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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” (มีช่ือเดิมว่า “สมุดปกขาว

ทีดีอาร์ไอ”) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มานําเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ

จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 

 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนข้ึน “รายงานทีดีอาร์ไอ” จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็น

รายเดือนด้วยรูปเล่มกะทัดรัดซึ่งห่อหุ้มเนื้อหาที่แน่นกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็น

มิตรต่อความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านท่ัวไป  

นอกจากน้ี จะมีการนํางานวิจัยจํานวนหน่ึงซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเน่ืองกันมาจัดทําเป็น “รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” 

เป็นครั้งคราวด้วย  
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การจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้เกิดความรับผดิชอบ* 

 

บทนํา 

การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ทําหน้าท่ีต่างๆ มากมายทั้งในทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ นับตั้งแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความ
เป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว  

จากบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญหลายประการดังกล่าว การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิด
ปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประชาชนต้องการทักษะการคิด
และการดํารงชีวิตท่ีแตกต่างจากอดีตท่ีผ่านมาอย่างมีนัยสําคัญ  

การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพ้ืนฐาน เป็นเรื่องท่ียากเย็น
แสนเข็ญย่ิง แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี 
2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบท่ีสองเมื่อปี 2552 เราก็ยังไม่สามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของ
ประเทศดีข้ึนได้อย่างท่ัวถึง ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่อ
วัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ สูงกว่าโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลในภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี
ขนาดเล็ก   

การวิจัยท่ีผ่านมาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช้ีว่าสาเหตุหลัก
ของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือการท่ีระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบท่ีไม่เอื้อต่อ
การสร้างความรับผิดชอบ (accountability) ท้ังในส่วนของการทดสอบ ระบบการประเมินผล
โรงเรียนและครู และระบบการเงินเพ่ือการศึกษา (education finance)   

นอกจากน้ี หลักสูตรและตําราเรียนของไทยยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซ่ึงมีผลทําให้การเรียนการสอน ตลอดจนการสอบ ยังคงเน้น
การจดจําเน้ือหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง    

การวิจัยของทีดีอาร์ไอยังช้ีให้เห็นว่าใจกลางของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยไม่ใช่การขาด
ทรัพยากร  แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใช้ทรัพยากร  อันเน่ืองมาจากการขาด “ความ

                                                         
*  สรุปจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร. สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และคณะ 

เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเดือนมีนาคม 2556 
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รับผิดชอบ” ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและผู้ปกครอง การริเริ่มการปฏิรูปคุณภาพการศึกษา
จึงต้องมุ่งไปท่ีการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ 

“ความรับผิดชอบ” หมายถึงพันธะผูกพันในหน้าท่ีของคนหรือองค์กรต่อเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีระบบท่ีผู้มอบหมายสามารถตรวจสอบและประเมินผลงาน เพ่ือให้รางวัลหรือ
ลงโทษผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานได้  

ในกรณีของการศึกษา โรงเรียนมีพันธะผูกพันตามหน้าท่ีในการให้ความรู้แก่นักเรียนตามท่ี
ผู้ปกครองมอบหมาย โรงเรียนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง  อย่างไรก็ตาม ในหลาย
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย รัฐมักมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น จัด
การศึกษาผ่านโรงเรียนรัฐบาล หรืออุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รัฐจึงมี
บทบาทในการรับผิดชอบต่อผู้ปกครองแทนโรงเรียน     

ในเวลาเดียวกัน โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนท่ีได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ก็ต้องรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานรัฐ ท้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังต้องกํากับดูแลครูให้สอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  

ท้ังหมดนี้ทําให้เกิด “สายความรับผิดชอบ” (accountability chain) จากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ไปยังรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพท. ต่อเน่ืองไปจนถึงโรงเรียนและครู  ซ่ึงทําให้เกิด
สายความรับผิดชอบ “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-กระทรวงศึกษาธิการ-สพฐ.-สพท.-โรงเรียน-ครู” ท่ีมีความ
ยาวมาก เรียกว่า “ความรับผิดชอบสายยาว” (long-route of accountability) จึงมีความเสี่ยงท่ีจะ
ขาดในช่วงใดช่วงหน่ึงได้ง่าย  

