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การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ
ปกป้ อง จันวิทย์
ศุภณัฏฐ์ ศศิวฒ
ุ ิ วฒ
ั น์
“...การศึกษาต้องเริ่ มต้นด้วยความสําคัญของนักเรียน
และจบลงด้วยความสําคัญของนักเรียน...”
“มนุษย์ทกุ คนมีคณ
ุ ค่าและศักดิ ์ศรีอยูใ่ นตนเอง เรามักจะได้ฟงั เสมอว่า ควรจะทําอย่างนัน้ อย่างนี้
เพือ่ การศึกษา เพือ่ ชาติ ผมใคร่จะเน้นว่า การศึกษาต้องเริม่ ต้นด้วยความสําคัญของนักเรียน และ
จบลงด้วยความสําคัญของนักเรียน นักเรียนไม่จาํ เป็ นต้องเล่าเรียนเพื่อเห็นแก่ครูหรือแก่โรงเรียน
ไม่ใช่หมันเรี
่ ยนเพื่อชาติ หรือแม้แต่ความรุง่ เรืองทางวิชาการ วิชาการนัน้ ปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรมได้ ถ้านักเรียนสนใจในวิชาการเพือ่ ตนเองแล้ว วิชาการย่อมเจริญรุง่ เรืองได้เอง ...
นักเศรษฐศาสตร์ทอ่ี า้ งเสมอว่า เราจะต้องวางแผนการศึกษาให้ประสานเข้ารอยเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ นัน้ ผมก็รสู้ กึ ว่าพูดเกือบถูกแต่ยงั ไม่ถูกทีเดียว
... ผมกล่าวถึงนัก
เศรษฐศาสตร์ทอ่ี า้ งถึงเรือ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการศึกษาโดยไม่คาํ นึงถึงนักเรียนว่ายัง
เข้าใจผิดอยูน่ นั ้ ก็เพราะเขามิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักดิ ์ศรีของมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นนักเรียนแต่ละคน
อาจจะหลงคํานึงบูชาแผนพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็นของศักดิ ์สิทธิ ์ไปก็ได้ …
ในเมือ่ ประโยชน์สว่ นตัวของนักเรียนตรงกับประโยชน์สว่ นรวมเช่นในเรือ่ งการศึกษานี้ ถ้า
เราเพ่งเล็งถึงตัวนักเรียน ประโยชน์แก่ประชาคมก็ไม่ถูกทอดทิง้ แต่เมือ่ ใดเราหลงผิด เพ่งเล็งคิดถึง
ประโยชน์ของประชาคมเป็ นจุดเริม่ แรก เราอาจจะดําเนินนโยบายผิดไปได้
และยิง่ นักการเมือง
พยายามประกาศให้ดาํ เนินการศึกษาไปอย่างนัน้ อย่างนี้ เพือ่ ประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมืองหรือแม้แต่
เพื่อประโยชน์ของหมูค่ ณะในส่วนแคบ เช่น เจ้าหน้าทีก่ ารศึกษาหรือครู ผลก็อาจจะกลับกลายเป็ น
โทษไปได้”
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
การบรรยายเรือ่ ง “การศึกษา” (2508)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. บทนํา: การศึกษาเพื่อเติ มเต็มศักยภาพของมนุษย์
การศึกษาเป็ นหัวใจในการเปลีย่ นสังคมเศรษฐกิจไทยสู่ ‘เศรษฐกิจใหม่แห่งวันพรุง่ นี้ ’ ทีใ่ ห้
ความสําคัญกับการเติบโตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยังยื
่ น มีนวัตกรรม เป็นธรรม และนําพาชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่สมาชิก
ทุก ระดับในสังคม
บนเส้นทางสู่ ‘เศรษฐกิจใหม่แห่งวันพรุง่ นี้’ การศึกษาไม่ควรถูกมองเป็ นแค่ ‘เครือ่ งมือ ’ ของ
การพัฒนา ‘แรงงาน ’ ในฐานะปจั จัยการผลิต เพือ่ ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณ
เท่านัน้ แต่การศึกษามีคณ
ุ ค่าความหมายในตัวเอง เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง เป็นไปเพือ่
พัฒนา ‘มนุ ษย์’ แต่ละคน ซึง่ ต่างมีคณ
ุ ค่าและศักดิ ์ศรีในตัวเอง ทัง้ ยังต่างมีความปรารถนาในการ
เรียนรูท้ แ่ี ตกต่างหลากหลายกันไป
บทความชิน้ นี้ให้ความหมายต่อ ‘การศึกษา’ ด้วยระบบคุณค่าเฉกเช่นเดียวกับ อ.ป๋วย อึง๊
ภากรณ์ กล่าวคือ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าการศึกษาควรมีจดุ หมายปลายทางเพือ่ สร้างพลังความสามารถของ
นักเรียนให้บรรลุถงึ ศักยภาพสูงสุดตามเส้นทางทีแ่ ต่ละคนเลือก ( capability approach) คล้ายกับที่
อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวไว้วา่ “การศึกษาต้องเริม่ ต้นด้วยความสําคัญของนักเรียน และจบลงด้วย
ความสําคัญของนักเรียน ... ทุกคนควรได้รบั การศึกษาตามแต่ความถนัดของตนจน
‘สุด
ความสามารถ ’ ของแต่ละคน” (ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ , 2508) ทัง้ นี้ เมือ่ คนแต่ละคนได้รบั การเติมเต็ม
ศักยภาพของตนให้สดุ ทางทีต่ นได้เลือกเองแล้ว คนคุณภาพเหล่านัน้ ย่อมเป็นกําลังสําคัญในการ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สังคมเศรษฐกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึงเกิดขึน้ ตามมาในทีส่ ดุ
ด้าน อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เป็นอีกผูห้ นึ่งทีใ่ ห้ความสําคัญกับพลัง
ความสามารถของมนุ ษย์ในการบรรลุศกั ยภาพของตน หรือ capability ในฐานะหัวใจของการพัฒนา
เซนนิยามคําว่า ‘capability’ ไว้วา่ “พลังความสามารถของบุคคลในการลงมือกระทําสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
หรือบรรลุถงึ สภาพการดํารงอยูท่ มี ่ คี ณ
ุ ค่า (ซึง่ ) แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมของทางเลือก (ทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย) ในสิง่ ทีบ่ คุ คลสามารถทีจ่ ะทําหรือสามารถทีจ่ ะเป็นได้” (Sen 1993, p. 30) ในแง่น้ี
capability ก็คอื โอกาส ทางเลือก หรือเสรีภาพในการบรรลุถงึ สิง่ ทีป่ จั เจกบุคคลแต่ละคนให้คุณค่า
นันเอง
่
เมือ่ เซนกล่าวถึงการสร้างความเท่าเทียมในสังคม ก็มไิ ด้มคี วามหมายในแง่ความเท่าเทียม
ของทรัพยากร เช่น สัดส่วนครูต่อนักเรียน หรือเงินอุดหนุนต่อหัว มากเท่ากับความพยายามสร้าง
ความเท่าเทียมในพลังความสามารถของมนุษย์ในการบรรลุศกั ยภาพของตน ซึง่ การศึกษาเป็นแก่น
แกนกลางทีส่ าํ คัญในกระบวนการดังกล่าว การศึกษาในตัวของมันเองคือพลังความสามารถขัน้
พืน้ ฐาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและเสริมสร้างพลังความสามารถด้านอื่นๆ ต่อไป
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เช่นนี้แล้ว โจทย์หลักของการศึกษาจึงมิใช่การตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ‘อย่าง’ ไร้
คุณภาพ หรือตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ‘ที่’ ไร้คุณภาพ เช่น การมุง่ เน้นผลิตคนเพื่อไปเป็ น
แรงงานราคาถูก ส่งคนเข้าสูต่ ลาดแรงงานเพือ่ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโครงสร้างการกระจาย
ผลตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นธรรม และกลายเป็ นเชือ้ เพลิงในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทีไ่ ม่สมดุลด้วยเครือ่ งมืออย่างการกดค่าจ้างแรงงานให้ต่าํ เป็นต้น
ในทางตรงกันข้าม การศึกษาควรมีพนั ธกิจในการพัฒนา ‘ผลิตภาพ’ (productivity) ของ
มนุษย์ ด้วยการส่งเสริมให้มนุ ษย์แต่ละคนสามารถพัฒนาและบรรลุศกั ยภาพสูงสุดของตนในทางที่
ตนเลือก
ทัง้ นี้ ‘ผลิตภาพ’ ไม่ควรถูกมองเฉพาะในมิตเิ ชิงปริมาณเท่านัน้ เช่น ผลิตสินค้าได้มากชิน้ ใน
เวลาทีจ่ าํ กัด หรือใช้เวลาน้อยลงในการผลิตสินค้าจํานวนเท่าเดิม หากแต่ควรถูกมองในมิตเิ ชิง
คุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น ทํางานเก่งขึน้ ความรูแ้ ละทักษะดีขน้ึ คิดวิเคราะห์คมขึน้ สนุกกับการ
ทํางานมากขึน้ ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของผลิตภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพจักเกิดขึน้ ได้ผา่ นเงือ่ นไขแวดล้อมทีไ่ ด้
ทํางานทีต่ นชอบ ได้ทาํ งานทีด่ มี คี ณ
ุ ค่า เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ อยูใ่ นเนื้อนาดินทีส่ ง่ เสริม
พลังสร้างสรรค์ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา มีเวลาว่างในการพักผ่อนและดูแลร่างกาย
และจิตใจของตน รวมถึงการมีทางเลือกทีห่ ลากหลายในการทํางาน มีอาํ นาจต่อรองทีส่ มดุลขึน้ ใน
ตลาดแรงงาน และได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมสมกับผลิตภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือกระทังเปลี
่ ย่ นสถานะ
จากลูกจ้างมาเป็ นผูป้ ระกอบการเสียเอง
ภายใต้กรอบแนวคิด ‘การศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน ’ ทิศทางของการปฏิรปู
การศึกษาควรดําเนินไปตามแนวทาง ‘4 สร้าง’ เพือ่ สร้างระบบการศึกษาทีส่ ามารถเติมเต็ม
ศักยภาพของนักเรียน ได้แก่
(1) การสร้าง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้นกั เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขัน้
พืน้ ฐานทีส่ ามารถใช้ชวี ติ อยูไ่ ด้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ และมีคุณภาพพร้อมทีจ่ ะ
เลือก ‘ทาง’ ของตนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ เช่น อ่านเป็ น คิดเป็ น รูจ้ กั โลก รูจ้ กั ตัวเองและมี
เป้าหมายในการดําเนินชีวติ เป็นต้น
(2) การสร้างทางเลือกคุณภาพ ผ่านการปฏิรปู หลักสูตร การทดสอบ การพัฒนาครู การ
พัฒนาโรงเรียน เพือ่ ทําให้ระบบการศึกษามีความรับผิดชอบ ( accountability) ต่อ
นักเรียน ในส่วนนี้เราจะพูดถึงการยกระดับอาชีวศึกษาให้เป็นทางเลือกคุณภาพสําหรับ
นักเรียนด้วย ทัง้ หมดนี้เพื่อสร้างทางเลือกทีด่ มี คี ุณภาพให้นกั เรียนได้เลือกอย่าง
หลากหลายตามความถนัดของตน
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(3) การสร้างระบบข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมีการพัฒนาระบบข้อมูล
ระบบสือ่ สารข้อมูล และระบบแนะแนวทีด่ ี เพือ่ เป็นพืน้ ฐานให้นกั เรียนตัดสินใจเลือกได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(4) การสร้างการมีสว่ นร่วม โดยเปิดโอกาสให้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย แต่ละภาคส่วนได้มสี ว่ น
ร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตลอดกระบวนการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสและ
ช่องทางเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายสําหรับนักเรียน

2. เติ มเต็มศักยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่
โลกศตวรรษใหม่สร้างความท้าทายใหม่หลายประการ ตัวอย่างเช่น
• โลกได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้ ” (knowledge-based society) และกลุม่ ผูน้ ําทาง
สังคมจะเป็ นกลุม่ ทีใ่ ช้ “แรงงานความรู้ ” เป็ นหลัก ทักษะทีจ่ าํ เป็นในสังคมความรู้
คือทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารทีม่ ี
อยูอ่ ย่างท่วมท้น ไม่ใช่ทกั ษะด้านการท่องจําอีกต่อไป เพราะการสืบค้นข้อมูลทําได้
อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังทีโ่ ตมร ศุขปรีชา เคยกล่าวไว้วา่
“google อาจตอบคําถามเราได้ทกุ คําถาม แต่ google ไม่สามารถบอกเราว่าควร
ถามอะไร” 1
0

• เทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าได้เข้ามาทํางานแทนแรงงานทีร่ บั ผิดชอบงานทีซ่ า้ํ ซากจําเจ
(routine, self-replicated jobs) ดังนัน้ ทักษะทีจ่ าํ เป็นและเป็นทีต่ อ้ งการในโลกยุค
ใหม่ จึงได้แก่ ทักษะการคิดขัน้ สูง ทักษะในการค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะ
การทํางานเป็ นทีม และทักษะในการสือ่ สารอันซับซ้อน ซึง่ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ทําแทนได้
• โครงสร้างองค์กรเปลีย่ นจากแนวดิง่ เป็นแนวราบ มีการกระจายอํานาจตัดสินใจมาก
ขึน้ ดังนัน้ คนทํางานยุคใหม่จาํ เป็นต้องมีทกั ษะในการตัดสินใจและแก้ไขปญั หา
ด้วยตนเองมากขึน้
• เทคโนโลยีการสือ่ สารทําให้ตลาดแรงงา นของแต่ละประเทศเชือ่ มโยงกันในระดับ
โลกมากขึน้ คนทํางานยุคใหม่จงึ ต้องสามารถทํางานภายในทีมทีป่ ระกอบด้วยผูค้ น
จากหลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม รวมถึงต้อง มีทกั ษะสากลทีส่ ามารถ
1

รายการ วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน อินเทอร์เน็ตทําให้โลกกว้างขึน้ ? ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ทาง ThaiPBS
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แข่งขันกับแรงงานชาติอ่นื ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ความรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี เป็ น
ต้น
เมือ่ โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลีย่ นแปลงทีท่ า้ ทาย อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงยังเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว การสร้างคนให้มศี กั ยภาพในการใช้ชวี ติ อยูไ่ ด้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จงึ มีความ
จําเป็นอย่างยิง่ โดยระบบการศึกษาควรจะสามารถสร้างพลังความสามารถให้นกั เรียนแต่ละคนมี
‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ (21st Century Skills) อยูใ่ นตัว
2.1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในฐานะผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 212
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ได้กลายเป็ น
แนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาทีถ่ กู ผลิต พัฒนา สนับสนุน และเผยแพร่ โดย
องค์ก ารต่างๆ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งทัวโลกอย่
่
างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวาระทาง
การศึกษาทีส่ าํ คัญในปจั จุบนั
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตัง้ อยูบ่ นฐานคิดทีเ่ ชือ่ ว่า รูปแบบการศึกษาแบบดัง้ เดิม
ในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึง่ เน้นยํา้ แต่การเรียนและท่องจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในการดํารงชีวติ และการทํางานใน
โลกศตวรรษใหม่ภายใต้ความท้าทายใหม่
สําหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นัน้ ตัง้ ต้นจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ ( learning
outcomes) ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสําคัญกับการ ปลูกฝงั “ทักษะ” (skills) ที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดขัน้ สูง ทักษะในการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะชีวติ
และการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสือ่ สาร ควบคูก่ บั “เนื้อหา” ( contents) ในสาระวิชา
หลักและความรูอ้ ่นื ทีส่ าํ คัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรูเ้ รือ่ งโลก ความรูด้ า้ นการเงิน เศรษฐกิจ
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ความรูด้ า้ นพลเมือง ความรูด้ า้ นสุขภาพ และความรูด้ า้ น
สิง่ แวดล้อม ผ่านหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะกระชับ ( lean curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) และ
บูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างนักเรียนทีม่ ี “คุณลักษณะ” (characters) อันพึง
ปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นันคื
่ อ รูจ้ กั คิด รักการเรียนรู้ มีสาํ นึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปญั หา ปรับตัว สือ่ สาร และทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวติ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1
2

สรุปความและเรียบเรียงจากบทที่ 2 ของ สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และคณะ (2556) นอกจากนัน้ ผูส้ นใจสามารถอ่านรายละเอียด
เกีย่ วกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ใน วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (แปล) . 2554. ทักษะแห่งอนาคตใหม่
การศึกษาแห่งศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ openworlds.

