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ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรปูระบบการศึกษาไทย 

 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) 

 

 ระบบการศกึษาไดร้บั การคาดหมายใหท้าํหน้าทีต่่างๆ มากมาย ทัง้ในทางสงัคม การเมอืงและ

เศรษฐกจิ นบัตัง้แต่การช่วยใหป้ระชาชนอ่านออกเขยีนไดแ้ละคดิเป็น เตมิเตม็ศกัยภาพของ ผูเ้รยีนใหม้ี

พลงัความสามารถสงูสดุตามเสน้ทางทีเ่ขาเลอืก เรยีนรูจ้รยิธรรมและความเป็นพลเมอืง ตลอดจนพฒันา

ความสามารถ ทางเศรษฐกจิ ซึง่ เป็นพืน้ฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืสูส่งัคมทีม่ ี

ประสทิธภิาพและมคีวามเป็นธรรม  

 จากบทบาทหน้าที่ ทีส่าํคญัหลายประการดงักลา่ว การศกึษาทีไ่มม่คีณุภาพจงึก่อใหเ้กดิปญัหา

รา้ยแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศตวรรษที ่21 ซึง่ประชาชนตอ้งการทกัษะการคดิและการ

ดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างจากอดตีทีผ่า่นมาอยา่งมนียัสาํคญั  

 การแกป้ญัหาคณุภาพการศกึษาไทย โดยเฉพาะการศกึษาระดบัพืน้ฐานเป็นเรือ่งทีย่ากเยน็แสน

เขญ็ยิง่ แมจ้ะมคีวามพยายามปฏริปูการศกึษามากวา่ 10 ปี ตัง้แต่การปฏริปูรอบแรกเมือ่ปี  2542 จน

มาถงึการปฏริปูรอบทีส่องเมือ่ปี  2552 เรากย็งัไมส่ามารถทาํใหค้ณุภาพการศกึษาของประเทศดขีึน้ได้

อยา่งทัว่ถงึ  

ทีผ่า่นมา สงัคมไทยทุ่มเททรพัยากรลงไปในระบบการศกึษาเพิม่ขึน้มากมาย แต่กลบัไมไ่ดท้าํให้

นกัศกึษามคีณุภาพมากขึน้ งานวจิยัของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) ทีผ่า่นมา 

ชีใ้หเ้หน็ว่า ปญัหาของระบบการศกึษาไทยไมไ่ดเ้กดิจากการขาดแคลนทรพัยากรอกีต่อไป แต่เกดิจาก

การใชท้รพัยากรอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากระบบการศกึษาไทยเป็นระบบทีข่าดความรบัผดิชอบ 

(accountability) กลา่วคอื สถานศกึษามคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อผูป้กครองและนกัเรยีนตํ่า 

นอกจากนัน้ ระบบการศกึษาไทยยงัมปีญัหาความเหลือ่มลํา้ในหลายมติ ิเช่น ความเหลือ่มลํา้ดา้นการ

จดัสรรทรพัยากรระหวา่งโรงเรยีนฐานะดกีบัโรงเรยีนยากจน ระหวา่งโรงเรยีนรฐักบัเอกชน ระหวา่ง

โรงเรยีนสายสามญักบัสายอาชวีะ เป็นตน้ ในดา้นของระบบครแูละระบบการเรยีนการสอนกย็งัคงมี

ปญัหาในเชงิคณุภาพอยูม่าก กลา่วคอื คร ูหลกัสตูร สือ่การเรยีนรู ้ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

และระบบการประเมนิคณุภาพ ยงัไมม่คีณุภาพเพยีงพอในการดาํเนินการเรยีนรูต้ามแนวทางทกัษะแหง่

ศตวรรษที ่21 (21
st
 century skills) ซึง่มุง่ใหน้กัเรยีนสามารถอยูร่อดและมชีวีติทีด่ใีนโลกศตวรรษใหมไ่ด ้     

 ดงันัน้ ขอ้เสนอวา่ดว้ยการปฏริปูระบบการศกึษาไทยของทดีอีารไ์อจงึกาํหนดเป้าหมายของการ

ปฏริปูไว ้ 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) การพฒันาระบบการเรยีนการสอนเพือ่เตมิเตม็ศกัยภาพใหน้กัเรยีนมี
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ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (2) การพฒันาระบบครใูหม้คีณุภาพ (3) การสรา้งความรบัผดิชอบ 

(accountability) ในระบบการศกึษา และ (4) การลดปญัหาความเหลือ่มลํา้ดา้นต่างๆ ในระบบการศกึษา  

 

1. การพฒันาระบบการเรียนการสอนเพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพให้นักเรียนมีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

1.1 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

แนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ตัง้อยูบ่นฐานคดิทีเ่ชือ่วา่ รปูแบบการศกึษาแบบดัง้เดมิในช่วง

ศตวรรษที ่20 ซึง่เน้นยํา้แต่การเรยีนและท่องจาํเน้ือหาในสาระวชิาหลกั อาท ิคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

ภาษาศาสตร ์สงัคมศกึษา ไมเ่พยีงพออกีต่อไปแลว้ ในการดาํรงชวีติและการทาํงานในโลกศตวรรษใหม่

ภายใตค้วามทา้ทายใหม ่ 

สาํหรบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 นัน้ ตัง้ตน้จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีจ่าํเป็นสาํหรบั

ศตวรรษที ่21 โดยใหค้วามสาํคญักบัการปลกูฝงั “ทกัษะ” ทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่21 เช่น ทกัษะในการคดิ

ขัน้สงู ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติและการทาํงาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร 

ควบคูก่บั “เน้ือหา” ในสาระวชิาหลกัและความรูอ้ื่นทีส่าํคญัในศตวรรษที ่ 21 เช่น ความรูเ้รือ่งโลก ความรู้

ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ ธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรูด้า้นพลเมอืง ความรูด้า้นสขุภาพ และ

ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม  ผ่านหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะกระชบั ( lean curriculum) ช่างคดิ ( thinking 

curriculum) และบรูณาการ ( interdisciplinary curriculum) เพื่อสรา้งนกัเรยีนทีม่ ี “คุณลกัษณะ” อนัพงึ

ปรารถนาของโลกศตวรรษที ่ 21 ได ้นัน่คอื รูจ้กัคดิ รกัการเรยีนรู ้มสีาํนึกพลเมอืง มคีวามกลา้หาญทาง

จรยิธรรม มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา ปรบัตวั สือ่สาร และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

ตลอดชวีติ  

นอกจากน้ี การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ยงัตอ้งมกีารผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัเน้ือหาและ

วธิกีารสอน โดยใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนุนทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบใหมใ่นการพฒันาเน้ือหาและทกัษะแบบ

ใหมอ่กีดว้ย เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ควรมคีณุลกัษณะทีม่ชีวีติ มพีลวตั มปีฏสิมัพนัธ ์

การเชือ่มต่อและมสีว่นรว่ม ใชส้ือ่ผสมอยา่งหลากหลาย ปรบัเปลีย่นตามความสามารถและระดบัของ

ผูเ้รยีน มเีน้ือหาทีไ่มย่ดึตดิกบัตวัสื่อ เลอืกประกอบเน้ือหาไดเ้อง คน้หา -แกไ้ข-จดบนัทกึได ้เกบ็ประวตัิ

การเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ และมรีะบบการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีร่วดเรว็และต่อเน่ือง  
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ภาพท่ี 1: เป้าหมายของการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

 
 

1.2 การปฏิรปูหลกัสตูรและส่ือการเรียนรู ้ 

1.2.1 สภาพปัญหา 

ในสว่นของหลกัสตูรแกนกลางและสือ่การเรยีนรูใ้นระบบการศกึษาไทย ยงัมช่ีองว่างในการ

ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 อกีมาก  

การวเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางของไทย พบว่า หลกัสตูรยงัขาดวสิยัทศัน์และเป้าหมายทีช่ดัเจน

ในการพฒันาผลสมัฤทธิต์ามแนวทางการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และองคป์ระกอบหลายสว่นในหลกัสตูร

ยงัไมไ่ดร้บัการออกแบบใหส้่งเสรมิการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ตามแนวคดิ “หลกัสตูรกระชบั” 

“หลกัสตูรช่างคดิ” และ “หลกัสตูรบรูณาการ”  ทางดา้นตวัชีว้ดักม็ลีกัษณะองิเน้ือหาคอ่นขา้งมากในหลาย

สาระการเรยีนรู ้ซึง่ทาํใหเ้น้ือหาในหลกัสตูรมลีกัษณะแยกสว่นและไมส่นบัสนุนการพฒันาทกัษะ

เท่าทีค่วร  นอกจากนัน้ โครงสรา้งเวลาเรยีนกาํหนดเวลาเรยีนอยา่งเครง่ครดัตามสาระการเรยีนรู ้และ

กาํหนดจาํนวนชัว่โมงเรยีนตามขอ้บงัคบั ของหลกัสตูรมากเกนิไป ซึง่ขดัแยง้กบัแนวคดิ “สอนใหน้้อยลง 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้”  

การวเิคราะหส์ือ่การเรยีนรู้ ของไทย  พบว่า หนงัสอืเรยีน  ถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกบั

ตวัชีว้ดัรายชัน้ปีเป็นหลกั สง่ผลใหห้นงัสอืเรยีนหลายสาระวชิามลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ครอบคลมุ

เน้ือหาคอ่นขา้งมากและมคีวามซํา้ซอ้น เน้ือหามลีกัษณะแยกขาดมากกวา่บรูณาการ และยงัไม่

ประยกุตใ์ชว้ธิกีารสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะมากกวา่เน้ือหา สว่นทางดา้น สือ่แทบ็เลต็ ยงัใชเ้ทคโนโลยี
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สมยัใหมใ่นการสนบัสนุนเน้ือหาและวธิกีารสอนได้ ไม่ดเีพยีงพอ เช่น การปรบัเปลีย่นเน้ือหาใหท้นัสมยั