ในระบบการศึกษาท่ีสายความรับผิดชอบขาด แม้ผลการเรียนของนักเรียนแย่ลงเรื่อยๆ แต่
จะไม่มีผู้ใดแสดงความพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างเต็มท่ี เพราะไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใด 

แนวทางการสร้างความรับผิดชอบมีอยู่ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การปรับปรุงให้สายความ
รับผิดชอบสายยาวเช่ือมต่อกันมากข้ึน ซ่ึงมีความยุ่งยากมาก เพราะเกี่ยวพันกับการปฏิรูปการเมือง
และระบบราชการค่อนข้างมาก  อีกแนวทางหน่ึงคือ การทําให้โรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ปกครองโดยตรงในสายความรับผิดชอบ “ผู้ปกครอง-โรงเรียน-ครู” หรือเป็น “ความรับผิดชอบ
สายสั้น” (short-route of accountability)  

ท้ังน้ี การสร้างความรับผิดชอบสายสั้นมิได้มีนัยถึงการท้ิงภาระหน้าท่ีในการสนับสนุนและ
กํากับดูแลระบบการศึกษาโดยรัฐ ให้กลายเป็นภาระหน้าท่ีของผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ท้ังหมด เน่ืองจากในระบบความรับผิดชอบสายสั้น รัฐยังมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวก
และสร้างกลไกให้ผู้ปกครองและสังคมสามารถกํากับและตรวจสอบโรงเรียนได้ง่ายขึ้น ดังเช่นการ
ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานให้มีคุณภาพและการเปิดเผยข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ซ่ึงเป็นแกน
หลักของการสร้างความรับผิดชอบ เป็นหน้าท่ีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
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การปฏริูประบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ 

ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรอีกต่อไป แต่เป็น
ปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
ดังท่ีข้อมูลช้ีว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 เท่า 
และอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย (ดูภาพท่ี 1 ประกอบ) ส่วนรายได้ต่อเดือน
ของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสอนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลก็เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงปี 2546-

2554 ซ่ึงถือเป็นระดับรายได้ท่ีไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ)  แต่ในทางตรงกันข้าม ผล
คะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทย ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กลับมี
แนวโน้มลดต่ําลง (ดูภาพท่ี 3 ประกอบ) 

ภาพท่ี 1  งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และสัดส่วนงบประมาณการศึกษาของไทยเทียบกับประเทศอ่ืน
ในภูมิภาค  

      หน่วย: แสนล้านบาท  หน่วย: ร้อยละ   

    
ที่มา: สํานักงบประมาณ   ที่มา: ธนาคารโลก 

ภาพท่ี 2  รายไดต้่อเดือนของครูวุฒิปริญญาตรีในโรงเรียนรัฐบาลเทยีบกบัผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน 
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 ปี 2546 ปี 2554 
 หน่วย: บาท/เดือน  หน่วย: บาท/เดือน  

   
ที่มา: การสํารวจภาวะแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

ภาพท่ี 3 คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดบันานาชาติและระดับประเทศของนักเรียนไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

ที่มา:  TIMSS (nces.ed.gov/timss and timss.bu.edu), PISA (www.pisa.oecd.org), และ O-NET (www.moe.go.th/data_stat/ 
and www.niets.or.th.) 