6 การสัมมนาวิชาการประจําปี

2556 เรือ่ ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”

ภาพที่ 1
เป้ าหมายของการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

ทีม่ า: สมเกียรติ และคณะ (2556)

ผลการศึกษาของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพันธมิตร ในหัวข้อ “Are They
Really Ready to Work?” (Partnership for 21st Century Skills, 2006) พบว่า ทักษะทีภ่ าคธุรกิจ
เชือ่ ว่ามีความสําคัญทีส่ ดุ สําหรับการทํางานคือ
จริยธรรม ด้าน วิชาชีพ และ การงาน
(professionalism/work ethics) การทํางานเป็นทีม และความร่วมมือ (teamwork/collaboration)
การคิด เชิงวิพากษ์และการแก้ไขปญั หา (critical thinking/problem solving) การสือ่ สารด้วยคําพูด
และการเขียน (oral and written communication) ทัง้ นี้ยงั พบว่า ภาคธุรกิจให้ความสําคัญกับทักษะ
มากกว่าเนื้อหาความรู้
Frank Levy และ Richard Murnane (2005) เสนอว่า ทักษะการคิดแบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
(expert thinking) และการสือ่ สารทีซ่ บั ซ้อน (complex communication) คือทักษะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ใน
การประสบความสําเร็จในชีวติ การงาน โดยทักษะการคิดแบบผูเ้ ชีย่ วชาญหมายถึงความสามารถใน
ระบุและจัดการกับปญั หาทีไ่ ม่คาดคิด ส่วนทักษะการสือ่ สารอันซับซ้อนหมายถึงความสามารถใน
การโน้มน้าว อธิบาย ต่อรอง สร้างความเชือ่ ใจ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
นอกจากนัน้ ผลสํารวจในปี 2555 ของ Global Partnership Schools and GEMS
Education ซึง่ ถามความเห็นของผูบ้ ริหารและนักธุรกิจชัน้ นําใน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร จีน และบราซิล พบว่า ทักษะทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ สําหรับการทํางานในโลกศตวรรษ
ใหม่คอื ทักษะด้านเทคโนโลยี ส่วนทักษะอื่นๆ ทีท่ าํ การสํารวจและได้รบั ความสําคัญเช่นกันคือ
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ความสามารถในการพูดหลายภาษา ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะ ทักษะในการสร้างเครือข่ายข้าม
วัฒนธรรม การทํางานได้ดว้ ยตนเอง และการสร้างนวัตกรรม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทางการศึกษาหลายกลุม่ ในทัวทุ
่ กมุมโลกเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาทักษะดังกล่าวและได้ออกมาเรียกร้องและผลักดันให้มกี ารผนวกรวม “ทักษะแห่งศตวรรษที่
21” เข้าไปในระบบการศึกษา รวมถึงจัดทําข้อเสนอในการปฏิรปู การศึกษาอย่างรอบด้าน ไม่วา่ จะ
เป็นหลักสูตรและวิธกี ารสอน หนังสือเรียนและสือ่ การเรียนรู้ วิธกี ารประเมินผล ระบบการพัฒนา
วิชาชีพครู และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาทักษะศตวรรษใหม่ให้กบั นักเรียน
2.2 กรอบความคิ ดเพื่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 3
2

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือ P21 ซึง่ เป็ น
องค์กรชัน้ นําทีเ่ กิดจากรวมตัวของผูม้ สี ว่ นได้เสียอันหลากหลาย อาทิ ผูน้ ําด้านการศึกษา ผูก้ าํ หนด
นโยบาย นักวิชาการ ภาคธุรกิจ ได้นําเสนอกรอบความคิดเพือ่ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ไว้อย่าง
เป็นระบบและรอบด้าน โดยกรอบคิดนี้เป็ นองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในทุกภาคส่วนทัวประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา และผ่านการทดสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญและผูค้ รํ่าหวอด
ในแวดวงการศึกษา
ภาพที่ 2 แสดงวิสยั ทัศน์สาํ หรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของกลุ่ม P21 ซึง่ อธิบายถึงชุด
ผลสัมฤทธิ ส์ าํ คัญสําหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีผ่ สมผสานทัง้ เนื้อหาความรู้ (สาระวิชาหลัก
และความรูส้ าํ คัญในการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21) และชุดทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และ การงาน เข้าด้วยกัน โดย
ผลลัพธ์เหล่านี้เชือ่ มโยงกับระบบส่งเสริมการเรียนรูร้ อบด้าน นันคื
่ อ มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและวิธกี ารสอน การพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ซึง่ ควรได้รบั การ
ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อธิบายถึงผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูใ้ นแต่ละส่วนไว้ดงั นี้
สาระวิ ชาหลัก: สาระวิชาทีป่ รากฏในโมเดลของภาคีเพือ่ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ชีใ้ ห้เห็น
ว่า การเรียนรูเ้ นื้อหาในสาระวิชาหลักยังมีความสําคัญ เพราะทักษะจําเป็นต้องถูกสร้างขึน้ บนฐาน
ของสาระวิชาและความรูพ้ น้ื ฐาน มิใช่แยกขาดจากกันเป็ นเอกเทศ
3

ตัดตอนจากบทที่ 2 ของ สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และคณะ (2556)
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ภาพที่ 2
กรอบความคิ ดเพื่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สาระวิ ชาหลัก (core subjects):
ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ การ
ปกครองและหน้าทีพ่ ลเมือง
ความรูส้ าํ คัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes): ความรูเ้ รือ่ งโลก
ความรูด้ า้ นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ ระกอบการ ความรูด้ า้ นพลเมือง ความรูด้ า้ น
สุขภาพ และความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปญั หา การสือ่ สารและการร่วมมือทํางาน
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills):
ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสือ่ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทักษะชีวิตและการงาน (Life and Career Skills): ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว
ความคิดริเริม่ และการชีน้ ําตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเพิม่ ผลิตภาพและ
ความรูร้ บั ผิด และความเป็นผูน้ ําและความรับผิดชอบ
ระบบส่งเสริ มการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 : มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและวิธกี ารสอน
การพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ทีม่ า: Partnership for 21st Century Skills อ้างใน สมเกียรติ และคณะ (2556)

ความรูส้ าํ คัญในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 : กรอบความคิดนี้เชือ่ ว่า การเรียนรู้
เฉพาะสาระวิชาหลักนัน้ ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หลักสูตรจําเป็ นต้องผนวกรวมความรูแ้ ละแนวคิด
สําคัญในการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มีลกั ษณะข้ามสาขาวิชา เข้าไปในการเรียนรูเ้ นื้อหาที่
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แบ่งตามสาขาวิชาแบบเดิมด้วย ความรูส้ าํ คัญเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเชือ่ มโยงความรู้
ระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ความรูเ้ หล่านี้ประกอบด้วย
• ความรู้เรื่องโลก: การทําความเข้าใจและรับมือกับประเด็นในระดับโลก โดยเฉพาะ
ปญั หาทีต่ ดั ข้ามพรมแดน เช่น ปญั หาสิง่ แวดล้อม การเรียนรูแ้ ละทํางานร่วมกับ
ผูค้ นทีม่ าจากหลากหลายวัฒนธรรมและศาสนา โดยเคารพซึง่ กันและกันและเปิดใจ
คุยกันได้ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
• ความรูด้ ้านการเงิ น เศรษฐกิ จ ธุรกิ จและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
:
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ
ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจต่อสังคม และรูจ้ กั ใช้ทกั ษะการเป็นผูป้ ระกอบการ
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพในการทํางาน
• ความรูด้ ้านพลเมือง: การติดตามข่าวสารบ้านเมืองและเข้าใจในกลไกการทํางาน
ของรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง รูจ้ กั สิทธิและหน้าทีพ่ ลเมืองในทุกระดับ
ทัง้ ระดับท้องถิน่ รัฐ ประเทศ และโลก และรับรูถ้ งึ ผลกระทบในระดับท้องถิน่ และ
ระดับโลกจากการตัดสินใจทางการเมือง
• ความรูด้ ้านสุขภาพ : การรับรูแ้ ละเข้าใจถึงข้อมูลและบริการพืน้ ฐานด้านสุขภาพ
และรูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลและบริการเหล่านัน้ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจวิธดี แู ลและ
ป้องกันสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น การกินอาหารและออกกําลังกายอย่าง
เหมาะสม การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง และการลดความเครียด ฯลฯ สามารถกําหนด
เป้าหมายด้านสุขภาพสําหรับตนเองและครอบครัว
และเข้าใจประเด็นความ
ปลอดภัยและสาธารณสุขในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม: ทักษะการคิดขัน้ สูงนี้ถกู พิจารณาจากหลายภาคส่วนว่า
เป็นทักษะทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ดุ ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการทํางานในระบบเศรษฐกิจที่
มีความซับซ้อนมากขึน้ และเทคโนโลยีเข้ามาทําหน้าทีแ่ ทนงานทีซ่ า้ํ ซากจําเจ ทักษะเหล่านี้
ประกอบด้วย
• ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม : การรูจ้ กั ใช้เทคนิคในการสร้างแนวคิดอัน
หลากหลาย (อาทิ การระดมสมอง) สามารถประเมินแนวคิดของตนเองเพือ่
ปรับปรุงให้เกิดความสร้างสรรค์มากยิง่ ขึน้ เปิดรับมุมมองทีห่ ลากหลายและแปลก
ใหม่ สามารถสร้างสรรค์แนวคิดให้กลายเป็นนวัตกรรมเชิงรูปธรรม
• การคิ ด เชิ งวิ พากษ์ และการแก้ไขปัญหา : การรูจ้ กั เลือกใช้วธิ กี ารให้เหตุผลที่
เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงระบบเพือ่ วิเคราะห์การ
ทํางานของส่วนต่างๆ ในระบบให้เข้าใจการทํางานอันซับซ้อนของระบบใหญ่
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินหลักฐาน วิวาทะ คํากล่าวอ้าง และความ
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เชือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสังเคราะห์และเชือ่ มโยงข้อมูลและชุดความคิด
ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถตีความข้อมูลและหาข้อสรุป รูจ้ กั ทบทวนประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรูข้ องตนเอง การแก้ไขปญั หาทีไ่ ม่คนุ้ เคยด้วยวิธกี ารอัน
หลากหลาย การตัง้ และวางกรอบคําถามทีช่ ว่ ยอธิบายมุมมองทีจ่ ะนําไปสูห่ นทาง
แก้ไขปญั หา
• การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน : ความสามารถในการนําเสนอความคิดทัง้ ใน
รูปแบบของการพูดและการเขียนได้ชดั เจนและเหมาะกับบริบท สามารถฟงั และ
ถอดความหมายได้อย่างถูกต้อง ใช้การสือ่ สารเพือ่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ี
หลากหลาย รูจ้ กั ใช้สอ่ื และเทคโนโลยีการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม สามารถทํางาน
ร่วมกับทีมทีม่ สี มาชิกหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเคารพซึง่
กันและกัน เข้าใจถึงความรับผิดชอบร่วมในการทํางานร่วมกัน และให้คณ
ุ ค่ากับ
การมีสว่ นร่วมของทุกคนในทีม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารได้เปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ในการเรียนรูแ้ ละการทํางานไปอย่างมาก ทักษะด้านเทคโนโลยี
จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการทํางานและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ นักเรียนต้องเรียนรูท้ กั ษะ
ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลให้เกิดประโยชน์สงู สุด ปรับตัวให้ทนั กับเครือ่ งมือ
ทางเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เทคโนโลยีในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื และ
สร้างสรรค์แนวคิดของตนเองในระดับทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย
• ทักษะด้านสารสนเทศ : ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและ
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลได้
อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้า รูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือและจัดการกับการ
ไหลเวียนของข้อมูลทีไ่ หลบ่าเข้ามาพร้อมกันจากหลายแหล่งได้อย่างเป็ นระบบ
เข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ
• ทักษะด้านสื่อ: ความเข้าใจวาทกรรมทีถ่ กู ผลิตสร้างขึน้ ผ่านสือ่ และผลกระทบของ
สือ่ ทีม่ ตี ่อความเชือ่ และพฤติกรรมของสังคมโดยรวม เข้าใจประเด็นทางจริยธรรม
และทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงและการใช้สอ่ ื
• ทักษะด้านไอซีที : การรูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือในการสร้างสรรค์สอ่ ื ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครือ่ งมือในการทําวิจยั จัดการ และสือ่ สาร
ข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะชีวิตและการงาน: นอกเหนือจากทักษะในการคิดและความรูใ้ นสาระวิชาต่างๆ แล้ว
นักเรียนในโลกศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องมีทกั ษะชีวติ และการทํางานในการรับมือกับความซับซ้อน
ของการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว : ความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ อันหลากหลาย สามารถทํางานภายใต้
สภาพแวดล้อมทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ รับมือกับปญั หาและอุปสรรคทีไ่ ม่
คาดคิดได้อย่างดี และจัดการกับความเห็นและความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างเพือ่ หาทางออก
ทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะภายใต้การทํางานทีม่ คี วามหลากหลายของคนทํางานสูง
• ความคิ ดริ เริ่ มและการชี้นําตนเอง : ความสามารถในการบริหารเวลาและจัดการ
กับงานได้อย่างมีประสิทธิผล รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาว
ได้ด ี รับผิดชอบงานของตนเองได้โดยไม่จาํ เป็นต้องมีคนคอยควบคุม สามารถ
จัดการและต่อยอดความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง วิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ในอดีตเพือ่ ใช้พฒ
ั นาตนเองในอนาคต
• ทักษะทางสังคมและการเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรม : การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ได้
อย่างเหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
ทีมทีม่ พี น้ื เพทางวัฒนธรรมหรือสังคมทีห่ ลากหลาย และเปิดรับแนวคิดและคุณค่าที่
แตกต่าง
• การเพิ่ มผลผลิ ตและความรูร้ บั ผิด : ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ได้ แม้จะเจอกับอุปสรรคหรือแรงกดดัน รูจ้ กั วางแผน จัดลําดับความสําคัญ และ
จัดการกับงานให้ลลุ ว่ งตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ มีคณ
ุ ลักษณะของการเป็นผูท้ าํ งานทีด่ ี
อาทิ ทํางานเป็ นทีมได้ด ี ทํางานหลายอย่างได้พร้อมกัน มีความน่าเชือ่ ถือและตรง
ต่อเวลา เคารพความหลากหลายภายในทีม และมีความรับผิดกับผลงานทีอ่ อกมา
• ความเป็ นผูน้ ําและความรับผิดชอบ : ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทกั ษะใน
การแก้ไขปญั หาและการสือ่ สารระหว่างบุคคลเพือ่ ให้งานลุลว่ งตามเป้าหมาย รูจ้ กั
ใช้จดุ แข็งของคนอื่นในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน
กรอบความคิดของกลุ่ม P21 ได้อธิบายถึงชุดความรูแ้ ละทักษะจําเป็นสําหรับศตวรรษใหม่
ไว้อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ โดยการออกแบบกรอบความคิดนี้เริม่ ต้นจากการกําหนดผลสัมฤทธิ ์
ทีจ่ าํ เป็นสําหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ การทํางาน และการใช้ชวี ติ ในศตวรรษที่
21 เป้าหมายเหล่านี้ถูกใช้เป็ น ‘ภาพใหญ่ ’ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ หมดเห็นกรอบเป้าหมายร่วมกัน
และออกแบบระบบสนับสนุ นการเรียนรูท้ งั ้ หมดให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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สิง่ ทีโ่ ดดเด่นในกรอบความคิดของกลุ่ม P21 อีกประการหนึ่ง คือ การเน้นยํา้ ความสําคัญ
ของการเรียนเนื้อหาตามสาระวิชาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะ เพราะเชือ่ ว่าการพัฒนาทักษะต้อง
ทําบนฐานของเนื้อหาวิชา และการเรียนรูเ้ นื้อหาพร้อมกับทักษะจะทําให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลกึ
มากขึน้ ลักษณะดังกล่าวมักถูกละเลยในข้อเสนอของกลุ่มทีส่ นใจเฉพาะทักษะโดยไม่ได้ให้
ความสําคัญของเนื้อหาควบคูก่ นั ไป

