลุ่ม P21 ซึง่อธบิายถงึชุด

ผลสมัฤทธิส์าํคญัสาํหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีผ่สมผสานทัง้เน้ือหาความรู ้(สาระวชิาหลกั

และความรูส้าํคญัในการดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21) และชุดทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ

นวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีและทกัษะชวีติและ การงาน เขา้ดว้ยกนั โดย

ผลลพัธเ์หลา่น้ีเชือ่มโยงกบัระบบสง่เสรมิการเรยีนรูร้อบดา้น นัน่คอื มาตรฐานและการประเมนิ 

หลกัสตูรและวธิกีารสอน การพฒันาวชิาชพี และสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้ซึง่ควรไดร้บัการ

ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21  

 

ภาคเีพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 อธบิายถงึผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละสว่นไวด้งัน้ี 

 

สาระวิชาหลกั: สาระวชิาทีป่รากฏในโมเดลของภาคเีพือ่ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ชีใ้หเ้หน็

วา่ การเรยีนรูเ้น้ือหาในสาระวชิาหลกัยงัมคีวามสาํคญั เพราะทกัษะจาํเป็นตอ้งถกูสรา้งขึน้บนฐาน

ของสาระวชิาและความรูพ้ืน้ฐาน มใิช่แยกขาดจากกนัเป็นเอกเทศ 

                                                
3 ตดัตอนจากบทที ่2 ของ สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์และคณะ (2556) 
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ภาพท่ี 2 

กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
สาระวิชาหลกั (core subjects): ภาษาองักฤษ การอ่าน หรอืศลิปะการใชภ้าษา 

ภาษาต่างประเทศ ศลิปะ คณติศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์การ

ปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง 

ความรูส้าํคญัในการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  (21st Century Themes): ความรูเ้รือ่งโลก 

ความรูด้า้นการเงนิ เศรษฐกจิ ธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรูด้า้นพลเมอืง ความรูด้า้น

สขุภาพ และความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม  

ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills): ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรม การคดิเชงิวพิากษ์และการแกไ้ขปญัหา การสือ่สารและการรว่มมอืทาํงาน  

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills): 

ทกัษะดา้นสารสนเทศ ทกัษะดา้นสือ่ และทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

ทกัษะชีวิตและการงาน (Life and Career Skills): ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรบัตวั 

ความคดิรเิริม่และการชีนํ้าตนเอง ทกัษะทางสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม การเพิม่ผลติภาพและ

ความรูร้บัผดิ และความเป็นผูนํ้าและความรบัผดิชอบ 

ระบบส่งเสริมการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 : มาตรฐานและการประเมนิ หลกัสตูรและวธิกีารสอน  

การพฒันาวชิาชพี และสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้
ทีม่า: Partnership for 21st Century Skills อา้งใน สมเกยีรต ิและคณะ (2556) 

 

ความรูส้าํคญัในการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 : กรอบความคดิน้ีเชือ่วา่ การเรยีนรู้

เฉพาะสาระวชิาหลกันัน้ไมเ่พยีงพออกีต่อไปแลว้ หลกัสตูรจาํเป็นตอ้งผนวกรวมความรูแ้ละแนวคดิ

สาํคญัในการดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 ซึง่มลีกัษณะขา้มสาขาวชิา เขา้ไปในการเรยีนรูเ้น้ือหาที่
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แบ่งตามสาขาวชิาแบบเดมิดว้ย ความรูส้าํคญัเหลา่น้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเชือ่มโยงความรู้

ระหวา่งสาขาวชิาเขา้ดว้ยกนั ความรูเ้หลา่น้ีประกอบดว้ย  

• ความรู้เร่ืองโลก: การทาํความเขา้ใจและรบัมอืกบัประเดน็ในระดบัโลก โดยเฉพาะ

ปญัหาทีต่ดัขา้มพรมแดน เช่น ปญัหาสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูแ้ละทาํงานรว่มกบั

ผูค้นทีม่าจากหลากหลายวฒันธรรมและศาสนา โดยเคารพซึง่กนัและกนัและเปิดใจ

คยุกนัได ้และความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  

• ความรูด้้านการเงิน เศรษฐกิจ ธรุกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ : 

ความสามารถในการตดัสนิใจเลอืกทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจ

ความสาํคญัของระบบเศรษฐกจิต่อสงัคม และรูจ้กัใชท้กัษะการเป็นผูป้ระกอบการ

เพือ่เพิม่ผลติภาพในการทาํงาน  

• ความรูด้้านพลเมือง: การตดิตามขา่วสารบา้นเมอืงและเขา้ใจในกลไกการทาํงาน

ของรฐับาล เขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง รูจ้กัสทิธแิละหน้าทีพ่ลเมอืงในทุกระดบั 

ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ รฐั ประเทศ และโลก และรบัรูถ้งึผลกระทบในระดบัทอ้งถิน่และ

ระดบัโลกจากการตดัสนิใจทางการเมอืง  

• ความรูด้้านสขุภาพ : การรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึขอ้มลูและบรกิารพืน้ฐานดา้นสขุภาพ 

และรูจ้กัใชข้อ้มลูและบรกิารเหล่านัน้เพื่อดแูลสุขภาพของตนเอง  เขา้ใจวธิดีแูลและ

ป้องกนัสขุภาพรา่งกายและจติใจ เช่น การกนิอาหารและออกกาํลงักายอยา่ง

เหมาะสม การหลกีเลีย่งความเสีย่ง และการลดความเครยีด ฯลฯ  สามารถกาํหนด

เป้าหมายดา้นสขุภาพสาํหรบัตนเองและครอบครวั  และเขา้ใจประเดน็ความ

ปลอดภยัและสาธารณสขุในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  

 

ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม: ทกัษะการคดิขัน้สงูน้ีถกูพจิารณาจากหลายภาคสว่นวา่

เป็นทกัษะทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุในการเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มสาํหรบัการทาํงานในระบบเศรษฐกจิที่

มคีวามซบัซอ้นมากขึน้และเทคโนโลยเีขา้มาทาํหน้าทีแ่ทนงานทีซ่ํา้ซากจาํเจ ทกัษะเหลา่น้ี

ประกอบดว้ย 

• ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม : การรูจ้กัใชเ้ทคนิคในการสรา้งแนวคดิอนั

หลากหลาย (อาท ิการระดมสมอง) สามารถประเมนิแนวคดิของตนเองเพือ่

ปรบัปรงุใหเ้กดิความสรา้งสรรคม์ากยิง่ขึน้ เปิดรบัมมุมองทีห่ลากหลายและแปลก

ใหม ่สามารถสรา้งสรรคแ์นวคดิใหก้ลายเป็นนวตักรรมเชงิรปูธรรม 

• การคิด เชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหา : การรูจ้กัเลอืกใชว้ธิกีารใหเ้หตุผลที่

เหมาะกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การคดิเชงิระบบเพือ่วเิคราะหก์าร

ทาํงานของสว่นต่างๆ ในระบบใหเ้ขา้ใจการทาํงานอนัซบัซอ้นของระบบใหญ่ 

ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละประเมนิหลกัฐาน ววิาทะ คาํกลา่วอา้ง และความ
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เชือ่ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การสงัเคราะหแ์ละเชือ่มโยงขอ้มลูและชุดความคดิ

ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถตคีวามขอ้มลูและหาขอ้สรปุ รูจ้กัทบทวนประสบการณ์

และกระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง การแกไ้ขปญัหาทีไ่มคุ่น้เคยดว้ยวธิกีารอนั

หลากหลาย การตัง้และวางกรอบคาํถามทีช่่วยอธบิายมมุมองทีจ่ะนําไปสูห่นทาง

แกไ้ขปญัหา  

• การส่ือสารและการทาํงานร่วมกนั : ความสามารถในการนําเสนอความคดิทัง้ใน

รปูแบบของการพดูและการเขยีนไดช้ดัเจนและเหมาะกบับรบิท สามารถฟงัและ

ถอดความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชก้ารสือ่สารเพือ่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์ี่

หลากหลาย รูจ้กัใชส้ือ่และเทคโนโลยกีารสือ่สารไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถทาํงาน

รว่มกบัทมีทีม่สีมาชกิหลากหลายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและดว้ยความเคารพซึง่

กนัและกนั เขา้ใจถงึความรบัผดิชอบรว่มในการทาํงานรว่มกนั และใหค้ณุคา่กบั

การมสีว่นรว่มของทุกคนในทมี  

 

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี: ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารไดเ้ปลีย่นแปลงภมูทิศัน์ในการเรยีนรูแ้ละการทาํงานไปอยา่งมาก ทกัษะดา้นเทคโนโลยี

จะช่วยสง่เสรมิทกัษะดา้นการทาํงานและการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ นกัเรยีนตอ้งเรยีนรูท้กัษะ

ในการจดัการและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมหาศาลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ปรบัตวัใหท้นักบัเครือ่งมอื

ทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นและ

สรา้งสรรคแ์นวคดิของตนเองในระดบัทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน ทกัษะดงักลา่วประกอบดว้ย 

• ทกัษะด้านสารสนเทศ : ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งทนัท่วงทแีละ

ประเมนิความถกูตอ้งของขอ้มลูอยา่งมวีจิารณญาณ  สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มลูได้

อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า รูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืและจดัการกบัการ

ไหลเวยีนของขอ้มลูทีไ่หลบ่าเขา้มาพรอ้มกนัจากหลายแหล่งไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

เขา้ใจประเดน็ทางจรยิธรรมและทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการใช้

สารสนเทศ  

• ทกัษะด้านส่ือ: ความเขา้ใจวาทกรรมทีถ่กูผลติสรา้งขึน้ผา่นสือ่และผลกระทบของ

สือ่ทีม่ต่ีอความเชือ่และพฤตกิรรมของสงัคมโดยรวม เขา้ใจประเดน็ทางจรยิธรรม

และทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการใชส้ือ่ 

• ทกัษะด้านไอซีที : การรูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งสรรคส์ือ่ดว้ยตนเองไดอ้ยา่ง

เหมาะสม รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยใีนฐานะเครือ่งมอืในการทาํวจิยั จดัการ และสือ่สาร

ขอ้มลู ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ทกัษะชีวิตและการงาน: นอกเหนือจากทกัษะในการคดิและความรูใ้นสาระวชิาต่างๆ แลว้ 

นกัเรยีนในโลกศตวรรษที ่21 จาํเป็นตอ้งมทีกัษะชวีติและการทาํงานในการรบัมอืกบัความซบัซอ้น

ของการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีในยคุขอ้มลูขา่วสาร ดงัน้ี 

• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตวั : ความสามารถในการปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ อนัหลากหลาย สามารถทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มทีอ่าจเปลีย่นแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ รบัมอืกบัปญัหาและอุปสรรคทีไ่ม่

คาดคดิไดอ้ยา่งด ีและจดัการกบัความเหน็และความเชือ่ทีแ่ตกต่างเพือ่หาทางออก

ทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะภายใตก้ารทาํงานทีม่คีวามหลากหลายของคนทาํงานสงู 

• ความคิดริเร่ิมและการช้ีนําตนเอง : ความสามารถในการบรหิารเวลาและจดัการ

กบังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล รกัษาสมดลุระหวา่งเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว

ไดด้ ีรบัผดิชอบงานของตนเองไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งมคีนคอยควบคมุ สามารถ

จดัการและต่อยอดความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง วเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีนจาก

ประสบการณ์ในอดตีเพือ่ใชพ้ฒันาตนเองในอนาคต  

• ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรูข้้ามวฒันธรรม : การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นได้

อยา่งเหมาะสมและมคีวามเป็นมอือาชพี สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกบั

ทมีทีม่พีืน้เพทางวฒันธรรมหรอืสงัคมทีห่ลากหลาย และเปิดรบัแนวคดิและคุณค่าที่

แตกต่าง 

• การเพ่ิมผลผลิตและความรูร้บัผิด : ความสามารถในการบรรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไว้

ได ้แมจ้ะเจอกบัอุปสรรคหรอืแรงกดดนั รูจ้กัวางแผน จดัลาํดบัความสาํคญั และ

จดัการกบังานใหล้ลุว่งตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้มคีณุลกัษณะของการเป็นผูท้าํงานทีด่ ี

อาท ิทาํงานเป็นทมีไดด้ ีทาํงานหลายอยา่งไดพ้รอ้มกนั มคีวามน่าเชือ่ถอืและตรง

ต่อเวลา เคารพความหลากหลายภายในทมี และมคีวามรบัผดิกบัผลงานทีอ่อกมา  

• ความเป็นผูนํ้าและความรบัผิดชอบ : ความสามารถในการประยกุตใ์ชท้กัษะใน

การแกไ้ขปญัหาและการสือ่สารระหวา่งบุคคลเพือ่ใหง้านลลุว่งตามเป้าหมาย รูจ้กั

ใชจ้ดุแขง็ของคนอื่นในการบรรลเุป้าหมายรว่มกนั รบัผดิชอบต่อผลประโยชน์

รว่มกนัของชุมชน 

 

กรอบความคดิของกลุ่ม P21 ไดอ้ธบิายถงึชุดความรูแ้ละทกัษะจาํเป็นสาํหรบัศตวรรษใหม่

ไวอ้ยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ โดยการออกแบบกรอบความคดิน้ีเริม่ตน้จากการกาํหนดผลสมัฤทธิ ์

ทีจ่าํเป็นสาํหรบันกัเรยีนในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ การทาํงาน และการใชช้วีติ ในศตวรรษที ่

21 เป้าหมายเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็น ‘ภาพใหญ่ ’ เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมดเหน็กรอบเป้าหมายรว่มกนั

และออกแบบระบบสนบัสนุนการเรยีนรูท้ ัง้หมดใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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สิง่ทีโ่ดดเด่นในกรอบความคดิของกลุ่ม P21 อกีประการหน่ึง คอื การเน้นยํา้ความสาํคญั

ของการเรยีนเน้ือหาตามสาระวชิาควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะ เพราะเชือ่วา่การพฒันาทกัษะตอ้ง

ทาํบนฐานของเน้ือหาวชิา และการเรยีนรูเ้น้ือหาพรอ้มกบัทกัษะจะทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาไดล้กึ

มากขึน้ ลกัษณะดงักล่าวมกัถูกละเลยในขอ้เสนอของกลุ่มทีส่นใจเฉพาะทกัษะโดยไมไ่ดใ้ห้

ความสาํคญัของเน้ือหาควบคูก่นัไป 

 

3. เติมเตม็ศกัยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างทางเลือกคณุภาพ 

 

 เพือ่ใหร้ะบบการศกึษาสามารถเตมิเตม็ศกัยภาพใหน้กัเรยีนเตบิโตไดจ้น ‘สดุความสามารถ ’ 

ของแต่ละคนตามความถนดัและความตอ้งการของตน ระบบการศกึษาตอ้งสามารถเสนอทางเลอืกที่

มคีุณภาพใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอยา่งหลากหลาย จนนกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนตามความถนดัและ

ความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เช่น หากนกัเรยีนตอ้งการเรยีนสายอาชพีเพือ่ทาํงานสาย

อาชพีในอนาคตกม็รีะบบอาชวีศกึษาทีด่มีคีณุภาพรองรบั เป็นตน้  

  

เมือ่พจิารณาระบบการศกึษาไทยดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั พบวา่ ระบบการศกึษาไทยยงัมี

ปญัหาดา้นคณุภาพอยูม่าก ทัง้สายสามญัศกึษาและสายอาชวีศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาย

อาชวีศกึษาทีย่งัไมส่ามารถเป็นทางเลอืกทีแ่ทจ้รงิใหก้บันกัเรยีนทีส่นใจเรยีนต่อในสายอาชพี เช่นน้ี

แลว้ การพฒันาคณุภาพของระบบการศกึษาเพือ่สรา้งทางเลอืกคณุภาพทีห่ลากหลาย ทัง้สาย

สามญัศกึษาและสายอาชวีศกึษา จงึเป็นเงือ่นไขทีจ่าํเป็นและเรง่ดว่นบนเสน้ทางของการสรา้งระบบ

การศกึษาเพื่อเตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรยีน 

 

3.1 ปัญหาคณุภาพของระบบการศึกษาไทย: การขาดความรบัผิดชอบ (accountability)  

 

ปญัหาของระบบศกึษาไทยไมไ่ดเ้กดิจากการขาดแคลนทรพัยากรอกีต่อไป แต่เป็นปญัหา

เรือ่งการใชท้รพัยากรอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ กลา่วคอื ใชท้รพัยากรมากแต่ผลสมัฤทธิต์ํ่า ดงัที่

ขอ้มลูชีว้า่ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา งบประมาณของกระทรวงศกึษาธกิารเพิม่ขึน้กวา่ 3 เท่า และอยูใ่น

ระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นในภมูภิาคเอเชยี ( โปรดดภูาพที ่3 ประกอบ) สว่นรายไดต่้อเดอืน

ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสอนอยูใ่นโรงเรยีนรฐักเ็พิม่สงูขึน้  โดยในปี 2554 มี

รายไดท้ดัเทยีมกบัอาชพีอื่นและมากกวา่อาชพีอื่นหลงัอาย ุ 44 จากเดมิในปี 2546 ครมูรีายไดน้้อย

กวา่อาชพีอื่นในทุกช่วงอาย ุ(โปรดดภูาพที ่4 ประกอบ)  

 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนกัเรยีนไทยในระดบันานาชาติ

กลบัมแีนวโน้มลดตํ่าลง  โดยเฉพาะผลการสอบ TIMSS วชิาคณติศาสตรล์ดลงถงึ 95 คะแนนและ

วชิาวทิยาศาสตรล์ดลงถงึ 74 คะแนนในช่วงปี 1995-2011 และมนีกัเรยีนไทยไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 
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และ 60 ทีม่ผีลการสอบ  TIMSS ตํ่ากวา่ระดบัขัน้พืน้ฐาน (ระดบั 2) ในวชิาคณติศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตรต์ามลาํดบั และมนีกัเรยีนไทยไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 มคีะแนน PISA ตํ่ากวา่ระดบัขัน้