ตลอดเวลา การนําเสนอเน้ือหาแบบมปีฏสิมัพนัธแ์ละการใชส้ื่อผสม ตลอดจนการสนบัสนุนวธิกีารเรยีนรู้

ผา่นเครอืขา่ย เป็นตน้   

1.2.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ในสว่นของขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูหลกัสตูร มดีงัน้ี   

(1) ใหต้ัง้ทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 เป็นเป้าหมายหลกั แลว้ออกแบบองคป์ระกอบทัง้หมดของ

หลกัสตูรแกนกลางใหย้ดึโยงกบัเป้าหมายในการพฒันาทกัษะและความรูเ้ชงิบรูณาการทีจ่าํเป็นใน

ศตวรรษที ่21 เป็นสาํคญั  

(2) ตวัชีว้ดัทีค่วรปรบัใหอ้งิผลลพัธใ์นดา้นการพฒันาทกัษะเป็นหลกั ไมใ่ช่องิเน้ือหาเป็นหลกัดงั

ปจัจบุนั 

(3) หลกัสตูรควรใหค้วามสาํคญักบัความรูเ้ชงิบรูณาการ รวมถงึไมค่รอบคลมุเน้ือหามาก

จนเกนิไป แต่เน้นแนวคดิหลกัและคาํถามสาํคญั  

(4) หลกัสตูรควรมคีวามยดืหยุน่โดยใหแ้ต่ละโรงเรยีนสามารถพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั

บรบิทของตนได ้ทัง้น้ี ควรลดจาํนวนชัว่โมงการเรยีนในหอ้งเรยีน และใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 

เหมาะกบัการพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 เช่น การเรยีนรูผ้า่นโครงงานและการแกป้ญัหา 

ในสว่นของขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูสือ่การเรยีนรู ้มดีงัน้ี  

(1) หนงัสอืเรยีน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรปรบัหลกัเกณฑใ์นการตรวจ

รบัรองหนงัสอืเรยีนโดยใหอ้สิระกบัสาํนกัพมิพใ์นการตคีวามหลกัสตูรมากขึน้ เช่น อา้งองิทีต่วัมาตรฐาน

การเรยีนรูม้ากกวา่ตวัชีว้ดัทีร่ะบุรายละเอยีดในเชงิเน้ือหามากเกนิไป หรอืปรบัตวัชีว้ดัใหอ้งิทกัษะมาก

ขึน้ วธิกีารดงักลา่วจะช่วยทาํใหก้ารออกแบบหนงัสอืสามารถเน้นไปทีแ่นวคดิหลกัมากกวา่ครอบคลมุ

เน้ือหาทีล่น้เกนิ นําเสนอความรูเ้ชงิบรูณาการ และออกแบบกจิกรรมการเรยีนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะ

มากกว่าเน้ือหา 

(2) สือ่แทบ็เลต็  ควรมกีารใชค้วามสามารถ ของเทคโนโลยมีาช่วยสนบัสนุนประสบการณ์การ

เรยีนรูแ้บบใหมท่ัง้ดา้นเน้ือหาและวธิกีารเรยีนการสอน เช่น มกีารใชเ้ทคโนโลยนํีาเสนอเน้ือหาอยา่ง

ทนัสมยั มปีฏสิมัพนัธ ์มสีว่นรว่ม และใชส้นบัสนุนการเรยีนรูใ้นรปู ของการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

(constructivism) และการเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย (connectivism) 
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1.3 การปฏิรปูระบบการวดัและประเมินผลการเรียน 

1.3.1 สภาพปัญหา  

ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนในปจัจบุนั ซึง่เน้นการทดสอบเป็นหลกั ไมส่ามารถนําพา

นกัเรยีนใหม้ทีกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ได ้เน่ืองจากขอ้สอบส่วนใหญ่มลีกัษณะท่องจาํและมุง่เน้นแต่

เน้ือหา ไมส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห์ และการ วพิากษ์ อกีทัง้ ไมช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะอื่นทีจ่าํเป็น เช่น 

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการทาํงานเป็นทมี  

หากกลา่วถงึระบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยักย็งัคงมปีญัหาหลายประการ เช่น คณุภาพของ

ขอ้สอบ เน้ือหาของขอ้สอบไมส่มัพนัธก์บัการเรยีนในหอ้งเรยีน นกัเรยีนตอ้งพึง่พาการเรยีนพเิศษอยา่ง

หนกัเพื่อฝึกฝนเทคนิคการทาํขอ้สอบ  

นอกจากนัน้ การทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศยงัไมม่กีารออกแบบระบบการจดัเกบ็และ

เปิดเผยขอ้มลูการสอบ เช่น คะแนนสอบ และขอ้มลูพืน้ฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมของ

นกัเรยีน อยา่งเป็นระบบและมคีณุภาพ ทาํใหเ้สยีโอกาสในการจดัเกบ็ขอ้มลูทีจ่าํเป็นสาํหรบัการสรา้ง

ความรบัผดิชอบและการวางแผนเชงินโยบาย 

1.3.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู  

ขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีน  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ทัง้ใน

ระดบัประเทศ เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบ และในระดบัโรงเรยีน เพือ่พฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน   

(1) ระดบัประเทศ เสนอใหม้กีารปฏริปูระบบการทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ โดยปรบัจาก

ระบบ O-NET และอื่นๆ ในปจัจบุนั เป็นการทดสอบเพือ่วดัความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ ( literacy-

based test) ซึง่สามารถประยกุตเ์น้ือหาเขา้กบัโจทยใ์นชวีติประจาํวนัได ้นกัเรยีนตอ้งใชค้วามเขา้ใจและ

ความสามารถในการประยกุตเ์พือ่ทาํขอ้สอบมากกวา่ใชค้วามจาํหรอืการใชเ้ทคนิคการทาํขอ้สอบโดย

ปราศจากความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ และนําผลการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมน้ี่ไปสรา้งความ

รบัผดิชอบในระบบการศกึษา เช่น การประเมนิผลงานของคร ูการประเมนิสถานศกึษาเพือ่พฒันา

คณุภาพและช่วยเหลอืสถานศกึษาทีม่ปีญัหา และการประเมนิผลและใหร้างวลัแก่ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ทัง้น้ี การทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมค่วรมลีกัษณะเป็นการสอบแบบกลุม่ประชากร       

(census-based test) หรอืการกาํหนดใหน้กัเรยีนทุกคนตอ้งสอบ เป็นการประเมนิผลแบบรวบยอด 

(summative test) และมผีลไดเ้สยีสงู ( high-stake test) เช่น กาํหนดใหเ้ป็นการสอบไล ่ (exit exam) 
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สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 มธัยมศกึษาปีที ่ 3 และมธัยมศกึษาปีที ่ 6 โดยการออกแบบ

ขอ้สอบเพือ่วดัความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะน้ีตอ้งดาํเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผล

รว่มกบัครผููส้อนในวชิานัน้ๆ โดยยดึถอืคณุภาพของขอ้สอบเป็นสาํคญั รวมถงึพฒันาการจดัทาํคลงั

ขอ้สอบ (item bank) และการพฒันาระบบศนูยค์อมพวิเตอร ์เพือ่การจดัสอบทนัทเีมือ่ตอ้งการ (on 

demand assessment) โดยการออกแบบขอ้สอบควรมกีารสรา้งชุดคาํถามรว่ม (common items) 

ระหวา่งรอบการสอบต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในระดบัชาตโิดยเปรยีบเทยีบ

พฒันาการระหวา่งปีได ้ 

นอกจากนัน้ ควรจดัใหม้กีารปฏริปูระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูการสอบ การเปิดเผยและการรายงาน

ผลการสอบและการวเิคราะหต่์อสาธารณะ เพือ่เป็นฐานขอ้มลูในการกาํหนดนโยบายของรฐัและการเลอืก

สถานศกึษาของผูป้กครอง เช่น การจดัเกบ็ขอ้มลูตวัแปรดา้นสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของนกัเรยีนและ

ผูป้กครอง รวมถงึขอ้มลูของครแูละโรงเรยีน นอกเหนือไปจากคะแนนสอบของนกัเรยีนแต่ละคน โดยเมือ่

ไดผ้ลการสอบแลว้ตอ้งสามารถนําขอ้มลูเหล่าน้ีไปสรา้งบทวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและเชงิสถติทิีไ่ด้

มาตรฐานสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการวนิิจฉยัปญัหา พรอ้มทัง้วางแผนการพฒันาการศกึษาสาํหรบั

อนาคต โดยเปิดโอกาสใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีผ่า่นการลบขอ้มลูสว่นตวัของบุคคลแลว้ ใน

ลกัษณะเดยีวกนักบัขอ้มลูของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิเพือ่นําไปใชว้เิคราะหแ์ละตดัสนิใจดา้นการศกึษา 

(2) ระดบัโรงเรยีน  เสนอใหม้วีธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย เช่น การใชร้ะบบแฟ้มงาน 

โครงงาน การสอบวดัความรู ้และการแกไ้ขปญัหา ในชวีติจรงิ ในทางทีช่่วยพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่

21 ของนกัเรยีน การประเมนิผลการเรยีนในระดบัโรงเรยีนควรเป็นการประเมนิผลเพือ่เสรมิสรา้งการ

เรยีนรูแ้ละวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (formative assessment) ซึง่เป็นการประเมนิผลเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน

ตลอดเสน้ทางการเรยีนรู ้และหากเป็นไปไดค้วรใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัช่วยใหก้ารประเมนิเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ เช่น ใชร้ะบบ computer adaptive test หรอืระบบการประมวลผลเพือ่เพิม่ความ

รวดเรว็ในการส่งผลสะทอ้นกลบัไปยงันกัเรยีน  

 

2. การพฒันาระบบครใูห้มีคณุภาพ 

ครเูป็นหวัใจสาํคญัของการปฏริปูระบบการศกึษาบนเสน้ทางแหง่การสรา้งทกัษะแหง่ศตวรรษที ่

21 ใหแ้ก่นกัเรยีน งานวจิยัเชงิประจกัษห์ลายชิน้สรปุวา่ผลการศกึษาของนกัเรยีนขึน้อยูก่บัคณุภาพของ

ครเูป็นสาํคญั และปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการยกระดบัคะแนนสอบ PISA ของประเทศอยา่งฟินแลนด์

และสงิคโปรค์อืนโยบายการยกระดบัคณุภาพครอูยา่งเป็นระบบ ซึง่ตอ้งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการ

หลกั 3 ประการทีส่ง่ผลต่อคณุภาพคร ูไดแ้ก่ กระบวนการคดัเลอืกคร ูกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา
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ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองของคร ูหรอืการฝึกอบรมคร ูและกระบวนการประเมนิสมรรถนะและผลงาน

ของคร ู

ในกรณขีองประเทศไทย หน้าต่างแหง่โอกาสในการปฏริปูระบบครไูดเ้ปิดขึน้แลว้ เน่ืองจาก 

ในช่วงปี 2556-2566 จะมขีา้ราชการครู ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (สพฐ.) 