3. เติ มเต็มศักยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างทางเลือกคุณภาพ
เพือ่ ให้ระบบการศึกษาสามารถเติมเต็มศักยภาพให้นกั เรียนเติบโตได้จน
‘สุดความสามารถ’
ของแต่ละคนตามความถนัดและความต้องการของตน ระบบการศึกษาต้องสามารถเสนอทางเลือกที่
มีคุณภาพให้นกั เรียนได้เลือกอย่างหลากหลาย จนนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความต้องการของตนได้อย่างแท้จริง เช่น หากนักเรียนต้องการเรียนสายอาชีพเพือ่ ทํางานสาย
อาชีพในอนาคตก็มรี ะบบอาชีวศึกษาทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพรองรับ เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาระบบการศึกษาไทยดังทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั พบว่า ระบบการศึกษาไทยยังมี
ปญั หาด้านคุณภาพอยูม่ าก ทัง้ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาย
อาชีวศึกษาทีย่ งั ไม่สามารถเป็ นทางเลือกทีแ่ ท้จริงให้กบั นักเรียนทีส่ นใจเรียนต่อในสายอาชีพ เช่นนี้
แล้ว การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาเพือ่ สร้างทางเลือกคุณภาพทีห่ ลากหลาย ทัง้ สาย
สามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา จึงเป็นเงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็นและเร่งด่วนบนเส้นทางของการสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน
3.1 ปัญหาคุณภาพของระบบการศึกษาไทย: การขาดความรับผิดชอบ (accountability)
ปญั หาของระบบศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรอีกต่อไป แต่เป็ นปญั หา
เรือ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธิ ์ตํ่า ดังที่
ข้อมูลชีว้ า่ ในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่า และอยูใ่ น
ระดับ สูงเมือ่ เทียบกับ ประเทศอื่นในภูมภิ าคเอเชีย ( โปรดดูภาพที่ 3 ประกอบ) ส่วนรายได้ต่อเดือน
ของครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีและสอนอยูใ่ นโรงเรียนรัฐก็เพิม่ สูงขึน้ โดยในปี 2554 มี
รายได้ทดั เทียมกับอาชีพอื่นและมากกว่าอาชีพอื่นหลังอายุ 44 จากเดิมในปี 2546 ครูมรี ายได้น้อย
กว่าอาชีพอื่นในทุกช่วงอายุ (โปรดดูภาพที่ 4 ประกอบ)
แต่ในทางตรงกันข้าม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยในระดับนานาชาติ
กลับมีแนวโน้มลดตํ่าลง โดยเฉพาะผลการสอบ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ลดลงถึง 95 คะแนนและ
วิชาวิทยาศาสตร์ลดลงถึง 74 คะแนนในช่วงปี 1995-2011 และมีนกั เรียนไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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และ 60 ทีม่ ผี ลการสอบ TIMSS ตํ่ากว่าระดับขัน้ พืน้ ฐาน (ระดับ 2) ในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ตามลําดับ และมีนกั เรียนไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 มีคะแนน PISA ตํ่ากว่าระดับขัน้
พืน้ ฐานในวิชาการอ่านและวิทยาศาสตร์ และร้อยละ 50 ในวิชาคณิตศาสตร์ (ดูภาพที่ 5 และ 6)
ภาพที่ 3
งบประมาณกระทรวงศึกษาธิ การ และสัดส่วนงบประมาณการศึกษาของไทยเทียบภูมิภาค

หน่วย: แสนล้านบาท

หน่วย

: ร้อยละ

5.0

สัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณรวม

4.5

สัดส่วนงบประมาณต่อจีดพี ี

4.0

ไทย
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฮ่องกง
เกาหลีใต้
ญีป่ นุ่

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

2546 2548 2550 2552 2554 2556
ทีม่ า: สํานักงบประมาณ

ทีม่ า

10

20

30

: ธนาคารโลก

ภาพที่ 4
รายได้ต่อเดือนของครูวฒ
ุ ิ ปริ ญญาตรีในโรงเรียนรัฐเทียบกับผูป้ ระกอบอาชีพอื่น
ปี 2546
ปี 2554
หน่วย

: บาท

50000

40000

40000

30000

30000
20000

20000

10000

10000

ครูมธั ยม

ผูป้ ระกอบอาชีพอื่น

ครูอาชีวศึกษา

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

0

30-34

0
25-29

หน่วย: บาท
50000

ครูมธั ยม

ผูป้ ระกอบอาชีพอืน่

ทีม่ า: การสํารวจภาวะแรงงาน สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ภาพที่ 5
แนวโน้ มผลการสอบเฉลี่ย TIMSS (ระดับ ม.2) และ PISA ของนักเรียนไทย
TIMSS
PISA
550
500
450
400
350
300

440
430
420
410
400

1995

1999

2007

วิชาคณิตศาสตร์

2000

2011

2003

วิชาการอ่าน

วิชาวิทยาศาสตร์

2006

2009

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ทีม่ า: TIMSS และ PISA อ้างอิงใน โครงการ PISA ประเทศไทย และโครงการวิจยั นานาชาติ TIMSS สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2554) และ (2555)

ภาพที่ 6
สัดส่วนนักเรียนที่มคี ะแนนผลสอบ TIMSS และ PISA ไม่ถงึ ระดับขัน้ พืน้ ฐาน
TIMSS 2011
PISA 2009

หน่วย: ร้อยละ

หน่วย

: ร้อยละ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ประเทศในกลุ่ม OECD

ประเทศไทย

ประเทศในกลุ่ม OECD

ประเทศไทย

ประเทศในกลุ่ม OECD

ประเทศไทย

เฉลีย่ ทุกประเทศ

ประเทศไทย

เฉลีย่ ทุกประเทศ

ประเทศไทย

60
50
40
30
20
10
0

วิชาการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ทีม่ า: TIMSS และ PISA อ้างอิงใน โครงการ PISA ประเทศไทย และโครงการวิจยั นานาชาติ TIMSS สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2554) และ (2555)
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งานศึกษาของสมเกียรติและคณะ (2556) ตอบโจทย์ของระบบการศึกษาไทยว่า ใจกลาง
ของปญั หาคือการขาด “ความรับผิดชอบ” ( accountability) ของระบบการศึกษาตลอดทุกขัน้ ตอน
ทัง้ นี้ “ความรับผิดชอบ ” หมายถึง พันธะผูกพันในหน้าทีข่ องคนหรือองค์กรต่อเป้าหมายทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย โดยมีระบบทีผ่ มู้ อบหมายสามารถประเมินและตรวจสอบผลงาน เพือ่ ให้รางวัลหรือ
ลงโทษผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายงานได้ (โปรดดูภาพที่ 7 ประกอบ)
ในกรณีของระบบการศึกษา หัวใจสําคัญของการปฏิรปู เพือ่ สร้างความรับผิดชอบคือ การทํา
ให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผูป้ กครองและนักเรียนมากขึน้ โดยโรงเรียนควรมีอสิ ระ
ในการบริหารจัดการ และผูป้ กครองควรมีสทิ ธิเลือกโรงเรียนให้ลกู ตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่
ได้รบั การเปิดเผยต่อสาธารณะ กล่าวคือ มีการส่งเสริมให้เกิดระบบ “ความรับผิดชอบสายสัน้ ”
(short-route of accountability) หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผูป้ กครอง-โรงเรียน-ครู ” โดยไม่
ต้องผ่านรัฐบาล เพิม่ มากขึน้
กระนัน้ ในอีกด้านหนึ่งก็ตอ้ งมีการปฏิรปู ระบบ “ความรับผิดชอบสายยาว ” (long-route of
accountability) หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผูป้ กครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู ” ซึง่ มีรฐั บาลเป็ น
ตัวคันกลางในระบบ
่
โดยรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของระบบการศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบการเงินเพือ่ การศึกษา ระบบ
ประเมินผลงานครู และระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในแนวทางทีเ่ สริมสร้างระบบความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาต่อนักเรียนมากขึน้
ภาพที่ 7
กรอบแนวคิ ดเรื่องความรับผิดชอบ

ทีม่ า: สมเกียรติ และคณะ (2556)
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ภาพที่ 8 ‘ความรับผิดชอบ’ ในระบบการศึกษา

ทีม่ า: สมเกียรติ และ คณะ (2556)

ภาพที่ 8 แสดงความสําคัญของระบบความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ระบบความ
รับผิดชอบทีด่ เี ป็ นปจั จัยหลักในการส่งเสริมให้กระบวนการแปลงทรัพยากรนําเข้า ( inputs) เป็น
ผลลัพธ์ ( outputs) และ/หรือ ผลได้ต่อสังคม ( outcomes) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ บรรลุผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูอ้ ย่าง
คุม้ ค่านันเอง
่
ทัง้ นี้ บนเส้นทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ บรรลุผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูท้ พ่ี งึ
ปรารถนา ระบบการสร้างความรับผิดชอบต้องทํางานร่วมกับระบบอื่นๆ ทีม่ คี วามสําคัญไม่ยง่ิ หย่อน
ไปกว่ากัน ได้แก่ ระบบการเรียนรู้ อันได้แก่ หลักสูตร ตําราเรียน สือ่ และเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนทีเ่ ป็นอิสระ ทัง้ เรือ่ งการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และการมีงบประมาณทีเ่ พียงพอต่อการยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียน รวมถึงระบบการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพนักเรียน ครู และสถานศึกษา
ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบให้มเี ป้าหมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ ห้
บรรลุผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ ปรารถนา กล่าวคือ เป็นระบบเพือ่ มุง่ พัฒนาและช่วยเหลือ
มากกว่าระบบเพือ่ มุง่ ลงโทษบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เมือ่ ตรวจพบว่าโรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งเกิดปญั หา เช่น ผลการเรียนของนักเรียนตกตํ่า ต้องมีกลไกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาโรงเรียนนัน้ ด้วย มิใช่จบลงเพียงแค่การลงโทษครูและผูบ้ ริหารโรงเรียนเท่านัน้
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3.2 การเติ มเต็มศักยภาพให้ นักเรียนมี ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ ในฐานะเป้ าหมายของ
ระบบความรับผิดชอบ
ระบบความรับผิดชอบเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และการยกระดับ
ความสามารถเพือ่ เติมเต็มศักยภาพของ นักเรียน ครู และสถานศึกษาทีม่ ปี ญั หา จะเกิดขึน้ ได้ก็
ต่อเมือ่ มีการกําหนดเป้าหมาย พันธะหน้าที่ เจ้าภาพในการรับผิดชอบพันธะหน้าทีต่ ่างๆ และระบบ
การประเมินผลอย่างชัดเจน เช่นนี้แล้ว ผูม้ อบหมายจึงจะสามารถกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการทําหน้าทีข่ องผูไ้ ด้รบั มอบหมายได้ และผูม้ อบหมายและภาครัฐจึงจะสามารถเข้า
ไปร่วมช่วยเหลือและร่วมพัฒนาในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั มอบหมายมีความบกพร่องในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อ
บรรลุเป้าหมาย
คําถามสําคัญทีจ่ าํ เป็ นต้องแสวงหาคําตอบเพือ่ สร้างระบบความรับผิดชอบคือ ระบบความ
รับผิดชอบถูกออกแบบขึน้ เพือ่ อะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร
หัวใจสําคัญของการปฏิรปู ระบบการศึกษาอยูท่ ก่ี ารสร้างระบบความรับผิดชอบ
(accountability) เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนเส้นทางของการเติมเต็มศักยภาพของ นักเรียนให้
มีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผูป้ กครองและนักเรียนมาก
ขึน้ โดยโรงเรียนควรเป็ นหน่ วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอสิ ระในการบริหาร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งของการออกแบบหลักสูตร วิธกี ารสอน และวิธกี ารวัดผลตามแนวคิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และเจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อ
สภาพปญั หาและความต้องการชุมชน รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรปู ระบบการจัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อสาธารณะเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสําหรับการตัดสินใจของผูป้ กครองในการคัดเลือกโรงเรียน
นอกจากการสร้างระบบความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว การปรับหลักสูตร และสือ่ การเรียนรู้
การพัฒนาครู และการพัฒนาสถานศึกษา ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรปู ระบบการศึกษา
เพราะระบบในปจั จุบนั ยังไม่เอือ้ อํานวยให้เกิดการเรียนรูต้ ามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่
การปฏิรปู ระบบการเรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่
21 จําเป็นต้องลงมือทําควบคูไ่ ปกับการปฏิรปู ด้านอื่นๆ เช่น การสร้างระบบความรับผิดชอบดังทีไ่ ด้
กล่าวไป รวมถึงการลดความเหลือ่ มลํา้ ของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้
พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมเพิม่ มากขึน้ และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู
และนักเรียนทีม่ ปี ญั หา
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ทัง้ นี้ การปฏิรปู นัน้ ต้องดําเนินไปทัง้ สองระดับ คือ ระดับประเทศ ทีม่ ่งุ ตอบโจทย์ดา้ นการ
สร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็นสําคัญ และ ระดับสถานศึกษา ทีม่ ่งุ ตอบโจทย์ดา้ น
ความเป็ นอิสระของโรงเรียนในฐานะหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเป็ นสําคัญ
3.2.1 การปฏิรปู ระบบการศึกษาในระดับประเทศ
แนวทางการปฏิรปู ระบบการศึกษาในระดับประเทศมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างระบบความ
รับผิดชอบเป็ นสําคัญ โดยรัฐปรับบทบาทมาเป็นผูก้ าํ กับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา ในการนี้
จุดเริม่ ต้นของการปฏิรปู ระบบการศึกษาเพือ่ สร้างความรับผิดชอบคือ การปฏิรปู ระบบการทดสอบ
มาตรฐานระดับประเทศ ( standardized test) ให้เป็นการทดสอบวัดความรูค้ วามเข้าใจและทักษะ
(literacy-based test) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากกว่าการทดสอบทีม่ งุ่ วัด
ความรูใ้ นเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรดังทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั
เพือ่ สร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
จะถูกนําไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการ
ประเมินผลผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นอกจากนัน้ ต้องมีระบบรายงานผลการสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศแบบใหม่และผลการประเมินครูและสถานศึกษาต่อผูป้ กครอง สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสาธารณชน เพือ่ ให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ ถูกนําไปใช้ในการเลือกโรงเรียนของผูป้ กครอง
การติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือ
นักเรียน ครู และสถานศึกษาทีม่ ปี ญั หา การให้รางวัลผูบ้ ริหารโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณ
ด้านอุปสงค์
กระบวนการสร้างความรับผิดชอบทัง้ หมดนี้มเี ป้าหมายสุดท้ายก็เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รียนให้มที กั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดัง
แสดงไว้ในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9
แนวทางการปฏิ รปู ระบบการศึกษาในระดับประเทศ

ทีม่ า: สมเกียรติ และคณะ (2556)

3.2.2 การปฏิรปู ระบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาในระดับสถานศึกษาถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ปรับเปลีย่ น โดยโรงเรียนต้องทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นของการปฏิรปู คือโรงเรียนต้องมีความเป็นอิสระในการ
บริหารการศึกษา โดยได้รบั งบประมาณและการสนับสนุนทางวิชาการทีเ่ พียงพอจากรัฐ
การปฏิรปู การศึกษาในระดับสถานศึกษาเน้นไปทีก่ ารพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนเป็นสําคัญ ภายใต้หลักความยืดหยุน่ ความหลากหลาย ความมีพลวัต ความมีสว่ นร่วมจาก
ผูป้ กครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและชุมชน และการมี
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา ดังแสดงไว้ในภาพที่ 10
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ภาพที่ 10
แนวทางการปฏิ รปู ระบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา

ทีม่ า: สมเกียรติ และคณะ (2556)