พืน้ฐานในวชิาการอ่านและวทิยาศาสตร ์และรอ้ยละ 50 ในวชิาคณติศาสตร ์(ดภูาพที ่5 และ 6) 

ภาพท่ี 3 

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ และสดัส่วนงบประมาณการศึกษาของไทยเทียบภมิูภาค 
หน่วย: แสนลา้นบาท          หน่วย : รอ้ยละ   

  
ทีม่า: สาํนกังบประมาณ          ทีม่า : ธนาคารโลก 

 

ภาพท่ี 4  

รายได้ต่อเดือนของครวูฒิุปริญญาตรีในโรงเรียนรฐัเทียบกบัผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน  

   ปี 2546     ปี 2554 
หน่วย: บาท      หน่วย : บาท  

  
      ทีม่า: การสาํรวจภาวะแรงงาน สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ 
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ภาพท่ี 5  

แนวโน้มผลการสอบเฉล่ีย TIMSS (ระดบั ม.2) และ PISA ของนักเรียนไทย 

TIMSS             PISA  

    
ทีม่า: TIMSS และ PISA อา้งองิใน โครงการ PISA ประเทศไทย และโครงการวจิยันานาชาต ิ TIMSS สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2554) และ (2555) 

        

ภาพท่ี 6 

สดัส่วนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลสอบ TIMSS และ PISA ไม่ถึงระดบัขัน้พืน้ฐาน 

TIMSS 2011           PISA 2009 
หน่วย: รอ้ยละ           หน่วย : รอ้ยละ   

 
ทีม่า: TIMSS และ PISA อา้งองิใน โครงการ PISA ประเทศไทย และโครงการวจิยันานาชาต ิ TIMSS สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) (2554) และ (2555) 
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งานศกึษาของสมเกยีรตแิละคณะ  (2556) ตอบโจทยข์องระบบการศกึษาไทยวา่ ใจกลาง

ของปญัหาคอืการขาด “ความรบัผดิชอบ” ( accountability) ของระบบการศกึษาตลอดทุกขัน้ตอน 

ทัง้น้ี “ความรบัผดิชอบ ” หมายถงึ พนัธะผกูพนัในหน้าทีข่องคนหรอืองคก์รต่อเป้าหมายทีไ่ดร้บั

มอบหมาย โดยมรีะบบทีผู่ม้อบหมายสามารถประเมนิและตรวจสอบผลงาน เพือ่ใหร้างวลัหรอื

ลงโทษผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายงานได ้(โปรดดภูาพที ่7 ประกอบ) 

 

ในกรณขีองระบบการศกึษา หวัใจสาํคญัของการปฏริปูเพือ่สรา้งความรบัผดิชอบคอื การทาํ

ใหส้ถานศกึษามคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อผูป้กครองและนกัเรยีนมากขึน้ โดยโรงเรยีนควรมอีสิระ

ในการบรหิารจดัการ และผูป้กครองควรมสีทิธเิลอืกโรงเรยีนใหล้กูตามขอ้มลูคณุภาพของโรงเรยีนที่

ไดร้บัการเปิดเผยต่อสาธารณะ  กลา่วคอื มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิระบบ “ความรบัผดิชอบสายสัน้ ” 

(short-route of accountability) หรอืสายความรบัผดิชอบระหวา่ง “ผูป้กครอง-โรงเรยีน-ครู ” โดยไม่

ตอ้งผา่นรฐับาล เพิม่มากขึน้   

 

กระนัน้ ในอกีดา้นหน่ึงกต็อ้งมกีารปฏริปูระบบ “ความรบัผดิชอบสายยาว ” (long-route of 

accountability) หรอืสายความรบัผดิชอบระหวา่ง “ผูป้กครอง-รฐับาล-โรงเรยีน-ครู ” ซึง่มรีฐับาลเป็น

ตวัคัน่กลางในระบบ โดยรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรมบีทบาทในการเสรมิสรา้ง

ความรบัผดิชอบของระบบการศกึษา เช่น การปรบัปรงุระบบการเงนิเพือ่การศกึษา ระบบ

ประเมนิผลงานคร ูและระบบประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ในแนวทางทีเ่สรมิสรา้งระบบความ

รบัผดิชอบของสถานศกึษาต่อนกัเรยีนมากขึน้  

ภาพท่ี 7 

กรอบแนวคิดเร่ืองความรบัผิดชอบ 

 
 

ทีม่า: สมเกยีรต ิและคณะ (2556) 
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ภาพท่ี 8 ‘ความรบัผิดชอบ’ ในระบบการศึกษา  

 
ทีม่า: สมเกยีรต ิและ คณะ (2556) 

 

ภาพที ่ 8 แสดงความสาํคญัของระบบความรบัผดิชอบในระบบการศกึษา ระบบความ

รบัผดิชอบทีด่เีป็นปจัจยัหลกัในการสง่เสรมิใหก้ระบวนการแปลงทรพัยากรนําเขา้ ( inputs) เป็น

ผลลพัธ ์( outputs) และ /หรอื ผลไดต่้อสงัคม ( outcomes) เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมี

ประสทิธผิล กลา่วคอื มกีารใชท้รพัยากรทางการศกึษาเพือ่บรรลผุลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูอ้ยา่ง

คุม้คา่นัน่เอง  

 

ทัง้น้ี บนเสน้ทางของการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพือ่บรรลผุลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีพ่งึ

ปรารถนา ระบบการสรา้งความรบัผดิชอบตอ้งทาํงานรว่มกบัระบบอื่นๆ ทีม่คีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่น

ไปกวา่กนั ไดแ้ก่ ระบบการเรยีนรู ้อนัไดแ้ก่ หลกัสตูร ตาํราเรยีน สือ่และเทคโนโลย ีและระบบ

สนบัสนุนการเรยีนรู ้อนัไดแ้ก่ ระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีเ่ป็นอสิระ ทัง้เรือ่งการประเมนิ

คณุภาพสถานศกึษา การพฒันาคณุภาพคร ูและการมงีบประมาณทีเ่พยีงพอต่อการยกระดบัผลการ

เรยีนของนกัเรยีน รวมถงึระบบการช่วยเหลอืและยกระดบัคุณภาพนกัเรยีน คร ูและสถานศกึษา  

ระบบความรบัผดิชอบควรถกูออกแบบใหม้เีป้าหมายเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนรูใ้ห้

บรรลผุลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีพ่งึปรารถนา กลา่วคอื เป็นระบบเพือ่มุง่พฒันาและช่วยเหลอื 

มากกวา่ระบบเพือ่มุง่ลงโทษบุคลากรทางการศกึษาและสถานศกึษา เมือ่ตรวจพบวา่โรงเรยีนใด

โรงเรยีนหน่ึงเกดิปญัหา เช่น ผลการเรยีนของนกัเรยีนตกตํ่า ตอ้งมกีลไกในการช่วยเหลอืและ

พฒันาโรงเรยีนนัน้ดว้ย มใิช่จบลงเพยีงแคก่ารลงโทษครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนเท่านัน้  
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3.2 การเติมเตม็ศกัยภาพให้ นักเรียนมี ‘ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21’ ในฐานะเป้าหมายของ

ระบบความรบัผิดชอบ  

 

ระบบความรบัผดิชอบเพือ่การพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน  และการยกระดบั

ความสามารถเพือ่เตมิเตม็ศกัยภาพของ นกัเรยีน คร ูและสถานศกึษาทีม่ปีญัหา จะเกดิขึน้ไดก้็

ต่อเมือ่มกีารกาํหนดเป้าหมาย พนัธะหน้าที ่เจา้ภาพในการรบัผดิชอบพนัธะหน้าทีต่่างๆ และระบบ

การประเมนิผลอยา่งชดัเจน เช่นน้ีแลว้ ผูม้อบหมายจงึจะสามารถกาํกบัดแูล ตดิตาม ประเมนิผล

และตรวจสอบการทาํหน้าทีข่องผูไ้ดร้บัมอบหมายได ้และผูม้อบหมายและภาครฐัจงึจะสามารถเขา้

ไปรว่มช่วยเหลอืและรว่มพฒันาในกรณทีีผู่ไ้ดร้บัมอบหมายมคีวามบกพรอ่งในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อ

บรรลเุป้าหมาย   

 

คาํถามสาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งแสวงหาคาํตอบเพือ่สรา้งระบบความรบัผดิชอบคอื ระบบความ

รบัผดิชอบถกูออกแบบขึน้เพือ่อะไร รบัผดิชอบต่อใคร และรบัผดิชอบอยา่งไร  

 

หวัใจสาํคญัของการปฏริปูระบบการศกึษาอยูท่ีก่ารสรา้งระบบความรบัผดิชอบ 

(accountability) เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาบนเสน้ทางของการ เตมิเตม็ศกัยภาพของ นกัเรยีนให้

มทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21 โดยใหโ้รงเรยีนมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อผูป้กครองและนกัเรยีนมาก

ขึน้ โดยโรงเรยีนควรเป็นหน่วยหลกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา และมอีสิระในการบรหิาร

จดัการ ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของการออกแบบหลกัสตูร วธิกีารสอน และวธิกีารวดัผลตามแนวคดิทกัษะ

แห่งศตวรรษที ่ 21 ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเจตนารมณ์ของโรงเรยีน รวมถงึตอบสนองต่อ

สภาพปญัหาและความตอ้งการชุมชน รวมถงึการฝึกอบรมพฒันาคร ูและการประเมนิคณุภาพ

สถานศกึษาภายใน โดยมกีารปฏริปูระบบการจดัทาํและเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพของ

สถานศกึษาต่อสาธารณะเพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการตดัสนิใจของผูป้กครองในการคดัเลอืกโรงเรยีน 

 

นอกจากการสรา้งระบบความรบัผดิชอบโดยตรงแลว้ การปรบัหลกัสตูร และสือ่การเรยีนรู้  

การพฒันาครู  และการพฒันาสถานศกึษา  ยงัคงเป็นหวัใจสาํคญัของการปฏริปูระบบการศกึษา 

เพราะระบบในปจัจบุนัยงัไมเ่อือ้อาํนวยใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามแนวคดิทกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 21 แต่

การปฏริปูระบบการเรยีนรูเ้พือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิทของศตวรรษที ่

21 จาํเป็นตอ้งลงมอืทาํควบคูไ่ปกบัการปฏริปูดา้นอื่นๆ เช่น การสรา้งระบบความรบัผดิชอบดงัทีไ่ด้

กลา่วไป รวมถงึการลดความเหลือ่มลํา้ของคณุภาพการศกึษา โดยปรบัการจดัสรรงบประมาณให้

พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมเพิม่มากขึน้ และสรา้งระบบใหค้วามช่วยเหลอืโรงเรยีน ครู

และนกัเรยีนทีม่ปีญัหา  
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ทัง้น้ี การปฏริปูนัน้ตอ้งดาํเนินไปทัง้สองระดบั คอื ระดบัประเทศ  ทีมุ่่งตอบโจทยด์า้นการ

สรา้งความรบัผดิชอบโดยบทบาทของรฐัเป็นสาํคญั และ ระดบัสถานศกึษา  ทีมุ่่งตอบโจทยด์า้น

ความเป็นอสิระของโรงเรยีนในฐานะหน่วยหลกัของการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาคณุภาพ

การเรยีนการสอนเป็นสาํคญั    

 

3.2.1 การปฏริปูระบบการศกึษาในระดบัประเทศ 

 

แนวทางการปฏริปูระบบการศกึษาในระดบัประเทศมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งระบบความ

รบัผดิชอบเป็นสาํคญั โดยรฐัปรบับทบาทมาเป็นผูก้าํกบัดแูลคณุภาพของระบบการศกึษา ในการน้ี 

จดุเริม่ตน้ของการปฏริปูระบบการศกึษาเพือ่สรา้งความรบัผดิชอบคอื การปฏริปูระบบการทดสอบ

มาตรฐานระดบัประเทศ ( standardized test) ใหเ้ป็นการทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ 

(literacy-based test) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 มากกวา่การทดสอบทีมุ่ง่วดั

ความรูใ้นเน้ือหาวชิาตามหลกัสตูรดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

 

เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบในระบบการศกึษา ผลการสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหม่

จะถกูนําไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิผลงานของคร ูการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา และการ

ประเมนิผลผูบ้รหิารสถานศกึษา  นอกจากนัน้ ตอ้งมรีะบบรายงานผลการสอบมาตรฐาน

ระดบัประเทศแบบใหมแ่ละผลการประเมนิครแูละสถานศกึษาต่อผูป้กครอง สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา และสาธารณชน เพือ่ใหข้อ้มลูเหลา่นัน้ถกูนําไปใชใ้นการเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครอง 

การตดิตามและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศกึษา การพฒันาคณุภาพและเขา้ช่วยเหลอื

นกัเรยีน คร ูและสถานศกึษาทีม่ปีญัหา การใหร้างวลัผูบ้รหิารโรงเรยีน และการจดัสรรงบประมาณ

ดา้นอุปสงค ์ 

 

กระบวนการสรา้งความรบัผดิชอบทัง้หมดน้ีมเีป้าหมายสดุทา้ยกเ็พือ่ใหเ้กดิการพฒันา

คณุภาพการจดัการเรยีนการสอน โดยเตมิเตม็ศกัยภาพของผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ดงั

แสดงไวใ้นภาพที ่9 
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ภาพท่ี 9 

แนวทางการปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัประเทศ  

 
ทีม่า: สมเกยีรต ิและคณะ (2556) 

 

 

3.2.2 การปฏริปูระบบการศกึษาในระดบัสถานศกึษา 

 

แนวทางการปฏริปูการศกึษาในระดบัสถานศกึษาถอืวา่โรงเรยีนเป็นศนูยก์ลางในการ

ปรบัเปลีย่น โดยโรงเรยีนตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยหลกัของการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา

คณุภาพการเรยีนการสอน  เงือ่นไขทีจ่าํเป็นของการปฏริปูคอืโรงเรยีนตอ้งมคีวามเป็นอสิระในการ

บรหิารการศกึษา โดยไดร้บังบประมาณและการสนบัสนุนทางวชิาการทีเ่พยีงพอจากรฐั  

 

การปฏริปูการศกึษาในระดบัสถานศกึษาเน้นไปทีก่ารพฒันาคณุภาพของการจดัการเรยีน

การสอนเป็นสาํคญั ภายใตห้ลกัความยดืหยุน่ ความหลากหลาย ความมพีลวตั ความมสีว่นรว่มจาก

ผูป้กครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและชุมชน และการมี

สภาพแวดลอ้มทางการศกึษาทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่10  
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ภาพท่ี 10  

แนวทางการปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัสถานศึกษา  

 
ทีม่า: สมเกยีรต ิและคณะ (2556) 

 

3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพฒันาคณุภาพของระบบการศึกษา 

 

เพือ่ใหร้ะบบการศกึษามคีณุภาพและความรบัผดิชอบมากเพยีงพอทีจ่ะตอบสนองพนัธกจิ

ในการเตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรยีนใหม้ทีกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ควรมกีารปฏริปูในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี  

 

3.3.1 การปฏริปูหลกัสตูร  

(1) การศกึษาขัน้พืน้ฐานและสายสามญัศกึษา 

 

• หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  

หลกัสตูรแกนกลางของระบบการศกึษาไทยยงัมช่ีองวา่งในการปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบั

แนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไดอ้กีมาก แมห้ลกัสตูรแกนกลางไดก้ําหนดเป้าหมายและ

ผลสมัฤทธิท์ีค่าดหวงับางประการไวค้ลา้ยกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 แต่องคป์ระกอบหลายสว่นใน

หลกัสตูรยงัไมไ่ดร้บัการออกแบบใหส้่งเสรมิการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ตามแนวคดิ 

“หลกัสตูรกระชบั” (lean curriculum – เน้นแนวคดิหลกัและคาํถามสาํคญั ไมบ่รรจเุน้ือหาลน้เกนิ ) 

“หลกัสตูรช่างคดิ” (thinking curriculum – เน้ือหาเป็นเครือ่งมอืสูท่กัษะการคดิวเิคราะหข์ัน้สงู 
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เรยีนรูภ้ายใตส้ถานการณ์จรงิ) และ “หลกัสตูรบรูณาการ” (interdisciplinary curriculum – เชื่อมโยง

ความรูแ้ต่ละสาขาวชิา มองเหน็ลกัษณะองคร์วม) (สมเกยีรตแิละคณะ, 2556) 

 

หลกัสตูรแกนกลางยงักาํหนดโครงสรา้งเวลาเรยีนอยา่งเครง่ครดั ตามสาระการเรยีนรู ้ และ

กาํหนดจาํนวนชัว่โมงเรยีนตามขอ้บงัคบัหลกัสตูรมากเกนิไป ซึง่ขดัแยง้กบัแนวคดิ “สอนใหน้้อยลง 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้” โดยนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาตอ้งเรยีนไมน้่อยกวา่ 1,000 ชัว่โมงต่อปี

การศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาตอ้งเรยีนไมน้่อยกวา่ 1,200 ชัว่โมง การศกึษา  ขณะที ่นกัเรยีน

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ในประเทศ OCED มชีัว่โมงเรยีนเฉลีย่ 802 ชัว่โมงต่อปี

การศกึษา และ 924 ชัว่โมงต่อปีการศกึษา ตามลาํดบั (OECD, 2013)   

 

การออกแบบ หลกัสตูร ในลกัษณะน้ีไมเ่อือ้ต่อการจดัการศกึษา ตามแนวทางทกัษะแห่ง

ศตวรรษที ่21  เพราะหลกัสตูรบงัคบัใหค้รตูอ้งสอนเน้ือหา จาํนวนมากใหค้รบภายในเวลาทีก่าํหนด

ไว้ ไมม่คีวามยดืหยุน่มากพอ แยกส่วนแต่ละวชิาไมเ่หน็ความเชื่อมโยง และตวัชีว้ดัองิเน้ือหา