เกษยีณอายรุาชการสงูถงึ  1.8 แสนคน หรอืรอ้ยละ 50 ของจาํนวนครูทัง้หมดในปจัจบุนั ขณะทีค่วาม

ตอ้งการครใูนอนาคตจะลดลงตามจาํนวนประชากรวยัเรยีนและอตัราการเจรญิพนัธุ์ ทีล่ดลง งานศกึษา

ของทดีอีารไ์อคาดการณ์วา่ ในปี 2566 ความตอ้งการครู ในสงักดั สพฐ.จะ เหลอืประมาณ 3 แสนคน จาก

เดมิ 3.6 แสนคน ดงันัน้ในอกี 10 ปีขา้งหน้าจาํเป็นตอ้งมกีารคดัเลอืกครใูหม ่ 1.2 แสนคนหรอืรอ้ยละ 40 

ของจาํนวนครูทัง้หมดในปจัจบุนั นบัเป็นจงัหวะอนัดใีนการปฏริปูกระบวนการสาํคญัทีส่ง่ผลต่อคณุภาพ

ครเูพื่อรองรบัโอกาสดงักล่าว 

2.1 กระบวนการคดัเลือกคร ู

2.1.1 สภาพปัญหา 

ทีจ่รงิแลว้  สพฐ.มโีอกาสสงูในการคดัเลอืกค นเก่งมาเป็นครู  ในปี 2557 มผีูส้มคัรสอบบรรจุ

ขา้ราชการครปูระมาณ 1 แสนคน ขณะทีม่ตีาํแหน่งบรรจเุพยีง 1,880 คนเท่านัน้ คดิเป็นอตัราสว่นการ

แขง่ขนัสงูถงึ 2 ใน 100 ยิง่กว่านัน้ ในอกี 5 ปีขา้งหน้า จะมผีูจ้บคณะศกึษาศาสตร ์เขา้สู่ตลาดแรงงานอกี 

2.65 แสนคน ซึง่จะส่งผลใหโ้อกาสในการคดัเลอืกคนเก่งมาเป็นครยูงัคงสงูต่อไป   

อยา่งไรกต็าม ระบบการคดัเลอืกครมูปีญัหาหลกัคอื โรงเรยีนไมม่บีทบาทในการคดัเลอืกครู

โดยตรง ทาํใหไ้ดค้รไูมต่รงตามความตอ้งการของโรงเรยีน ในปจัจบุนั เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นผูค้ดัเลอืก

ครแูละจดัการสอบตามหลกัเกณฑข์อง คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  (ก.ค.ศ. ) 

โดยมทีัง้การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณ์ ผูส้มคัรทีส่อบผา่นเกณฑร์อ้ยละ 60 และผา่นการสมัภาษณ์  

จะไดข้ึน้บญัชผีูส้อบผา่น โดยผูส้อบทีไ่ดอ้นัดบัดกีว่าจะไดเ้ลอืกโรงเรยีนก่อน จะเหน็วา่ กวา่ที่ โรงเรยีนจะ

ไดร้บัรูข้อ้มลูดา้นคุณลกัษณะและความสามารถของครทูีผ่า่นการคดัเลอืกกต่็อเมือ่ครไูดร้บัการบรรจเุขา้สู่

โรงเรยีนแลว้  

นอกจากน้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกครมูขีอ้จาํกดัในการวดัความสามารถในการสอน เพราะ

การสอบเน้นดา้นความรู้เป็นหลกั แต่ไมไ่ดพ้จิารณาทกัษะการสอนจรงิ เช่น ความสามารถในการสือ่สาร

กบันกัเรยีน อกีทัง้ ขอ้สอบวดัความรูม้กัถกูวจิารณ์ว่าไมม่คีุณภาพและไม่ ได้มาตรฐาน เขตพืน้ทีบ่างแหง่

ใชเ้วลาออกขอ้สอบเพยีง 1-2 วนั ไมไ่ดม้กีารสรา้งคลงัขอ้สอบทีม่คีณุภาพ อกีทัง้ขอ้สอบของแต่ละเขต
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พืน้ทีก่ารศกึษาอาจมคีวามยากงา่ยแตกต่างกนั บางแหง่ยงัอาจปรบัขอ้สอบใหง้า่ยขึน้ เพราะเกรงวา่จะมี

ผูส้อบผา่นน้อย 

 2.1.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

 เพือ่ใหก้ระบวนการคดัเลอืกครเูป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการของ

โรงเรยีนได ้ควรมกีารปฏริปูกระบวนการคดัเลอืกคร ูดงัน้ี  

(1) ควรเพิม่มาตรฐานการคดัเลอืก โดย 

- กาํหนดใหม้กีารจดัสอบในส่วนกลางแทนการจดัสอบในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

- จดัทาํบญัชบีรรจคุรรูะดบัประเทศแทนระดบัเขต โดยกาํหนดเกณฑก์ารสอบผา่น

และจดัลาํดบัคะแนนสอบของผูส้มคัรทัง้ประเทศ  

- ใหค้ณะศกึษาศาสตรท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัเขา้มารว่มสรา้งคลงัขอ้สอบทีม่คีุณภาพ  

(2) เพิม่บทบาทของโรงเรยีนในการคดัเลอืก คร ูโดยใหค้รูเป็นผู้สมคัรงานกบัโรงเรยีน โดย ยืน่

คะแนนสอบใหโ้รงเรยีน ทัง้น้ี โรงเรยีนจะพจิารณาคะแนนสอบควบคูก่บัการทดสอบอื่นๆ ใน

ระดบัโรงเรยีน เช่น การสอบสมัภาษณ์ การสอบสอนกบันกัเรยีนจรงิ เป็นตน้  

(3) ควรเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีไ่มม่ใีบประกอบวชิาชพี ครูเขา้สอบคดัเลอืกได ้โดยเฉพาะ ในสาขาขาด

แคลนและในพืน้ทีทุ่รกนัดาร  

(4) ควรมกีารปรบัระบบแรงจงูใจสาํหรบัครใูนสาขาขาดแคลนหรอืครใูนพืน้ทีข่าดแคลน เช่น 

การกาํหนดเงนิเดอืนสงูเป็นพเิศษสาํหรบัครวูทิยาศาสตร์หรอืครูในพืน้ที่ทุรกนัดารหรอืพืน้ที่

เสีย่งภยั เป็นตน้    

(5) ควรมรีะบบการประกาศคะแนนสอบและผลการได้รบัคดัเลอืกเป็นคร ูเพื่อเป็นขอ้มลูสาํหรบั

การพฒันาคณุภาพ การเรยีนการสอนในคณะศกึษาศาสตร ์ซึง่จะ สง่ผลต่อการยกระดบั

คณุภาพของผูส้มคัรสอบครใูนอนาคต  

2.2 กระบวนการฝึกอบรมคร ู

2.2.1 สภาพปัญหา 

สภาพปญัหาสาํคญัของกระบวนการฝึกอบรมครู คอื รฐัมบีทบาทอยา่งมากในการจดัหาผูจ้ดัการ

อบรมและจดัทาํเกณฑร์บัรองหลกัสตูร ทาํใหห้ลกัสตูรการฝึกอบรมครไูมส่อดคลอ้งกบัปญัหาทีค่รแูละ

โรงเรยีนแต่ละแห่ง เผชญิ ซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลายกนัไป  การอบรมสว่นใหญ่เป็นการฟงับรรยาย

มากกวา่การฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ยงัขาดระบบตดิตามและสนบัสนุนใหม้กีารนําความรูไ้ปใช ้จงึทาํใหก้าร
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อบรมสิน้สดุเพยีงขัน้ตอนการสรา้งและถ่ายทอดความรู ้แต่ไปไมถ่งึขัน้ตอนการนําความรู้ ไปปฏบิตั ิการ

ฝึกปฏบิตั ิและการทบทวนและแลกเปลีย่นเพื่อแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตั ิอกีทัง้ผลการประเมนิคุณภาพ

ครแูละโรงเรยีนไมไ่ดถ้กูนํามาใชใ้นการประเมนิคณุภาพของการฝึกอบรมคร ู

2.2.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูกระบวนการฝึกอบรมคร ูมดีงัน้ี 

(1) รฐัตอ้งปรบับทบาทจากผูจ้ดัห า มาเป็นผูก้าํกบัดแูลคณุภาพและการจดัการความรู ้และ