รายงานวิจัยฉบับน้ีตอบโจทย์ของระบบการศึกษาไทยว่า ใจกลางของปัญหาคือการขาด 
“ความรับผิดชอบ”  

ในกรณีของระบบการศึกษา หัวใจสําคัญของการปฏิรูปเพ่ือสร้างความรบัผิดชอบ คือการทํา
ให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน โดยโรงเรียนควรมีอิสระ
ในการบริหารจัดการ และผู้ปกครองควรมีสิทธิ์เลอืกโรงเรยีนให้ลกู ตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนท่ี
ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ กล่าวคือ มีการส่งเสริมให้เกิดระบบ “ความรับผิดชอบสายสั้น” หรือ
สายความรับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-โรงเรียน-คร”ู โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน (ภาพท่ี 4)   
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กระนั้น ในอีกด้านหน่ึงก็ต้องมีการปฏิรูประบบ “ความรับผิดชอบสายยาว” หรือสายความ
รับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู” ซ่ึงมีรัฐบาลเป็นตัวค่ันกลางในระบบ โดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของระบบ
การศึกษา เช่น การปรับปรุงระบบการเงินเพื่อการศึกษา ระบบประเมินผลงานครู และระบบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในแนวทางท่ีเสริมสร้างระบบความรับผิดชอบของสถานศึกษาต่อ
นักเรียนมากข้ึน (ภาพท่ี 4) 

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบ 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงความสําคัญของระบบความรับผิดชอบในระบบการศึกษา กล่าวคือ ระบบ
ความรับผิดชอบท่ีดีเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้กระบวนการแปลงทรัพยากรนําเข้า (inputs) 

เป็นผลลัพธ์ (outputs) และ/หรือผลได้ต่อสังคม (outcomes) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล น่ันคือมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

ท้ังน้ี บนเส้นทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีพึง
ปรารถนา ระบบการสร้างความรับผิดชอบต้องทํางานร่วมกับระบบอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่ากัน น่ันคือ ระบบการเรียนรู้ อันได้แก่ หลักสูตร ตําราเรียน สื่อและเทคโนโลยี และระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นอิสระ ท้ังเรื่องการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และการมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียน รวมถึงระบบการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพนักเรียน ครู และสถานศึกษา  
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ภาพท่ี 5 ‘ความรับผิดชอบ’ ในระบบการศึกษา 

 
 

ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบให้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงปรารถนา กล่าวคือ เป็นระบบเพื่อมุ่งพัฒนาและช่วยเหลือ 
มากกว่าระบบเพ่ือมุ่งลงโทษบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เมื่อตรวจพบว่าโรงเรียนใด
โรงเรียนหน่ึงเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ํา ต้องมีกลไกในการช่วยเหลือและพัฒนา
โรงเรียนน้ันด้วย มิใช่จบลงเพียงแค่การลงโทษครูและผู้บริหารโรงเรียน  

ในกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้แก่ระบบการศึกษาไทยเพื่อให้ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จําเป็นต้องสร้างเงื่อนไขพื้นฐานให้เกิดข้ึนสามประการ ได้แก่ 

หน่ึง การปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร (information reform) หมายถึงการผลิตและการ
กระจายข้อมูลด้านสิทธิและหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ และข้อมูลด้านทรัพยากรนําเข้า ผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สําหรับการประเมินเพ่ือให้รางวัลและปรับปรุงพัฒนา  

สอง การปฏิรูประบบบริหารจัดการโรงเรียน (school-based management reform) 

หมายถึงการกระจายการตัดสินใจไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง 
(autonomy) ภายใต้ระบบความรับผิดชอบท่ีด ี

สาม การปฏิรูปโครงสร้างสิ่งจูงใจ (incentive reform) หมายถึงการเช่ือมโยงการจ้างงาน
หรือผลตอบแทนครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจในการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียน
อย่างแท้จริง 
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การสร้างนักเรียนให้มี “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21”  
ในฐานะเป้าหมายของระบบความรับผิดชอบ 

ระบบความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียน 
ครู และสถานศึกษาท่ีมีปัญหา จักเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการกําหนดเป้าหมาย พันธะหน้าท่ี เจ้าภาพใน
การรับผิดชอบพันธะหน้าท่ีต่างๆ และระบบการประเมินผล  เช่นน้ีแล้ว ผู้มอบหมายจึงจะสามารถ
กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการทําหน้าท่ีของผู้ได้รับมอบหมายได้ ซ่ึงทําให้ผู้
มอบหมายและภาครัฐสามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือและร่วมพัฒนาในกรณีท่ีผู้ได้รับมอบหมายมี
ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี   