มากกว่าองิทกัษะ แนวทางดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนการสอนภายใตแ้นวคดิทกัษะ

แห่งศตวรรษที ่ 21 ซึง่ใชว้ธิกีารเรยีนการสอนอยา่งหลากหลาย เช่น โครงงาน การแกป้ญัหาจรงิ 

การทาํงานรว่มกนั ซึง่ตอ้งใชเ้วลานอกหอ้งบรรยายและตอ้งการความยดืหยุน่ในการจดัการเรยีน

การสอน   

 

• ขอ้เสนอเชงินโยบาย 

ก. ควรออกแบบหลกัสตูรใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูท้กัษะแห่งศตวรรษที ่21 โดย 

 

- ลดรายละเอยีดเน้ือหาวชิาลง ลดจาํนวนชัว่โมงเรยีนลง แต่เพิม่ความสาํคญัแก่

แนวคดิหลกัของวชิาและเพิม่เวลาใหแ้ก่กระบวนการเรยีนรูแ้ละการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ขา้

กบัโจทยต่์างๆ เพือ่เอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนผา่นโครงงาน ทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู้

ของนกัเรยีน 

 

- ปรบัโครงสรา้งเวลาเรยีนใหย้ดืหยุน่ เช่น กาํหนดสาระการเรยีนรูต้ามช่วงชัน้ (3 

ปี เช่น มั ธยมศกึษาปีที ่ 4-6) แทนตามระดบัชัน้ เพือ่ใหค้รแูละโรงเรยีนมอีสิระในการทาํ

หลกัสตูรของโรงเรยีนและวางแผนการสอนทีห่ลากหลายและบรูรณาการขา้มสาขาวชิาได ้

 

ข. ควรส่งผูเ้ชีย่วชาญช่วยเหลอืโรงเรยีนทีย่งัไมม่ศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะออกแบบหลกัสตูร

ของโรงเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลาง และวางแผนการสอน เองได้ และมกีารจดัทาํและเผยแพรคู่่มอื

และตวัอยา่งการจดัทาํหลกัสตูรโรงเรยีนและแผนการสอนใหแ้ก่ครแูละโรงเรยีนทีต่อ้งการดว้ย    
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(2) สายอาชวีศกึษา 

 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พ.ศ. 2556   

ในสว่นของ หลกัสตูรอาชวีศกึษา หลกัสตูร ประกาศนียบตัรวชิาชพี  พ.ศ.  2556  พยายาม

แกไ้ขปญัหาขอ้วจิารณ์ ต่อหลกัสตูรเก่า และสนองตอบความตอ้งการของสถานประกอบการมากขึน้ 

ซึง่ถอืวา่เป็นทศิทางทีด่ขี ึน้ โดย สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ( สอศ. ) ไดเ้ชญิสถาน

ประกอบการเขา้รว่มกาํหนดความรูแ้ละสมรรถนะในหลกัสตูรแกนกลางใหต้รงกบัความตอ้งการและ

การเปลีย่นแปลงของภาคธุรกจิ หลกัสตูรใหมน้ี่ไดเ้น้นใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ชงิปฏบิตัจิรงิดา้น

วชิาชพีมากขึน้ เช่น เพิม่จาํนวนหน่วยกติวชิาชพี ลดจาํนวนหน่วยกติ ของวชิาความรูท้ ัว่ไปลง 

วชิาการปฏบิตัมิจีาํนวนชัว่โมงเรยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ 40 ชัว่โมงต่อ 1 หน่วยกติ เป็น  54 ชัว่โมงต่อ 1 

หน่วยกติ  

 

หลกัสตูรอาชวีศกึษาใหมน้ี่ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารจดัการศกึษาแบบทวภิาคอียา่งเป็นทางการ

อกีดว้ย ระบบทวภิาคเีป็นการจดัการศกึษารว่มกนัระหวา่งโรงเรยีนและสถานประกอบการ โดย

นกัเรยีนจะไดใ้ชเ้วลาเรยีนทฤษฎคีวามรูใ้นโรงเรยีนและไดฝึ้กอาชพีจรงิในสถานประกอบการ พรอ้ม

ทัง้ไดเ้รยีนรูก้บัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั หลกัสตูรน้ียงัเอือ้อาํนวยใหโ้รงเรยีนและสถานประกอบการ

สามารถรว่มกนัสรา้งวชิาใหมเ่องไดเ้พือ่ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมเศรษฐกจิ 

  

อยา่งไรกต็าม การออกแบบหลกัสตูรอาชวีศกึษาและการจดัการ ระบบ อาชวีศกึษาตอ้ง

ระมดัระวงั ไมใ่หเ้กดิสภาพการจดัการศกึษา ทีย่ดึแต่ผลประโยชน์ของภาคธุรกจิเพยีงอยา่งเดยีว 

เหมอืนดงักรณรีะบบอาชวีศกึษาในประเทศองักฤษทีถ่กูวพิากษ์วจิารณ์วา่เน้นฝึกฝนนกัเรยีนเฉพาะ

ความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตัเิป็นงานๆ ตามความตอ้งการของสถานประกอบการแต่ละแหง่ แต่

นกัเรยีนไมม่คีวามเขา้ใจภาพรวมของอาชพีและการผลติ  และไมไ่ดฝึ้กฝนทกัษะการปฏบิตัอิื่นที่

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางอาชพีแต่ยงัไมไ่ดเ้ป็นทีต่อ้งการของสถานประกอบการ ใน

ปจัจบุนั หลกัสตูรตอ้งไมท่าํใหน้กัเรยีนอาชวีะกลายเป็นคนงานหรอืช่างทาํงานตามสัง่เท่านัน้ หาก

ตอ้งเตมิเตม็ศกัยภาพใหน้กัเรยีนสามารถคดิแกไ้ขปญัหาเองได ้(Boreham, 2002) 

 

หลกัสตูรอาชวีศกึษาของไทยยงัไมเ่น้นทกัษะการคดิทีเ่กีย่วกบัการผลติ เช่น ความเขา้ใจ

ภาพรวมของอาชพีและอุตสาหกรรมในอาชพี การทาํงานเป็นทมี และการระบุและแกไ้ขปญัหาใน

การผลติ ทกัษะเหลา่น้ีมคีวามสาํคญัมากสาํหรบัแรงงานทีท่าํงานในองคก์รแนวราบ ซึง่การเรยีนรู้

อยา่งต่อเน่ืองไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของการทาํงานดว้ย  

 

นอกจากนัน้ การออกแบบหลกัสตูรยงัขาดการมสีว่นรว่มของสมาคมวชิาชพีและตวัแทน

แรงงาน โดยไมม่ตีวัแทนของสมาคมวชิาชพีในคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการพฒันาหลกัสตูร
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ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) พ.ศ. 2555 การขาด ตวัแทนดงักลา่ว ในกระบวน การออกแบบ

หลกัสตูรและกํากบัการจดัการศกึษา ทาํใหข้าดคน ที่จะเขา้ไป ช่วยปกป้องผลประโยชน์ดา้นการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน นกัเรยีนถูกเอาเปรยีบไดง้า่ย เช่น สถานประกอบการบางแห่งขอเขา้ รว่มจดั

การศกึษาทวภิาค ีเพราะหวงัไดแ้รงงานราคาถกูไปช่วยทาํงาน มากกวา่ตอ้งการลงทุนพฒันาผูเ้รยีน

ใหเ้ป็นแรงงานทีม่คีณุภาพ (สาํนกัตดิตามและประเมนิผลการอาชวีศกึษา, 2555)  

 

• ขอ้เสนอเชงินโยบาย  

ก. ควรปรบัหลกัสตูรอาชวีศกึษาให้ นกัเรยีน มคีวามรูแ้ละสมรรถนะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ

เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองและ มผีล ต่อความกา้วหน้าในสายอาชพีเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากทกัษะการ

ปฏบิตังิานเชงิเทคนิค เช่น นกัเรยีนควรไดเ้รยีนรูภ้าพรวมของอาชพีและอุตสาหกรรมก่อนทีจ่ะฝึก

ปฏบิตังิานจรงิเฉพาะสว่น พรอ้มทัง้ไดฝึ้กฝนการคดิแกป้ญัหาและการทาํงานเป็นทมี 

 

โครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ี( Vocational Chemical Engineering Practice 

College) หรอื V-ChEPC ซึง่เป็นการจดัการศกึษาทวภิาครีะหวา่งวทิยาลยัเทคนิคมาบต าพุด และ

สถาบนัปิโต รเลยีมไทย เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองแนวทางการ ปฏริปูหลกัสตูร โดยนกัเรยีนจะไดเ้รยีนรู้

ทฤษฎคีวามรูพ้ืน้ฐานและไดฝึ้กฝนทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาผา่นเครือ่งมอืการเรยีน ซึง่

เป็นแบบจาํลองการแกป้ญัหาต่างๆ และไดเ้รยีนรูภ้าพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีภาพรวมของ

ระบบงานและวฒันธรรมองคก์รของโรงงาน เป็นระยะเวลา  15 วนัในภาคเรยีนที ่1 หลงัจากนัน้ 

นกัเรยีนจะไดเ้ขา้ฝึกงานจรงิในแผนกควบคุมการผลติและแผนกซ่อมบาํรงุอยา่งละ 1 เดอืนในภาค

เรยีนทีส่อง นกัเรยีนเลอืกเขา้ฝึกงานอยา่งเขม้ขน้ในแผนกใดแผนกหน่ึง อกี 5 เดอืนในภาคเรยีนที ่

3 ในการฝึกอาชพีในโรงงาน นกัเรยีนจะไดร้วมกลุม่กนัแลกเปลีย่นประสบการณ์ทาํงาน เพือ่ทุกคน

ไดเ้ขา้ใจการทาํงานแต่ละสว่นและเขา้ใจความเชือ่มโยงภายในโรงงาน และในภาคการเรยีนที ่4 

นกัเรยีนจะไดฝึ้กทาํโครงงาน โดยนําความรูว้ชิาการและประสบการณ์การฝึกงานในโรงงาน  (เสมา 

พลูเวช, สมัภาษณ์, 2566) 

 

ข. ควรจดัทาํและเผยแพรชุ่ดความรูแ้ละแนวปฏบิตักิารจดัการศกึษาอาชวีะทีด่ใีหแ้ก่

วทิยาลยัอาชวีศกึษาไดเ้รยีนรู ้เช่น แนวทางการเรยีนการสอนในโครงการ V-ChEPC ขา้งตน้  

 

ค. ควรสนบัสนุนใหเ้กดิการจดัตัง้สมาคมวชิาชพี เพือ่เป็นตวัแทนของผูเ้รยีนอาชวีะ ในการ

กาํหนดหลกัสตูรและกาํกบัการจดัการศกึษาอาชวีะทัง้ระบบปกตแิละทวภิาค ีรว่มกบัสถาน

ประกอบการ นกัการศกึษา และภาครฐั 
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3.3.2 การปฏริปูระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

 

ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนในปจัจบุนั ทัง้สายสามญัและอาชวีะ ยงั ไมส่ามารถ

ประกนัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาขัน้ตํ่าใหแ้ก่นกัเรยีนได ้และไมส่ามารถนําพานกัเรยีนไปสู่การ มี

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ได ้

 

(1) สายสามญัศกึษา 

 

• สภาพปญัหา 

การสอบมาตรฐาน O-NET ซึง่นกัเรยีนทุกคนในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ตอ้งสอบ ยงั

เน้นวดัเน้ือหาความรูต้ามหลกัสตูรแกนกลาง และยงัไมค่่อยมโีจทยท์ีว่ดัความเขา้ใจและทกัษะการ

ประยกุตแ์กป้ญัหาในชวีติประจาํวนั ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ะมคีวามสาํคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต    

 

การสอบมาตรฐาน O-NET ยงัขาดกระบวนการออกขอ้สอบทีด่แีละการควบคมุคณุภาพทีด่ ี

ในช่วงทีผ่า่นมา สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ.) ยงัไมม่กีารสรา้งคลงัขอ้สอบ 

สาํหรบัการจดัสอบทุกปี แต่ยงัคงออกขอ้สอบแบบปีต่อปี แม ้สทศ.อา้งวา่มกีารตรวจคณุภาพของ

คาํถามและชุดขอ้สอบก่อนการสอบจรงิ แต่ขอ้สอบ O-NET ปี 2555 กลบัมขีอ้ผดิพลาด เช่น 

ขอ้สอบวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้ ม. 6 มโีจทยซ์ํา้กนัหลายขอ้และมโีจทยบ์างขอ้หายไป (เดลนิิวส,์ 

2556) ซึง่ยอ่มลดทอนความเชื่อมัน่ของสงัคมในคุณภาพของขอ้สอบ  

 

การสอบมาตรฐาน O-NET ยงัไมม่หีน้าทีป่ระกนัคณุภาพขัน้ตํ่าใหแ้ก่นกัเรยีน แมว้า่ผลการ

สอบ O-NET มผีลต่อการเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัและเริม่มผีลต่อการเขา้เรยีนต่อระดบั ม. 4 บา้ง แต่

ยงัไมผ่ลต่อการสาํเรจ็การศกึษาของนกัเรยีน นกัเรยีนทีย่งัมทีกัษะและความรูพ้ืน้ฐานไมเ่พยีงพอ

สาํหรบัการเรยีนชัน้ต่อไป กไ็ดร้บัการเลื่อนชัน้ โดยไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ซึง่ส่งผลเสยีต่อการเรยีนรู้

ของนกัเรยีนเอง   

 

การสอบมาตรฐานยงัไมม่กีารออกแบบระบบการจดัเกบ็และเปิดเผยขอ้มลูการสอบ เช่น 

คะแนนสอบ และขอ้มลูพืน้ฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมของนกัเรยีน อยา่งเป็น

ระบบและมคีณุภาพ ซึง่ทาํใหเ้สยีโอกาสในการจดัเกบ็ขอ้มลูทีจ่าํเป็นสาํหรบัการสรา้งความ

รบัผดิชอบและการวางแผนนโยบายพฒันาคณุภาพการศกึษา   

 

นอกจากน้ี โรงเรยีนและครยูงัขาดการสนบัสนุนดา้นความรูแ้ละเครือ่งมอืการวดัและ

ประเมนิผลนกัเรยีนดา้น การคดิวเิคราะห์ หรอืการ ทาํงานเป็นทมี เป็นตน้  รวมทัง้ความรูแ้ละ

เครือ่งมอืการประเมนินกัเรยีนเพื่อวเิคราะหจ์ดุดอ้ยของนกัเรยีน เพื่อปรบัปรงุแกไ้ข   
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• ขอ้เสนอเชงินโยบาย 

ก. ควรปรบัการสอบมาตรฐาน O-NET วดัความรูค้วามเขา้ใจ และการนําความรูไ้ปแกโ้จทย์

ปญัหาทัง้ในสาขาวชิาและ ชวีติประจาํวนัมากขึน้ (literacy-based test) ซึง่เป็นความรูแ้ละทกัษะที่

นกัเรยีนทุกคนควรม ีสาํหรบัการดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21   

 

ข. ควรสรา้งบุคลากรทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเชีย่วชาญในการออกขอ้สอบทีว่ดัความเขา้ใจ 

และจดัทาํคลงัขอ้สอบ ( Item bank) ซึง่รวบรวมขอ้สอบทีม่คีณุภาพใหม้ปีรมิาณมากพอในการใช้

หมนุเวยีน เพือ่เป็นการควบคมุคณุภาพในการจดัสอบมาตรฐานระดบัชาต ิ

 

ค. ควรปรบัการสอบมาตรฐานใหเ้ป็น การสอบไล ่ (exit exam) สาํหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 มธัยมศกึษาปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่6 เพือ่รบัประกนัคณุภาพขัน้ตํ่าใหแ้ก่

นกัเรยีน โดยนกัเรยีนทีไ่มผ่า่นควรไดร้บัการช่วยเหลอืพฒันาความรูเ้ฉพาะวชิาทีส่อบไมผ่า่น  ไม่

จาํเป็นตอ้งเรยีนใหมท่ัง้ปี  

   

ง. ควรจดัการฝึกอบรมดา้นการวดัและประเมนิผล พรอ้มทัง้สรา้งเครือ่งมอืการวดัและ

ประเมนิผลทีห่ลากหลาย เช่น การวดัประเมนิผลดว้ย แฟ้มงานและโครงงาน  เป็นตน้ และควรเป็น

การประเมนิผลเพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (formative assessment)  

 

(2) สายอาชวีศกึษา  

 

• สภาพปญัหา 

ระบบอาชวีศกึษามกีารทดสอบความรูแ้ละทกัษะของนกัเรยีน 3 ประเภท ตามตารางที่  1 

ปญัหาสาํคญัของระบบการทดสอบของระบบอาชวีศกึษาคอืความซํา้ซอ้นกนัในการวดัความรูแ้ละ

เน้ือหาของนกัเรยีน ซึง่อาจสรา้งภาระและความสบัสนแก่นกัเรยีนและโรงเรยีนได ้เช่น การสอบ

มาตรฐาน V-NET โดย สทศ. วดัความรูท้ ัว่ไปและทฤษฎวีชิาชพีตามหลกัสตูรอาชวีศกึษา ซึง่

บางสว่นซํา้ซอ้นกบัการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี ทีว่ทิยาลยัอาชวีศกึษา สงักดั สอศ. ตอ้งทดสอบ

นกัเรยีน ก่อนสาํเรจ็การศกึษาระดบั ปวช.   
 

การทดสอบในอาชวีศกึษายงัขาดกระบวนการควบคมุคณุภาพทีด่ ีเช่น ในการประเมนิ

มาตรฐานวชิาชพี สอศ. มแีนวปฏบิตักิารจดัการประเมนิ ซีง่กาํหนดวา่วทิยาลยัหรอืกลุม่วทิยาลยั

ควรเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีและสถานประกอบรว่มเป็นคณะกรรมการจดัสอบ เพือ่ควบคมุ

คณุภาพการสอน อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตั ิวทิยาลยับางแหง่ มไิด้จดัการสอบ หรอืจดัการสอบ  



18 พฤศจกิายน 2556 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีชัน้ 22 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 27 

โดยมไิดเ้ชญิผูป้ระกอบการเขา้รว่มจดัการสอบ (เจดิฤด ีชนิเวโรจน์ , สมัภาษณ์, 2556) ส่วน สทศ. 