ปรบัเปลีย่นใหโ้รงเรยีนเป็นหน่วยพฒันาหลกัแทนทีร่ฐั โดยใหโ้รงเรยีนไดร้บัการจดัสรรงบประมาณและมี

อาํนาจในการตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูรและผูอ้บรม  เพือ่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปญัหาที่

ตนเผชญิ  

(2) จดัใหม้รีะบบการนําผลการประเมนิสมรรถนะครมูาประเมนิคณุภาพการฝึกอบรมดว้ย  

(3) กระบวนการฝึกอบรมครตูอ้งใหค้วามสาํคญักบัขัน้ตอนการนําความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ การ

ฝึกปฏบิตั ิและการทบทวนและแลกเปลีย่นเพื่อแกไ้ขปญัหาจากการปฏบิตั ิ ไมจ่บลงเพยีงแค่ขัน้ตอนการ

ฟงับรรยายเพือ่รบัการถ่ายทอดความรูเ้ท่านัน้  

(4) มกีารสรา้งระบบพฒันาครู หน้าใหม ่โดยใหค้รวูทิยฐานะสงูเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาครู

หน้าใหม ่ 

(5) ควรสนบัสนุนใหเ้กดิระบบชุมชนเรยีนรูท้างวชิาการรว่มกนั ( Professional Learning 

Community) 

2.3 กระบวนการประเมินสมรรถนะและผลงานของคร ู

2.3.1 สภาพปัญหา 

สภาพปญัหาทีส่าํคญัในปจัจบุนั ของกระบวนการประเมนิสมรรถนะและผลงานของครู คอื ระบบ

ผลตอบแทนครไูมไ่ดข้ึน้อยูก่บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ทาํใหค้รขูาดความรบัผดิชอบต่อ

ผูเ้รยีนในเชงิระบบ  สาํหรบัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนคร ูแมใ้หน้ํ้าหนกัดา้นผลงานการปฏบิตังิานหรอืผลงาน

ต่อผูเ้รยีนถงึรอ้ยละ 60 แต่ในแบบประเมนิกลบัไมป่รากฏว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเป็น

หน่ึงในตวัชีว้ดั สว่นการเลือ่นวทิยฐานะ ผลการเรยีนของนกัเรยีนมน้ํีาหนกัเพยีงรอ้ยละ 10 ของคะแนน

ทัง้หมด โดยคะแนนผลสอบมาตรฐานของนกัเรยีนมน้ํีาหนกัเพยีงรอ้ยละ 3.3 ของคะแนนทัง้หมดเท่านัน้ 
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2.3.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูกระบวนการประเมนิสมรรถนะและผลงานของคร ูมดีงัน้ี 

(1)  กาํหนดใหก้ารเลือ่นขัน้เงนิเดอืนและวทิยฐานะของครสูว่นหน่ึงขึน้อยูก่บัพฒันาการของผล

การเรยีนของนกัเรยีน โดยใชผ้ลการทดสอบมาตรฐานระดบัชาติแบบใหม่ (ตามแนวทางการทดสอบเพือ่

วดัความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ หรอื literacy-based test) เป็นตวัชีว้ดั ทัง้น้ีให้ คาํนึงถงึระดบัตัง้ตน้ของ

คะแนนดว้ย  

(2)  ใหม้กีารประเมนิดา้นสมรรถนะการสอนของครู จากการสงัเกตการณ์ ใหช้ัน้เรยีนจรงิ รว่มกบั

การประเมนิจาก เอกสาร ทัง้น้ี การประเมนิสมรรถนะการสอนของครใูนระดบัโรงเรยีนควรเป็นการ

ประเมนิดว้ยการสงัเกตการณ์จากผูบ้รหิารโรงเรยีน สว่นการประเมนิสมรรถนะการสอนในการเลือ่นวทิย

ฐานะควรเป็นการประเมนิจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงศกึษาธกิาร หรอืสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา 

(3)  ควรกาํหนดใหม้กีารประเมนิเพือ่คงสภาพวทิยฐานะทุก 5 ปี และใหค้รวูทิยฐานะสงูมบีทบาท

ในการรว่มพฒันาครใูหม ่โดยอาจใหพ้ฒันาการของครใูหมใ่นความดแูลเป็นหน่ึงในตวัชีว้ดัสาํหรบัการ

ประเมนิเพือ่เลือ่นวทิยฐานะ  

(4)  ควรมกีารปรบัลดงานธรุการของครเูพือ่ใหค้รทุู่มเทใหก้บัหน้าทีใ่นการสอนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

 

3. การสร้างความรบัผิดชอบ (accountability) ในระบบการศึกษา 

 3.1 ความรบัผิดชอบในระบบการศึกษา  

ปญัหาของระบบศกึษาไทยเป็นปญัหาเรือ่งการใชท้รพัยากรอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ กลา่วคอื ใช้

ทรพัยากรมากแต่ผลสมัฤทธิต์ํ่า ดงัทีข่อ้มลูชีว้่าในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา งบประมาณของ

กระทรวงศกึษาธกิารเพิม่ขึน้กวา่ 3 เท่า และอยูใ่นระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นในภมูภิาคเอเชยี สว่น

รายไดต่้อเดอืนของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสอนอยูใ่นโรงเรยีนรฐักเ็พิม่สงูขึน้ โดยในปี 

2554 มรีายไดท้ดัเทยีมกบัอาชพีอื่น  กระทัง่สงูกวา่อาชพีอื่นหลงัอาย ุ 44 ปี จากเดมิทีใ่นปี 2546 ครมูี

รายไดน้้อยกวา่อาชพีอื่นในทุกช่วงอาย ุ 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนกัเรยีนไทยในระดบันานาชาตกิลบัมี

แนวโน้มลดตํ่าลง  โดยเฉพาะผลการสอบ TIMSS วชิาคณติศาสตรล์ดลงถงึ 95 คะแนนและวชิา

วทิยาศาสตรล์ดลงถงึ 74 คะแนนในช่วงปี 1995-2011 และมนีกัเรยีนไทยไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 และ 60 ที่

มผีลการสอบ TIMSS ตํ่ากวา่ระดบัขัน้พืน้ฐาน (ระดบั 2) ในวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรต์ามลาํดบั 
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และมนีกัเรยีนไทยไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 มคีะแนน PISA ตํ่ากวา่ระดบัขัน้พืน้ฐานในวชิาการอ่านและ

วทิยาศาสตร ์และรอ้ยละ 50 ในวชิาคณติศาสตร ์

งานวจิยัหลายชิน้ของทดีอีารไ์อชีว้า่ ใจกลางปญัหาของระบบการศกึษาไทยคอืการขาด “ความ

รบัผดิชอบ” ( accountability) ของระบบการศกึษาตลอดทุกขัน้ตอน ทัง้น้ี “ความรบัผดิชอบ ” หมายถงึ 

พนัธะผกูพนัในหน้าทีข่องคนหรอืองคก์รต่อเป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมรีะบบทีผู่ม้อบหมาย

สามารถประเมนิและตรวจสอบผลงาน เพือ่ใหร้างวลัหรอืลงโทษผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายงานได ้ 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดเร่ืองความรบัผิดชอบ 

พอแม
สถานศึกษา

พอแมเลือกโรงเรียนจากขอมูล

คุณภาพโรงเรียน 

โรงเรียนมอีสิระในการบริหาร

สายความรับผิดชอบส้ัน

สายความรับผิดชอบยาว

การแสดงออกทาง

การเมอืง

การอดุหนนุ 

กํากับดูแล ประเมินผล

และใหรางวัล

ครู

รัฐบาล

ดัดแปลงจาก World Bank (2011) 

การกํากับดแูลและใหรางวัล

 แนวความคิดเรื่อง accountability

 

ในกรณขีองระบบการศกึษา หวัใจสาํคญัของการปฏริปูเพือ่สรา้งความรบัผดิชอบคอื การทาํให้

โรงเรยีนมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อผูป้กครองและนกัเรยีนมากขึน้ โดยโรงเรยีนควรมอีสิระในการ

บรหิารจดัการ และผูป้กครองควรมสีทิธเิลอืกโรงเรยีนใหล้กูตามขอ้มลูคณุภาพของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการ

เปิดเผยต่อสาธารณะกล่าวคอื มกีารส่งเสรมิใหเ้กดิระบบ “ความรบัผดิชอบสายสัน้ ” (short-route of 

accountability) หรอืสายความรบัผดิชอบระหวา่ง “ผูป้กครอง-โรงเรยีน-ครู ” โดยไมต่อ้งผ่านรฐับาล เพิม่

มากขึน้ (ดภูาพที ่2) 

กระนัน้ ในอกีดา้นหน่ึงกต็อ้งมกีารปฏริปูระบบ “ความรบัผดิชอบสายยาว ” (long-route of 

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

คัน่กลางในระบบ โดยรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรมบีทบาทในการเสรมิสรา้งความ

รบัผดิชอบของระบบการศกึษา เช่น การปรบัปรงุระบบการเงนิเพือ่การศกึษา ระบบประเมนิผลงานคร ู
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และระบบประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ในแนวทางทีท่าํใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนและครตูอ้งรบัผดิชอบ

โดยตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีน (ดภูาพที ่2) 

ระบบความรบัผดิชอบมคีวามสาํคญัต่อระบบการศกึษามาก กล่าวคอื ระบบความรบัผดิชอบทีด่ี

เป็นปจัจยัหลกัในการสง่เสรมิใหก้ระบวนการแปลงทรพัยากรนําเขา้ ( inputs) เป็นผลลพัธ ์( outputs) 

และ /หรอืผลไดต่้อสงัคม ( outcomes) เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล นัน่คอืมกีารใช้

ทรพัยากรทางการศกึษาเพือ่บรรลผุลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูอ้ยา่งคุม้คา่ 