3.3 ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษา
เพือ่ ให้ระบบการศึกษามีคณ
ุ ภาพและความรับผิดชอบมากเพียงพอทีจ่ ะตอบสนองพันธกิจ
ในการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนให้มที กั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควรมีการปฏิรปู ในด้านต่างๆ
ดังนี้
3.3.1 การปฏิรปู หลักสูตร
(1) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสายสามัญศึกษา
• หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรแกนกลางของระบบการศึกษาไทยยังมีชอ่ งว่างในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อกี มาก แม้หลักสูตรแกนกลางได้กําหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ ์ทีค่ าดหวังบางประการไว้คล้ายกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่องค์ประกอบหลายส่วนใน
หลักสูตรยังไม่ได้รบั การออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด
“หลักสูตรกระชับ” (lean curriculum – เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญ ไม่บรรจุเนื้อหาล้นเกิน )
“หลักสูตรช่างคิด” (thinking curriculum – เนื้อหาเป็นเครือ่ งมือสูท่ กั ษะการคิดวิเคราะห์ขนั ้ สูง
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เรียนรูภ้ ายใต้สถานการณ์จริง) และ “หลักสูตรบูรณาการ” (interdisciplinary curriculum – เชื่อมโยง
ความรูแ้ ต่ละสาขาวิชา มองเห็นลักษณะองค์รวม) (สมเกียรติและคณะ, 2556)
หลักสูตรแกนกลางยังกําหนดโครงสร้างเวลาเรียนอย่างเคร่งครัด ตามสาระการเรียนรู้ และ
กําหนดจํานวนชัวโมงเรี
่
ยนตามข้อบังคับหลักสูตรมากเกินไป ซึง่ ขัดแย้งกับแนวคิด “สอนให้น้อยลง
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ” โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 ชัวโมงต่
่
อปี
การศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 1,200 ชัวโมง
่
การศึกษา ขณะที่ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศ OCED มีชวโมงเรี
ั่
ยนเฉลีย่ 802 ชัวโมงต่
่
อปี
การศึกษา และ 924 ชัวโมงต่
่
อปีการศึกษา ตามลําดับ (OECD, 2013)
การออกแบบ หลักสูตร ในลักษณะนี้ไม่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษา ตามแนวทางทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพราะหลักสูต รบังคับ ให้ครูตอ้ งสอนเนื้อหา จํานวนมากให้ครบภายในเวลาทีก่ าํ หนด
ไว้ ไม่มคี วามยืดหยุน่ มากพอ แยกส่วนแต่ละวิชาไม่เห็นความเชื่อมโยง และตัวชีว้ ดั อิงเนื้อหา
มากกว่าอิงทักษะ แนวทางดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ ใช้วธิ กี ารเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น โครงงาน การแก้ปญั หาจริง
การทํางานร่วมกัน ซึง่ ต้องใช้เวลานอกห้องบรรยายและต้องการความยืดหยุน่ ในการจัดการเรียน
การสอน
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. ควรออกแบบหลักสูตรให้เอือ้ ต่อการเรียนรูท้ กั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
- ลดรายละเอียดเนื้อหาวิชาลง ลดจํานวนชัวโมงเรี
่
ยนลง แต่เพิม่ ความสําคัญแก่
แนวคิดหลักของวิชาและเพิม่ เวลาให้แก่กระบวนการเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ความรูเ้ ข้า
กับโจทย์ต่างๆ เพือ่ เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงงาน ทีเ่ น้นกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน
- ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้ยดื หยุน่ เช่น กําหนดสาระการเรียนรูต้ ามช่วงชัน้ (3
ปี เช่น มั ธยมศึกษาปีท่ี 4-6) แทนตามระดับชัน้ เพือ่ ให้ครูและโรงเรียนมีอสิ ระในการทํา
หลักสูตรของโรงเรียนและวางแผนการสอนทีห่ ลากหลายและบูรรณาการข้ามสาขาวิชาได้
ข. ควรส่งผูเ้ ชีย่ วชาญช่วยเหลือโรงเรียนทีย่ งั ไม่มศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะออกแบบหลักสูตร
ของโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง และวางแผนการสอน เองได้ และมีการจัดทําและเผยแพร่ค่มู อื
และตัวอย่างการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนและแผนการสอนให้แก่ครูและโรงเรียนทีต่ อ้ งการด้วย
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(2) สายอาชีวศึกษา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ในส่วนของ หลักสูตรอาชีวศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 พยายาม
แก้ไขปญั หาข้อวิจารณ์ ต่อหลักสูตรเก่า และสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการมากขึน้
ซึง่ ถือว่าเป็ นทิศทางทีด่ ขี น้ึ โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ. ) ได้เชิญสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกําหนดความรูแ้ ละสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางให้ตรงกับความต้องการและ
การเปลีย่ นแปลงของภาคธุรกิจ หลักสูตรใหม่น้ไี ด้เน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั จิ ริงด้าน
วิชาชีพมากขึน้ เช่น เพิม่ จํานวนหน่ วยกิตวิชาชีพ ลดจํานวนหน่วยกิต ของวิชาความรูท้ วไปลง
ั่
วิชาการปฏิบตั มิ จี าํ นวนชัวโมงเรี
่
ยนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 40 ชัวโมงต่
่
อ 1 หน่ วยกิต เป็ น 54 ชัวโมงต่
่
อ1
หน่ วยกิต
หลักสูตรอาชีวศึกษาใหม่น้ียงั ได้กาํ หนดให้มกี ารจัดการศึกษาแบบทวิภาคีอย่างเป็นทางการ
อีก ด้วย ระบบทวิภาคีเป็ นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ โดย
นักเรียนจะได้ใช้เวลาเรียนทฤษฎีความรูใ้ นโรงเรียนและได้ฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ พร้อม
ทัง้ ได้เรียนรูก้ บั เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย หลักสูตรนี้ยงั เอือ้ อํานวยให้โรงเรียนและสถานประกอบการ
สามารถร่วมกันสร้างวิชาใหม่เองได้เพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การออกแบบหลักสูตรอาชีวศึกษาและการจัดการ ระบบ อาชีวศึกษาต้อง
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดสภาพการจัดการศึกษา ทีย่ ดึ แต่ผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว
เหมือนดังกรณีระบบอาชีวศึกษาในประเทศอังกฤษทีถ่ กู วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เน้นฝึกฝนนักเรียนเฉพาะ
ความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั เิ ป็ นงานๆ ตามความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง แต่
นักเรียนไม่มคี วามเข้าใจภาพรวมของอาชีพและการผลิต และไม่ได้ฝึกฝนทักษะการปฏิบตั อิ ่นื ที่
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพแต่ยงั ไม่ได้เป็นทีต่ อ้ งการของสถานประกอบการ ใน
ปจั จุบนั หลักสูตรต้องไม่ทาํ ให้นกั เรียนอาชีวะกลายเป็นคนงานหรือช่างทํางานตามสังเท่
่ านัน้ หาก
ต้องเติมเต็มศักยภาพให้นกั เรียนสามารถคิดแก้ไขปญั หาเองได้ (Boreham, 2002)
หลักสูตรอาชีวศึกษาของไทยยังไม่เน้นทักษะการคิดทีเ่ กีย่ วกับการผลิต เช่น ความเข้าใจ
ภาพรวมของอาชีพและอุตสาหกรรมในอาชีพ การทํางานเป็นทีม และการระบุและแก้ไขปญั หาใน
การผลิต ทักษะเหล่านี้มคี วามสําคัญมากสําหรับแรงงานทีท่ าํ งานในองค์กรแนวราบ ซึง่ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการทํางานด้วย
นอกจากนัน้ การออกแบบหลักสูตรยังขาดการมีสว่ นร่วมของสมาคมวิชาชีพและตัวแทน
แรงงาน โดยไม่มตี วั แทนของสมาคมวิชาชีพในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2555 การขาด ตัวแทนดังกล่าว ในกระบวน การออกแบบ
หลักสูตรและกํากับการจัดการศึกษา ทําให้ขาดคน ที่จะเข้าไป ช่วยปกป้องผลประโยชน์ดา้ นการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน นัก เรียนถูกเอาเปรียบได้งา่ ย เช่น สถานประกอบการบางแห่งขอเข้า ร่วมจัด
การศึกษาทวิภาคี เพราะหวังได้แรงงานราคาถูกไปช่วยทํางาน มากกว่าต้องการลงทุนพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เป็นแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2555)
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. ควรปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาให้ นักเรียน มีความรูแ้ ละสมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องและ มีผล ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากทักษะการ
ปฏิบตั งิ านเชิงเทคนิค เช่น นักเรียนควรได้เรียนรูภ้ าพรวมของอาชีพและอุตสาหกรรมก่อนทีจ่ ะฝึก
ปฏิบตั งิ านจริงเฉพาะส่วน พร้อมทัง้ ได้ฝึกฝนการคิดแก้ปญั หาและการทํางานเป็นทีม
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ( Vocational Chemical Engineering Practice
College) หรือ V-ChEPC ซึง่ เป็ นการจัดการศึกษาทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมาบต าพุด และ
สถาบันปิโต รเลียมไทย เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องแนวทางการ ปฏิรปู หลักสูตร โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้
ทฤษฎีความรูพ้ น้ื ฐานและได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปญั หาผ่านเครือ่ งมือการเรียน ซึง่
เป็นแบบจําลองการแก้ปญั หาต่างๆ และได้เรียนรูภ้ าพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาพรวมของ
ระบบงานและวัฒนธรรมองค์กรของโรงงาน เป็นระยะเวลา 15 วันในภาคเรียนที่ 1 หลังจากนัน้
นักเรียนจะได้เข้าฝึกงานจริงในแผนกควบคุมการผลิตและแผนกซ่อมบํารุงอย่างละ 1 เดือนในภาค
เรียนทีส่ อง นักเรียนเลือกเข้าฝึกงานอย่างเข้มข้นในแผนกใดแผนกหนึ่ง อีก 5 เดือนในภาคเรียนที่
3 ในการฝึกอาชีพในโรงงาน นักเรียนจะได้รวมกลุม่ กันแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทาํ งาน เพือ่ ทุกคน
ได้เข้าใจการทํางานแต่ละส่วนและเข้าใจความเชือ่ มโยงภายในโรงงาน และในภาคการเรียนที่ 4
นักเรียนจะได้ฝึกทําโครงงาน โดยนําความรูว้ ชิ าการและประสบการณ์การฝึกงานในโรงงาน (เสมา
พูลเวช, สัมภาษณ์, 2566)
ข. ควรจัดทําและเผยแพร่ชุดความรูแ้ ละแนวปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาอาชีวะทีด่ ใี ห้แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ เช่น แนวทางการเรียนการสอนในโครงการ V-ChEPC ข้างต้น
ค. ควรสนับสนุ นให้เกิดการจัดตัง้ สมาคมวิชาชีพ เพือ่ เป็นตัวแทนของผูเ้ รียนอาชีวะ ในการ
กําหนดหลักสูตรและกํากับการจัดการศึกษาอาชีวะทัง้ ระบบปกติและทวิภาคี ร่วมกับสถาน
ประกอบการ นักการศึกษา และภาครัฐ
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3.3.2 การปฏิรปู ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปจั จุบนั ทัง้ สายสามัญและอาชีวะ ยัง ไม่สามารถ
ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้ ตํ่าให้แก่ นกั เรียนได้ และไม่สามารถนําพานักเรียนไปสู่การ มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
(1) สายสามัญศึกษา
• สภาพปญั หา
การสอบมาตรฐาน O-NET ซึง่ นักเรียนทุกคนในระดับชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ต้องสอบ ยัง
เน้นวัดเนื้อหาความรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง และยังไม่ค่อยมีโจทย์ทว่ี ดั ความเข้าใจและทักษะการ
ประยุกต์แก้ปญั หาในชีวติ ประจําวัน ซึง่ เป็นทักษะทีจ่ ะมีความสําคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในอนาคต
การสอบมาตรฐาน O-NET ยังขาดกระบวนการออกข้อสอบทีด่ แี ละการควบคุมคุณภาพทีด่ ี
ในช่วงทีผ่ า่ นมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังไม่มกี ารสร้างคลังข้อสอบ
สําหรับการจัดสอบทุกปี แต่ยงั คงออกข้อสอบแบบปีต่อปี แม้ สทศ.อ้างว่ามีการตรวจคุณภาพของ
คําถามและชุดข้อสอบก่อนการสอบจริง แต่ขอ้ สอบ O-NET ปี 2555 กลับมีขอ้ ผิดพลาด เช่น
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชัน้ ม. 6 มีโจทย์ซา้ํ กันหลายข้อและมีโจทย์บางข้อหายไป (เดลินิวส์,
2556) ซึง่ ย่อมลดทอนความเชื่อมันของสั
่
งคมในคุณภาพของข้อสอบ
การสอบมาตรฐาน O-NET ยังไม่มหี น้าทีป่ ระกันคุณภาพขัน้ ตํ่าให้แก่นกั เรียน แม้วา่ ผลการ
สอบ O-NET มีผลต่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเริม่ มีผลต่อการเข้าเรียนต่อระดับ ม. 4 บ้าง แต่
ยังไม่ผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน นักเรียนทีย่ งั มีทกั ษะและความรูพ้ น้ื ฐานไม่เพียงพอ
สําหรับการเรียนชัน้ ต่อไป ก็ได้รบั การเลื่อนชัน้ โดยไม่ได้รบั การแก้ไข ซึง่ ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเอง
การสอบมาตรฐานยังไม่มกี ารออกแบบระบบการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น
คะแนนสอบ และข้อมูลพืน้ ฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน อย่างเป็น
ระบบและมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ทําให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลทีจ่ าํ เป็นสําหรับการสร้างความ
รับผิดชอบและการวางแผนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ โรงเรียนและครูยงั ขาดการสนับสนุนด้านความรูแ้ ละเครือ่ งมือการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนด้าน การคิดวิเคราะห์ หรือการ ทํางานเป็นทีม เป็นต้น รวมทัง้ ความรูแ้ ละ
เครือ่ งมือการประเมินนักเรียนเพื่อวิเคราะห์จดุ ด้อยของนักเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข
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• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. ควรปรับการสอบมาตรฐาน O-NET วัดความรูค้ วามเข้าใจ และการนําความรูไ้ ปแก้โจทย์
ปญั หาทัง้ ในสาขาวิชาและ ชีวติ ประจําวัน มากขึน้ (literacy-based test) ซึง่ เป็ นความรูแ้ ละทักษะที่
นักเรียนทุกคนควรมี สําหรับการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
ข. ควรสร้างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและมีความเชีย่ วชาญในการออกข้อสอบทีว่ ดั ความเข้าใจ
และจัดทําคลังข้อสอบ ( Item bank) ซึง่ รวบรวมข้อสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้มปี ริมาณมากพอในการใช้
หมุนเวียน เพือ่ เป็ นการควบคุมคุณภาพในการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติ
ค. ควรปรับการสอบมาตรฐานให้เป็น การสอบไล่ (exit exam) สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพือ่ รับประกันคุณภาพขัน้ ตํ่าให้แก่
นักเรียน โดยนักเรียนทีไ่ ม่ผา่ นควรได้รบั การช่วยเหลือพัฒนาความรูเ้ ฉพาะวิชาทีส่ อบไม่ผา่ น ไม่
จําเป็นต้องเรียนใหม่ทงั ้ ปี
ง. ควรจัดการฝึกอบรมด้านการวัดและประเมินผล พร้อมทัง้ สร้างเครือ่ งมือการวัดและ
ประเมินผลทีห่ ลากหลาย เช่น การวัดประเมินผลด้วย แฟ้มงานและโครงงาน เป็ นต้น และควรเป็ น
การประเมินผลเพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละวิเคราะห์ผเู้ รียน (formative assessment)
(2) สายอาชีวศึกษา
• สภาพปญั หา
ระบบอาชีวศึกษามีการทดสอบความรูแ้ ละทักษะของนักเรียน 3 ประเภท ตามตารางที่ 1
ปญั หาสําคัญของระบบการทดสอบของระบบอาชีวศึกษาคือความซํา้ ซ้อนกันในการวัดความรูแ้ ละ
เนื้อหาของนักเรียน ซึง่ อาจสร้างภาระและความสับสนแก่นกั เรียนและโรงเรียนได้ เช่น การสอบ
มาตรฐาน V-NET โดย สทศ. วัดความรูท้ วไปและทฤษฎี
ั่
วชิ าชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึง่
บางส่วนซํา้ ซ้อนกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ต้องทดสอบ
นักเรียน ก่อนสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
การทดสอบในอาชีวศึกษายังขาดกระบวนการควบคุมคุณภาพทีด่ ี เช่น ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ สอศ. มีแนวปฏิบตั กิ ารจัดการประเมิน ซีง่ กําหนดว่าวิทยาลัยหรือกลุม่ วิทยาลัย
ควรเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาชีพและสถานประกอบร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสอบ เพือ่ ควบคุม
คุณภาพการสอน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ วิทยาลัยบางแห่ง มิได้ จดั การสอบ หรือจัดการสอบ
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โดยมิได้เชิญผูป้ ระกอบการเข้าร่วมจัดการสอบ (เจิดฤดี ชินเวโรจน์ , สัมภาษณ์, 2556) ส่วน สทศ.
ยังไม่มกี ารสร้างคลังข้อสอบ และยังขาดแคลนผูเ้ ชีย่ วชาญการออกข้อสอบสายอาชีพด้วย โดย
สทศ. ได้ให้ครูในวิทยาลัยออกข้อสอบ แม้ สทศ. ยังมีปญั หาคุณภาพ ในการจัดการสอบ แต่กลับมี
การเพิม่ จํานวนวิชาทีท่ ดสอบมากขึน้ จาก 9 วิชา ในปี 2553 เป็ น 1 3 วิชา ในปี 2554 และเป็ น 2 3
วิชาในปี 2555 4
3

ตารางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของแนวทางการสอบในอาชีวศึกษา
ประเภทการสอบ

ผูจ้ ดั การสอบ

ความรูแ้ ละสมรรถ
นะะที่ วดั ในการสอบ

กระบวนการควบคุม
คุณภาพ

การใช้รบั ประกัน
คุณภาพขัน้ ตํา่ ของ
นักเรียน

การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ความรูท้ วไป
ั ่ ทฤษฎี
วิชาชีพ และทักษะการ
ปฏิบตั ิ ตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา

มีแนวปฏิบตั วิ า่ การจัด
สอบควรมีสถาน
ประกอบการและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาชีพเข้า
ร่วมด้วย

ปี 2556 เพิง่ ถูก
กําหนดให้มผี ลต่อการ
สําเร็จการศึกษา

มีการส่งตัวอย่าง
ข้อสอบกลางไปยัง
วิทยาลัย
การสอบมาตรฐาน VNET

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.)