ยงัไมม่กีารสรา้งคลงัขอ้สอบ และยงัขาดแคลนผูเ้ชีย่วชาญการออกขอ้สอบสายอาชพีดว้ย โดย 

สทศ. ไดใ้หค้รใูนวทิยาลยัออกขอ้สอบ แม ้สทศ. ยงัมปีญัหาคณุภาพ ในการจดัการสอบ  แต่กลบัมี

การเพิม่จาํนวนวชิาทีท่ดสอบมากขึน้ จาก 9 วชิา ในปี 2553 เป็น 1 3 วชิา ในปี 2554 และเป็น 2 3 

วชิาในปี 25553

4
  

 

ตารางท่ี 1 สรปุสาระสาํคญัของแนวทางการสอบในอาชวีศกึษา 

ประเภทการสอบ ผูจ้ดัการสอบ ความรูแ้ละสมรรถ

นะะท่ีวดัในการสอบ 

กระบวนการควบคมุ

คณุภาพ 

การใช้รบัประกนั

คณุภาพขัน้ตํา่ของ

นักเรียน  

การประเมนิมาตรฐาน

วชิาชพี  

สาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา (สอศ.)  

และวทิยาลยั

อาชวีศกึษา 

ความรูท้ ัว่ไป ทฤษฎี

วชิาชพี และทกัษะการ

ปฏบิตั ิตามหลกัสตูร

อาชวีศกึษา  

มแีนวปฏบิตัวิา่ การจดั

สอบควรมสีถาน

ประกอบการและ

ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีเขา้

ร่วมดว้ย 

  

มกีารส่งตวัอย่าง

ขอ้สอบกลางไปยงั

วทิยาลยั 

ปี 2556 เพิง่ถูก

กาํหนดใหม้ผีลต่อการ

สาํเรจ็การศกึษา  

การสอบมาตรฐาน V-

NET  

สถาบนัทดสอบทาง

การศกึษาแห่งชาต ิ

(สทศ.) 

ความรูท้ ัว่ไปและทฤษฎี

วชิาชพีตามหลกัสตูร

อาชวีศกึษา  

 

ยงัไมม่กีารสรา้งคลงั

คลงัทีด่ขีอ้สอบ 

 

ใหค้รใูนวทิยาลยั

อาชวีศกึษาร่วมออก

ขอ้สอบ  

 

ขาดแคลนผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการออกขอ้สอบ 

 

ขาดการมสี่วนร่วมของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพี  

ยงัไมม่ผีลต่อการสาํเรจ็

การศกึษา 

 

เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในการ

ประเมนิคณุภาพ

สถานศกึษาภายนอก 

การทดสอบมาตรฐาน

วชิาชพี 

วทิยาลยัร่วมดว้ย

สมาคมหรอืองคก์ร

วชิาชพีทีไ่ดร้บัการ

รบัรองจากสาํนกังาน

รบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพ

การศกึษา  (สมศ.) 

ความรูแ้ละสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวชิาชพี

ซึง่ถกูกาํหนดขึน้จาก

สมาคมหรอืองคก์ร

วชิาชพีในแต่ละสาขา

อาชพี   

กาํหนดวา่การจดัสอบ

ตอ้งมสีถาน

ประกอบการและ

ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีเขา้

ร่วมดว้ย  

ยงัไมม่ผีลต่อการสาํเรจ็

การศกึษา 

 

เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในการ

ประเมนิคณุภาพ

สถานศกึษาภายนอก 

ทีม่า: รวบรวมโดยคณะผูว้จิยั  

 

                                                
4 ดจูาํนวนวชิาของการสอบ V-NET ใน http://www.onetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx  

http://www.onetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx�
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ขณะทีก่ารทดสอบมาตรฐานวชิาชพีถกูกาํหนดวา่ตอ้งใหส้ถานประกอบการและผูเ้ชีย่วชาญ

วชิาชพีมสีว่นรว่มจดัการทดสอบ แต่ปจัจบุนั ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพียงัมคีวามพรอ้มคอ่นขา้งน้อย โดย

มเีพยีงสมาคมโรงแรมไทยเท่านัน้ทีไ่ดจ้ดัทาํมาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัการทดสอบน้ี4

5
  

 

นอกจากน้ี ผลการทดสอบอาชวีศกึษายงัไมถ่กูนํามาใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสนิการสาํเรจ็

การศกึษา โดยปี 2556 สอศ. เพิง่กาํหนดใหผ้ลการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีน้ีมผีลต่อการสาํเรจ็ ที่

ผา่นมา นกัเรยีนทีม่ทีกัษะไมถ่งึเกณฑข์ัน้ตํ่ากส็าํเรจ็การศกึษาและออกสูต่ลาดแรงงาน ซึง่ยอ่ม

สง่ผลใหส้ถานประกอบการไมม่คีวามเชือ่มัน่ในวฒุกิารศกึษาสายอาชพี     
 

• ขอ้เสนอเชงินโยบาย 

ก. ควรลดความซํา้ซอ้นของการทดสอบ โดยใหม้กีารทดสอบเพือ่วดัความรูอ้นัหน่ึง และ

เพื่อวดัทกัษะการปฏบิตัจิรงิอกีอนัหน่ึง 

  

ข. ควรปรบัการสอบมาตรฐาน V-NET เป็นการสอบเพือ่วดัความเขา้ใจดา้นทฤษฎแีละการ

นําความรูไ้ปแกโ้จทยป์ญัหาในสถานประกอบการหรอืโรงงาน และควรจดัทาํคลงัขอ้สอบ โดย

ผูเ้ชีย่วชาญขอ้สอบ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาชพี ผูเ้ชีย่วชาญหลกัสตูร และครผููส้อน ควรมสีว่นรว่มในการ

ออกขอ้สอบ   

 

ค. ควรกาํหนดใหก้ารประเมนิมาตรฐานวชิาชพีวดัทกัษะการปฏบิตัพิืน้ฐานและการปฏบิตัิ

แกโ้จทยป์ญัหาจรงิ โดยควรมตีวัแทนสถานประกอบการและผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีเขา้รว่มกาํหนด

เกณฑก์ารประเมนิและการประเมนิดว้ย  

ทัง้น้ี ควรสนบัสนุนสมาคมวชิาชพีต่างๆ เรง่พฒันามาตรฐานวชิาชพี เพือ่นํามาใชเ้ป็นสว่น

หน่ึงของเกณฑก์ารประเมนิ 

 

ง. ควรปรบัการสอบทัง้สองขา้งตน้เป็นการสอบไล่  (exit-exam) เพือ่รบัประกนัคณุภาพขัน้

ตํ่าใหแ้ก่นกัเรยีน โดยนกัเรยีนทีไ่มผ่่านควรไดร้บัการช่วยเหลอืพฒันาความรูแ้ละทกัษะ 

 

3.3.3 การปฏริปูระบบการพฒันาคณุภาพครู 

การฝึกอบรมครทูัง้สายสามญัและสายอาชวีะยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาการสอนของครแูละ

ช่วยยกระดบัสมรรถนะการสอนของครใูหส้งูขึน้ได ้และการประเมนิคณุภาพและผลงานของครกูไ็ม่

สามารถกระตุน้ใหค้รเูอาใจใสก่ารพฒันาคณุภาพการสอนและผลการเรยีนของนกัเรยีนได ้ 

                                                
5
ปจัจุบนั หน่วยงานทีส่ถานศกึษาสามารถขอรบัการทดสอบ ประกอบดว้ย สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา สมาคมวทิยาลยั

เทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรมพฒันาฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิและสมาคมโรงแรมไทย (สมศ., 2555) 
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(1) การฝึกอบรมคร ู 

 

• สภาพปญัหาสายสามญั5

6  

สภาพปญัหาสาํคญัในปจัจบุนัของระบบการฝึกอบรมครคูอื ครแูละโรงเรยีนยงัไมส่ามารถ

เลอืกหลกัสตูรและรปูแบบการฝึกอบรมไดต้รงกบัความตอ้งการและปญัหาทีเ่ผชญิ ทีผ่่านมา ภาครฐั

สว่นกลางยงัจดัหาผูฝึ้กอบรมใหท้าํหลกัสตูร การอบรมสว่นใหญ่เป็นการฟงับรรยายมากกวา่การฝึก

ปฏบิตัจิรงิ และยงัขาดระบบตดิตามและสนบัสนุนใหม้กีารนําความรูไ้ปใชจ้รงิ จงึทาํใหก้ารอบรม

สิน้สดุลงเพยีงขัน้ตอนของการสรา้งและถ่ายทอดความรู ้แต่ไปไมถ่งึขัน้ตอนของการนําความรูม้า

ปฏบิตั ิการฝึกปฏบิตั ิและการทบทวนและแลกเปลีย่นเพื่อแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตั ิ 

 

อกีทัง้ การฝึกอบรมยงัไมส่อดคลอ้งกบัการประเมนิสมรรถนะการสอนอยา่งเป็นระบบ โดย

ผลการประเมนิสมรรถนะการสอนในการประเมนิเลือ่นขัน้เงนิเดอืนและการประเมนิวทิยฐานะไมไ่ด้

ถกูนํามาพจิารณาวเิคราะหจ์ดุเดน่จดุดอ้ยของคร ูเพือ่วางแผนการฝึกอบรม และไมไ่ดนํ้าถกูนํามา

วดัผลทีเ่กดิขึน้จรงิภายหลงัการฝึกอบรม เพือ่ปรบัปรงุการฝึกอบรม  

 

ความไมส่อดคลอ้งน้ีกอ็าจสง่ผลใหค้รบูางคนไมเ่หน็ความสาํคญัของการฝึกอบรม และมุง่

ทาํตามสิง่ทีถ่กูประเมนิมากกวา่ หรอืบางคนอาจสบัสนเพราะไมท่ราบวา่ตวัเองมจีดุเดน่จดุดอ้ยและ

ควรพฒันาดา้นใดในแต่ละปี     

 

โรงเรยีนยงัขาดครผููนํ้าทีม่หีน้าทีด่แูลการเรยีนรูก้นัภายในโรงเรยีน โดยครทูีม่วีทิยฐานะสงู

กลบัไมม่หีน้าทีด่แูลงานสว่นน้ี แมบ้างโครงการฝึกอบรมไดก้าํหนดใหค้รเูก่ง (ครทูีม่ผีลการทดสอบ

ก่อนการฝึกอบรมสงู) มหีน้าทีช่่วยเหลอืและดแูลการเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเพื่อนครใูนโรงเรยีนและ

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา แต่การช่วยเหลอืและการดแูลน้ีกม็ปีญัหา เพราะครเูก่งบางคนทีม่วีทิยฐานะไม่

สงู ไมส่ามารถดแูลการเรยีนรูข้องครวูทิยฐานะสงูแลว้ได ้และครเูก่งมหีน้าทีเ่พิม่ขึน้ แต่กลบัยงัไมไ่ด้

มคีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี 

 

• สภาพปญัหาสายอาชวีะ  

การฝึกอบรมสายอาชวีศกึษาไดม้กีารสาํรวจความตอ้งการของครแูละไดเ้ริม่กระจายอาํนาจ

ใหโ้รงเรยีนตดัสนิใจจดัหาผูฝึ้กอบรมเอง เพือ่ขจดัปญัหาการฝึกอบรมไมต่รงกบัความตอ้งการ ในปี 

                                                
6 สรปุความและเรยีบเรยีงจาก สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์และคณะ (2556) บทที ่4   
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2555 โครงการครคูลงัสมองไดจ้ดัสรรเงนิใหโ้รงเรยีนแห่งละ 344,000 บาท จดัหาครตู่างประเทศ

และผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีเขา้จดัการอบรมในวทิยาลยั  

 

แมว้ทิยาลยัอาชวีศกึษามอีาํนาจการตดัสนิในการจดัฝึกอบรมมากขึน้ แต่กม็คีวามกงัวลวา่

วทิยาลยับางแหง่อาจไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมไดต้รงกบัปญัหาและพฒันาคณุภาพครไูดจ้รงิ เช่น 

วทิยาลยับางแหง่จดัการฝึกอบรม โดยไมไ่ดม้กีารทดสอบสมรรถนะก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพือ่

วเิคราะหป์ญัหาและออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรม และวทิยาลยัยงัขาดการตดิตามการนําความไป

ปฏบิตัจิรงิและการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัภายในโรงเรยีน  (สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากร

อาชวีศกึษา , 2555) สาเหตุสาํคญัหน่ึงกค็งเพราะขาดครผููนํ้า เหมอืนกรณกีารฝึกอบรมครใูน สาย

สามญัศกึษา  

 

การฝึกอบรมครยูงัมกัแยกขาดออกจากบรบิทของสถานประกอบการจรงิ โดยมคีรทูีไ่ดร้บั

การฝึกอบรมในสถานประกอบการเพยีงแค ่602 คนในปี 2553 6

7
 และ 473 คน ในปี 2555 สว่นที่

เหลอืสว่นใหญ่เขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารนอกสถานประกอบการ (ขอ้มลูสาํนกัพฒันาสมรรถนะ

ครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา , 2555) แมภ้าคธรุกจิไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

บางโครงการ แต่ครไูดเ้รยีนรูเ้ฉพาะสว่นทีนํ่ามาอบรมเท่านัน้ ครไูมไ่ดเ้รยีนรูร้ะบบการทาํงานจรงิ

ของสถานประกอบการ ไมไ่ดเ้รยีนรูว้า่เทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูท้ีนํ่ามาสอนเชือ่มโยงอยา่งไรกบั

สว่นอื่นในสถานประกอบการ และไมท่ราบถงึความรูแ้ละสมรรถนะทีต่อ้งการในสถานประกอบการ 

ซึง่ยอ่มเป็นขอ้จาํกดัในการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในระบบปกตแิละระบบทวภิาค ีทีต่อ้งการให้

นกัเรยีนสามารถเชือ่มเขา้ใจภาพรวมของการทาํงานดา้นวชิาชพีในสถานประกอบการ   

 

ครสูว่นใหญ่ไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพรา ะตอ้งใชเ้วลานาน (ปจัจบุนั 

กาํหนดวา่อยา่งน้อย 30 วนัต่อ 1 ปีการศกึษา) ในขณะทีว่ทิยาลยัไมต่อ้งการใหค้รอูอกนอกโรงเรยีน 

ซึง่ยิง่ทาํใหภ้าะการขาดแคล นบุคลากรสงูขึน้ แมว้ทิยาลยัวางแผนจะใหค้รเูขา้ฝึกอบรมในช่วงปิด

เทอม แต่วทิยาลยัไมส่ามารถทาํตามแผนได ้เพราะไดร้บังบประมาณลา่ชา้  (ฉะออ้น สมอ่อ น, 

สมัภาษณ์, 2556)  

 

นอกจากตน้ทุนดา้นเวลาแลว้ การฝึกอบรมในสถานประกอบการยงัมตีน้ทุนการเงนิสงูกวา่

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การฝึกอบรมในสถานประกอบการมตีน้ทุนต่อหวัอยูท่ี ่13 ,926 บาท ใน

ปี 2553 และ 11 ,594 บาท ในปี 2555 ขณะทีก่ารฝึกอบรมเชงิปฏบิตัมิตีน้ทุนอยูป่ระมาณ 4 ,000-

6,000 บาท (สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา, 2555)    

 

                                                
7 ขอ้มลูการฝึกอบรมครอูาชวีะ ปี 2553 มาจากเวบ็ไซตเ์กา่ของ สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา 

http://www.bpcd.net/index1.html 
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• ขอ้เสนอเชงินโยบาย  

ก. รฐัควร ปรบับทบาท ในการฝึกอบรมครู จากผูจ้ดัหามาเป็นผูก้ํากบัดแูลคุณภาพและการ

จดัการความรู ้และปรบัเปลีย่นใหโ้รงเรยีนเป็นหน่วยหลกั โดยโรงเรยีนไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

และมอีาํนาจในการตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูรและผูอ้บรมเองใหส้อดคลอ้งตอ้งตามความตอ้งการและ

สภาพปญัหาทีต่นเผชญิ  

 

ข. ควรสนบัสนุนการ นําผลการประเมนิสมรรถนะครมูา วเิคราะหเ์พือ่วางแผนการฝึกอบรม

และประเมนิคณุภาพการฝึกอบรม 

 

ค. ควรสนบัสนุนการฝึกอบรมครทูีเ่น้นการนําความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ การฝึกปฏบิตั ิและ

การทบทวนและแลกเปลีย่นเพื่อแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตั ิโดย กาํหนดใหค้รวูทิยฐานะสงูเขา้มามี

สว่นรว่มในการสนบัสนุนใหเ้กดิ การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัภายในโรงเรยีน สาํหรบัการอาชวีศกึษา 

ควรตอ้งสนบัสนุนใหค้รไูดม้โีอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมในสถานประกอบการมากขึน้ โดยขอความ

รว่มมอืสง่ครเูขา้รว่มการฝึกอบรมของสถานประกอบการ 

 

ง. ควรลดภาระงานทีไ่มเ่กีย่วกบัสอนของคร ูเพือ่เอือ้อาํนวยใหค้รไูดม้โีอกาสฝึกอบรมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ปรบัปรงุการจดัสรรและโอนงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอื

ใหโ้รงเรยีนสามารถบรหิารงบประมาณดงักลา่วขา้มปีงบประมาณได ้

 

(2) การประเมนิผลงานของครเูพือ่ใหผ้ลตอบแทน 

 

• สภาพปญัหา 

สภาพ ปญัหาสาํคญั ของ การประเมนิผลงานของครเูพือ่ใหผ้ลตอบแทน คอื ระบบ

ผลตอบแทนครไูมไ่ดข้ึน้อยูก่บั สมรรถนะการสอนและ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ทาํใหค้รู