คําถามสําคัญท่ีจําเป็นต้องแสวงหาคําตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบก็คือ ระบบความ
รับผิดชอบถูกออกแบบขึ้นเพ่ืออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร  

รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอคําตอบของคําถามสําคัญดังกล่าวว่า ระบบความรับผิดชอบควรถูก
ออกแบบข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนเส้นทางของการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 โดยรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบการให้รางวัลและการลงโทษ และผ่าน
ระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู หรือสถานศึกษาท่ีมีปัญหา  เป้าหมายของระบบความ
รับผิดชอบก็คือความสามารถในการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น่ันเอง  

แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่ารูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม
ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเน้นยํ้าแต่การเรียนและการท่องจําเน้ือหาในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดํารงชีวิตและการทํางาน
ในโลกศตวรรษใหม่ ภายใต้ความท้าทายใหม่  

สําหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น้ัน ตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (learning 

outcomes) ท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความสําคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” (skills) ท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะในการคิดข้ันสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต
และการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เน้ือหา” (contents) ในสาระวิชา
หลักและความรู้อื่นท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรท่ีมีลักษณะกระชับ (lean curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) 
และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพ่ือสร้างนักเรียนท่ีมี “คุณลักษณะ” (characters) 
อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 21 น่ันคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต ดังแสดงในภาพท่ี 6 

นอกจากน้ี การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเน้ือหาและ
วิธีการสอน (pedagogy) โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเน้ือหา
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และทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มี
ปฏิสัมพันธ์ เช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและ
ระดับของผู้เรียน มีเน้ือหาท่ีไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเน้ือหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ 
เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและต่อเน่ือง  

ภาพท่ี 6 เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

การปฏริูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ 
ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอว่า หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ท่ีการสร้างระบบ
ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยให้โรงเรียนมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ
หลักสูตร  วิธีการสอน  และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและการพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมี
การปฏิรูประบบการจัดทํา และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน 
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นอกจากการสร้างระบบความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว การปรับหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และ
การพัฒนาครู ก็ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา เพราะระบบในปัจจุบันยังไม่
เอื้ออํานวยให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แต่การปฏิรูประบบการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 จําเป็นต้องลงมือทํา
ควบคู่ไปกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น การสร้างระบบความรับผิดชอบดังท่ีได้กล่าวไป รวมถึงการลด
ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นท่ีท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากข้ึน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียนท่ีมีปัญหา 

ท้ังน้ี การปฏิรูประบบการศึกษาต้องดําเนินการร่วมกันท้ัง 5 ด้าน (ดูภาพท่ี 7 ประกอบ) ได้แก่  
(1) การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี   
(2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน   
(3) การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู   
(4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ   
(5) การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา   

ภาพท่ี 7 การปฏิรูป 5 ด้าน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
โดยการปฏิรูปน้ันต้องดําเนินไปท้ังสองระดับ คือ “ระดับประเทศ” ท่ีมุ่งตอบโจทย์ด้านการ

สร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็นสําคัญ  และ “ระดับสถานศึกษา” ท่ีมุ่งตอบโจทย์ด้าน
ความเป็นอิสระของโรงเรียนในฐานะหน่วยหลกัของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเป็นสําคัญ    
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(1) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ 

แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างระบบความ
รับผิดชอบเป็นสําคัญ โดยรัฐปรับบทบาทมาเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา  

ในการนี้ จุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ คือการปฏิรูป
ระบบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ (standardized test) ให้เป็นการทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มากกว่า
การทดสอบท่ีมุ่งวัดความรู้ในเน้ือหาวิชาตามหลักสูตรดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