ความรูท้ วไปและทฤษฎี
ั่
วิชาชีพตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา

ยังไม่มกี ารสร้างคลัง
คลังทีด่ ขี อ้ สอบ

ยังไม่มผี ลต่อการสําเร็จ
การศึกษา

ให้ครูในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร่วมออก
ข้อสอบ

เป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งในการ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอก

ขาดแคลนผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการออกข้อสอบ
ขาดการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาชีพ
การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

วิทยาลัยร่วมด้วย
สมาคมหรือองค์กร
วิชาชีพทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

ความรูแ้ ละสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึง่ ถูกกําหนดขึน้ จาก
สมาคมหรือองค์กร
วิชาชีพในแต่ละสาขา
อาชีพ

กําหนดว่าการจัดสอบ
ต้องมีสถาน
ประกอบการและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาชีพเข้า
ร่วมด้วย

ยังไม่มผี ลต่อการสําเร็จ
การศึกษา
เป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งในการ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอก

ทีม่ า: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

4

ดูจาํ นวนวิชาของการสอบ V-NET ใน http://www.onetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx
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ขณะทีก่ ารทดสอบมาตรฐานวิชาชีพถูกกําหนดว่าต้องให้สถานประกอบการและผูเ้ ชีย่ วชาญ
วิชาชีพมีสว่ นร่วมจัดการทดสอบ แต่ปจั จุบนั ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาชีพยังมีความพร้อมค่อนข้างน้อย โดย
มีเพียงสมาคมโรงแรมไทยเท่านัน้ ทีไ่ ด้จดั ทํามาตรฐานวิชาชีพสําหรับการทดสอบนี้ 5
4

นอกจากนี้ ผลการทดสอบอาชีวศึกษายังไม่ถกู นํามาใช้เป็นเกณฑ์ตดั สินการสําเร็จ
การศึกษา โดยปี 2556 สอศ. เพิง่ กําหนดให้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนี้มผี ลต่อการสําเร็จ ที่
ผ่านมา นักเรียนทีม่ ที กั ษะไม่ถงึ เกณฑ์ขนั ้ ตํ่าก็สาํ เร็จการศึกษาและออกสูต่ ลาดแรงงาน ซึง่ ย่อม
ส่งผลให้สถานประกอบการไม่มคี วามเชือ่ มันในวุ
่ ฒกิ ารศึกษาสายอาชีพ
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. ควรลดความซํา้ ซ้อนของการทดสอบ โดยให้มกี ารทดสอบเพือ่ วัดความรูอ้ นั หนึ่ง และ
เพื่อวัดทักษะการปฏิบตั จิ ริงอีกอันหนึ่ง
ข. ควรปรับการสอบมาตรฐาน V-NET เป็นการสอบเพือ่ วัดความเข้าใจด้านทฤษฎีและการ
นําความรูไ้ ปแก้โจทย์ปญั หาในสถานประกอบการหรือโรงงาน และควรจัดทําคลังข้อสอบ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญข้อสอบ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาชีพ ผูเ้ ชีย่ วชาญหลักสูตร และครูผสู้ อน ควรมีสว่ นร่วมในการ
ออกข้อสอบ
ค. ควรกําหนดให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพวัดทักษะการปฏิบตั พิ น้ื ฐานและการปฏิบตั ิ
แก้โจทย์ปญั หาจริง โดยควรมีตวั แทนสถานประกอบการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาชีพเข้าร่วมกําหนด
เกณฑ์การประเมินและการประเมินด้วย
ทัง้ นี้ ควรสนับสนุ นสมาคมวิชาชีพต่างๆ เร่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ นํามาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การประเมิน
ง. ควรปรับการสอบทัง้ สองข้างต้นเป็นการสอบไล่ (exit-exam) เพือ่ รับประกันคุณภาพขัน้
ตํ่าให้แก่นกั เรียน โดยนักเรียนทีไ่ ม่ผ่านควรได้รบั การช่วยเหลือพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
3.3.3 การปฏิรปู ระบบการพัฒนาคุณภาพครู
การฝึกอบรมครูทงั ้ สายสามัญและสายอาชีวะยังไม่สามารถแก้ไขปญั หาการสอนของครูและ
ช่วยยกระดับสมรรถนะการสอนของครูให้สงู ขึน้ ได้ และการประเมินคุณภาพและผลงานของครูกไ็ ม่
สามารถกระตุน้ ให้ครูเอาใจใส่การพัฒนาคุณภาพการสอนและผลการเรียนของนักเรียนได้
5

ปจั จุบนั หน่วยงานทีส่ ถานศึกษาสามารถขอรับการทดสอบ ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝี มอื แรงงานแห่งชาติ และสมาคมโรงแรมไทย (สมศ., 2555)
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(1) การฝึกอบรมครู
• สภาพปญั หาสายสามัญ 6
5

สภาพปญั หาสําคัญในปจั จุบนั ของระบบการฝึกอบรมครูคอื ครูและโรงเรียนยังไม่สามารถ
เลือกหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการและปญั หาทีเ่ ผชิญ ทีผ่ ่านมา ภาครัฐ
ส่วนกลางยังจัดหาผูฝ้ ึกอบรมให้ทาํ หลักสูตร การอบรมส่วนใหญ่เป็นการฟงั บรรยายมากกว่าการฝึก
ปฏิบตั จิ ริง และยังขาดระบบติดตามและสนับสนุนให้มกี ารนําความรูไ้ ปใช้จริง จึงทําให้การอบรม
สิน้ สุดลงเพียงขัน้ ตอนของการสร้างและถ่ายทอดความรู้ แต่ไปไม่ถงึ ขัน้ ตอนของการนําความรูม้ า
ปฏิบตั ิ การฝึกปฏิบตั ิ และการทบทวนและแลกเปลีย่ นเพื่อแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั ิ
อีกทัง้ การฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ผลการประเมินสมรรถนะการสอนในการประเมินเลือ่ นขัน้ เงินเดือนและการประเมินวิทยฐานะไม่ได้
ถูกนํามาพิจารณาวิเคราะห์จดุ เด่นจุดด้อยของครู เพือ่ วางแผนการฝึกอบรม และไม่ได้นําถูกนํามา
วัดผลทีเ่ กิดขึน้ จริงภายหลังการฝึกอบรม เพือ่ ปรับปรุงการฝึกอบรม
ความไม่สอดคล้องนี้กอ็ าจส่งผลให้ครูบางคนไม่เห็นความสําคัญของการฝึกอบรม และมุง่
ทําตามสิง่ ทีถ่ กู ประเมินมากกว่า หรือบางคนอาจสับสนเพราะไม่ทราบว่าตัวเองมีจดุ เด่นจุดด้อยและ
ควรพัฒนาด้านใดในแต่ละปี
โรงเรียนยังขาดครูผนู้ ําทีม่ หี น้าทีด่ แู ลการเรียนรูก้ นั ภายในโรงเรียน โดยครูทม่ี วี ทิ ยฐานะสูง
กลับไม่มหี น้าทีด่ แู ลงานส่วนนี้ แม้บางโครงการฝึกอบรมได้กาํ หนดให้ครูเก่ง (ครูทม่ี ผี ลการทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรมสูง) มีหน้าทีช่ ่วยเหลือและดูแลการเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเพื่อนครูในโรงเรียนและ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แต่การช่วยเหลือและการดูแลนี้กม็ ปี ญั หา เพราะครูเก่งบางคนทีม่ วี ทิ ยฐานะไม่
สูง ไม่สามารถดูแลการเรียนรูข้ องครูวทิ ยฐานะสูงแล้วได้ และครูเก่งมีหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่กลับยังไม่ได้
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
• สภาพปญั หาสายอาชีวะ
การฝึกอบรมสายอาชีวศึกษาได้มกี ารสํารวจความต้องการของครูและได้เริม่ กระจายอํานาจ
ให้โรงเรียนตัดสินใจจัดหาผูฝ้ ึกอบรมเอง เพือ่ ขจัดปญั หาการฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการ ในปี
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สรุปความและเรียบเรียงจาก สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และคณะ (2556) บทที่ 4
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2555 โครงการครูคลังสมองได้จดั สรรเงินให้โรงเรียนแห่งละ 344,000 บาท จัดหาครูต่างประเทศ
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาชีพเข้าจัดการอบรมในวิทยาลัย
แม้วทิ ยาลัยอาชีวศึกษามีอาํ นาจการตัดสินในการจัดฝึกอบรมมากขึน้ แต่กม็ คี วามกังวลว่า
วิทยาลัยบางแห่งอาจไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตรงกับปญั หาและพัฒนาคุณภาพครูได้จริง เช่น
วิทยาลัยบางแห่งจัดการฝึกอบรม โดยไม่ได้มกี ารทดสอบสมรรถนะก่อนและหลังการฝึกอบรม เพือ่
วิเคราะห์ปญั หาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และวิทยาลัยยังขาดการติดตามการนําความไป
ปฏิบตั จิ ริงและการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ภายในโรงเรียน (สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา , 2555) สาเหตุสาํ คัญหนึ่งก็คงเพราะขาดครูผนู้ ํา เหมือนกรณีการฝึกอบรมครูใน สาย
สามัญศึกษา
การฝึกอบรมครูยงั มักแยกขาดออกจากบริบทของสถานประกอบการจริง โดยมีครูทไ่ี ด้รบั
การฝึกอบรมในสถานประกอบการเพียงแค่ 602 คนในปี 2553 7 และ 473 คน ในปี 2555 ส่วนที่
เหลือส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนอกสถานประกอบการ (ข้อมูล สํานักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, 2555) แม้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
บางโครงการ แต่ครูได้เรียนรูเ้ ฉพาะส่วนทีน่ ํามาอบรมเท่านัน้ ครูไม่ได้เรียนรูร้ ะบบการทํางานจริง
ของสถานประกอบการ ไม่ได้เรียนรูว้ า่ เทคโนโลยีหรือองค์ความรูท้ น่ี ํามาสอนเชือ่ มโยงอย่างไรกับ
ส่วนอื่นในสถานประกอบการ และไม่ทราบถึงความรูแ้ ละสมรรถนะทีต่ อ้ งการในสถานประกอบการ
ซึง่ ย่อมเป็นข้อจํากัดในการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในระบบปกติและระบบทวิภาคี ทีต่ อ้ งการให้
นักเรียนสามารถเชือ่ มเข้าใจภาพรวมของการทํางานด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ
6

ครูสว่ นใหญ่ไม่ได้รบั การฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพรา ะต้องใช้เวลานาน (ปจั จุบนั
กําหนดว่าอย่างน้อย 30 วันต่อ 1 ปีการศึกษา) ในขณะทีว่ ทิ ยาลัยไม่ตอ้ งการให้ครูออกนอกโรงเรียน
ซึง่ ยิง่ ทําให้ภาะการขาดแคล นบุคลากรสูงขึน้ แม้วทิ ยาลัยวางแผนจะให้ครูเข้าฝึกอบรมในช่วงปิด
เทอม แต่วทิ ยาลัยไม่สามารถทําตามแผนได้ เพราะได้รบั งบประมาณล่าช้า
(ฉะอ้อน สมอ่อ น,
สัมภาษณ์, 2556)
นอกจากต้นทุนด้านเวลาแล้ว การฝึกอบรมในสถานประกอบการยังมีตน้ ทุนการเงินสูงกว่า
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การฝึกอบรมในสถานประกอบการมีตน้ ทุนต่อหัวอยูท่ ่ี 13 ,926 บาท ใน
ปี 2553 และ 11 ,594 บาท ในปี 2555 ขณะทีก่ ารฝึกอบรมเชิงปฏิบตั มิ ตี น้ ทุนอยูป่ ระมาณ 4 ,0006,000 บาท (สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, 2555)
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• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. รัฐควร ปรับบทบาท ในการฝึกอบรมครู จากผูจ้ ดั หามาเป็ นผูก้ ํากับดูแลคุณภาพและการ
จัดการความรู้ และปรับเปลีย่ นให้โรงเรียนเป็นหน่วยหลัก โดยโรงเรียนได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
และมีอาํ นาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผูอ้ บรมเองให้สอดคล้องต้องตามความต้องการและ
สภาพปญั หาทีต่ นเผชิญ
ข. ควรสนับสนุ นการ นําผลการประเมินสมรรถนะครูมา วิเคราะห์เพือ่ วางแผนการฝึกอบรม
และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
ค. ควรสนับสนุ นการฝึกอบรมครูทเ่ี น้นการนําความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง การฝึกปฏิบตั ิ และ
การทบทวนและแลกเปลีย่ นเพื่อแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั ิ โดย กําหนดให้ครูวทิ ยฐานะสูงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุ นให้เกิด การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ภายในโรงเรียน สําหรับการอาชีวศึกษา
ควรต้องสนับสนุ นให้ครูได้มโี อกาสเข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการมากขึน้ โดยขอความ
ร่วมมือส่งครูเข้าร่วมการฝึกอบรมของสถานประกอบการ
ง. ควรลดภาระงานทีไ่ ม่เกีย่ วกับสอนของครู เพือ่ เอือ้ อํานวยให้ครูได้มโี อกาสฝึกอบรมและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมทัง้ ปรับปรุงการจัดสรรและโอนงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ หรือ
ให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณดังกล่าวข้ามปีงบประมาณได้
(2) การประเมินผลงานของครูเพือ่ ให้ผลตอบแทน
• สภาพปญั หา
สภาพ ปญั หาสําคัญ ของ การประเมินผลงานของครูเพือ่ ให้ผลตอบแทน คือ ระบบ
ผลตอบแทนครูไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั สมรรถนะการสอนและ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน ทําให้ครู
ขาดความรับผิดชอบต่อผูเ้ รียนในเชิงระบบ
การประเมินผลงานของครูเพือ่ ให้ผลตอบแทน ในสายอาชีวะและสายสามัญมีรปู แบบและ
หลักเกณฑ์เหมือนกัน โดยแบ่งเป็ น การประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือนและ การประเมิน เพือ่ เลือ่ นวิทย
ฐานะ
การประเมิน เพือ่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือน : แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานการปฏิบตั งิ าน
หรือผลต่อผูเ้ รียน ด้านการรักษาวินยั ด้านคุณธรรม และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี นํ้าหนัก
คะแนนอยูท่ ่ี 60:10:10:20 ตามลําดับ
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

31

การประเมินในส่วนผลงานการปฏิบตั งิ านยัง ไม่มกี ารพิจารณา ผลการเรียนและคะแนนสอบ
มาตรฐานของนักเรียนแต่อย่างใด และการประเมินด้านอื่นๆ รวมทัง้ การประเมินด้านสมรรถนะการ
สอนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูอ้ าํ นวยการ และคณะผูป้ ระเมิน ซึง่ แต่งตัง้ โดยผูอ้ ํานวยการ โดย
ผูอ้ าํ นวยการและคณะผูป้ ระเมิน มีอาํ นาจในการกําหนดวิธกี ารประเมินเอง เพราะ แบบประเมินการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนไม่ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั วิธกี ารประเมิน และหลักฐานในการประเมิน
แต่ ผอู้ าํ นวยการและคณะกรรมการไม่ จําเป็นต้อง ประเมินอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผลประเมิน
ตรงตามผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพราะแม้ การประเมิน ที่ผดิ พลาดจะส่งผลลบต่อคุณภาพโรงเรียนและ
เพิม่ ภาระทางการคลังของประเทศ แต่ไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผูอ้ าํ นวยการ
เช่น ตาม
กฎระเบียบ โรงเรียนจะเลือ่ นเงินเดือน 2 ขัน้ ต่อปีให้ครูได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของครูทงั ้ หมด โรงเรียน
บางแห่ง ใช้ระบบหมุนเวียน โดยเลือ่ นขัน้ เงินเดือน 2 ขัน้ ให้กบั ครูแต่ละกลุม่ สาระหมุนเวียนกันไป
และถ้ามีงบประมาณเพียงพอ ก็จะเลือ่ นขัน้ เงินเดือน 1 .5 ขัน้ ให้แก่ทกุ คน สถานการณ์เหล่านี้ลว้ น
แล้วแต่ทาํ ให้ครูทต่ี งั ้ ใจและมีผลงานจริงหมดกําลังใจในการทํางาน (สมเกียรติ และคณะ, 2556)
การประเมินเพือ่ เลือ่ นวิทยฐานะ : แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวนิ ยั และคุณธรรม ด้าน
การมีความรูค้ วามสามารถ และด้านผลปฏิบตั งิ าน โดยแต่ละด้านมีน้ําหนักเท่ากัน
ผลการสอบมาตรฐาน ถูกนํามาพิจารณาในการประเมิน ด้านผลปฏิบตั ิ งาน เพียงร้อยละ 10
ของคะแนนในด้านผลปฏิบตั งิ าน หรือร้อยละ 3.3 ของคะแนนรวมทัง้ หมด ในขณะทีผ่ ลงานวิชาการ
มีน้ําหนักร้อยละ 40 ของการประเมินด้านผลปฏิบตั งิ าน ภายใต้การประเมินแบบนี้ ครูบางคนก็ยอ่ ม
เห็นความสําคัญของการทําผลงานวิชาการมากกว่าการพัฒนาคุณภาพการสอน
การประเมิน ด้านการมีความรูค้ วามสามารถ ยังเน้นพิจารณาความสมบูรณ์และจุดบกพร่อง
ของเอกสารและการบันทึกตามหลักวิชาการ โดยไม่ได้มกี ารเข้าสังเกตการสอนจริงในห้องเรียน
อย่างจริงจัง เช่น ในการประเมินความสามารถการวิเคราะห์ผเู้ รียน ผูป้ ระเมินจะตรวจสอบเอกสาร
การวิเคราะห์ว่ามีจดุ บกพร่องหรือไม่ อย่างไร หากไม่มจี ดุ บกพร่องเลย ครูจะได้คะแนนการประเมิน
เต็ม แ ม้วา่ ผูป้ ระเมินจะไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ เอกสารดังกล่าววิเคราะห์ความต้องการของ
นักเรียนได้ถูกต้องหรือไม่ เป็ นต้น
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก. ควรปรับ การประเมินเพือ่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนและวิทยฐานะ ให้มนี ้ําหนัก ของผลการ สอบ
มาตรฐานของนักเรียน และสมรรถนะการสอนของครูมากขึน้ เพื่อให้ครู เอาใจใส่ การพัฒนาคุณภาพ
การสอนและผลการเรียนของนักเรียนมากขึน้
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ทัง้ นี้ การประเมินผลงานครูดว้ ยผลการสอบควรวัดจากพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียน
เพือ่ ขจัดผลของปจั จัยอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับการคุณภาพการสอนของครู ซึง่ เป็นวิธวี ดั ทีเ่ ป็นธรรมต่อครูท่ี
สอนนักเรียนในโรงเรียนทีม่ ปี ญั หาเชิงคุณภาพ ส่วน
การประเมินสมรรถนะ สอน ควรใช้วธิ ี
สังเกตการณ์การสอนจริงในห้องเรียนร่วมกับการพิจารณาเอกสาร เช่น แผนการสอน
ข. การประเมินผลงานของ ครูวทิ ยฐานะสูง ซึง่ มีบทบาท หน้าทีด่ แู ล การ พัฒนา ครู อาจ
พิจารณาพัฒนาการสมรรถนะการสอนของครูในความดูแลเป็ นอีกตัวชีว้ ดั หนึ่ง
3.3.4 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
• สภาพปญั หา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้าทีต่ รวจประเมิน
สถานศึกษาทุกแห่งในทุก 5 ปี แต่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกนี้ยงั มีปญั หาหลายประการที่
ทําให้ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพของโรงเรียน ดังจะเห็นได้ภาพที่
11 ซึง่ แสดง จํานวน
สถานศึกษาทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพภายนอกมากขึน้ ทัง้ ทีผ่ ลการเรียนของนักเรียนลดลง
ภาพที่ 11
จํานวนโรงเรียนและวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาที่ผา่ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
หน่วย: ร้อยละ
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โรงเรียนสายสามัญ
รอบ 1 (2544-2548)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
รอบ 2 (2549-2553)