ขาดความรบัผดิชอบต่อผูเ้รยีนในเชงิระบบ 

 

การประเมนิผลงานของครเูพือ่ใหผ้ลตอบแทน ในสายอาชวีะและสายสามญัมรีปูแบบและ

หลกัเกณฑเ์หมอืนกนั โดยแบ่งเป็น การประเมนิ เพื่อเลื่อนเงนิเดอืนและ การประเมนิ เพือ่เลือ่นวทิย

ฐานะ  

 

การประเมนิเพือ่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน : แบ่งออกเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลงานการปฏบิตังิาน

หรอืผลต่อผูเ้รยีน ดา้นการรกัษาวนิยั ดา้นคณุธรรม  และดา้นจรรยาบรรณวชิาชพี โดยมี น้ําหนกั

คะแนนอยูท่ี ่60:10:10:20 ตามลาํดบั  



32 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 เรือ่ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” 

 

การประเมนิในสว่นผลงานการปฏบิตังิานยงั ไมม่กีารพจิารณาผลการเรยีนและคะแนนสอบ

มาตรฐานของนกัเรยีนแต่อยา่งใด และการประเมนิดา้นอื่นๆ รวมทัง้การประเมนิดา้นสมรรถนะการ

สอนนัน้ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูอ้าํนวยการ และคณะผูป้ระเมนิ  ซึง่แต่งตัง้โดยผูอ้ํานวยการ โดย

ผูอ้าํนวยการและคณะผูป้ระเมนิ มอีาํนาจในการกาํหนดวธิกีารประเมนิเอง เพราะ แบบประเมนิการ

เลือ่นขัน้เงนิเดอืนไมไ่ดก้าํหนดตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ และหลกัฐานในการประเมนิ  

 

แต่ผูอ้าํนวยการและคณะกรรมการไม่ จาํเป็นตอ้ง ประเมนิอยา่งเขม้งวดเพื่อใหผ้ลประเมนิ

ตรงตามผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ เพราะแม้ การประเมนิที่ผดิพลาดจะส่งผลลบต่อคณุภาพโรงเรยีนและ

เพิม่ภาระทางการคลงัของประเทศ แต่ไมก่ระทบต่อผลตอบแทนของผูอ้าํนวยการ เช่น ตาม

กฎระเบยีบ โรงเรยีนจะเลือ่นเงนิเดอืน 2 ขัน้ต่อปีใหค้รไูดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของครทูัง้หมด  โรงเรยีน

บางแห่งใชร้ะบบหมนุเวยีน โดยเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 2 ขัน้ใหก้บัครูแต่ละกลุม่สาระหมนุเวยีนกนัไป 

และถา้มงีบประมาณเพยีงพอ กจ็ะเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 1 .5 ขัน้ใหแ้ก่ทุกคน สถานการณ์เหลา่น้ีลว้น

แลว้แต่ทาํใหค้รทูีต่ ัง้ใจและมผีลงานจรงิหมดกาํลงัใจในการทาํงาน (สมเกยีรต ิและคณะ, 2556) 

 
การประเมนิเพือ่เลือ่นวทิยฐานะ : แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมวีนิยัและคณุธรรม ดา้น

การมคีวามรูค้วามสามารถ และดา้นผลปฏบิตังิาน โดยแต่ละดา้นมน้ํีาหนกัเท่ากนั  

 

ผลการสอบมาตรฐาน ถกูนํามาพจิารณาในการประเมนิ ดา้นผลปฏบิตัิ งาน เพยีงรอ้ยละ 10 

ของคะแนนในดา้นผลปฏบิตังิาน หรอืรอ้ยละ 3.3 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ในขณะทีผ่ลงานวชิาการ

มน้ํีาหนกัรอ้ยละ 40 ของการประเมนิดา้นผลปฏบิตังิาน  ภายใตก้ารประเมนิแบบน้ี ครบูางคนกย็อ่ม

เหน็ความสาํคญัของการทาํผลงานวชิาการมากกวา่การพฒันาคณุภาพการสอน  

 

การประเมนิดา้นการมคีวามรูค้วามสามารถ  ยงัเน้นพจิารณาความสมบรูณ์และจดุบกพรอ่ง

ของเอกสารและการบนัทกึตามหลกัวชิาการ โดยไมไ่ดม้กีารเขา้สงัเกตการสอนจรงิในหอ้งเรยีน

อยา่งจรงิจงั  เช่น  ในการประเมนิความสามารถการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ผูป้ระเมนิจะตรวจสอบเอกสาร

การวเิคราะหว์่ามจีดุบกพรอ่งหรอืไม่ อยา่งไร หากไมม่จีดุบกพรอ่งเลย ครจูะไดค้ะแนนการประเมนิ

เตม็ แ มว้า่ ผูป้ระเมนิจะไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่เอกสารดงักลา่ววเิคราะหค์วามตอ้งการของ

นกัเรยีนไดถู้กตอ้งหรอืไม ่เป็นตน้ 

 

• ขอ้เสนอเชงินโยบาย 

ก. ควรปรบั การประเมนิเพือ่ เลือ่นขัน้เงนิเดอืนและวทิยฐานะ ใหม้น้ํีาหนกั ของผลการ สอบ

มาตรฐานของนกัเรยีน และสมรรถนะการสอนของครมูากขึน้  เพื่อใหค้รูเอาใจใส่การพฒันาคณุภาพ

การสอนและผลการเรยีนของนกัเรยีนมากขึน้  
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ทัง้น้ี การประเมนิผลงานครดูว้ยผลการสอบควรวดัจากพฒันาการผลการเรยีนของนกัเรยีน 

เพือ่ขจดัผลของปจัจยัอื่นทีไ่มเ่กีย่วกบัการคณุภาพการสอนของคร ูซึง่เป็นวธิวีดัทีเ่ป็นธรรมต่อครทูี่

สอนนกัเรยีนในโรงเรยีนทีม่ปีญัหาเชงิคณุภาพ สว่น การประเมนิสมรรถนะ สอน ควรใชว้ธิี

สงัเกตการณ์การสอนจรงิในหอ้งเรยีนรว่มกบัการพจิารณาเอกสาร เช่น แผนการสอน 

 

ข. การประเมนิผลงานของ ครวูทิยฐานะสงู ซึง่มบีทบาท หน้าทีด่แูล การพฒันา ครู  อาจ

พจิารณาพฒันาการสมรรถนะการสอนของครใูนความดแูลเป็นอกีตวัชีว้ดัหน่ึง 

 

3.3.4 การประเมนิคณุภาพสถานศกึษา 

 

• สภาพปญัหา 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) มหีน้าทีต่รวจประเมนิ

สถานศกึษาทุกแห่งในทุก 5 ปี แต่ระบบการประเมนิคณุภาพภายนอกน้ียงัมปีญัหาหลายประการที่

ทาํใหผ้ลการประเมนิไมส่ะทอ้นคณุภาพของโรงเรยีน ดงัจะเหน็ไดภ้าพที ่ 11 ซึง่แสดง จาํนวน

สถานศกึษาทีผ่า่นการประเมนิคณุภาพภายนอกมากขึน้ ทัง้ทีผ่ลการเรยีนของนกัเรยีนลดลง  

 

ภาพท่ี 11 

จาํนวนโรงเรียนและวิทยาลยัอาชีวศึกษาท่ีผา่นการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก  
หน่วย: รอ้ยละ  

 
ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

        ผลการประเมนิโรงเรยีนสามญัขัน้พืน้ รอบ 3 (2554 – 2558) เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ ณ เดอืนพฤศจกิายน 2555    

        ผลการประเมนิวทิยาลยัอาชวีศกึษารอบ 3 เป็นขอ้มลูในปี 2554  
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34 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 เรือ่ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” 

การประเมนิคณุภาพสถานศกึษาภายนอกยงัไมใ่หค้วามสาํคญักบัผลการเรยีนของผูเ้รยีน

เท่าทีค่วร เช่น มาตรฐานที ่5 ในการประเมนิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบสาม วดัจาํนวนนกัเรยีนทีม่ ี

ผลสอบมาตรฐานในระดบัด ีโดยผลสอบมาตรฐานระดบัดหีมายถงึ ระดบัทีค่ะแนนไดส้งูกวา่

ขดีจาํกดัล่างของค่าเฉลีย่ของการสอบ O-NET แต่ผลการสอบ O-NET เฉลีย่มขีดีจาํกดัลา่งตํ่ามาก

ในเกอืบทุกวชิาและไมส่ะทอ้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่าดหวงั เช่น ในปีการศกึษา 2555 วชิา

คณติศาสตรช่์วงชัน้ที ่4 (มธัยมศกึษาปีที ่6) มคี่าขดีจาํกดัล่างเพยีง 22 จาก 100 คะแนนเท่านัน้7

8
   

 

ตวับ่งชีท้ี ่2 ในการประเมนิอาชวีศกึษารอบสามกพ็จิารณาจาํนวนผูเ้รยีนชัน้ปีสดุทา้ยทีส่อบ

ผา่นการทดสอบผลการสอบ V-NET แต่เกณฑค์ะแนนสอบผา่นกถ็อืวา่คอ่นขา้งตํ่า เช่น ในปี

การศกึษา 2555 เกณฑค์ะแนนสอบระดบั ปวช. เท่ากบั 133 คะแนนจาก 300 คะแนน 8

9
 และตวัชีว้ดั

ที ่3 ในการประเมนิอาชวีศกึษา พจิารณาจาํนวนนกัเรยีนทีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานวชิาชพีจาก

องคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบั แต่ สมศ. กอ็นุมตัใิหส้ถานศกึษาทีย่งัไมไ่ดท้าํการทดสอบน้ี สามารถใช้

จาํนวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.5 ขึน้ไปแทนได 9้

10
 ซึง่ครแูละโรงเรยีนบางแห่งอาจปรบั

ใหก้ารสอบในโรงเรยีนงา่ยขึน้ เพือ่ผา่นการประเมนิ   

 

การประเมนิยงัมตีวัชีว้ดับางตวัทีว่ดัไดย้ากและไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัคณุภาพการสอน 

เช่น  ในการประเมนิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มตีวับ่งชีท้ีป่ระเมนิสนุทรยีภาพอนัเป็นภาวะภายในของ

ผูเ้รยีน ซึง่เป็นสิง่ทีว่ดัไดย้าก ในทางปฏบิตั ิเกณฑก์ารประเมนิของ สมศ. วดัจาํนวนนกัเรยีนทีเ่รยีน

วชิาพฒันาสนุทรยีภาพและนโยบายการสง่เสรมิสนุทรยีภาพของโรงเรยีน ซึง่ไมไ่ดส้ะทอ้นภาวะ

สนุทรยีภาพของนกัเรยีน  

 

ตวับ่งชีท้ี ่1 ในประเมนิสถานศกึษาอาชวีศกึษา วดัการไดง้านทาํเกีย่วกบัสาขาทีเ่รยีน

ภายใน 1 ปีของนกัเรยีน แต่ตวัชีว้ดัน้ีไมไ่ดส้ะทอ้นคณุภาพการจดัการศกึษา เพราะการมงีานทาํ

ตรงกบัสาขาทีเ่รยีนนัน้ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลยัเพยีงอยา่ง

เดยีว แต่ยงัขึน้ อยูก่บัสถานการณ์ของเศรษฐกจิ หรอืตวับ่งชีท้ี ่5 ประเมนิผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม 

สิง่ประดษิฐส์รา้งสรรคห์รอืงานวจิยัของครทูีไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ ซึง่กไ็มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัคณุภาพ

การสอน แต่โรงเรยีนบางแหง่จาํเป็นตอ้งมาสนบัสนุนครใูหท้าํงานวจิยัทุกปีไปประกวดรางวลั เพือ่

รองรบัการประเมนิ แทนทีจ่ะสนบัสนุนครใูหจ้ดัการเรยีนการสอนอยา่งมคีณุภาพ  

  

                                                
8 ดขูอ้มลูไดใ้น http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=121 
9 ดปูระกาศ เรือ่งเกณฑก์ารสอบผา่นการทดสอบ V-NET ทีใ่ชป้ระกอบการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามดา้นการอาชวีศกึษา 

ตวับ่งชีท้ี ่2 ปีงบประมาณ 2555 ใน http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/?GroupID=39 
10 ดสูรุปประเดน็คาํถาม-คาํตอบ สาํหรบัผูป้ระเมนิภายนอกและสถานศกึษาอาชวีศกึษาใน: 

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=4  

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/?GroupID=39�
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=4�
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กระบวนการเกบ็ขอ้มลูยงัขาดความน่าเชือ่ถอืและสง่ผลลบต่อการพฒันาคณุภาพ

สถานศกึษา โดยผูป้ระเมนิภายนอกมเีวลาลงพืน้ทีโ่รงเรยีนละ 3 วนัเท่านัน้ และมเีวลาตรวจเยีย่ม

จรงิเพยีง 1 วนัครึง่เท่านัน้ เน่ืองดว้ยเวลาจาํกดั กระบวนการประเมนิเน้นเอกสาร เช่น รายงานการ

ประเมนิคณุภาพตนเองหรอืรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน มากกวา่การเขา้สงัเกต ซึง่สง่ผล

ลบใหโ้รงเรยีนบางแห่งตกแต่งเอกสารและปกปิดจดุดอ้ยของโรงเรยีน เพื่อรอรบัการประเมนิ

ภายนอก มากกวา่จะหาจดุบกพรอ่ง เพือ่การแกไ้ขพฒันา  

 

เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นการเกบ็ขอ้มลูขา้งตน้และความสามารถของผูป้ระเมนิ ผูป้ระเมนิมกั

เสนอคาํแนะนําการพฒันาทีม่ปีระโยชน์ไมม่ากกบัสถานศกึษา โดยขอ้เสนอแนะมกัมเีน้ือหากวา้ง

เกนิไปจนไมม่ปีระโยชน์ในการแกป้ญัหาเฉพาะของแต่ละโรงเรยีน เช่น ผูป้ระเมนิเสนอแนะใหม้กีาร

พฒันาคณุภาพครใูหส้ามารถสอนแบบนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง แต่ไมไ่ดว้เิคราะหล์งลกึต่อไปวา่อะไร

เป็นปญัหาทีก่ัน้ขวางการพฒันาคณุภาพและควรแกอ้ยา่งไร  

 

นอกจากน้ี สมศ. มทีรพัยากรบุคลากรจาํกดั เมือ่เทยีบกบัจาํนวนสถานศกึษาทีต่อ้งประเมนิ 

ในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สมศ. ตอ้งประเมนิสถานศกึษาประมาณ 34,000-35,000 แห่ง แต่มจีาํนวน

ผูป้ระเมนิลดลงเหลอื 2,305 คนในรอบ สาม 10

11
จาก 2,631 คนในรอบสองและ 5,532 คนในรอบแรก 

ในระดบัอาชวีศกึษา สมศ. ตอ้งประเมนิสถานศกึษา 700-800 แหง่ แต่มจีาํนวนผูป้ระเมนิลดลง

เหลอื 298 คนในรอบสอง จาก 539 คนในรอบแรก (สมศ., 2550ก 2550ข และ2553)    

 

สว่นการประเมนิคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาเองกย็งัมปีญัหาในเชงิคณุภาพ โดยมุง่

กระทาํเพือ่สนบัสนุนระบบประเมนิคณุภาพภายนอกมากกวา่จะเป็นไปเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีน

การสอนในโรงเรยีนเป็นทีต่ ัง้ กระนัน้ การประเมนิคณุภาพภายนอกยงัเชือ่มโยงการใชป้ระโยชน์

จากการประเมนิคณุภาพภายในไดไ้มด่พีอ เช่น ผูป้ระเมนิภายนอกไมไ่ดร้บัรายงานการประเมนิ

คณุภาพภายในก่อนออกตรวจประเมนิโรงเรยีน เป็นตน้  

 

• ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

ก. ควรปรบัการประเมนิภายนอกใหเ้ป็นการประเมนิตามระดบัปญัหา ( risk-based 

inspection) โดยผูป้ระเมนิเน้นลงพืน้ทีต่รวจประเมนิและใหค้วามช่วยเหลอืเฉพาะโรงเรยีนทีม่ ี

คณุภาพตํ่ามากเท่านัน้ การคดัแยกโรงเรยีนทีม่ปีญัหาควรพจิารณาจากผลการสอบมาตรฐานของ

นกัเรยีน   

 

                                                
11ขอ้มลูจาก สมศ. ณ สิน้ปี 2555 
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ข. ควรปรบับทบาทของ สมศ. ใหเ้ป็นหน่วยสนบัสนุนดา้นการจดัการและเผยแพรค่วามรู้

เกีย่วกบัการประเมนิใหแ้ก่โรงเรยีน และกาํหนดกฎเกณฑข์ัน้ตํ่าเท่าทีจ่าํเป็นสาํหรบัการประเมนิ

คณุภาพภายในของโรงเรยีน  

 

ค. อาจกาํหนดใหม้กีารประเมนิภายนอกเฉพาะเรือ่ง ( thematic inspection) โดยเลอืกบาง

ประเดน็ เช่น การใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการเรยีนการสอน หรอืสุม่ประเมนิในระดบัพืน้ทีห่รอื

ประเทศ เช่น โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีห่า่งไกลและขาดแคลนทรพัยากรทางการศกึษา เป็นตน้ เพือ่

ประเมนิและเสนอขอ้แนะนําทีช่ดัเจน  

 

ง. ควรสนบัสนุนโรงเรยีนใหท้าํการประเมนิคณุภาพภายในเพือ่พฒันาคณุภาพ โดยสะทอ้น

ใหเ้หน็จดุแขง็และจดุอ่อนของสถานศกึษาตามทีเ่ป็นจรงิแบบไมมุ่ง่ตดัสนิ แต่มบีทบาทในการชี้

ปญัหาเพื่อแกไ้ขปรบัปรงุ และอาจเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีของโรงเรยีน เช่น ผูป้กครองและ

ชุมชน เขา้มสีว่นรว่มในกระบวนการประเมนิคณุภาพภายใน   

 