ทัง้น้ี บนเสน้ทางของการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพือ่บรรลผุลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีพ่งึ

ปรารถนา ระบบการสรา้งความรบัผดิชอบตอ้งทาํงานรว่มกบัระบบอื่นๆ ทีม่คีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่นไป

กวา่กนั นัน่คอื ระบบการเรยีนรู ้อนัไดแ้ก่ หลกัสตูร ตาํราเรยีน สือ่และเทคโนโลย ีและระบบสนบัสนุน

การเรยีนรู ้อนัไดแ้ก่ ระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีเ่ป็นอสิระ ทัง้เรือ่งการประเมนิคณุภาพ

สถานศกึษา การพฒันาคณุภาพคร ูและการมงีบประมาณทีเ่พยีงพอต่อการยกระดบัผลการเรยีนของ

นกัเรยีน รวมถงึระบบการช่วยเหลอืและยกระดบัคุณภาพนกัเรยีน คร ูและสถานศกึษา  

ระบบความรบัผดิชอบควรถกูออกแบบใหม้เีป้าหมายเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนรูใ้หบ้รรลผุล

สมัฤทธิท์างการศกึษาทีพ่งึปรารถนา กลา่วคอื เป็นระบบเพือ่มุง่พฒันาและช่วยเหลอื มากกวา่ระบบเพือ่

มุง่ลงโทษบุคลากรทางการศกึษาและสถานศกึษา เมือ่ตรวจพบวา่โรงเรยีนใดโรงเรยีนหน่ึงเกดิปญัหา 

เช่น ผลการเรยีนของนกัเรยีนตกตํ่า ตอ้งมกีลไกในการช่วยเหลอืและพฒันาโรงเรยีนนัน้ดว้ย มใิช่จบลง

เพยีงแค่การลงโทษครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ในกระบวนการสรา้งความรบัผดิชอบใหแ้ก่ระบบการศกึษาไทย จาํเป็นตอ้งสรา้งเงือ่นไขพืน้ฐาน

สามประการใหเ้กดิขึน้ มเิช่นนัน้ระบบความรบัผดิชอบยอ่มมอิาจทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เงือ่นไข

พืน้ฐานเหลา่น้ี ไดแ้ก่ 

หนึง่ การปฏริปูระบบขอ้มลูขา่วสาร หมายถงึ การผลติและการกระจายขอ้มลูดา้นสทิธแิละหน้าที่

ของฝา่ยต่างๆ และขอ้มลูเกีย่วกบันกัเรยีนและคร ูผลลพัธ ์และผลสมัฤทธิท์างการศกึษา สาํหรบัการ

ประเมนิเพือ่ใหร้างวลัและปรบัปรงุพฒันา  

สอง การปฏริปูระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน หมายถงึ การกระจายการตดัสนิใจไปยงัโรงเรยีน 

ใหโ้รงเรยีนมอีสิระในการบรหิารจดัการตนเอง ภายใตร้ะบบความรบัผดิชอบทีด่ ี
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สาม การปฏริปูโครงสรา้งสิง่จงูใจ หมายถงึ การเชือ่มโยงการจา้งงานหรอืผลตอบแทนครแูละ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเขา้กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ใหค้รแูละ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนใสใ่จในการเป็นเจา้ภาพรบัผดิชอบในการพฒันานกัเรยีนอยา่งแทจ้รงิ  

3.2 ข้อเสนอเพ่ือการสร้างความรบัผิดชอบในระบบการศึกษา 

คาํถามสาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งแสวงหาคาํตอบเพือ่สรา้งระบบความรบัผดิชอบคอื ระบบความ

รบัผดิชอบถกูออกแบบขึน้เพือ่อะไร รบัผดิชอบต่อใคร และรบัผดิชอบอยา่งไร  

คาํตอบกค็อื ระบบความรบัผดิชอบควรถกูออกแบบขึน้โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาคณุภาพ

การศกึษาบนเสน้ทางของการสรา้งนกัเรยีนใหม้ทีกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 21 โดยรบัผดิชอบต่อนกัเรยีนและ

ผูป้กครอง ผา่นระบบการใหร้างวลัและลงโทษ และผา่นระบบการใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน คร ูหรอื

สถานศกึษาทีม่ปีญัหา  

กลา่วโดยสรปุ หวัใจสาํคญัของการปฏริปูระบบการศกึษาอยูท่ีก่ารสรา้งระบบความรบัผดิชอบ 

เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาตามแนวคดิทกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 21 โดยใหโ้รงเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ

โดยตรงต่อผูป้กครองและนกัเรยีนมากขึน้ โดยโรงเรยีนควรเป็นหน่วยหลกัในการพฒันาคณุภาพ

การศกึษา และมอีสิระในการบรหิารจดัการ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการออกแบบหลกัสตูร วธิกีารสอน และ

วธิกีารวดัผลตามแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเจตนารมณ์ของโรงเรยีน 

รวมถงึตอบสนองต่อสภาพปญัหาและความตอ้งการชุมชน รวมถงึการฝึกอบรมพฒันาคร ูและการ

ประเมนิคณุภาพสถานศกึษาภายใน โดยมกีารปฏริปูระบบการจดัทาํและเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพ

ของสถานศกึษาต่อสาธารณะเพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการตดัสนิใจของผูป้กครองในการคดัเลอืกโรงเรยีน 

และสรา้งระบบใหค้วามช่วยเหลอืโรงเรยีน ครแูละนกัเรยีนทีม่ปีญัหา 

 ทัง้น้ี การปฏริปูนัน้ตอ้งดาํเนินไปทัง้สองระดบั คือ “ระดบัประเทศ” ทีมุ่ง่ตอบโจทยด์า้นการสรา้ง

ความรบัผดิชอบโดยบทบาทของรฐัเป็นสาํคญั และ “ระดบัสถานศกึษา” ทีมุ่่งตอบโจทยด์า้นความเป็น

อสิระของโรงเรยีนในฐานะหน่วยหลกัของการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาคณุภาพการเรยีนการ

สอนเป็นสาํคญั    

3.2.1 การปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัประเทศ  

แนวทางการปฏริปูระบบการศกึษาในระดบัประเทศมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งระบบความรบัผดิชอบ

เป็นสาํคญั โดยรฐัปรบับทบาทมาเป็นผูก้าํกบัดแูลคณุภาพของระบบการศกึษา  
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ในการน้ี จดุเริม่ตน้ของการปฏริปูระบบการศกึษาเพือ่สรา้งความรบัผดิชอบคอืการปฏริปูระบบ

การทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศ ( standardized test) ใหเ้ป็นการทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจและ

ทกัษะ (literacy-based test) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 มากกวา่การทดสอบทีมุ่ง่

วดัความรูใ้นเน้ือหาวชิาตามหลกัสตูรดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบในระบบการศกึษา ผลการสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมจ่ะถกู

นําไปใชใ้นการประเมนิผลงานของคร ูการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา และการประเมนิผลผูบ้รหิาร

สถานศกึษานอกจากนัน้ตอ้งมรีะบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมแ่ละผลการ

ประเมนิครแูละสถานศกึษาต่อผูป้กครอง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสาธารณชน เพือ่ให้

ผูป้กครองสามารถคดัเลอืกโรงเรยีนจาก ขอ้มลูเหล่านัน้ได้ การตดิตามและตรวจสอบการดาํเนินงานของ

สถานศกึษา การพฒันาคณุภาพและเขา้ช่วยเหลอืนกัเรยีน คร ูและสถานศกึษาทีม่ปีญัหา การใหร้างวลั

ผูบ้รหิารโรงเรยีน และการจดัสรรงบประมาณดา้นอุปสงค ์(งบอุดหนุนรายหวั) 

กระบวนการสรา้งความรบัผดิชอบทัง้หมดน้ีมเีป้าหมายสดุทา้ยคอืเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพ

การจดัการเรยีนการสอน โดยสรา้งผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ดงัแสดงในภาพที ่3 

 

ภาพท่ี 3: แนวทางการปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัประเทศ  

 



 
 

15 
 

3.2.2 การปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัสถานศึกษา 

แนวทางการปฏริปูการศกึษาในระดบัสถานศกึษาถอืวา่โรงเรยีนเป็นศนูยก์ลางในการ

ปรบัเปลีย่น โดยโรงเรยีนตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยหลกัของการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา

คณุภาพการเรยีนการสอน  เงือ่นไขทีจ่าํเป็นของการปฏริปูคอืโรงเรยีนตอ้งมคีวามเป็นอสิระในการ

บรหิารการศกึษา โดยไดร้บังบประมาณและการสนบัสนุนทางวชิาการทีเ่พยีงพอจากรฐั  

การปฏริปูการศกึษาในระดบัสถานศกึษาเน้นไปทีก่ารพฒันาคณุภาพของการจดัการเรยีนการ

สอนเป็นสาํคญั ภายใตห้ลกัความยดืหยุน่ ความหลากหลาย ความมพีลวตั การมสีว่นรว่มจากผูป้กครอง

และชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและชุมชน และการมสีภาพแวดลอ้ม

ทางการศกึษาทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ดงัแสดงในภาพที ่4 

 

ภาพท่ี 4: แนวทางการปฏิรปูระบบการศึกษาในระดบัสถานศึกษา  

 
 

3.3 ระบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษา 

3.3.1 สภาพปัญหา 
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ระบบการประเมนิคณุภาพสถานศกึษามสีว่นสาํคญัอยา่งยิง่ในการสรา้งความรบัผดิชอบในระบบ

การศกึษา รวมถงึการสรา้งระบบพฒันาคณุภาพสถานศกึษา ในปจัจบุนั  การประเมนิคณุภาพ

สถานศกึษากระทาํผา่นระบบการประเมนิคณุภาพภายนอก ภายใตก้ารดแูลของสาํนกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ .) เป็นหลกั ระบบการประเมนิคณุภาพภายนอกดงักลา่ว