รอบ 3 (2554-2558)

ทีม่ า: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผลการประเมินโรงเรียนสามัญขัน้ พืน้ รอบ 3 (2554 – 2558) เป็นข้อมูลเบือ้ งต้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
ผลการประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษารอบ 3 เป็ นข้อมูลในปี 2554

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

33

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกยังไม่ให้ความสําคัญกับผลการเรียนของผูเ้ รียน
เท่าทีค่ วร เช่น มาตรฐานที่ 5 ในการประเมินสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบสาม วัดจํานวนนักเรียนทีม่ ี
ผลสอบมาตรฐานในระดับดี โดยผลสอบมาตรฐานระดับดีหมายถึง ระดับทีค่ ะแนนได้สงู กว่า
ขีดจํากัดล่างของค่าเฉลีย่ ของการสอบ O-NET แต่ผลการสอบ O-NET เฉลีย่ มีขดี จํากัดล่างตํ่ามาก
ในเกือบทุกวิชาและไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีค่ าดหวัง เช่น ในปีการศึกษา 2555 วิชา
คณิตศาสตร์ช่วงชัน้ ที่ 4 (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) มีค่าขีดจํากัดล่างเพียง 22 จาก 100 คะแนนเท่านัน้ 8
7

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ในการประเมินอาชีวศึกษารอบสามก็พจิ ารณาจํานวนผูเ้ รียนชัน้ ปีสดุ ท้ายทีส่ อบ
ผ่านการทดสอบผลการสอบ V-NET แต่เกณฑ์คะแนนสอบผ่านก็ถอื ว่าค่อนข้างตํ่า เช่น ในปี
การศึกษา 2555 เกณฑ์คะแนนสอบระดับ ปวช. เท่ากับ 133 คะแนนจาก 300 คะแนน 9 และตัวชีว้ ดั
ที่ 3 ในการประเมินอาชีวศึกษา พิจารณาจํานวนนักเรียนทีผ่ า่ นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจาก
องค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ แต่ สมศ. ก็อนุ มตั ใิ ห้สถานศึกษาทีย่ งั ไม่ได้ทาํ การทดสอบนี้ สามารถใช้
จํานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.5 ขึน้ ไปแทนได้ 10 ซึง่ ครูและโรงเรียนบางแห่งอาจปรับ
ให้การสอบในโรงเรียนง่ายขึน้ เพือ่ ผ่านการประเมิน
8

9

การประเมินยังมีตวั ชีว้ ดั บางตัวทีว่ ดั ได้ยากและไม่ได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับคุณภาพการสอน
เช่น ในการประเมินสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีตวั บ่งชีท้ ป่ี ระเมินสุนทรียภาพอันเป็นภาวะภายในของ
ผูเ้ รียน ซึง่ เป็นสิง่ ทีว่ ดั ได้ยาก ในทางปฏิบตั ิ เกณฑ์การประเมินของ สมศ. วัดจํานวนนักเรียนทีเ่ รียน
วิชาพัฒนาสุนทรียภาพและนโยบายการส่งเสริมสุนทรียภาพของโรงเรียน ซึง่ ไม่ได้สะท้อนภาวะ
สุนทรียภาพของนักเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 ในประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา วัดการได้งานทําเกีย่ วกับสาขาทีเ่ รียน
ภายใน 1 ปีของนักเรียน แต่ตวั ชีว้ ดั นี้ไม่ได้สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพราะการมีงานทํา
ตรงกับสาขาทีเ่ รียนนัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของเศรษฐกิจ หรือตัวบ่งชีท้ ่ี 5 ประเมินผลงานทีเ่ ป็นนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์สร้างสรรค์หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้นําไปใช้ประโยชน์ ซึง่ ก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับคุณภาพ
การสอน แต่โรงเรียนบางแห่งจําเป็ นต้องมาสนับสนุนครูให้ทาํ งานวิจยั ทุกปีไปประกวดรางวัล เพือ่
รองรับการประเมิน แทนทีจ่ ะสนับสนุ นครูให้จดั การเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

8

ดูขอ้ มูลได้ใน http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=121
ดูประกาศ เรือ่ งเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ทีใ่ ช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ปีงบประมาณ 2555 ใน http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/?GroupID=39
10
ดูสรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ สําหรับผูป้ ระเมินภายนอกและสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน:
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=4
9
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กระบวนการเก็บข้อมูลยังขาดความน่าเชือ่ ถือและส่งผลลบต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผูป้ ระเมินภายนอกมีเวลาลงพืน้ ทีโ่ รงเรียนละ 3 วันเท่านัน้ และมีเวลาตรวจเยีย่ ม
จริงเพียง 1 วันครึง่ เท่านัน้ เนื่องด้วยเวลาจํากัด กระบวนการประเมินเน้นเอกสาร เช่น รายงานการ
ประเมินคุณภาพตนเองหรือรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มากกว่าการเข้าสังเกต ซึง่ ส่งผล
ลบให้โรงเรียนบางแห่งตกแต่งเอกสารและปกปิดจุดด้อยของโรงเรียน เพื่อรอรับการประเมิน
ภายนอก มากกว่าจะหาจุดบกพร่อง เพือ่ การแก้ไขพัฒนา
เนื่องด้วยข้อจํากัดด้านการเก็บข้อมูลข้างต้นและความสามารถของผูป้ ระเมิน ผูป้ ระเมินมัก
เสนอคําแนะนําการพัฒนาทีม่ ปี ระโยชน์ไม่มากกับสถานศึกษา โดยข้อเสนอแนะมักมีเนื้อหากว้าง
เกินไปจนไม่มปี ระโยชน์ในการแก้ปญั หาเฉพาะของแต่ละโรงเรียน เช่น ผูป้ ระเมินเสนอแนะให้มกี าร
พัฒนาคุณภาพครูให้สามารถสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้วเิ คราะห์ลงลึกต่อไปว่าอะไร
เป็ นปญั หาทีก่ นั ้ ขวางการพัฒนาคุณภาพและควรแก้อย่างไร
นอกจากนี้ สมศ. มีทรัพยากรบุคลากรจํากัด เมือ่ เทียบกับจํานวนสถานศึกษาทีต่ อ้ งประเมิน
ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สมศ. ต้องประเมินสถานศึกษาประมาณ 34,000-35,000 แห่ง แต่มจี าํ นวน
ผูป้ ระเมินลดลงเหลือ 2,305 คนในรอบ สาม 11จาก 2,631 คนในรอบสองและ 5,532 คนในรอบแรก
ในระดับอาชีวศึกษา สมศ. ต้องประเมินสถานศึกษา 700-800 แห่ง แต่มจี าํ นวนผูป้ ระเมินลดลง
เหลือ 298 คนในรอบสอง จาก 539 คนในรอบแรก (สมศ., 2550ก 2550ข และ2553)
10

ส่วนการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเองก็ยงั มีปญั หาในเชิงคุณภาพ โดยมุง่
กระทําเพือ่ สนับสนุ นระบบประเมินคุณภาพภายนอกมากกว่าจะเป็นไปเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียนเป็ นทีต่ งั ้ กระนัน้ การประเมินคุณภาพภายนอกยังเชือ่ มโยงการใช้ประโยชน์
จากการประเมินคุณภาพภายในได้ไม่ดพี อ เช่น ผูป้ ระเมินภายนอกไม่ได้รบั รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในก่อนออกตรวจประเมินโรงเรียน เป็นต้น
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. ควรปรับการประเมินภายนอกให้เป็นการประเมินตามระดับปญั หา (
risk-based
inspection) โดยผูป้ ระเมินเน้นลงพืน้ ทีต่ รวจประเมินและให้ความช่วยเหลือเฉพาะโรงเรียนทีม่ ี
คุณภาพตํ่ามากเท่านัน้ การคัดแยกโรงเรียนทีม่ ปี ญั หาควรพิจารณาจากผลการสอบมาตรฐานของ
นักเรียน

11

ข้อมูลจาก สมศ. ณ สิน้ ปี 2555
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ข. ควรปรับบทบาทของ สมศ. ให้เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการจัดการและเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับการประเมินให้แก่โรงเรียน และกําหนดกฎเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าเท่าทีจ่ าํ เป็นสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
ค. อาจกําหนดให้มกี ารประเมินภายนอกเฉพาะเรือ่ ง ( thematic inspection) โดยเลือกบาง
ประเด็น เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หรือสุม่ ประเมินในระดับพืน้ ทีห่ รือ
ประเทศ เช่น โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีห่ า่ งไกลและขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา เป็นต้น เพือ่
ประเมินและเสนอข้อแนะนําทีช่ ดั เจน
ง. ควรสนับสนุ นโรงเรียนให้ทาํ การประเมินคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพ โดยสะท้อน
ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาตามทีเ่ ป็นจริงแบบไม่มงุ่ ตัดสิน แต่มบี ทบาทในการชี้
ปญั หาเพื่อแก้ไขปรับปรุง และอาจเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น ผูป้ กครองและ
ชุมชน เข้ามีสว่ นร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ทัง้ นี้ การประเมินคุณภาพภายในควรเน้นการประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะของผูเ้ รียน เช่น ความเป็ นพลเมือง ความมีจริยธรรม รวมถึงการประเมินหน้าทีด่ า้ นการ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เช่น การสร้างระบบให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน เป็นต้น
3.4 การยกระดับอาชีวศึกษาให้เป็ นทางเลือกคุณภาพ: กรณี ศึกษานโยบายเพิ่ มสัดส่วน
นักเรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญ เป็ น 51:49
3.4.1 โครงสร้างระบบการศึกษาไทย
ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา จํานวนนักเรียนทีเ่ ลือกเรียนสายอาชีวะลดลง ซึง่ น่าจะยิง่ ก่อให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนแรงงานอาชีวะมากขึน้ ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสายช่างอุตสาหกรรม
ภาพที1่ 2(ก) แสดงให้วา่ สัดส่วนนักเรียนมัธยมปลายสายสามัญต่อสายอาชีวะระดับปวช. มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ จาก 60:40 ในปี 2551 เป็ น 65 :35 ในปี 2555 โดยจํานวนนักเรียนอาชีวะแบ่งเป็นนักเรียน
สายช่างอุตสาหกรรมร้อยละ 16 สายพาณิชยกรรม ร้อยละ 16 และสายอื่นอีกร้อยละ 3 ส่วนภาพที่
10(ข) ยังแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสายช่างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เรียนอยูใ่ นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาครัฐ (สอศ.) ซึง่ น่ าจะเป็ นเพราะว่าการจัดศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมต้องมีการลงทุนด้าน
ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษามาก ภาคเอกชนทีต่ อ้ งการจัดการศึกษามีทรัพยากรไม่เพียงพอ
กระทรวงศึกษาธิการได้ตงั ้ เป้าหมายว่าจะลดสัดส่วน นักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีวะ เป็ น
55:45 ในปีการศึกษา 2557 และ 49: 51 ในปีการศึกษา 2558 เพือ่ แก้ไขความขาดแคลนแรงงาน
36 การสัมมนาวิชาการประจําปี

2556 เรือ่ ง“โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”

สายอาชีวะในตลาดแรงงาน ผูเ้ ขียนเห็นว่า เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินนโยบายยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้เป็นทางเลือกสําหรับ
ผูเ้ รียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการแก้ไขปญั หาการขาดแคลนทรัพยากรในอาชีวศึกษา และไม่ควร
ดําเนินนโยบายลักษณะปิดกัน้ ทางเลือกของผูเ้ รียน ดังทีม่ สี อ่ ื มวลชนรายงานว่าสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้เสนอนโยบายปรับหลักเกณฑ์การเรียนต่อ ม.ปลาย
ให้สงู ขึน้ เช่น เพิม่ เกรดจาก 2.0 เป็ น 2.30-2.50 และจํากัดจํานวนนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง
เพื่อหวังจะผลักดันนักเรียนออกจากสายสามัญได้มากกว่า 1 แสนคน (มติชนรายวัน , 1 พฤศจิกายน
2556)
ภาพที่ 10
สัดส่วนนักเรียนสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา และนักเรียนอาชีวะสายช่างอุตสาหกรรม
และสายพาณิ ชยกรรมในสังกัด สอศ. (วิ ทยาลัยรัฐ) และสช. (วิ ทยาลัยเอกชน)

(ก) สัดส่วนนักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษา (ข) นักเรียนอาชีวะช่างอุตสาหกรรมและสายพาณิชยกรรม

หน่วย: ร้อยละ
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ทีม่ า: สารสนเทศเพือ่ การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

3.4.2 การขาดแคลนงบประมาณในระบบอาชีวศึกษา
ระบบ อาชีวศึกษาได้รบั งบประมาณต่อหั วตํ่ากว่าสายสามัญ (เปรียบเทียบ ปวช. กับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ทัง้ ทีว่ ทิ ยา ลัย อาชีวศึกษาน่าจะมีตน้ ทุนการจัดการศึกษาสูงกว่า เพราะ
อาชีวศึกษาต้องลงทุนเครือ่ งจักรและวัสดุสาํ หรับการฝึก ภาพที่ 13 แสดงให้เห็นว่างบประมาณต่อ
หัวนักเรียน ปวช.อยูท่ ่ี 25,042 บาท ตํ่ากว่างบประมาณต่อหัวนักเรียนมัธยมปลายที่ 28,261 บาท
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ภาพที่ 13
งบประมาณต่อหัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและอาชีวะ

ทีม่ า: สํานักงบประมาณ

การลงทุนด้านครุภณ
ั ฑ์ ของระบบอาชีวศึกษา ยังถือว่าค่อนข่างตํ่า จนเป็ นเหตุให้การเรียน
การสอนไม่ทนั ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาพที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา
งบครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาอยูใ่ นระดับตํ่ามาโดยตลอด และไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของ
งบประมาณทัง้ หมดของ สอศ. ยกเว้นในปี 2553 ทีม่ กี ารสนับสนุนโดยงบไทยเข้มแข็ง โดยงบ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษาเฉลีย่ รวม 10 ปีแล้วคิดเป็นเพียงร้อยละ 7.3 ของงบประมาณทัง้ หมด แต่หากไม่
นับรวมปี 2553 ซึง่ มีความพิเศษ จะคิดเป็นร้อยละ 5 เท่านัน้
ภาพที่ 1 5 แสดงให้เห็นว่า งบด้านครุภณ
ั ฑ์การศึกษาต่อหัว (นับเฉพาะนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปกติต่าํ กว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
จังหวัดชลบุร ี สังกัด สอศ. ซึง่ เน้นการเรียนแบบเน้นโครงการ (Project-based) และมุง่ สร้างช่างทีม่ ี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยงบต่อหัวนักเรียนระดับ ปวช.ในวิทยาลัยปกติอยูต่ ่าํ กว่า 3,000
บาทต่อปี ในขณะที่ โรงเรียนอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ได้รบั งบตํ่าสุดในปี 2556 ที่ 50,000 บาท
ต่อหัว
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หน่วย: ล้านบาท

ภาพที่ 14
แนวโน้ มงบครุภณ
ั ฑ์การศึกษาของอาชีวศึกษาในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
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งบประมาณทัง้ หมด สอศ.
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ภาพที่ 15
งบครุภณ
ั ฑ์การศึกษาต่อหัวนักเรียนในระบบอาชีวศึกษาปกติ และโรงเรียนอาชีวศึกษาฐาน
วิ ทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปกติ

หน่วย: บาทต่อนักเรียน
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เงินอุดหนุ นรายบุคคล
เงินอุดหนุ นรายบุคคลไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพได้ เพราะมูลค่าเงิน
อุดหนุ นไม่ได้ถูกปรับขึน้ นับตัง้ แต่ปี 2551 ซึง่ ไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาทีน่ ่าจะสูงขึน้
โดยเฉพาะหากคาดหวังว่าวิทยาลัยจะใช้วสั ดุฝึกทีท่ นั สมัย นอกจากนัน้ เงินอุดหนุนรายบุคคลยังถูก
คํานวณตามต้นทุนเฉลีย่ ของประเภทวิชาเพียงอย่างเดียว เช่น วิทยาลัยได้รบั เงินอุดหนุน 6,500
บาทต่อหัวนักเรียนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม แต่ตน้ ทุนค่าวัสดุฝึกสําหรับต่างสาขาวิชามีความ
แตกต่างกัน ภาพที่ 1 6 แสดงตัวอย่างของวิทยาลัย 2 แห่ง ทัง้ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึง่ ต่างมี
ต้นทุนวัสดุฝึกสาขาช่างเชือ่ มโลหะสูงกว่าสาขาวิชาอื่นในประเภทอุตสาหกรรรม ในกรณีน้ี หาก
วิทยาลัยมีจาํ นวนนักเรียนเรียนช่างเชือ่ มโลหะมาก ก็อาจขาดแคลนงบประมาณได้ หรืออาจจัด
การศึกษาทีไ่ ม่มคี ุณภาพเพียงพอ
ภาพที่ 16
ต้นทุนค่าวัสดุฝึกในสาขาวิ ชาต่างๆ ปี 2554

วิทยาลัยขนาดใหญ่

หน่วย: บาทต่อนักเรียน

วิทยาลัยขนาดกลาง

หน่วย

:บาทต่อนักเรียน
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ทีม่ า: คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั , ข้อมูลนักเรียน ปวช. และงบวัสดุฝึกของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี http://www.pbtc.ac.th/pbtc2013/
และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร http://www.skntc.ac.th

แต่เหตุผลสําคัญอีกประการคือ วิทยาลัยต้องใช้เงินอุดหนุ นจ้างบุคลากรเพิม่ เติมและ
คงเหลืองบประมาณอุดหนุ นรายบุคคลส่วนเดียวสําหรับการจัดการศึกษา โดย ในปี 2555 วิทยาลัย
ใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรเพิม่ 14,527 คน แบ่งเป็นครูอตั ราจ้าง 6 ,562 คน และลูกจ้างชัวคราวทํ
่
า
12
หน้าทีท่ วไป
ั ่ 7,965 คน หากสมมติวา่ บุคลากรเหล่านี้ได้คา่ จ้างเฉลีย่ เดือนละ 8,000-9,000 บาท
11

12

ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, สอศ.
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วิทยาลัยก็จะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงถึง 1,394- 1568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51-57 ของเงินอุดหนุน
รายบุคคลทัง้ หมดทีส่ ถานศึกษาได้รบั เลยทีเดียว
3.5.3 การขาดแคลนครูในระบบอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาประสบปญั หาการขาดแคลนครูเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้วา่ งบบุคลากร
ต่อหัวของอาชีวศึกษาระดับ ปวช. อยูท่ ่ี 6,753 บาท ตํ่ากว่างบต่อหัวสายสามัญ ซึง่ อยูท่ ่ี 20,460
บาท ทัง้ ทีค่ รูอาชีวะและครูสายสามัญมีรายได้ทดั เทียมกัน (ภาพที่ 13)
ภาพที่ 17
จํานวนครูท่ ีเป็ นและไม่เป็ นข้าราชการในระบบอาชีวศึกษา

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, สอศ.

ทีผ่ า่ นมา การจัดสรรข้าราชการครูระหว่าง สอศ. และ สพฐ. มีทศิ ทางตรงกันข้ามกับ
นโยบายการเพิม่ จํานวนนักเรียนอาชีวะ โดย ในช่วงปี 2548-2555 จํานวนข้าราชการครูสงั กัด สอศ.
ลดลงถึงร้อยละ 9.7 และปจั จุบนั สัดส่วนนักเรียนต่อข้าราชการครูอาชีวศึกษาอยูท่ ่ี 44:1 13 ในขณะที่
สพฐ. มีจาํ นวนข้าราชการ ครูเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 และปจั จุบนั สัดส่ว นนักเรียนต่อ ข้าราชการครูอยูท่ ่ี
22:1 14
12

13

ในปี 2555 สอศ. มีครูทงั ้ หมด 26,541 คน แต่มขี า้ ราชการครูเพียง 15,109 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 57 ของครูทงั ้ หมดเท่านัน้ สอศ. ต้องจ้างเพิม่ ครู ทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการเพิม่ อีก 3,284 คน และ
วิทยาลัยต้องใช้งบประมาณเงินอุดหนุ นราย หัว จ้างครูอตั ราจ้างเพิม่ อีก 7,902 คน (ดูภาพที่ 1 7)

13
14

ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลจากกลุม่ สารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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อย่างไรก็ตาม ครูอตั ราจ้างเหล่านี้ได้เงินเดือนค่อนข้างตํ่าและไม่มคี วามมั ่
ข้าราชการครู ซึง่ ย่อมบันทอนกํ
่
าลังใจในการทํางานสอน

นคงทางอาชีพเหมือน

3.5.4 การประมาณการภาระด้านงบประมาณและการเพิม่ จํานวนครู ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ของ
การเพิม่ สัดส่วนจํานวนนักเรียนอาชีวะ
หากภาครัฐต้องการเพิม่ สัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา :สามัญศึกษาเพิม่ ขึน้ เป็น 50:50 ก็
จําเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณใหม่ ตารางที่ 2 แสดงการเพิม่ และลดลงของ
งบประมาณและครูในการศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในสถานการณ์สมมติ 3 กรณี ในปี 2555
ได้แก่
กรณีท่ี 1 คือ มีสดั ส่ว นนักเรียน ปวช. และนักเรียนสายสามัญ 50:50
กรณีท่ี 2 คือ มีสดั ส่ว นนักเรียน ปวช. และนักเรียนสายสามัญ 50:50 โดยดึงนักเรียนทีจ่ บ
ม. 3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ (ประมาณร้อยละ 10 ของนักเรียนทีจ่ บ ม. 3 ในช่วง 2553-2555)
กรณีท่ี 3 คือ มีสดั ส่ว นนักเรียน ปวช. และนักเรียนสายสามัญ 50:50 โดยลดสัดส่วน
นักเรียนต่อครูลงเหลือ 22 คนเท่ากับสายสามัญ
ตารางที่ 2
การเพิ่ ม/ลดงบประมาณและบุคลากรครูในสายสามัญและสายอาชีวะ ตามสถานการณ์
สมมติ สดั ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญเพิ่ มขึน้ เป็ น 50:50
สถานการณ์
สมมติ

กรณี ท่ ี 1

อาชีวศึกษาภาครัฐ
( สอศ.)

อาชีวศึกษา
เอกชน
(สช.)

ม. ปลายสาย สามัญ
ภาครัฐ
(สพฐ.)

ม. ปลาย
สาย สามัญ
เอกชน
(สช.)

รวมทัง้ หมด

เพิ่ ม
เพิ่ ม
เพิ่ ม
ลด
ลด
ลด
งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ จํานวน งบประมาณ (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ครู
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ครู
(ล้านบาท)
(คน)
(คน)
4,834
5,362
1,897
7,084
11,515
684
ลดลง 1,037

กรณี ท่ ี 2

7,105

7,881

2,799

3,616

5,877

425

กรณี ท่ ี 3

7,624

16,838

1,897

7,084

11,515

684

เพิม่ ขึน้
5,863
เพิม่ ขึน้
1,753

จํานวน
ครู
(คน)
ลดลง
6,153
เพิม่ ขึน้
2,004
เพิม่ ขึน้
5,323

ทีม่ า: สารสนเทศเพือ่ การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คํานวณ โดยคณะผูว้ จิ ยั

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ หากต้องการเพิม่ จํานวนนักเรียนอาชีวะเป็นร้อยละ 50 จริง
กระทรวงศึกษาจําเป็ นต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณและกําลังบุคลากรใหม่ โดยเพิม่ งบประมาณ
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และจํานวนบุคลากรครูอาชีวะ และลดงบประมาณและจํานวนบุคลากรครู สพฐ. ซึง่ เป็นทางตรงกัน
ข้ามกับทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะกรณีทก่ี ระทรวงศึกษาต้องการขยายโอกาสการเรียนต่อให้แก่นกั เรียน
(กรณีท่ี 2) และ กรณีทก่ี ระทรวงศึกษาต้องการเพิม่ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพของอาชีวศึกษาไปพร้อม
กัน โดยการลดอัตราส่วนครูต่อนักเรียน (กรณีท่ี 3) มิเช่นนัน้ แล้ว การเพิม่ จํานวนนักเรียนอาชีวะ
อาจยิง่ ลดคุณภาพทางการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าว ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการ เพิม่ สัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะต่อสาย
สามัญ มีดงั นี้
ก. ควรวางแผนการจัดสรรกําลังคนด้านการศึกษาและงบประมาณระหว่าง สพฐ. และสอศ.
อย่างเป็นระบบ เพือ่ รองรับนโยบายเพิม่ สัดส่วนนักเรียนอาชีวะศึกษา และควรพิจารณาทบทวน
นโยบายคืนอัตราเกษียณสําหรับข้าราชการครูรอ้ ยละ 20 ของครูทเ่ี กษียณทัง้ หมด โดยการกําหนด
อัตราการคืนนัน้ ควรพิจารณาจากประชากรเยาวชนในอนาคตและอัตราส่วนนักเรียนต่อครูเป้าหมาย
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาอาจขอความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญอาชีพที่
เกษียณอายุแล้วมาช่วยเหลือการจัดการศึกษา
ข. ควรเพิม่ งบครุภณ
ั ฑ์การศึกษา โดยควรให้วทิ ยาลัยและภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา เพือ่ ให้ครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ดั ซือ้ ตรงกับความต้องการของวิทยาลัย
และเป็นครุภณ
ั ฑ์ทท่ี นั สมัยกับการผลิตในปจั จุบนั
นอกจากนี้ อาจมีมาตรการขอบริจาคครุภณ
ั ฑ์การศึกษาทีไ่ ม่ใช้แล้วจากสถานประกอบการ
ค. ควรปรับเงินอุดหนุ นรายหัวให้สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และ
สะท้อนต้นทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

4. เติ มเต็มศักยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างระบบข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจอย่างมี
คุณภาพ
นอกจากการสร้างทางเลือกทีด่ สี าํ หรับนักเรียนแล้ว ระบบการศึกษาควรต้องเปิดพืน้ ทีใ่ ห้
นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละตระหนักรูต้ วั เองด้วยว่าถนัดด้านใดและชอบเรียนด้านใด พร้อมทัง้ ควรให้
ข้อมูลทางเลือกต่างๆ แก่นกั เรียน เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกเรียน
แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถทําให้นกั เรียนรูจ้ กั ตนเองได้ เพราะการเรียนการสอนที่
เน้นเฉพาะเนื้อหาในหนังสือหรือในหลักสูตรแกนกลาง ย่อมปิดกัน้ การสํารวจความถนัดและ
ความชอบของนักเรียน และโรงเรียนยังให้ขอ้ มูลทางเลือกต่างๆ แก่ให้นกั เรียนได้อย่างจํากัด ภาพที่
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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18 แสดงผลสํารวจ PISA ปี 2006 ซึง่ พบว่าร้อยละ 93 ของโรงเรียนไทยทีน่ กั เรียนเข้าสอบ PISA
ให้ครูภายในโรงเรียนแนะแนวการเลือกอาชีพแก่นกั เรียนเป็นหลัก แต่ครูในโรงเรียนสายสามัญ
คุน้ เคยกับการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวะและอาจมีขอ้ มูลทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการเรียนสาย
อาชีวะและเส้นทางด้านอาชีพ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 48 ของโรงเรียนในกลุ่มประเทศ OECD ทีม่ นี กั เรียน
ได้เข้าสอบ PISA ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาชีพภายนอกให้คาํ แนะนําแก่นกั เรียน

หน่วย: ร้อยละ

ภาพที่ 16
จํานวนโรงเรียนตามวิ ธีการแนะแนว
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ประเทศไทย
ครูภายในโรงเรียน

กลุ่มประเทศ OECD
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก

ไม่มกี ารแนะแนว

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

จากการสัมภาษณ์ยงั พบว่าโรงเรียนสายสามัญบางแห่งยังไม่ตอ้ งการให้ครูหรือนิเทศก์ดา้ น
อาชีวศึกษาเข้าแนะแนวนักเรียนในโรงเรียน เพราะเกรงว่าจะสูญเสียโอกาสได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ อันเนื่องมาจากนักเรียนย้ายออกไปเรียนสายอาชีวะทําให้จาํ นวนนักเรียนน้อยลง งบ
ต่อหัวทีไ่ ด้รบั ก็ลดลงด้วย
นอกจากนี้ ครูและบุคลากรผูแ้ นะแนวอาชีพยังขาดข้อมูลด้านอาชีพสําหรับการแนะแนว
เช่น ภาครัฐยังลงทุนด้านระบบข้อมูลความต้องการแรงงานค่อนข้างน้อย โดยยังไม่มกี ารสํารวจ
ความต้องการและขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สํานักงานสถิตสิ าํ รวจความ
ต้องการและขาดแคลนปี 2551 เพียงปีเดียว และกระทรวงแรงงานได้สาํ รวจความขาดแคลนแรงงาน
ปี 2550 และ 2554 แต่ระบบการรายงานข้อมูลก็มปี ญั หาการใช้งาน
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ภาพที่ 17
ประมาณการจํานวนครูท่ีจะขาดแคลนและประมาณการจํานวนผูเ้ รียนครูท่ีจะจบการศึกษา
(2556-2560)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

จํานวนครูทข่ี าดแคลน

การผลิตครู

ทีม่ า: สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (2556) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อ้างใน ไทยรัฐ
ออนไลน์, 7 สิงหาคม 2556 และสพฐ. อ้างใน ประชาชาติธรุ กิจออนไลน์, 4 กันยายน 2555.

การขาดระบบแนะแนวและระบบข้อมูลทีด่ ี เป็นปจั จัยหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้เกิดความไม่สอดคล้อง
ระหว่างจํานวนนักเรียนในแต่ละสาขาวิชาและจํานวนแรงงานทีเ่ ข้าสูต่ ลาดในด้านหนึ่ง และจํานวน
แรงงานทีข่ าดแคลนตามสาขาวิชาในอีกด้านหนึ่ง เช่น ในช่วง ปีการศึกษา 2556-2560 คาดว่าจะมี
ผูเ้ รียนค รูวชิ าเอก สุขศึกษาและพลศึกษา จบการศึกษา ประมาณ 54 ,000 คน แต่ คาดว่าจะมีความ
ขาดแคลนเพียง 9,200 คน เท่านัน้ (โปรดดูภาพที่ 17) 15 หรือในช่วงปี 2557-2560 คาดว่าจะมี
ผูเ้ รียนจบ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ประมาณ 3,586 คน แม่พมิ พ์ 7,429 คน และ
เชื่อมโลหะ 27,799 คน ซึง่ น้อยกว่าประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งการ
แรงงานสาขาเมคคาทรอนิกส์และแม่พมิ พ์อย่างละ 19,939 คน และสาขาเชื่อมโลหะ 39,879 คน ยิง่
ไปกว่านัน้ ผูจ้ บการศึกษาทัง้ หมดจะไม่ได้เข้าสูต่ ลาดแรงงาน ซึง่ จะยิง่ ทําให้เกิดความขาดแคลนใน
สาขาเหล่านี้อย่างมาก ส่วนสาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครือ่ งกลโรงงาน (เครือ่ งมือกล
หรือช่างกลโรงงาน) แม้จะมีผจู้ บการศึกษามากกว่าความต้องการของอุตสาหกรรม แต่จาํ นวนผูจ้ บ
การศึกษาทีเ่ ข้าสูต่ ลาดยังน้อยกว่าความต้องการ (โปรดดูภาพที่ 18)
14

15

จํานวนข้าราชการครูทข่ี าดแคลนคํานวณจากข้อมูลจํานวนข้าราชการครูเกษียณในทุกสังกัดและข้อมูลจํานวนข้าราชการครู สังกัด
สพฐ. ดังนัน้ จํานวนนี้ยงั ไม่ใช่จาํ นวนครูขาดแคลนทัง้ หมดจริง แต่น่าจะใกล้เคียงกับปริมาณขาดแคลนจริง เพราะข้าราชการครูใน 8
กลุ่มสาระวิชานี้ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. มากกว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียนเอกชน
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ภาพที่ 18
จํานวนผูจ้ บการศึกษา ปวช. และปวส. จํานวนผูท้ ่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะลูกจ้าง 16 และ
จํานวนแรงงานที่ต้องการในช่วง 2557-2560
15

หน่วย: คน
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จํานวนผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน

จํานวนแรงงานทีต่ อ้ งการ

ทีม่ า: ข้อมูลความต้องการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ข้อมูลจํานวนผูเ้ รียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคน
อาชีวศึกษา, สอศ., คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

17

16

ข้อเสนอแนะสําหรับการสร้างระบบข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีดงั นี้
ก. ควรสนับสนุ นการเรียนการสอนให้มพี น้ื ทีส่ าํ หรับการรูจ้ กั โลกของงานและอาชีพและการ
ค้นหาตัวเอง
ข. ควรปรับระบบแนะแนวของโรงเรียนให้มผี แู้ นะนําหลากหลายมากขึน้ เช่น เชิญ
ศึกษานิเทศก์อาชีวะหรือตัวแทนสถานประกอบการเข้าแนะนําให้ขอ้ มูลนักเรียน