ทัง้น้ี การประเมนิคณุภาพภายในควรเน้นการประเมนิกระบวนการเรยีนการสอนและ

คณุลกัษณะของผูเ้รยีน เช่น ความเป็นพลเมอืง ความมจีรยิธรรม รวมถงึการประเมนิหน้าทีด่า้นการ

สนบัสนุนการศกึษาของโรงเรยีน เช่น การสรา้งระบบใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ

โรงเรยีน เป็นตน้ 

 

3.4 การยกระดบัอาชีวศึกษาให้เป็นทางเลือกคณุภาพ: กรณีศึกษานโยบายเพ่ิมสดัส่วน

นักเรียนสายอาชีวะต่อสายสามญั เป็น 51:49 

3.4.1 โครงสรา้งระบบการศกึษาไทย 

 

ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ลอืกเรยีนสายอาชวีะลดลง ซึง่น่าจะยิง่ก่อใหเ้กดิ

ภาวะการขาดแคลนแรงงานอาชวีะมากขึน้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสายช่างอุตสาหกรรม 

ภาพที1่2(ก) แสดงใหว้า่สดัสว่นนกัเรยีนมธัยมปลายสายสามญัต่อสายอาชวีะระดบัปวช. มแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้จาก 60:40 ในปี 2551 เป็น 65 :35 ในปี 2555 โดยจาํนวนนกัเรยีนอาชวีะแบ่งเป็นนกัเรยีน

สายช่างอุตสาหกรรมรอ้ยละ 16 สายพาณชิยกรรม รอ้ยละ 16 และสายอื่นอกีรอ้ยละ 3 สว่นภาพที ่

10(ข) ยงัแสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนสายช่างอุตสาหกรรมสว่นใหญ่เรยีนอยูใ่นวทิยาลยัอาชวีศกึษา

ภาครฐั (สอศ.) ซึง่น่าจะเป็นเพราะวา่การจดัศกึษาสายช่างอุตสาหกรรมตอ้งมกีารลงทุนดา้น

ครภุณัฑท์างการศกึษามาก ภาคเอกชนทีต่อ้งการจดัการศกึษามทีรพัยากรไมเ่พยีงพอ  

 

กระทรวงศกึษาธกิารไดต้ัง้เป้าหมายวา่จะลดสดัสว่น นกัเรยีนสายสามญัต่อสายอาชวีะ เป็น 

55:45 ในปีการศกึษา 2557 และ 49: 51 ในปีการศกึษา 2558 เพือ่แกไ้ขความขาดแคลนแรงงาน
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สายอาชวีะในตลาดแรงงาน ผูเ้ขยีนเหน็วา่ เพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายดงักลา่ว 

กระทรวงศกึษาธกิารควรดาํเนินนโยบายยกระดบัคณุภาพอาชวีศกึษาใหเ้ป็นทางเลอืกสาํหรบั

ผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรในอาชวีศกึษา  และไมค่วร

ดาํเนินนโยบายลกัษณะปิดกัน้ทางเลอืกของผูเ้รยีน ดงัทีม่สี ือ่มวลชนรายงานวา่สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ไดเ้สนอนโยบายปรบัหลกัเกณฑก์ารเรยีนต่อ ม.ปลาย

ใหส้งูขึน้ เช่น เพิม่เกรดจาก 2.0 เป็น 2.30-2.50 และจาํกดัจาํนวนนกัเรยีนไมเ่กนิ 40 คนต่อหอ้ง 

เพื่อหวงัจะผลกัดนันกัเรยีนออกจากสายสามญัไดม้ากกว่า 1 แสนคน (มตชินรายวนั , 1 พฤศจกิายน 

2556)  

ภาพท่ี 10 

สดัส่วนนักเรียนสายสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา และนักเรียนอาชีวะสายช่างอตุสาหกรรม

และสายพาณิชยกรรมในสงักดั สอศ. (วิทยาลยัรฐั) และสช. (วิทยาลยัเอกชน)  

           (ก) สดัสว่นนกัเรยีนสายสามญัและอาชวีศกึษา  (ข) นกัเรยีนอาชวีะชา่งอุตสาหกรรมและสายพาณิชยกรรม 
 

หน่วย: รอ้ยละ     หน่วย : รอ้ยละ 

  
ทีม่า: สารสนเทศเพือ่การศกึษาแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร  

3.4.2 การขาดแคลนงบประมาณในระบบอาชวีศกึษา 

 
ระบบ อาชวีศกึษาไดร้บังบประมาณต่อหั วตํ่ากวา่สายสามญั (เปรยีบเทยีบ ปวช. กบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย) ทัง้ทีว่ทิยา ลยัอาชวีศกึษาน่าจะมตีน้ทุนการจดัการศกึษาสงูกวา่ เพราะ

อาชวีศกึษาตอ้งลงทุนเครือ่งจกัรและวสัดสุาํหรบัการฝึก ภาพที ่ 13 แสดงใหเ้หน็วา่งบประมาณต่อ

หวันกัเรยีน ปวช.อยูท่ี ่25,042 บาท ตํ่ากวา่งบประมาณต่อหวันกัเรยีนมธัยมปลายที ่28,261 บาท  
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ภาพท่ี 13 

งบประมาณต่อหวัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและอาชีวะ  

 
ทีม่า: สาํนกังบประมาณ 

 
การลงทุนดา้นครภุณัฑ์ ของระบบอาชวีศกึษา ยงัถอืวา่คอ่นขา่งตํ่า จนเป็นเหตุใหก้ารเรยีน

การสอนไมท่นัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี ภาพที่ 14 แสดงใหเ้หน็ว่า  ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา 

งบครภุณัฑท์างการศกึษาอยูใ่นระดบัตํ่ามาโดยตลอด และไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของ

งบประมาณทัง้หมดของ สอศ. ยกเวน้ในปี 2553 ทีม่กีารสนบัสนุนโดยงบไทยเขม้แขง็ โดยงบ

ครภุณัฑก์ารศกึษาเฉลีย่รวม 10 ปีแลว้คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 7.3 ของงบประมาณทัง้หมด แต่หากไม่

นบัรวมปี 2553 ซึง่มคีวามพเิศษ จะคดิเป็นรอ้ยละ 5 เท่านัน้   

 

ภาพที ่1 5 แสดงใหเ้หน็วา่ งบดา้นครภุณัฑก์ารศกึษาต่อหวั (นบัเฉพาะนกัเรยีนช่าง

อุตสาหกรรม) ของวทิยาลยัอาชวีศกึษาปกตติํ่ากวา่โรงเรยีนอาชวีศกึษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์

จงัหวดัชลบุร ีสงักดั สอศ. ซึง่เน้นการเรยีนแบบเน้นโครงการ (Project-based) และมุง่สรา้งช่างทีม่ ี

ความสามารถทางวทิยาศาสตร ์โดยงบต่อหวันกัเรยีนระดบั ปวช.ในวทิยาลยัปกตอิยูต่ํ่ากวา่ 3,000 

บาทต่อปี ในขณะที ่โรงเรยีนอาชวีศกึษาฐานวทิยาศาสตรไ์ดร้บังบตํ่าสดุในปี 2556 ที ่50,000 บาท

ต่อหวั  
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ภาพท่ี 14 

แนวโน้มงบครภุณัฑก์ารศึกษาของอาชีวศึกษาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา  
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ทีม่า: สาํนกังบประมาณ 

 

ภาพท่ี 15 

งบครภุณัฑก์ารศึกษาต่อหวันักเรียนในระบบอาชีวศึกษาปกติและโรงเรียนอาชีวศึกษาฐาน

วิทยาศาสตร ์จงัหวดัชลบรีุ 

 

วทิยาลยัอาชวีศกึษาปกต ิ      โรงเรยีนอาชวีศกึษาฐานวทิยาศาสตร ์
หน่วย: บาทต่อนกัเรยีน            หน่วย : บาทต่อนกัเรยีน 

 
ทีม่า: สาํนกังบประมาณ  
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เงนิอุดหนุนรายบุคคล 

เงนิอุดหนุนรายบุคคลไมเ่พยีงพอต่อการจดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพได ้เพราะมลูคา่เงนิ

อุดหนุนไมไ่ดถู้กปรบัขึน้นบัตัง้แต่ปี 2551 ซึง่ไมส่ะทอ้นตน้ทุนการจดัการศกึษาทีน่่าจะสงูขึน้ 

โดยเฉพาะหากคาดหวงัวา่วทิยาลยัจะใชว้สัดฝึุกทีท่นัสมยั นอกจากนัน้ เงนิอุดหนุนรายบุคคลยงัถกู

คาํนวณตามตน้ทุนเฉลีย่ของประเภทวชิาเพยีงอยา่งเดยีว เช่น วทิยาลยัไดร้บัเงนิอุดหนุน 6,500 

บาทต่อหวันกัเรยีนในประเภทวชิาอุตสาหกรรม แต่ตน้ทุนคา่วสัดฝึุกสาํหรบัต่างสาขาวชิามคีวาม

แตกต่างกนั ภาพที ่1 6 แสดงตวัอยา่งของวทิยาลยั 2 แห่ง ทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึง่ต่างมี

ตน้ทุนวสัดฝึุกสาขาช่างเชือ่มโลหะสงูกวา่สาขาวชิาอื่นในประเภทอุตสาหกรรรม ในกรณน้ีี หาก

วทิยาลยัมจีาํนวนนกัเรยีนเรยีนช่างเชือ่มโลหะมาก กอ็าจขาดแคลนงบประมาณได ้หรอือาจจดั

การศกึษาทีไ่มม่คีุณภาพเพยีงพอ   

 

ภาพท่ี 16  

ต้นทนุค่าวสัดฝึุกในสาขาวิชาต่างๆ ปี 2554 

วทิยาลยัขนาดใหญ่   วทิยาลยัขนาดกลาง  
หน่วย: บาทต่อนกัเรยีน     หน่วย :บาทต่อนกัเรยีน 

  
ทีม่า: คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั, ขอ้มลูนกัเรยีน ปวช. และงบวสัดุฝึกของวทิยาลยัเทคนิคเพชรบุร ีhttp://www.pbtc.ac.th/pbtc2013/ 

และวทิยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร http://www.skntc.ac.th 

 

แต่เหตุผลสาํคญัอกีประการคอื วทิยาลยัตอ้งใชเ้งนิอุดหนุนจา้งบุคลากรเพิม่เตมิและ

คงเหลอืงบประมาณอุดหนุนรายบุคคลสว่นเดยีวสาํหรบัการจดัการศกึษา โดย ในปี 2555 วทิยาลยั

ใชเ้งนิอุดหนุนจา้งบุคลากรเพิม่ 14,527 คน แบ่งเป็นครอูตัราจา้ง 6 ,562 คน และลกูจา้งชัว่คราวทาํ

หน้าทีท่ ัว่ไป  7,965 คน 11

12
 หากสมมติวา่บุคลากรเหลา่น้ีไดค้า่ จา้งเฉลีย่เดอืนละ 8,000-9,000 บาท 

                                                
12 ขอ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษา, สอศ. 
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วทิยาลยักจ็ะมคีา่ใชจ้า่ยสงูถงึ 1,394- 1568 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51-57 ของเงนิอุดหนุน

รายบุคคลทัง้หมดทีส่ถานศกึษาไดร้บัเลยทเีดยีว 

 3.5.3 การขาดแคลนครใูนระบบอาชวีศกึษา  

 

วทิยาลยัอาชวีศกึษาประสบปญัหาการขาดแคลนครเูป็นอยา่งมาก ดงัเหน็ไดว้า่ งบบุคลากร

ต่อหวัของอาชวีศกึษาระดบั ปวช. อยูท่ี ่ 6,753 บาท ตํ่ากวา่งบต่อหวัสายสามญั ซึง่อยูท่ี ่ 20,460 

บาท ทัง้ทีค่รอูาชวีะและครสูายสามญัมรีายไดท้ดัเทยีมกนั (ภาพที ่13) 

 
ภาพท่ี 17 

จาํนวนครท่ีูเป็นและไม่เป็นข้าราชการในระบบอาชีวศึกษา 

 
ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษา, สอศ.  

 

ทีผ่า่นมา การจดัสรรขา้ราชการครรูะหวา่ง สอศ. และ สพฐ. มทีศิทางตรงกนัขา้มกบั

นโยบายการเพิม่จาํนวนนกัเรยีนอาชวีะ โดย ในช่วงปี 2548-2555 จาํนวนขา้ราชการครสูงักดั สอศ. 

ลดลงถงึรอ้ยละ 9.7 และปจัจบุนั สดัสว่นนกัเรยีนต่อขา้ราชการครอูาชวีศกึษาอยูท่ี ่44:1 12

13
 ในขณะที ่

สพฐ. มีจาํนวนขา้ราชการ ครูเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 และปจัจบุนั สดัสว่นนกัเรยีนต่อ ขา้ราชการครอูยูท่ี ่

22:113

14
 

 

ในปี 2555 สอศ. มคีรทูัง้หมด 26,541 คน แต่มขีา้ราชการครเูพยีง 15,109 คน หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 57 ของครทูัง้หมดเท่านัน้ สอศ. ตอ้งจา้งเพิม่ครู ทีไ่มใ่ช่ขา้ราชการเพิม่อกี 3,284 คน และ

วทิยาลยัตอ้งใชง้บประมาณเงนิอุดหนุนราย หวัจา้งครอูตัราจา้งเพิม่อกี 7,902 คน (ดภูาพที ่1 7) 

                                                
13 ขอ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษา 
14 ขอ้มลูจากกลุม่สารสนเทศ สาํนกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



42 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 เรือ่ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” 

อยา่งไรกต็าม ครอูตัราจา้งเหลา่น้ีไดเ้งนิเดอืนคอ่นขา้งตํ่าและไมม่คีวามมั ่ นคงทางอาชพีเหมอืน

ขา้ราชการคร ูซึง่ยอ่มบัน่ทอนกาํลงัใจในการทาํงานสอน  

 

3.5.4 การประมาณการภาระดา้นงบประมาณและการเพิม่จาํนวนคร ูภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ของ

การเพิม่สดัสว่นจาํนวนนกัเรยีนอาชวีะ 

 

หากภาครฐัตอ้งการเพิม่สดัสว่นนกัเรยีนอาชวีศกึษา :สามญัศกึษาเพิม่ขึน้เป็น 50:50 ก็

จาํเป็นตอ้งจดัสรรทรพัยากรบุคลากรและงบประมาณใหม ่ ตารางที ่2 แสดงการเพิม่และลดลงของ

งบประมาณและครใูนการศกึษาสายสามญัและอาชวีศกึษา ในสถานการณ์สมมต ิ3 กรณี  ในปี 2555 

ไดแ้ก่   

กรณทีี ่1 คอื มสีดัสว่นนกัเรยีน ปวช. และนกัเรยีนสายสามญั 50:50  

กรณทีี ่2 คอื มสีดัสว่นนกัเรยีน ปวช. และนกัเรยีนสายสามญั 50:50 โดยดงึนกัเรยีนทีจ่บ 

ม. 3 แลว้ไมไ่ดเ้รยีนต่อ (ประมาณรอ้ยละ 10 ของนกัเรยีนทีจ่บ ม. 3 ในช่วง 2553-2555) 

กรณทีี ่3 คอื มสีดัสว่นนกัเรยีน ปวช. และนกัเรยีนสายสามญั 50:50 โดยลดสดัส่วน

นกัเรยีนต่อครลูงเหลอื 22 คนเท่ากบัสายสามญั 

 

ตารางท่ี 2 

การเพ่ิม/ลดงบประมาณและบคุลากรครใูนสายสามญัและสายอาชีวะ ตามสถานการณ์

สมมติสดัส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา : สายสามญัเพ่ิมขึน้เป็น 50:50 
สถานการณ์

สมมติ 

อาชีวศึกษาภาครฐั 

( สอศ.) 

อาชีวศึกษา

เอกชน 

(สช.) 

ม. ปลายสาย สามญั

ภาครฐั 

(สพฐ.) 

ม. ปลาย

สาย สามญั

เอกชน 

(สช.) 

รวมทัง้หมด 

เพ่ิม

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

เพ่ิม

จาํนวน

คร ู

(คน) 

เพ่ิม

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ลด

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ลด

จาํนวน

คร ู

(คน) 

ลด

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

จาํนวน

คร ู

(คน) 

กรณีท่ี 1 4,834 5,362 1,897 7,084 11,515 684 ลดลง 1,037 ลดลง

6,153 

กรณีท่ี 2 7,105 7,881 2,799 3,616 5,877 425 เพิม่ขึน้ 

5,863 

เพิม่ขึน้

2,004 

กรณีท่ี 3 7,624 16,838 1,897 7,084 11,515 684 เพิม่ขึน้

1,753 

เพิม่ขึน้

5,323 

ทีม่า: สารสนเทศเพือ่การศกึษาแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร, คาํนวณ โดยคณะผูว้จิยั 

 

จากตารางที ่ 2 จะเหน็ไดว้า่ หากตอ้งการเพิม่จาํนวนนกัเรยีนอาชวีะเป็นรอ้ยละ 50 จรงิ 

กระทรวงศกึษาจาํเป็นตอ้งวางแผนจดัสรรงบประมาณและกาํลงับุคลากรใหม ่โดยเพิม่งบประมาณ
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และจาํนวนบุคลากรครอูาชวีะ และลดงบประมาณและจาํนวนบุคลากรคร ูสพฐ. ซึง่เป็นทางตรงกนั

ขา้มกบัทีผ่า่นมา โดยเฉพาะกรณทีีก่ระทรวงศกึษาตอ้งการขยายโอกาสการเรยีนต่อใหแ้ก่นกัเรยีน 

(กรณทีี ่2) และ กรณทีีก่ระทรวงศกึษาตอ้งการเพิม่ทัง้ปรมิาณและคุณภาพของอาชวีศกึษาไปพรอ้ม

กนั โดยการลดอตัราสว่นครตู่อนกัเรยีน (กรณทีี ่ 3) มเิช่นนัน้แลว้ การเพิม่จาํนวนนกัเรยีนอาชวีะ

อาจยิง่ลดคณุภาพทางการศกึษา  

  

จากขอ้มลูดงักลา่ว ขอ้เสนอเชงินโยบายสาํหรบัการ เพิม่สดัสว่นนกัเรยีนสายอาชวีะต่อสาย

สามญั มดีงัน้ี 

  

ก. ควรวางแผนการจดัสรรกาํลงัคนดา้นการศกึษาและงบประมาณระหวา่ง สพฐ. และสอศ. 