มปีญัหาหลายประการในปฏบิตักิารจรงิ ตวัอยา่งเช่น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนมน้ํีาหนกัเพยีง

รอ้ยละ 20 ของคะแนนทัง้หมด และวดัจากสดัส่วนของนกัเรยีนทีผ่่านขดีจาํกดัล่างซึง่อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

ตํ่า ผูป้ระเมนิมปีญัหาดา้นคณุภาพและความเป็นมอือาชพี และทรพัยากรในการประเมนิมจีาํกดั ในขณะ

ทีต่อ้งประเมนิสถานศกึษาจาํนวน 35,000 แหง่ภายในเวลา 5 ปี  

นอกจากน้ียงัมปีญัหาดา้นตวัชีว้ดัอื่นๆ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัมมีากเกนิไปจนเป็นภาระดา้นเอกสารของ

โรงเรยีน และเกดิกรณกีารตกแต่งเอกสารอยูท่ ัว่ไป ตวัชีว้ดัมคีวามเป็นนามธรรมสงูทาํใหว้ดัผลลพัธแ์ละ

ตรวจสอบความถกูตอ้งไดย้าก จงึตอ้งหนัมาวดัดา้นกระบวนการแทนทีผ่ลลพัธ ์และตวัชีว้ดัไมส่อดคลอ้ง

กบับรบิทของโรงเรยีน เป็นตน้  

ส่วนการประเมนิคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาเองกย็งัมปีญัหาในเชงิคณุภาพ โดยมุง่กระทาํ

เพือ่สนบัสนุนระบบประเมนิคณุภาพภายนอกมากกวา่จะเป็นไปเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนใน

โรงเรยีนกระนัน้กต็าม การประเมนิคณุภาพภายนอกยงัเชือ่มโยงการใชป้ระโยชน์จากการประเมนิ

คณุภาพภายในไดไ้มด่พีอ เช่น ผูป้ระเมนิภายนอกไมไ่ดร้บัรายงานการประเมนิคณุภาพภายในก่อนออก

ตรวจประเมนิโรงเรยีน เป็นตน้  

3.3.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูระบบประเมนิคณุภาพสถานศกึษา มดีงัน้ี  

(1)  การประเมนิคณุภาพภายใน 

 ระบบประเมนิคณุภาพสถานศกึษาของไทยควรปรบัเปลีย่นจากระบบทีก่ารประเมนิภายนอก

เป็นพระเอกมาเป็นระบบทีก่ารประเมนิภายในเป็นพระเอก กลา่วคอื ควรใชก้ารประเมนิคณุภาพภายใน

ของโรงเรยีนเป็นหน่วยหลกัในการประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพ โดยสะทอ้นใหเ้หน็จดุแขง็และจดุอ่อนของ

สถานศกึษาตามทีเ่ป็นจรงิแบบไมมุ่ง่ตดัสนิ แต่มบีทบาทในการชีป้ญัหาเพือ่แกไ้ขปรบัปรงุ  

 ในการน้ี โรงเรยีนแต่ละแหง่ควรใหค้วามสาํคญักบัการประเมนิคณุภาพภายในและการจดัทาํ

รายงานประเมนิคณุภาพตนเอง ( self-assessment report: SAR) พรอ้มทัง้มุง่พฒันาระบบการประเมนิ
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คณุภาพภายในและเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของโรงเรยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการประเมนิ

คณุภาพภายใน 

นอกจากน้ี การประเมนิคณุภาพภายในควรเน้นการประเมนิกระบวนการเรยีนการสอน 

คณุลกัษณะของผูเ้รยีน เช่น ความเป็นพลเมอืง ความมจีรยิธรรม รวมถงึการประเมนิหน้าทีด่า้นการ

สนบัสนุนการศกึษาของโรงเรยีน เช่น การพฒันาชุมชน การสรา้งระบบใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการ

บรหิารจดัการโรงเรยีน เป็นตน้  

(2) การประเมนิคณุภาพภายนอก 

ระบบการประเมนิคณุภาพสถานศกึษาภายนอกของ สมศ. ควรถูกปรบัใหเ้ป็นเพยีงหน่วยเสรมิ

ในแงข่องการประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน โดย สมศ. ควรปรบับทบาทเป็นหน่วย

สนบัสนุนดา้นการจดัการและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิใหแ้ก่โรงเรยีน กาํหนดกฎกตกิาขัน้ตํ่า

เท่าทีจ่าํเป็นเพือ่กาํกบัคณุภาพของการประเมนิคณุภาพภายในของโรงเรยีน  

นอกจากน้ี สมศ. ควรมุง่เน้นบทบาทในการประเมนิเพือ่สรา้งความรบัผดิชอบ โดยใชก้าร

ประเมนิตามระดบัปญัหา (risk-based inspection) เพื่อแยกโรงเรยีนทีม่ปีญัหามาใหค้วามช่วยเหลอื ดา้น

การพฒันาคณุภาพโดยคดัแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมข่องนกัเรยีน 

รวมถงึมบีทบาทในการประเมนิเฉพาะเรือ่ง ( thematic inspection) โดยเลอืกบางประเดน็ เช่น การใช้

เทคโนโลยปีระกอบการเรยีนการสอน หรอืสุม่ประเมนิในระดบัพืน้ทีห่รอืประเทศ เช่น โรงเรยีนทีอ่ยูใ่น

เขตพืน้ทีห่า่งไกลและขาดแคลนทรพัยากรทางการศกึษา เป็นตน้  

 3.4 ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

 3.4.1 สภาพปัญหา 

ปญัหาดา้นการเงนิในระบบการศกึษาในปจัจบุนัคอื งบประมาณสว่นใหญ่จา่ยไปยงั ดา้นอุปทาน 

(สถานศกึษา) มากกวา่ดา้นอุปสงค ์(งบอุดหนุนรายหวั)  คดิเป็นสดัส่วน 75:25 ซึง่ไมเ่อือ้ต่อการสรา้ง

ความรบัผดิชอบ และโรงเรยีนรฐัไดร้บัเงนิอุดหนุนต่อหวัมากกว่าโรงเรยีนเอกชนเป็นเท่าตวั อกีทัง้เงนิ

อุดหนุนดงักลา่วกไ็มช่่วยลดความเหลือ่มลํา้ระหวา่งโรงเรยีนในเขตรํ่ารวยและ เขตยากจนอยา่งทีค่วรจะ

เป็น 

3.4.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 
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แนวทางการปฏริปูควรมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความรบัผดิชอบและลดความเหลือ่มลํา้ระหวา่ง

พืน้ทีค่วบคูก่นัไป โดยมขีอ้เสนอดงัน้ี  

(1) สตูรการจดัสรรงบประมาณของรฐั ควรคาํนึงถงึสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในแต่ละพืน้ทีท่ี่

แตกต่างกนั และใหง้บประมาณอยา่งเพยีงพอต่อการพฒันานกัเรยีนใหข้า้มผา่นมาตรฐานขัน้ตํ่าตามที่

กําหนดเป็นเป้าหมายไวไ้ด ้ 

ตวัอยา่งของวธิกีารจดัสรรเงนิอุดหนุนตามแนวทางสรา้งความรบัผดิชอบและลดความเหลือ่มลํา้

ระหวา่งพืน้ที ่เช่น มกีารกาํหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานขัน้ตํ่าของนกัเรยีน และจดัสรร

เงนิอุดหนุนจาํนวนมากกวา่ใหแ้ก่โรงเรยีนในเขตพืน้ทีด่อ้ยโอกาส เพือ่ลดความเหลือ่มลํา้ดา้นทรพัยากร 

จากนัน้จงึนําขอ้มลูผลการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศแบบใหมข่องนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้จรงิมาเทยีบกบั

คะแนนเป้าหมายทีก่าํหนดไวใ้นตอนตน้เพือ่ประเมนิผลการทาํงานของผูบ้รหิาร และใหร้างวลัในกรณทีี่

ผูบ้รหิารสามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย  

(2) ในระยะยาว รฐัควรปรบัเปลีย่นระบบการเงนิเพือ่การศกึษาไปสูร่ะบบการเงนิดา้นอุปสงคใ์ห้

มากขึน้ ผา่นสตูรการจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวัทีค่าํนึงถงึความเป็นธรรม สทิธใินการเลอืกสถานศกึษา

ของผูป้กครองและนกัเรยีน และแรงกดดนัใหเ้กดิการแขง่ขนัเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน ซึง่จะช่วย

เพิม่ระดบัความรบัผดิชอบ ให้แก่ระบบการศกึษา ทัง้น้ี รฐัตอ้งเขา้มามสีว่นช่วยเหลอืในการยกระดบั

คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนทีม่ปีญัหาและขาดแคลนทรพัยากร เพือ่ใหก้ารแขง่ขนัเป็นไปอยา่งเท่า

เทยีมกนัมากขึน้  

เมือ่ สภาพการแขง่ขนัในการใหบ้รกิารการศกึษามคีวามเท่าเทยีม กนัมากขึน้  ระบบความ

รบัผดิชอบกจ็ะทาํงานไดด้ยีิ่งขึน้  

 

4. การลดปัญหาความเหล่ือมลํา้ด้านต่างๆ ในระบบการศึกษา  

 ระบบการศกึษาไทยยงัมปีญัหาความเหลือ่มลํา้ในหลายมติ ิเช่น ความเหลือ่มลํา้ดา้นคณุภาพ

ของสถานศกึษา ความเหลือ่มลํา้ดา้นการจดัสรรทรพัยากรระหวา่งโรงเรยีนฐานะดกีบัโรงเรยีนยากจน 