16

จํานวนแรงงานทีเ่ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน หมายถึง จํานวนแรงงานทีเ่ ป็ นลูกจ้างและจํานวนแรงงานทีก่ าํ ลังหางาน ไม่นบั รวมผูท้ าํ งาน
ส่วนตัวหรือช่วยทีบ่ า้ นทํางาน
17

การประมาณการจํานวนผูจ้ บการศึกษาและเข้าสูต่ ลาดแรงงานในแต่ละปี ใช้ขอ้ มูลดังนี้ 1. การคาดการณ์ประชากรวัย 15 ปีและ
18 ปี (ข้อมูลจากคณะทํ างานคาดประมาณประชากรสําานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี) 2. อัตรา
การเข้าเรียนสายอาชีวะสายช่างอุตสาหกรรม (ข้อมูลจากสารสนเทศเพือ่ การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการปี 2554-2555 และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษาปี 2553-2555) 3. อัตราการคงอยู่ของนักเรียนสายอาชีวะระดับ ปวช. ในช่วงปี 13 และ ปวส. ในช่วงปี 1-2 (ข้อมูลจากสถิตกิ ารศึกษา สภาการศึกษา) 4. อัตราการเรียนจบของนักเรียนปวช.3 และปวส.2 (ข้อมูลจาก
สถิตกิ ารศึกษาปีการศึกษา 2554 สํานักงานขาธิการสภาการศึกษา) 5. สัดส่วนนักเรียนอาขีวะศึกษาแยกตามสาขางาน (ข้อมูลจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา ปี 2555) และ 6. อัตราการเข้าสูต่ ลาดแรงงานในฐานะลูกจ้าง (ข้อมูลการสํารวจ
ภาวะแรงงาน สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี 2552-2554)
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ค. ควรลงทุนสร้างระบบข้อมูลด้านความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในระยะ
กลางหรือยาว (5-10 ปี) เพือ่ ป้อนข้อมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกเรียนของผูเ้ รียน โดยการให้ขอ้ มูล
แก่นกั เรียนควรประกอบด้วย สาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับอาชีพ ความน่าสนใจและลักษณะของอาชีพ
เงินเดือน และโอกาสการมีงานในอนาคต

5. เติ มเต็มศักยภาพนักเรียน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม
การปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบคงสําเร็จได้ยาก หากไม่มเี จตจํานงร่วมแห่งการปฏิรปู จากทุก
ภาคส่วน ทัง้ กระทรวงศึกษาธิการ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียน ครู พ่อแม่ผปู้ กครอง ภาคประชา
สังคม และภาคธุรกิจ
ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถสร้างเจตจํานงร่วมแห่งการปฏิรปู ทัง้ ทีภ่ าคส่วนต่างๆ มี
เจตจํานงแห่งการปฏิรปู ของตน ภาคธุรกิจ พ่อแม่ผปู้ กครอง และชุมชนได้รว่ มกันจัดตัง้ โรงเรียน
ทางเลือก และสถานประกอบการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละเข้าร่วมการจัดการศึกษาทวิภาคี แต่การ
ปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบต้องการการร่วมมือกับภาครัฐ ซึง่ มักไม่ประสบความสําเร็จ เพราะมี
ปรับเปลีย่ นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ บ่อยครัง้ โดยในช่วงเวลา 15 ทีผ่ า่ นมา (ปี 2542 2556) ประเทศไทยมี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ หมด 16 คน เฉลีย่ ดํารงตําแหน่งคนละ
ประมาณ 10 เดือนเท่า นัน้ ส่วนรัฐบาลชุดปจั จุบนั มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วถึง 4
คน โดยอดีตรัฐมนตรี 3 คนอยูใ่ นตําแหน่งเฉลีย่ คนละ 7 เดือน
การปรับเปลีย่ นรัฐมนตรีและนโยบายบ่อยครัง้ ส่งผลเสียต่อความต่อเนื่องของนโยบายและ
การดําเนินนโยบายในแง่ทว่ี า่ ข้าราชการเกิดความสับสนและบางคนมีพฤติกรรมบิดเบือนทีไ่ ม่ลงมือ
ปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง เพราะคาดคิดว่ารัฐบาลจะมีการเปลีย่ นรัฐมนตรีและปรับเปลีย่ นนโยบายอีก
การไม่จริงจังของฝา่ ยปฏิบตั ยิ ง่ิ ลดทอนความตัง้ ใจดีของภาคส่วนอื่นทีต่ อ้ งการร่วมมือกับภาครัฐ
กรณีตวั อย่าง: การจัดการศึกษาทวิภาคี
พัฒนาการของการจัดศึกษาทวิภาคีเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลอันเกิดจากนโยบายทีไ่ ม่
ต่อเนื่อง โดยการศึกษาแบบทวิภาคีเข้าสูป่ ระเทศไทยตัง้ แต่ปี 2527 แล้ว (ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี,
2556) แต่ผา่ นมาเกือบ 30 ปี การศึกษาทวิภาคียงั มีพฒ
ั นาการไม่มาก ทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
18
สถาบัน
17

18

ทัง้ นี้ ระบบทวิภาคีมพี ฒ
ั นาการจํากัด ส่วนหนึ่งคงเป็ นเพราะ ในช่วงแรก ภาคเอกชนยังไม่มคี วามเข้าใจและต้องอาศัยเวลาการ
เรียนรู้ แต่ภายหลัง สถานประกอบการได้เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบทวิภาคีมากขึน้ จาก 4,384 แห่งในปี 2544 เป็น 11,539 แห่งใน
ปี 2548 (สํานักงานสภาการศึกษา, 2551)
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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จํานวนนักเรียนระบบทวิภาคีมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 26,000 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4 ของจํานวนนักเรียนอาชีวะทัง้ หมดในปี 2552 เป็ น 43,000 คนหรือร้อยละ 6.3 ในปี 2556 ซึง่
ถือว่าเป็นทิศทางทีด่ ี อย่างไรก็ตาม จํานวนนักเรียนทวิภาคีในปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเมือ่
เทียบกับปี 2551 เพราะจํานวนนักเรียนทวิภาคีลดลงอย่างมากในช่วงปี 2551-2552 และปจั จุบนั
ยังมีความน่ากังวลว่า การจัดการศึกษาทวิภาคีจะลดลงคล้ายกับช่วงก่อน หากนโยบายของภาครัฐ
ไม่ได้สนับสนุ นการจัดการศึกษาทวิภาคีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับกฎระเบียบให้
เอือ้ อํานวยต่อการร่วมมือของภาคเอกชน
ภาพที่ 17
แนวโน้ มจํานวนนักเรียนในระบบทวิ ภาคี (ก) และสัดส่วนนักเรียนทวิ ภาคีต่อนักเรียน
ทัง้ หมด (ข)
(ก)
(ข)

หน่วย: คน
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ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, สอศ.

กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับกับระบบทวิภาคีของภาครัฐยังไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร ซึง่ จะเป็นอุปสรรค
ต่อความร่วมมือกับสถานประกอบการ กระทรวงศึกษาได้ออก พ.ร.บ.อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึง่
เป็นกฎหมายทีก่ ล่าวถึงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นทางการฉบับแรก แต่กระทังป
่ จั จุบนั
ก็ยงั ไม่การออกกฎเกณฑ์มารับรอง ปจั จุบนั กฎระเบียบเกีย่ วกับการจัดการศึกษาทวิภาคีกาํ หนดอยู่
ใน มาตรา 18 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และกฎระเบียบของกระทรวง
แรงงาน เช่น การคุม้ ครองผูฝ้ ึกงานและสิทธิประโยชน์การขอหย่อนภาษี
200% ของสถาน
ประกอบการทีจ่ ดั การศึกษาทวิภาคี
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แต่ความไม่ชดั เจนด้านกฎระเบียบในการขอลดหย่อนภาษีสร้างความสับสนและความไม่
พอใจให้กบั สถานประกอบการบางแห่งทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษี โดย พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน และพรฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437)
พ.ศ. 2548 ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่าค่าใช้จา่ ยใดบ้างทีส่ ามารถขอหย่อนภาษีได้ โดยให้
กรมสรรพากรมีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารลดหย่อนภาษี
นอกจากนี้ กฎระเบียบการขอลดหย่อนยังสร้างกระบวนการทีย่ ดื ยาวโดยไม่จาํ เป็น เช่น
กําหนดให้สถานประกอบการส่งรายละเอียดหลักสูตรแก่กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ทัง้ ทีก่ รมพัฒนา
ฝีมอื แรงงานไม่ได้ให้อาํ นาจอนุ มตั ิ
สถานประกอบการบางแห่ง ยังพบอุปสรรคอื่นๆ ในการจัดการศึกษาทวิภาคร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เช่น ภายหลังการทําข้อตกลงร่วมจัดการศึกษา ผูด้ แู ลโครงการ V-ChEPC
ของบริษทั เอสซีจ ี เคมิคอล ยังรูส้ กึ ว่า ภาครัฐไม่ได้เข้ามาติดตามและเรียนรูแ้ นวทางการจัด
การศึกษาในโครงการฯ เพือ่ ขยายผลออกไปสูพ่ น้ื ทีอ่ ่นื ซึง่ เป็นหนึ่งในจุดประสงค์เริม่ แรกของ
โครงการฯ และโครงการฯ ยังเกิดความไม่ต่อเนื่อง เพราะครูทงั ้ หมดทีด่ แู ลโครงการฯ และได้รบั การ
ฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในโรงงานของบริษทั เอสซีจฯี ย้ายไปวิทยาลัยในเขตพืน้ ทีอ่ ่นื ซึง่ ไม่ม ี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (เสมา พูลเวช, สัมภาษณ์, 2556)
นอกจากนี้ ครูบางคนไม่ตอ้ งการเป็นครูนเิ ทศก์ผดู้ แู ลนักเรียนทวิภาคีในสถานประกอบการ
และไม่มกี ําลังใจจะจัดการศึกษาแบบทวิภาคี เพราะเกรงว่ารายได้จะลดลง โดยแต่เดิมครูจะได้
ค่าตอบแทนล่วงเวลาสําหรับการสอนล่วงเวลาในสถานศึกษา แต่เวลาทีด่ แู ลนักเรียนทวิภาคีใน
สถานประกอบการจะไม่ถกู นับรวมเพือ่ จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา (จากการสัมภาษณ์)
ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
ก. กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งออกกฎเกณฑ์ดา้ นการจัดการศึกษาทวิภาคี และการจัด
การศึกษาทวิภาคีควรอ้างอิงกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เช่น กฎระเบียบด้าน
หลักเกณฑ์ การขอจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ เพื่อเป็ นกรอบ
การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการทีค่ ณ
ุ ภาพเข้าร่วมจัดทวิภาคี และกฎระเบียบด้านการ
คุม้ ครองผูเ้ รียนทีฝ่ ึกอาชีพในระบบทวิภาคี
ข. ภาครัฐควรพิจารณาปรับแก้กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการขอลดหย่อนภาษีสาํ หรับการจัด
ศึกษาทวิภาคีให้ชดั เจนและง่ายขึน้ ต่อการขอใช้สทิ ธิ โดยควรกําหนดรายละเอียดประเภทค่าใช้จา่ ย
ทีส่ ถานประกอบสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถขอใช้ลดหย่อนภาษีควร
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ครอบคลุมต้นทุนทุกด้านทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษา เช่น ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมครู และอาจ
พิจารณาลดขัน้ ตอนการส่งรายละเอียดการจัดการศึกษาไปยังกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ค. สอศ. ควรวางแผนการจัดการกําลังครูและกําหนดนโยบายอื่นๆ โดยคํานึงถึงการจัด
ศึกษาทวิภาคีอย่างมีนยั สําคัญด้วย เพือ่ มิให้กระทบต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เช่นการย้ายบุคลากรครู ควรต้องพิจารณาด้วยว่าจะกระทบต่อการจัดการศึกษาทวิภาคีในวิทยาลัย
หรือไม่ และการย้ายครูจะช่วยขยายผลให้เกิดการจัดการศึกษาทวิภาคีเพิม่ ขึน้ ในเขตพืน้ ทีห่ รือไม่
นอกจากนี้ ก็ควรกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทนครูนเิ ทศก์ เพือ่ เป็นขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

6. บทสรุป
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ สร้างสังคมเศรษฐกิจใหม่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ควรตัง้ เป้าหมายเพื่อ
เติมเต็มศักยภาพของนักเรียน ให้ มีพลังความสามารถ สูงสุดตามเส้นทางทีเ่ ขาเลือก ดังที่มผี เู้ คย
กล่าวไว้วา่ ระบบการศึกษาทีด่ ตี อ้ ง มีลกั ษณะ high floor, no ceiling หมายถึง คุณภาพขัน้ ตํ่าของ
นักเรียนต้องสูง แต่ไม่มเี พดานข้อจํากัดใดๆ ทีก่ นั ้ ขวางไม่ให้นกั เรียนบรรลุศกั ยภาพสูงสุดแห่งตน
ทัง้ นี้ บนเส้นทางแห่งการเติมเต็มศักยภาพให้นกั เรียน จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับ
• การสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถอยูใ่ นโลกศตวรรษใหม่ได้อย่างเป็น
สุข
• การสร้างทางเลือกคุณภาพในระบบการศึกษา ด้วยการปฏิรปู หลักสูตร ระบบการวัดผลและ
ประเมินนักเรียน ระบบการพัฒนาครู และระบบการพัฒนาโรงเรียน ทัง้ ในสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวะศึกษา
โดยแนวทางการปฏิรปู ควรดําเนินไปทัง้ (1) ในระดับประเทศ กล่าวคือ สร้างระบบทีม่ ี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อนักเรียน มีมาตรฐานคุณภาพขัน้ ตํ่า และสร้างระบบทีค่ าํ นึงถึง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของนักเรียน และ (2) ระดับโรงเรียน กล่าวคือ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั
ความหลากหลายในการทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และให้
โรงเรียนมีอสิ ระในการบริหารจัดการ
• การสร้างระบบข้อมูลและระบบแนะแนวทีด่ ี เพื่อเป็ นพืน้ ฐานให้นกั เรียนได้เลือกอย่างมี
คุณภาพ
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• การสร้างการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นในการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนตลอดทัง้
กระบวนการเรียนรู้
ทัง้ นี้ การปฏิรปู การศึกษาไม่ได้เป็นแค่หน้าทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการเท่านัน้ แต่ทกุ ภาค
ส่วนในสังคม ทัง้ พ่อแม่ นักเรียน ครู ภาคธุรกิจ บริษทั ห้างร้าน สถาบันการศึกษา ต้อง มีเจตจํานง
ร่วมอันแน่ วแน่ กันทุกฝา่ ยในการร่วมพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาให้มพี ลังความสามารถใน
การเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เมือ่ นักเรียนมีคุณภาพ สังคมเศรษฐกิจก็จะมี
คุณภาพตามไปด้วย

ความลงท้าย
“ในประชาคมทีว่ เิ ศษยอดเยีย่ ม เป็ นอุดมคติ การอํานวยการศึกษาจึงควรจะกระทําให้ทวถึ
ั ่ งกัน คือ
ควรจะให้นกั เรียนแต่ละคนสามารถรับการฝึกฝนอบรม ดังกล่าวข้างตน จนสุดความสามารถ คําว่า
“สุดความสามารถ” ในทีน่ ้ี ควรทีจ่ ะเป็นความสามารถที่ มิใช่ความสามารถทางการเงินของแต่ละคน
ผูท้ เ่ี รียนได้เก่งแต่ยากจนก็ควรได้รบั การคํ้าจุนทางการเงิน ผูท้ เ่ี รียนเก่งมีสติปญั ญาหลักแหลมแต่อยู่
ในท้องถิน่ ชนบทกันดาร ก็ควรจะได้โอกาสให้ได้รบั การศึกษาสูงทีส่ ดุ ไม่ยง่ิ หย่อนกว่าผูท้ อ่ี ยูใ่ นพระ
นคร เปรียบเสมือนเพชรทีอ่ ยูใ่ นตม ต้องงมขึน้ มาให้มคี า่ ให้ได้
ความสามารถทีก่ ล่าวถึงนี้ หมายถึงความสามารถและความถนัดทางธรรมชาติ ... บางคน
ถนัดทางคิด บางคนชอบศิลปะ บางคนชอบวิทยาศาสตร์ บางคนมีสติปญั ญาในการใช้มอื มากกว่าใช้
สมอง เป็ นต้น ล้วนแตกต่างกัน ความจริงทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างนี้ ไม่ใช่วา่ จะไม่ด ี เป็นของดี
ถ้าหากว่าพวกเราเหมือนกันเสียหมด โลกเราย่อมดูพลิ กึ จะเงียบเหงาไม่สนุ ก ...
ถ้าจะให้ถงึ อุดมคติ ทุกคนควรจะได้รบั การศึกษาตามแต่ความถนัดของตนจนสุด
ความสามารถของแต่ละคน”
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
การบรรยายเรือ่ ง “การศึกษา” (2508)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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