อยา่งเป็นระบบ เพือ่รองรบันโยบายเพิม่สดัสว่นนกัเรยีนอาชวีะศกึษา และควรพจิารณาทบทวน

นโยบายคนือตัราเกษยีณสาํหรบัขา้ราชการครรูอ้ยละ 20 ของครทูีเ่กษยีณทัง้หมด โดยการกําหนด

อตัราการคนืนัน้ควรพจิารณาจากประชากรเยาวชนในอนาคตและอตัราสว่นนกัเรยีนต่อครเูป้าหมาย   

 นอกจากน้ี กระทรวงศกึษาอาจขอความรว่มมอืจากภาคสว่นอื่นๆ เช่น ผูเ้ชีย่วชาญอาชพีที่

เกษยีณอายแุลว้มาช่วยเหลอืการจดัการศกึษา 

  

ข. ควรเพิม่งบครภุณัฑก์ารศกึษา โดยควรใหว้ทิยาลยัและภาคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มใน

กระบวนการจดัซือ้ครภุณัฑก์ารศกึษา เพือ่ใหค้รภุณัฑท์ีจ่ดัซือ้ตรงกบัความตอ้งการของวทิยาลยั

และเป็นครภุณัฑท์ีท่นัสมยักบัการผลติในปจัจบุนั  

นอกจากน้ี อาจมมีาตรการขอบรจิาคครภุณัฑก์ารศกึษาทีไ่มใ่ชแ้ลว้จากสถานประกอบการ  

 

ค. ควรปรบัเงนิอุดหนุนรายหวัใหส้ะทอ้นตน้ทุนการจดัการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไป และ

สะทอ้นตน้ทุนการศกึษาในแต่ละสาขาวชิา 

 

4. เติมเตม็ศกัยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างระบบข้อมลู เพ่ือการตดัสินใจอย่างมี

คณุภาพ  

 

นอกจากการสรา้งทางเลอืกทีด่สีาํหรบันกัเรยีนแลว้ ระบบการศกึษาควรตอ้งเปิดพืน้ทีใ่ห้

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละตระหนกัรูต้วัเองดว้ยว่าถนดัดา้นใดและชอบเรยีนดา้นใด พรอ้มทัง้ควรให้

ขอ้มลูทางเลอืกต่างๆ แก่นกัเรยีน เพื่อเป็นขอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิใจเลอืกเรยีน 

 
 แต่โรงเรยีนสว่นใหญ่ยงัไมส่ามารถทาํใหน้กัเรยีนรูจ้กัตนเองได ้เพราะการเรยีนการสอนที่

เน้นเฉพาะเน้ือหาในหนงัสอืหรอืในหลกัสตูรแกนกลาง ยอ่มปิดกัน้การสาํรวจความถนดัและ

ความชอบของนกัเรยีน และโรงเรยีนยงัใหข้อ้มลูทางเลอืกต่างๆ แก่ใหน้กัเรยีนไดอ้ยา่งจาํกดั ภาพที ่
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18 แสดงผลสาํรวจ PISA ปี 2006 ซึง่พบวา่รอ้ยละ 93 ของโรงเรยีนไทยทีน่กัเรยีนเขา้สอบ PISA 

ใหค้รภูายในโรงเรยีนแนะแนวการเลอืกอาชพีแก่นกัเรยีนเป็นหลกั แต่ครใูนโรงเรยีนสายสามญั

คุน้เคยกบัการเรยีนสายสามญัมากกวา่สายอาชวีะและอาจมขีอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการเรยีนสาย

อาชวีะและเสน้ทางดา้นอาชพี ในขณะทีร่อ้ยละ 48 ของโรงเรยีนในกลุ่มประเทศ OECD ทีม่นีกัเรยีน

ไดเ้ขา้สอบ PISA ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาชพีภายนอกใหค้าํแนะนําแก่นกัเรยีน 

 

ภาพท่ี 16  

จาํนวนโรงเรียนตามวิธีการแนะแนว   
หน่วย: รอ้ยละ 

 
ทีม่า: PISA 2006 OECD: http://pisa2006.acer.edu.au/index.php 

 

จากการสมัภาษณ์ยงัพบวา่โรงเรยีนสายสามญับางแหง่ยงัไมต่อ้งการใหค้รหูรอืนิเทศกด์า้น

อาชวีศกึษาเขา้แนะแนวนกัเรยีนในโรงเรยีน เพราะเกรงวา่จะสญูเสยีโอกาสไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณ อนัเน่ืองมาจากนกัเรยีนยา้ยออกไปเรยีนสายอาชวีะทาํใหจ้าํนวนนกัเรยีนน้อยลง งบ

ต่อหวัทีไ่ดร้บักล็ดลงดว้ย   

 

นอกจากน้ี ครแูละบุคลากรผูแ้นะแนวอาชพียงัขาดขอ้มลูดา้นอาชพีสาํหรบัการแนะแนว 

เช่น ภาครฐัยงัลงทุนดา้นระบบขอ้มลูความตอ้งการแรงงานคอ่นขา้งน้อย โดยยงัไมม่กีารสาํรวจ

ความตอ้งการและขาดแคลนแรงงานอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ สาํนกังานสถติสิาํรวจความ

ตอ้งการและขาดแคลนปี 2551 เพยีงปีเดยีว และกระทรวงแรงงานไดส้าํรวจความขาดแคลนแรงงาน

ปี 2550 และ 2554 แต่ระบบการรายงานขอ้มลูกม็ปีญัหาการใชง้าน    
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ภาพท่ี 17 

ประมาณการจาํนวนครท่ีูจะขาดแคลนและประมาณการจาํนวนผูเ้รียนครท่ีูจะจบการศึกษา 

(2556-2560) 

 
ทีม่า: สภาคณบดคีณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(2556) สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) อา้งใน ไทยรฐั

ออนไลน์, 7 สงิหาคม 2556 และสพฐ. อา้งใน ประชาชาตธิรุกจิออนไลน์, 4 กนัยายน 2555. 

 

การขาดระบบแนะแนวและระบบขอ้มลูทีด่ ีเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลใหเ้กดิความไมส่อดคลอ้ง

ระหวา่งจาํนวนนกัเรยีนในแต่ละสาขาวชิาและจาํนวนแรงงานทีเ่ขา้สูต่ลาดในดา้นหน่ึง และจาํนวน

แรงงานทีข่าดแคลนตามสาขาวชิาในอกีดา้นหน่ึง เช่น ในช่วง ปีการศกึษา 2556-2560 คาดวา่จะมี

ผูเ้รยีนค รูวชิาเอกสุขศกึษาและพลศกึษา จบการศกึษา ประมาณ 54 ,000 คน แต่ คาดวา่จะมคีวาม

ขาดแคลนเพยีง 9,200 คน เท่านัน้  (โปรดดภูาพที ่17) 14

15
 หรอืในช่วงปี 2557-2560 คาดวา่จะมี

ผูเ้รยีนจบ ปวช. และ ปวส. สาขาวชิาเมคคาทรอนิกสป์ระมาณ 3,586 คน แมพ่มิพ ์7,429 คน และ

เชื่อมโลหะ  27,799 คน ซึง่น้อยกวา่ประมาณการความตอ้งการแรงงานในอุตสาหกรรม ทีต่อ้งการ

แรงงานสาขาเมคคาทรอนิกสแ์ละแมพ่มิพอ์ยา่งละ 19,939 คน และสาขาเชื่อมโลหะ 39,879 คน ยิง่

ไปกวา่นัน้ ผูจ้บการศกึษาทัง้หมดจะไมไ่ดเ้ขา้สูต่ลาดแรงงาน ซึง่จะยิง่ทาํใหเ้กดิความขาดแคลนใน

สาขาเหลา่น้ีอยา่งมาก สว่นสาขา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ และสาขาเครือ่งกลโรงงาน  (เครือ่งมอืกล

หรอืช่างกลโรงงาน) แมจ้ะมผีูจ้บการศกึษามากกวา่ความตอ้งการของอุตสาหกรรม แต่จาํนวนผูจ้บ

การศกึษาทีเ่ขา้สูต่ลาดยงัน้อยกวา่ความตอ้งการ (โปรดดภูาพที ่18)  

  

                                                
15

 จาํนวนขา้ราชการครทูีข่าดแคลนคาํนวณจากขอ้มลูจาํนวนขา้ราชการครเูกษยีณในทกุสงักดัและขอ้มลูจาํนวนขา้ราชการคร ูสงักดั 

สพฐ.   ดงันัน้จาํนวนนี้ยงัไมใ่ชจ่าํนวนครขูาดแคลนทัง้หมดจรงิ แต่น่าจะใกลเ้คยีงกบัปรมิาณขาดแคลนจรงิ เพราะขา้ราชการครใูน 8 

กลุ่มสาระวชิานี้ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรยีน สงักดั สพฐ. มากกวา่ วทิยาลยัอาชวีศกึษาและโรงเรยีนเอกชน      
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ภาพท่ี 18 

จาํนวนผูจ้บการศึกษา ปวช. และปวส. จาํนวนผูท่ี้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะลกูจ้าง 15

16
  และ

จาํนวนแรงงานท่ีต้องการในช่วง 2557-2560 
      หน่วย: คน 

 
ทีม่า: ขอ้มลูความตอ้งการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูจาํนวนผูเ้รยีน ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคน

อาชวีศกึษา, สอศ., คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั16

17
  

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการสรา้งระบบขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจอยา่งมคีณุภาพ มดีงัน้ี 

 

ก. ควรสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้พีืน้ทีส่าํหรบัการรูจ้กัโลกของงานและอาชพีและการ

คน้หาตวัเอง  

 

ข. ควรปรบัระบบแนะแนวของโรงเรยีนใหม้ผีูแ้นะนําหลากหลายมากขึน้ เช่น เชญิ

ศกึษานิเทศกอ์าชวีะหรอืตวัแทนสถานประกอบการเขา้แนะนําใหข้อ้มลูนกัเรยีน  

 

                                                
16จาํนวนแรงงานทีเ่ขา้สูต่ลาดแรงงาน หมายถงึ จาํนวนแรงงานทีเ่ป็นลกูจา้งและจาํนวนแรงงานทีก่าํลงัหางาน ไมน่บัรวมผูท้าํงาน

ส่วนตวัหรอืช่วยทีบ่า้นทาํงาน 
17

 การประมาณการจาํนวนผูจ้บการศกึษาและเขา้สูต่ลาดแรงงานในแต่ละปี ใชข้อ้มลูดงันี้  1. การคาดการณ์ประชากรวยั 15 ปีและ 

18 ปี (ขอ้มลูจากคณะท ํางานคาดประมาณประชากรสาํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร)ี 2. อตัรา

การเขา้เรยีนสายอาชวีะสายชา่งอุตสาหกรรม (ขอ้มลูจากสารสนเทศเพือ่การศกึษาแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิารปี 2554-2555 และ

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษาปี 2553-2555) 3. อตัราการคงอยู่ของนกัเรยีนสายอาชวีะระดบั ปวช. ในช่วงปี 1-

3 และ ปวส. ในช่วงปี 1-2 (ขอ้มลูจากสถติกิารศกึษา สภาการศกึษา) 4. อตัราการเรยีนจบของนกัเรยีนปวช.3 และปวส.2 (ขอ้มลูจาก

สถติกิารศกึษาปีการศกึษา 2554 สาํนกังานขาธกิารสภาการศกึษา) 5. สดัสว่นนกัเรยีนอาขวีะศกึษาแยกตามสาขางาน (ขอ้มลูจาก

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษา ปี 2555) และ 6. อตัราการเขา้สูต่ลาดแรงงานในฐานะลกูจา้ง (ขอ้มลูการสาํรวจ

ภาวะแรงงาน สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิปี 2552-2554)  
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ค. ควรลงทุนสรา้งระบบขอ้มลูดา้นความตอ้งการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในระยะ

กลางหรอืยาว (5-10 ปี) เพือ่ป้อนขอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิใจเลอืกเรยีนของผูเ้รยีน โดยการใหข้อ้มลู

แก่นกัเรยีนควรประกอบดว้ย สาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัอาชพี ความน่าสนใจและลกัษณะของอาชพี    

เงนิเดอืน และโอกาสการมงีานในอนาคต   

 

5. เติมเตม็ศกัยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม 

 

  การปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบคงสาํเรจ็ไดย้าก หากไมม่เีจตจาํนงรว่มแหง่การปฏริปูจากทุก

ภาคสว่น ทัง้กระทรวงศกึษาธกิาร เขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีน คร ูพอ่แมผู่ป้กครอง ภาคประชา

สงัคม และภาคธรุกจิ  

 

ระบบการศกึษาไทยยงัไมส่ามารถสรา้งเจตจาํนงรว่มแหง่การปฏริปู ทัง้ทีภ่าคสว่นต่างๆ มี

เจตจาํนงแหง่การปฏริปูของตน ภาคธรุกจิ พอ่แมผู่ป้กครอง และชุมชนไดร้ว่มกนัจดัตัง้โรงเรยีน

ทางเลอืก และสถานประกอบการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละเขา้รว่มการจดัการศกึษาทวภิาค ีแต่การ

ปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบตอ้งการการรว่มมอืกบัภาครฐั ซึง่มกัไมป่ระสบความสาํเรจ็ เพราะมี

ปรบัเปลีย่นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร บ่อยครัง้ โดยในช่วงเวลา 15 ทีผ่า่นมา (ปี 2542 -

2556) ประเทศไทยมี รฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้หมด 16 คน  เฉลีย่ดาํรงตาํแหน่งคนละ

ประมาณ 10 เดอืนเท่านัน้ สว่นรฐับาลชุดปจัจบุนัมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารมาแลว้ถงึ 4 

คน โดยอดตีรฐัมนตร ี3 คนอยูใ่นตาํแหน่งเฉลีย่คนละ 7 เดอืน  

 

การปรบัเปลีย่นรฐัมนตรแีละนโยบายบ่อยครัง้สง่ผลเสยีต่อความต่อเน่ืองของนโยบายและ

การดาํเนินนโยบายในแงท่ีว่า่ ขา้ราชการเกดิความสบัสนและบางคนมพีฤตกิรรมบดิเบอืนทีไ่มล่งมอื

ปฏบิตังิานอยา่งจรงิจงั เพราะคาดคดิวา่รฐับาลจะมกีารเปลีย่นรฐัมนตรแีละปรบัเปลีย่นนโยบายอกี 

การไมจ่รงิจงัของฝา่ยปฏบิตัยิ ิง่ลดทอนความตัง้ใจดขีองภาคสว่นอื่นทีต่อ้งการรว่มมอืกบัภาครฐั  

กรณตีวัอยา่ง: การจดัการศกึษาทวภิาค ี 

 

พฒันาการของการจดัศกึษาทวภิาคเีป็นตวัอยา่งหน่ึงของผลอนัเกดิจากนโยบายทีไ่ม่

ต่อเน่ือง โดยการศกึษาแบบทวภิาคเีขา้สูป่ระเทศไทยตัง้แต่ปี 2527 แลว้ (ศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค,ี 

2556) แต่ผา่นมาเกอืบ 30 ปี การศกึษาทวภิาคยีงัมพีฒันาการไมม่าก ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิ

สถาบนั17

18
   

                                                
18 ทัง้นี้ ระบบทวภิาคมีพีฒันาการจาํกดั สว่นหนึ่งคงเป็นเพราะ ในชว่งแรก ภาคเอกชนยงัไมม่คีวามเขา้ใจและตอ้งอาศยัเวลาการ

เรยีนรู ้แต่ภายหลงั สถานประกอบการไดเ้ขา้รว่มจดัการศกึษาแบบทวภิาคมีากขึน้ จาก 4,384 แห่งในปี 2544  เป็น 11,539 แห่งใน

ปี 2548 (สาํนกังานสภาการศกึษา, 2551)    



48 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 เรือ่ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” 

 

จาํนวนนกัเรยีนระบบทวภิาคมีแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากประมาณ 26,000 คน หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 4 ของจาํนวนนกัเรยีนอาชวีะทัง้หมดในปี 2552 เป็น 43,000 คนหรอืรอ้ยละ 6.3 ในปี 2556 ซึง่

ถอืวา่เป็นทศิทางทีด่ ีอยา่งไรกต็าม จาํนวนนกัเรยีนทวภิาคใีนปจัจบุนัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเมือ่

เทยีบกบัปี 2551 เพราะจาํนวนนกัเรยีนทวภิาคลีดลงอยา่งมากในช่วงปี 2551-2552 และปจัจบุนั 

ยงัมคีวามน่ากงัวลวา่ การจดัการศกึษาทวภิาคจีะลดลงคลา้ยกบัช่วงก่อน หากนโยบายของภาครฐั

ไมไ่ดส้นบัสนุนการจดัการศกึษาทวภิาคอียา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะการปรบักฎระเบยีบให้

เอือ้อาํนวยต่อการรว่มมอืของภาคเอกชน    

 

ภาพท่ี 17  

แนวโน้มจาํนวนนักเรียนในระบบทวิภาคี (ก) และสดัส่วนนักเรียนทวิภาคีต่อนักเรียน

ทัง้หมด (ข) 

(ก)                      (ข)  
หน่วย: คน         หน่วย : รอ้ยละ  

 
ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศกึษา, สอศ. 