ระหวา่งโรงเรยีนรฐักบัเอกชน ระหวา่งโรงเรยีนสายสามญักบัสายอาชวีะ เป็นตน้ ทางออกของการปฏริปู

ระบบการศกึษาทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอืการมุง่ลดความเหลือ่มลํา้เหลา่นัน้ 

 4.1 ความเหล่ือมลํา้ด้านคณุภาพ  
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4.1.1 สภาพปัญหา 

แมว้า่ระบบการศกึษาไทยจะประสบความสาํเรจ็พอสมควรในการขยายโอกาสทางการศกึษา 

โดยดจูากอตัราการเขา้เรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทีส่งูขึน้ และความเหลือ่มลํา้ดา้นการ

เขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาระหวา่งกลุม่ครวัเรอืนรวยทีส่ดุและจนทีส่ดุจะลดลง แต่คณุภาพทาง

การศกึษายงัคงมคีวามเหลือ่มลํา้อยา่งสงูระหวา่งโรงเรยีนและพืน้ทีท่ีม่ฐีานะทางสงัคมแตกต่างกนั 

ปญัหาสาํคญัในเรือ่งคณุภาพทางการศกึษาคอื คณุภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ทีย่ากจน  

หากใชนิ้ยามของ สพฐ. โรงเรยีนขนาดเลก็คอืโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนจาํนวน 120 คนหรอืตํ่ากวา่ 

ในปี 2556 ประเทศไทยมโีรงเรยีนขนาดเลก็สงูถงึ 15,386 โรงเรยีน จาก 31,021 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ย

ละ 49 ของโรงเรยีนทัง้หมด จาํนวนดงักล่าวเพิม่สงูขึน้จาก 10,877 โรงเรยีนในปี 2546 ในสว่นของ

จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็ พบวา่ นกัเรยีนจาํนวน 1,023,012 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

14 ของนกัเรยีนทัง้หมดเขา้เรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็ หากคดิเฉพาะนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาจะพบว่า 

นกัเรยีนกวา่รอ้ยละ 47 เรยีนอยูใ่นโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ปญัหาทีส่าํคญัของโรงเรยีนขนาดเลก็คอื ( 1) ไดร้บัเงนิอุดหนุนรายหวัจากรฐัน้อยทาํใหข้าด

แคลนทรพัยากรทางการศกึษา ( 2) ตน้ทุนต่อหวัสงู สะทอ้นความไมม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดั

การศกึษา และ (3) จาํนวนครไูมเ่พยีงพอ ครทูีม่ตีอ้งสอนหลายวชิาและสอนขา้มชัน้ ครมูปีระสบการณ์ไม่

มากและมอีตัราการขอยา้ยสงู ปญัหาต่างๆ เหลา่น้ีสง่ผลเสยีต่อคณุภาพการศกึษาอยา่งสาํคญั ดงัจะเหน็

ไดจ้ากผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีนทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนเลก็ตํ่ากวา่โรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่กวา่

มาก  

4.1.2 ข้อเสนอเพ่ือปฏิรปู 

การธาํรงคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานตอ้งคาํนึงถงึขนาดทีเ่หมาะสมของหอ้งเรยีนดว้ย การ

บรหิารจดัการขนาดของหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมจะช่วยลดคา่ใชจ้า่ยต่อหวัไดม้าก การจดัการกบัโรงเรยีน

ขนาดเลก็เพือ่พฒันาคณุภาพทางการศกึษาอาจทาํไดห้ลายรปูแบบ ดงัน้ี 

(1)  สาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล ไมม่โีรงเรยีนอื่นทดแทน หา้มมกีารยบุ

โรงเรยีน  รฐัตอ้งเขา้ไปช่วยยกระดบัคุณภาพอยา่งจรงิจงั และจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอแก่ความ

ตอ้งการ 

(2)  สาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่โีรงเรยีนอยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงกนั อาจพจิารณาควบรวม

โรงเรยีนขนาดเลก็ใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความประหยดัจากขนาด ( economy of scale) และใช้
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ประโยชน์จากทรพัยากรรว่มกนั เช่น คร ูไดด้ขี ึน้ ทัง้น้ี การควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ควรไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชนดว้ย 

(3)  สาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ ทีไ่มต่อ้งการควบรวมกนั อาจจดัใหม้กีารขนยา้ยนกัเรยีนหรอืครู

จากโรงเรยีนหน่ึงไปเรยีนหรอืสอนในอกีโรงเรยีนหน่ึงในละแวกใกลเ้คยีงกนัได ้เพื่อใหเ้กดิการบรหิาร

ทรพัยากรทางการศกึษาทีม่อียา่งคุม้คา่มากขึน้ รปูแบบดงักลา่วน้ีเกดิขึน้แลว้ทีจ่งัหวดัเลย ในนามของ 

‘แก่งจนัทรโ์มเดล ’ ซึง่เป็นความรว่มมอืของโรงเรยีนขนาดเลก็ 4 แห่ง โดยมอีงคก์ารบรหิารส่วนตําบล

เป็นผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัรถรบัสง่ 

 4.2 ความเหล่ือมลํา้ด้านการจดัสรรทรพัยากร 

4.2.1 สภาพปัญหา 

 ระบบการจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวัของประเทศไทยมปีญัหาในเชงิความเหลือ่มลํา้หลายประการ 

เช่น การจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวัใหแ้ก่โรงเรยีนต่างๆ ตํ่ากวา่ตน้ทุนรายหวัในการจดัการศกึษาอยา่งมี

คณุภาพ อกีทัง้ยงัจา่ยเท่ากนัในทุกพืน้ที ่โดยไมค่าํนึงถงึความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิระหวา่งพืน้ที ่ 

 นอกจากนัน้ ระบบเงนิอุดหนุนทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัยงัไมส่ง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

ระหวา่งโรงเรยีนรฐัและโรงเรยีนเอกชน กลา่วคอื โรงเรยีนเอกชนไดร้บัการสนบัสนุนน้อยกวา่รฐัมาก 

เน่ืองจากเงนิสมทบเงนิเดอืนครทูีไ่ดร้บัตํ่ากว่าทีค่วรจะเป็นและถูกปรบัขึน้ชา้มากเมือ่เทยีบกบัเงนิเดอืน

ครขูองรฐั และโรงเรยีนเอกชนทีเ่ลอืกรบัเงนิอุดหนุนยงัถูกกํากบัควบคุมดา้นรายไดอ้กีดว้ย ทาํให้

โรงเรยีนเอกชนเสยีเปรยีบในการแขง่ขนัและสง่ผลต่อคณุภาพการศกึษา เช่น ไมส่ามารถตัง้เงนิเดอืนครู

ใหท้ดัเทยีมกบัโรงเรยีนสงักดั สพฐ.ได ้เกดิปญัหาครไูหลออกไปสอนในโรงเรยีนรฐั  

4.2.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูระบบการจดัสรรเงนิอุดหนุนใหม้คีวามเป็นธรรม และลดความเหลือ่มลํา้ 

มดีงัน้ี 

(1)  ควรจดัสรรเงนิอุดหนุนรายหวัผา่นสตูรจดัสรรเงนิเพือ่การศกึษา ( funding formula) ภายใต้

หลกัการทีว่า่เงนิอุดหนุนรายหวัทีโ่รงเรยีนไดร้บัควรสะทอ้นคา่ใชจ้า่ยต่อหวัทีต่ํ่าทีส่ดุ ซึง่เพยีงพอสาํหรบั

การบรรลผุลสมัฤทธิท์างการศกึษาตามทีไ่ดก้าํหนดเป็นเป้าหมายไว ้ 

 ทัง้น้ี สตูรจดัสรรเงนิเพือ่การศกึษา ควรคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ขนาดโรงเรยีน ขนาดชัน้

เรยีน ทีต่ ัง้ของโรงเรยีน พืน้เพของครอบครวัในพืน้ทีโ่รงเรยีน สดัสว่นนกัเรยีนยากจน สดัสว่นนกัเรยีน
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พกิาร เป็นตน้ โดยสตูรจดัสรรเงนิอุดหนุนทาํหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการลดความเหลือ่มลํา้ โรงเรยีน

ยากจนและดอ้ยโอกาสจะไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุนสงูกวา่โรงเรยีนทีม่ฐีานะและเขา้ถงึทรพัยากรไดด้ี

อยูแ่ลว้  

(2)  ปรบัปรงุระบบการใหเ้งนิอุดหนุนระหวา่งโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. และโรงเรยีนเอกชนอยา่ง

เสมอภาค เพือ่สรา้งการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมระหวา่งทัง้สองกลุม่ 

 4.3 ความเหล่ือมลํา้ระหว่างสายอาชีวศึกษาและสายสามญัศึกษา 

 4.3.1 สภาพปัญหา 

ทีผ่า่นมา ภาครฐัใหค้วามสาํคญักบัการยกระดบัคณุภาพการศกึษาในสายสามญัศกึษาเป็นหลกั 

โดยละเลยสายอาชวีศกึษามาอยา่งยาวนาน ทาํใหร้ะบบ อาชวีศกึษาของประเทศไทยประสบ ปญัหาการ

ขาดแคลนทรพัยากร  ทัง้งบประมาณ เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืสาํหรบัการเรยีนการสอน และครู  ส่งผลให้

คณุภาพของระบบอาชวีศกึษาตกตํ่า จน ไมส่ามารถเป็นทางเลอืกทีแ่ทจ้รงิใหก้บันกัเรยีนทีส่นใจเรยีนต่อ

ในสายอาชพี เช่นน้ีแลว้ การพฒันาคณุภาพของระบบอาชวีศกึษา จงึเป็นหน่ึงในนโยบายทีจ่าํเป็นและ

เรง่ด่วนในการปฏริปูระบบการศกึษา 

งานศกึษาของทดีอีารไ์อชีว้า่ ประเทศไทยเผชญิปญัหาการขาดแคลนแรงงานอาชวีะจาํนวนมาก

ในตลาดแรงงาน ใน ปจัจบุนั  ภาครฐัประเมนิวา่สงัคมเศรษฐกจิไทยมคีวามตอ้งการกาํลงัแรงงานสาย

อาชวีะปีละประมาณ 4 แสนคน แต่มนีกัเรยีนในระบบอยูเ่พยีง 2.8 แสนคนเท่านัน้ ทัง้น้ีจาํนวนนกัเรยีนที่

เลอืกเรยีนสายอาชวีะยงัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ไดจ้ากสดัสว่นจาํนวนนกัเรยีนอาชวีะระดบั ปวช. 