 

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบักบัระบบทวภิาคขีองภาครฐัยงัไมช่ดัเจนเท่าทีค่วร ซึง่จะเป็นอุปสรรค

ต่อความรว่มมอืกบัสถานประกอบการ กระทรวงศกึษาไดอ้อก พ.ร.บ.อาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 ซึง่

เป็นกฎหมายทีก่ลา่วถงึการจดัการศกึษาระบบทวภิาคอียา่งเป็นทางการฉบบัแรก แต่กระทัง่ปจัจบุนั 

กย็งัไมก่ารออกกฎเกณฑม์ารบัรอง ปจัจบุนั กฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการศกึษาทวภิาคกีาํหนดอยู่

ใน มาตรา 18  พ.ร.บ. สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 และกฎระเบยีบของกระทรวง

แรงงาน เช่น การคุม้ครองผูฝึ้กงานและสทิธปิระโยชน์การขอหยอ่นภาษ ี 200% ของสถาน

ประกอบการทีจ่ดัการศกึษาทวภิาค ี
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แต่ความไมช่ดัเจนดา้นกฎระเบยีบในการขอลดหยอ่นภาษสีรา้งความสบัสนและความไม่

พอใจใหก้บัสถานประกอบการบางแหง่ทีไ่มไ่ดร้บัสทิธลิดหยอ่นภาษ ี โดย พ.ร.บ.สง่เสรมิการพฒันา

ฝีมอืแรงงาน และพรฎ.ออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่437) 

พ.ศ. 2548 ไมไ่ดร้ะบุรายละเอยีดชดัเจนวา่คา่ใชจ้า่ยใดบา้งทีส่ามารถขอหยอ่นภาษไีด ้โดยให้

กรมสรรพากรมอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารลดหยอ่นภาษ ี 

 

นอกจากน้ี กฎระเบยีบการขอลดหยอ่นยงัสรา้งกระบวนการทีย่ดืยาวโดยไมจ่าํเป็น เช่น 

กาํหนดใหส้ถานประกอบการสง่รายละเอยีดหลกัสตูรแก่กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ทัง้ทีก่รมพฒันา

ฝีมอืแรงงานไมไ่ดใ้หอ้าํนาจอนุมตั ิ 

  

สถานประกอบการบางแหง่ ยงัพบอุปสรรคอื่นๆ ในการจดัการศกึษาทวภิาครว่มกบั

วทิยาลยัอาชวีศกึษา เช่น ภายหลงัการทาํขอ้ตกลงรว่มจดัการศกึษา ผูด้แูลโครงการ  V-ChEPC 

ของบรษิทั เอสซจี ีเคมคิอล ยงัรูส้กึวา่ ภาครฐัไมไ่ดเ้ขา้มาตดิตามและเรยีนรูแ้นวทางการจดั

การศกึษาในโครงการฯ เพือ่ขยายผลออกไปสูพ่ ืน้ทีอ่ื่น ซึง่เป็นหน่ึงในจดุประสงคเ์ริม่แรกของ

โครงการฯ และโครงการฯ ยงัเกดิความไมต่่อเน่ือง เพราะครทูัง้หมดทีด่แูลโครงการฯ และไดร้บัการ

ฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้ในโรงงานของบรษิทั เอสซจีฯี ยา้ยไปวทิยาลยัในเขตพืน้ทีอ่ื่น ซึง่ไมม่ี

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี(เสมา พลูเวช, สมัภาษณ์, 2556) 

 

นอกจากน้ี ครบูางคนไมต่อ้งการเป็นครนิูเทศกผ์ูด้แูลนกัเรยีนทวภิาคใีนสถานประกอบการ 

และไมม่กีําลงัใจจะจดัการศกึษาแบบทวภิาค ีเพราะเกรงว่ารายไดจ้ะลดลง โดยแต่เดมิครจูะได้

คา่ตอบแทนลว่งเวลาสาํหรบัการสอนลว่งเวลาในสถานศกึษา แต่เวลาทีด่แูลนกัเรยีนทวภิาคใีน

สถานประกอบการจะไมถ่กูนบัรวมเพือ่จา่ยคา่ตอบแทนนอกเวลา (จากการสมัภาษณ์) 

 

ผูเ้ขยีนมขีอ้เสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ีดงัน้ี  

 

ก. กระทรวงศกึษาธกิารควรเรง่ออกกฎเกณฑด์า้นการจดัการศกึษาทวภิาค ีและการจดั

การศกึษาทวภิาคคีวรอา้งองิกบักฎระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิารเป็นหลกั เช่น กฎระเบยีบดา้น

หลกัเกณฑ์การขอจดัการอาชวีศกึษาและการอบรมวชิาชพีของสถานประกอบการ เพื่อเป็นกรอบ

การพจิารณาคดัเลอืกสถานประกอบการทีค่ณุภาพเขา้รว่มจดัทวภิาค ีและกฎระเบยีบดา้นการ

คุม้ครองผูเ้รยีนทีฝึ่กอาชพีในระบบทวภิาค ี 

 

ข. ภาครฐัควรพจิารณาปรบัแกก้ฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการขอลดหยอ่นภาษสีาํหรบัการจดั

ศกึษาทวภิาคใีหช้ดัเจนและงา่ยขึน้ต่อการขอใชส้ทิธ ิโดยควรกาํหนดรายละเอยีดประเภทคา่ใชจ้า่ย

ทีส่ถานประกอบสามารถขอลดหยอ่นภาษไีด ้ ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถขอใชล้ดหยอ่นภาษคีวร
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ครอบคลมุตน้ทุนทุกดา้นทีเ่อือ้ต่อการพฒันาอาชวีศกึษา เช่น คา่ใชจ้า่ยการฝึกอบรมคร ูและอาจ

พจิารณาลดขัน้ตอนการสง่รายละเอยีดการจดัการศกึษาไปยงักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  

 

ค. สอศ. ควรวางแผนการจดัการกาํลงัครแูละกาํหนดนโยบายอื่นๆ โดยคาํนึงถงึการจดั

ศกึษาทวภิาคอียา่งมนียัสาํคญัดว้ย เพือ่มใิหก้ระทบต่อความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน 

เช่นการยา้ยบุคลากรคร ูควรตอ้งพจิารณาดว้ยวา่จะกระทบต่อการจดัการศกึษาทวภิาคใีนวทิยาลยั

หรอืไม ่และการยา้ยครจูะช่วยขยายผลใหเ้กดิการจดัการศกึษาทวภิาคเีพิม่ขึน้ในเขตพืน้ทีห่รอืไม ่

นอกจากน้ี กค็วรกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการจา่ยคา่ตอบแทนครนิูเทศก ์เพือ่เป็นขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงาน   

 

6. บทสรปุ 

  

แนวทางการปฏริปูการศกึษาเพือ่สรา้งสงัคมเศรษฐกจิใหมท่ีม่คีณุภาพ ควรตัง้เป้าหมายเพื่อ

เตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรยีน ให้ มพีลงัความสามารถ สงูสดุตามเสน้ทางทีเ่ขาเลอืก ดงัที่มผีูเ้คย

กลา่วไวว้า่ ระบบการศกึษาทีด่ตีอ้ง มลีกัษณะ high floor, no ceiling หมายถงึ คณุภาพขัน้ตํ่าของ

นกัเรยีนตอ้งสงู แต่ไมม่เีพดานขอ้จาํกดัใดๆ ทีก่ ัน้ขวางไมใ่หน้กัเรยีนบรรลศุกัยภาพสงูสดุแห่งตน   

 

ทัง้น้ี บนเสน้ทางแหง่การเตมิเตม็ศกัยภาพใหน้กัเรยีน จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบั  

 

• การสรา้งทกัษะแห่งอนาคตใหม่ เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถอยูใ่นโลกศตวรรษใหมไ่ดอ้ยา่งเป็น

สุข 

• การสรา้งทางเลอืกคณุภาพในระบบการศกึษา ดว้ยการปฏริปูหลกัสตูร ระบบการวดัผลและ

ประเมนินกัเรยีน ระบบการพฒันาคร ูและระบบการพฒันาโรงเรยีน  ทัง้ในสายสามญัศกึษา

และสายอาชวีะศกึษา 

โดยแนวทางการปฏริปูควรดาํเนินไปทัง้ (1) ในระดบัประเทศ กล่าวคอื สรา้งระบบทีม่ ี

คณุภาพและรบัผดิชอบต่อนกัเรยีน มมีาตรฐานคณุภาพขัน้ตํ่า และสรา้งระบบทีค่าํนึงถงึ

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีน และ (2) ระดบัโรงเรยีน กล่าวคอื เปิดพืน้ทีใ่หก้บั

ความหลากหลายในการทาํหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน และให้

โรงเรยีนมอีสิระในการบรหิารจดัการ 

  

• การสรา้งระบบขอ้มลูและระบบแนะแนวทีด่ ีเพื่อเป็นพืน้ฐานใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอยา่งมี

คณุภาพ  
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• การสรา้งการมสีว่นรว่ม เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นในการเตมิเตม็ศกัยภาพนกัเรยีนตลอดทัง้

กระบวนการเรยีนรู้  

ทัง้น้ี การปฏริปูการศกึษาไมไ่ดเ้ป็นแคห่น้าทีข่องกระทรวงศกึษาธกิารเท่านัน้ แต่ทุกภาค

ส่วนในสงัคม ทัง้พอ่แม ่นกัเรยีน คร ูภาคธรุกจิ บรษิทัหา้งรา้น สถาบนัการศกึษา ตอ้ง มเีจตจาํนง

รว่มอนัแน่วแน่กนัทุกฝา่ยในการรว่มพฒันาคณุภาพของระบบการศกึษาใหม้พีลงัความสามารถใน

การเตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรยีนไดอ้ยา่งเตม็ที ่เมือ่นกัเรยีนมคีุณภาพ สงัคมเศรษฐกจิกจ็ะมี

คณุภาพตามไปดว้ย   

 

ความลงท้าย 

“ในประชาคมทีว่เิศษยอดเยีย่ม เป็นอุดมคต ิการอาํนวยการศกึษาจงึควรจะกระทาํใหท้ัว่ถงึกนั คอื

ควรจะใหน้กัเรยีนแต่ละคนสามารถรบัการฝึกฝนอบรม ดงักล่าวขา้งตน จนสดุความสามารถ คาํวา่ 

“สดุความสามารถ ” ในทีน้ี่ ควรทีจ่ะเป็นความสามารถที่ มใิช่ความสามารถทางการเงนิของแต่ละคน 

ผูท้ีเ่รยีนไดเ้ก่งแต่ยากจนกค็วรไดร้บัการคํ้าจนุทางการเงนิ ผูท้ีเ่รยีนเก่งมสีตปิญัญาหลกัแหลมแต่อยู่

ในทอ้งถิน่ชนบทกนัดาร กค็วรจะไดโ้อกาสใหไ้ดร้บัการศกึษาสงูทีส่ดุไมย่ิง่หยอ่นกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นพระ

นคร เปรยีบเสมอืนเพชรทีอ่ยูใ่นตม ตอ้งงมขึน้มาใหม้คีา่ใหไ้ด ้ 

ความสามารถทีก่ลา่วถงึน้ี หมายถงึความสามารถและความถนดัทางธรรมชาต ิ... บางคน

ถนดัทางคดิ บางคนชอบศลิปะ บางคนชอบวทิยาศาสตร ์บางคนมสีตปิญัญาในการใชม้อืมากกวา่ใช้

สมอง เป็นตน้ ลว้นแตกต่างกนั ความจรงิทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรคม์าอยา่งน้ี ไมใ่ช่วา่จะไมด่ ีเป็นของด ี

ถา้หากว่าพวกเราเหมอืนกนัเสยีหมด โลกเรายอ่มดพูลิกึ จะเงยีบเหงาไมส่นุก ... 

ถา้จะใหถ้งึอุดมคต ิทุกคนควรจะไดร้บัการศกึษาตามแต่ความถนดัของตนจนสดุ

ความสามารถของแต่ละคน” 

 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

การบรรยายเรือ่ง “การศกึษา” (2508)  

ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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http://www.ippr.org/publication/55/9543/oceans-of-innovation-the-atlantic-the-pacific-global-leadership-and-the-future-of-education�
http://www.p21.org/storage/documents/FINAL_REPORT_PDF09-29-06.pdf�
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ปกป้อง จนัวทิย ์(บรรณาธกิาร). 2545. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ทศันะวา่ดว้ยการศกึษา . กรงุเทพมหานคร : 

สาํนกัพมิพม์ลูนิธโิกมลคมีทอง. 

 

วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง และอธปิ จติตฤกษ์ (แปล) . 2554. ทกัษะแห่งอนาคตใหม ่การศกึษาแห่ง

ศตวรรษที ่21. กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ ์openworlds.     

 

สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ . 2556. การจดัทาํยทุธศาสตรก์ารปฏริปูการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้

เกดิความรบัผดิชอบ. กรงุเทพมหานคร: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. 

 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สาํนกังาน ก.ค.ศ.). 2552. คูม่อื  

การประเมนิขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เพือ่ใหม้วีทิยฐานะและเลือ่นวทิยฐานะ 

สายงานการสอน. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สาํนกั

ปลดักระทรวงศษึาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร. 

 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สาํนกังาน ก.ค.ศ.). แบบประเมนิ 

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากร . สาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สาํนกัปลดักระทรวงศษึาธกิาร 

กระทรวงศกึษาธกิาร.  

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 2550ก. รายงานสรปุผลการ 

ประเมนิคณุภาพภายนอก รอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓). กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบั 

รองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 2550ข. รายงานการประเมนิ 

คณุภาพภายนอกรอบแรก ดา้นการอาชวีศกึษา (พ.ศ.2544-2548) . กรงุเทพฯ: สาํนกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 2553. รายงานสรปุผลการ 

ประเมนิคณุภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓). กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบั 

รองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา. 2555. การประเมนิผลโครงการฝึกอบรมตาม 

โครงการ “ครคูลงัสมอง ” ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 . กรงุเทพฯ: สาํนกังา น

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา.  



54 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2556 เรือ่ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” 

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.). 2555. ระบบการทดสอบ 

มาตรฐานวชิาชพีเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก. กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบัรองมาตร 

ฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 2554ก. คูม่อืการประเมนิ 

คณุภาพภายนอกรอบสาม. (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘).  ดา้นการอาชวีศกึษา ฉบบั

สถานศกึษา . กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบัรอ งมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.). 2554ข. คูม่อืการประเมนิ 

คณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ –๒๕๕๘) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบั

สถานศกึษา . กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบัรอ งมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องคก์ารมหาชน) 

 

สาํนกัตดิตามและประเมนิผลการอาชวีศกึษา. 2555. รายงานการตดิตามผลการดาํเนินงาน 

ของสถานศกึษา ( 4 ภมูภิาค)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ . กรงุเทพฯ: สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา.  

 

สาํนกัมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี. เอกสารแนวทางการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี.  

สาํนกังานคณะกรรมการการ อาชวีศกึษา.  

 

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551. รายงานการตดิตามและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้

ระดบัอาชวีศกึษา. กรงุเทพฯ:  สาํนกัประเมนิผลการจดัการศกึษา สาํนกังานเลขาธกิารสภา 

การศกึษา. 

 

สภาคณบดคีณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร.์ 2556. สรปุจาํนวนผูเ้รยีนคร ู5 ปี ปีการศกึษา 2556. ดาว 

โหลดไดท้ี ่ http://edurmu.org/2556/PR_037.56.pdf 

 

ศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค.ี 2556. แนวทางการจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค.ี สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา.  

 

“สทศ.สัง่ตัง้คณะทาํงานตรวจขอ้สอบโอเน็ต หลงัพบผดิพลาดอกี,” เดลนิิวส ์10 กุมภาพนัธ ์2556.:  

http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=48340 

http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=48340�
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“เพิ่มน.ศ.อาชวีะ9%ปี'57สอ่แทง้! เหตุสพฐ.แก'้ประกาศรบัน.ร.'ไมไ่ด ้หวัน่เดก็ฟ้องเสยีสทิธเิรยีน 

ต่อม.4,” มตชินรายวนั, 1 พฤศจกิายน 2556:  

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34654&Key=hotnews 

 

 ““เผย 5 ปีขา้งหน้าครเูกษยีณกว่าแสนคน” 2557-2561,” ไทยรฐัออนไลน์, 7 สงิหาคม 2556.  

http://www.thairath.co.th/content/edu/361917 

 

“ประเทศไทยครขูาดแคลนทุกวชิา5.9 หมืน่คน คณติฯนําโด่ง ตามดว้ยภาษาตปท.-ไทย,”  

ประชาชาตธิรุกจิออนไลน์, 4 กนัยายน 2555. 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1346735220&grpid=09&catid=00 

 

การสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒิุด้านการศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

การสมัภาษณ์และการประชุมระดมสมองผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูเ้กีย่วขอ้งกบั 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  อยูใ่นงานวจิยั สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ. 2556. การจดัทาํ

ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้กดิความรบัผดิชอบ . กรงุเทพมหานคร: 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. 

 

การสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการอาชวีศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งกบัอาชวีศกึษา มรีายชือ่ดงัน้ี  

1. คณุอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการการอาชวีศกึษา 

2. คณุถาวร ชลษัเฐยีร รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม  

3. คณุศริพิรรณ  ชุมนุม คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการอาชวีศกึษา 

4. คณุศรวีกิาร ์เมฆธวชัชยักุล คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการอาชวีศกึษา 

5. ดร.อกนิษฐ ์คลงัแสง รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาชวีศกึษา  

6. คุณเจดิฤด ี ชนิเวโรจน์ รกัษาการผูอ้าํนวยการสาํนกัมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี 

7. คณุสปุรยีา ลาํเจยีก ผูอ้าํนวยการศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ี 

8. คุณฉะออ้น สมอ่อน สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา 

9. ดร.ชมพนุูช บวับงัศร ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัพณชิยการเชตุพน 

10. คุณเสมา พลูเวช ผูช่้วยผูจ้ดัการพฒันาทรพัยากรบุคคล บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์

11. คุณวเิชยีร เนียมน้อม อดตีครใูหญ่ศูนยก์ารเรยีนเอสแอนดพ์ ี(S&P)  

 
 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1346735220&grpid=09&catid�
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