ต่อนกัเรยีนมธัยมปลายสายสามญั ลดลงจาก 40:60 ในปี 2551 เหลอื 35:65 ในปี 2555 กล่าวคอื ในหมู่

นกัเรยีน 100 คน มเีดก็เลอืกเรยีนมธัยมปลายสายสามญั 65 คน เรยีนอาชวีะ 35 คน และถา้ดู

รายละเอยีดลกึลงไปอกี ในจาํนวนนกัเรยีนอาชวีะ 35 คน เป็นนกัเรยีนสายช่างอุตสาหกรรมเพยีง 16 คน

เท่านัน้ สว่นทีเ่หลอืเป็นสายพาณชิยกรรม 16 คน และสายอื่น เช่น เกษตรกรรม อกี 3 คน  

ปญัหาทีส่าํคญัของระบบอาชวีศกึษาของประเทศไทย มดีงัน้ี  

(1) การขาดแคลนงบประมาณ 

ระบบอาชวีศกึษาไดร้บังบประมาณต่อหวัตํ่ากวา่สายสามญั (เปรยีบเทยีบระหวา่ง ปวช. กบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย) งบประมาณต่อหวันกัเรยีน ปวช.อยูท่ี ่ 25,042 บาท ตํ่ากวา่งบประมาณต่อหวั
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นกัเรยีนมธัยมปลายที ่ 28,261 บาท ทัง้ทีว่ทิยาลยัอาชวีศกึษาน่าจะมตีน้ทุนการจดัการศกึษาสงูกวา่ 

เพราะอาชวีศกึษาตอ้งลงทุนเครือ่งจกัรและวสัดสุาํหรบัการฝึก  

นอกจากนัน้ การลงทุนดา้นครภุณัฑข์องระบบอาชวีศกึษายงัถอืวา่คอ่นขา่งตํ่า จนเป็นเหตุให้

การเรยีนการสอนไมท่นัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา งบครภุณัฑท์าง

การศกึษาอยูใ่นระดบัตํ่ามาโดยตลอด และไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของงบประมาณทัง้หมดของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ยกเวน้ในปี 2553 ทีม่กีารสนบัสนุนโดยงบไทยเขม้แขง็ 

(ซึง่อกีดา้นหน่ึงกม็ขีา่วการทุจรติฉาวโฉ่เกดิขึน้) โดยงบครภุณัฑก์ารศกึษาเฉลีย่รวม 10 ปีแลว้คดิเป็น

เพยีงรอ้ยละ 7.3 ของงบประมาณทัง้หมด แต่หากไมน่บัรวมปี 2553 ซึง่มคีวามพเิศษ จะคดิเป็นรอ้ยละ 5 

เท่านัน้   

(2) เงนิอุดหนุนรายบุคคลไมเ่พยีงพอ 

เงนิอุดหนุนรายบุคคลของระบบอาชวีศกึษาไมเ่พยีงพอต่อการจดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพได ้

เพราะมลูค่าเงนิอุดหนุนไมไ่ดถู้กปรบัขึน้นบัตัง้แต่ปี 2551 ซึง่ไมส่ะทอ้นตน้ทุนการจดัการศกึษาทีน่่าจะ

สงูขึน้ โดยเฉพาะหากคาดหวงัว่าวทิยาลยัจะใชว้สัดุฝึกทีท่นัสมยั  

นอกจากนัน้ เงนิอุดหนุนรายบุคคลยงัถกูคาํนวณตามตน้ทุนเฉลีย่ของประเภทวชิาเพยีงอยา่ง

เดยีว เช่น วทิยาลยัไดร้บัเงนิอุดหนุน 6,500 บาทต่อหวันกัเรยีนในประเภทวชิาอุตสาหกรรม แต่ตน้ทุน

คา่วสัดฝึุกสาํหรบัต่างสาขาวชิามคีวามแตกต่างกนั เช่น ตน้ทุนวสัดฝึุกสาขาช่างเชือ่มโลหะสงูกวา่

สาขาวชิาอื่นในประเภทอุตสาหกรรรม หากวทิยาลยัมจีาํนวนนกัเรยีนเรยีนช่างเชือ่มโลหะมาก กอ็าจขาด

แคลนงบประมาณได ้หรอือาจจดัการศกึษาทีไ่มม่คีุณภาพเพยีงพอ   

เหตุผลสาํคญัอกีประการคอื วทิยาลยัตอ้งใชเ้งนิอุดหนุนไปจา้งบุคลากรเพิม่เตมิ เพื่อเตมิเตม็

ปญัหาการขาดแคลนบุคลากร จงึทาํใหเ้หลอืเงนิสาํหรบัการจดัการศกึษาน้อยลง โดยในปี 2555 

วทิยาลยัอาชวีะตอ้งใชเ้งนิอุดหนุนไปจา้งบุคลากรเพิม่ 14,527 คน แบ่งเป็นครอูตัราจา้ง 6,562 คน และ

ลกูจา้งชัว่คราวทาํหน้าทีท่ ัว่ไป  7,965 คน หากสมมตวิา่บุคลากรเหลา่น้ีไดค้า่จา้งเฉลีย่เดอืนละ 8,000-

9,000 บาท วทิยาลยักจ็ะมคีา่ใชจ้า่ยสงูถงึ 1,394- 1568 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51-57 ของเงนิ

อุดหนุนรายบุคคลทัง้หมดทีส่ถานศกึษาไดร้บัเลยทเีดยีว 

(3) การขาดแคลนคร ู 
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วทิยาลยัอาชวีศกึษาประสบปญัหาการขาดแคลนครเูป็นอยา่งมาก ดงัเหน็ไดว้า่ งบบุคลากรต่อ

หวัของอาชวีศกึษาระดบั ปวช. อยูท่ี ่ 6,753 บาท ตํ่ากวา่งบต่อหวัสายสามญั ซึง่อยูท่ี ่ 20,460 บาท ทัง้ที่

ครอูาชวีะและครสูายสามญัมรีายไดเ้ท่าๆ กนั  

ทีผ่า่นมา การจดัสรรขา้ราชการครรูะหวา่ง สอศ. และ สพฐ. มทีศิทางตรงกนัขา้มกบันโยบายการ

เพิม่จาํนวนนกัเรยีนอาชวีะ โดยในช่วงปี 2548-2555 จาํนวนขา้ราชการครสูงักดั สอศ. ลดลงถงึรอ้ยละ 

9.7 และปจัจบุนั สดัสว่นนกัเรยีนต่อขา้ราชการครอูาชวีศกึษาอยูท่ี ่44:1 ในขณะที ่สพฐ. มจีาํนวน

ขา้ราชการครเูพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 และปจัจบุนัมสีดัสว่นนกัเรยีนต่อขา้ราชการครอูยูท่ี ่22:1 

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

ละ 57 ของครทูัง้หมดเท่านัน้ สอศ. ตอ้งจา้งเพิม่ครทูีไ่มใ่ช่ขา้ราชการเพิม่อกี 3,284 คน และวทิยาลยัตอ้ง

ใชง้บประมาณเงนิอุดหนุนรายหวัจา้งครอูตัราจา้งเพิม่อกี 7,902 คน อยา่งไรกต็าม ครอูตัราจา้งเหลา่น้ีได้

เงนิเดอืนคอ่นขา้งตํ่าและไมม่คีวามมัน่คงทางอาชพีเหมอืนขา้ราชการคร ูซึง่ยอ่มบัน่ทอนกาํลงัใจในการ

ทาํงานสอน  

4.3.2 ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรปู 

ปญัหาทัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วมาน้ีชีใ้หเ้หน็วา่ การแกป้ญัหาของระบบอาชวีศกึษาดว้ยการตัง้เป้าเพิม่

จาํนวนนกัเรยีนอาชวีะเพยีงลาํพงัยงัไมใ่ช่ทางออกในตวัเอง หากเราตอ้งการยกระดบัคณุภาพของระบบ

อาชวีะใหเ้ป็นทางเลอืกทีม่คีุณภาพสาํหรบันกัเรยีนไดจ้รงิกจ็าํเป็นตอ้งเพิม่งบประมาณ ตอ้งเพิม่การ

ลงทุนครภุณัฑท์างการศกึษา ตอ้งเพิม่เงนิอุดหนุนรายหวั และตอ้งเพิม่จาํนวนครดูว้ย  

นอกจากนัน้ การรว่มมอืกบัสถานประกอบการทางธรุกจิเพือ่จดัการศกึษารว่มกนั  เช่น ระบบทวิ

ภาค ีกเ็ป็นทางออกทีน่่าสนบัสนุน  เพราะนกัเรยีนอาชวีะจะไดม้โีอกาสเรยีนรูใ้นสถานประกอบการจรงิ 

ซึง่มเีครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทนัสมยัและผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ในโลกการผลติจรงิ  ทัง้น้ีตอ้งมกีลไกใน

การคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์ของนกัศกึษาเพือ่ไมใ่หถ้กูฉวยใชก้ลายเป็นแรงงานราคาถกูของสถาน

ประกอบการ โดยสรา้งระบบทีเ่อือ้อาํนวยใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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