เพื่อสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
จะถูกนําไปใช้ในการประเมินผลงานของครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการประเมินผล
ผู้บริหารสถานศึกษา  นอกจากน้ันต้องมีระบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
และผลการประเมินครูและสถานศึกษาต่อผู้ปกครอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสาธารณชน 
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถคัดเลือกโรงเรียนจากข้อมูลเหล่าน้ันได้ การติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษาท่ีมี
ปัญหา การให้รางวัลผู้บริหารโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) 

กระบวนการสร้างความรับผิดชอบท้ังหมดน้ีมีเป้าหมายสุดท้ายคือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดังแสดงในภาพท่ี 8  

(2) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ปรับเปล่ียน โดยโรงเรียนต้องทําหน้าท่ีเป็นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  เงื่อนไขท่ีจําเป็นของการปฏิรูปคือโรงเรียนต้องมีความเป็นอิสระในการ
บริหารการศึกษา โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนทางวิชาการท่ีเพียงพอจากรัฐ  

การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาเน้นไปท่ีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนเป็นสําคัญ ภายใต้หลักความยืดหยุ่น ความหลากหลาย ความมีพลวัต การมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และการมี
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา ดังแสดงในภาพท่ี 9  

 

ภาพท่ี 8 แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ 
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ภาพท่ี 9 แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏริูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้านให้
เกิดความรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี   

การปฏิรูปหลักสตูร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลย ี  

รายงานวิจัยฉบับน้ีช้ีให้เห็นว่า หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีของระบบการศึกษา
ไทยยังมีช่องว่างในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   

ในส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของไทย พบว่า  
(1)  หลักสูตรยังขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามแนว

ทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
(2)  องค์ประกอบหลายส่วนในหลักสูตรยังไม่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิด “หลักสูตรกระชับ” “หลักสูตรช่างคิด” และ “หลักสูตรบูรณาการ”   
(3)  โครงสร้างเวลาเรียนกําหนดเวลาเรียนอย่างเคร่งครัดตามสาระการเรียนรู้ และกําหนด

จํานวนช่ัวโมงเรียนตามข้อบังคับของหลักสูตรมากเกินไป ซ่ึงขัดแย้งกับแนวคิด “สอนให้น้อยลง 
เรียนรู้ให้มากขึ้น” และ  

(4)  ตัวช้ีวัดมีลักษณะอิงเน้ือหาค่อนข้างมากในหลายสาระการเรียนรู้ ซ่ึงทําให้เน้ือหาใน
หลักสูตรมีลักษณะแยกส่วน และไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะเท่าท่ีควร 

ในส่วนของการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียนและสื่อแท็บเล็ต) พบว่า  
(1)  หนังสือเรียนของไทยถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกับตัวช้ีวัดรายช้ันปีเป็นหลัก ส่งผล

ให้หนังสือเรียนหลายสาระวิชามีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ครอบคลุมเน้ือหาค่อนข้างมากและมีความ
ซํ้าซ้อน เน้ือหามีลักษณะแยกขาดมากกว่าบูรณาการ และยังไม่ประยุกต์ใช้วิธีการสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาทักษะมากกว่าเน้ือหา และ 

(2)  สื่อแท็บเล็ตยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสนับสนุนเน้ือหาและวิธีการสอนได้ไม่ดี
เพียงพอ เช่น การปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้ทันสมัยตลอดเวลา การนําเสนอเน้ือหาแบบมีปฏิสัมพันธ์
และการใช้สื่อผสม ตลอดจนการสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เป็นต้น   

สําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปหลักสูตร รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอว่าให้ตั้งทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นเป้าหมายหลัก แล้วออกแบบองค์ประกอบท้ังหมดของหลักสูตรแกนกลางให้
ยึดโยงกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้เชิงบูรณาการท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็น
สําคัญ โดยเฉพาะในส่วนของตัวช้ีวัดท่ีควรปรับให้อิงผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทักษะเป็นหลัก  
นอกจากน้ัน หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับความรู้เชิงบูรณาการ รวมถึงไม่ครอบคลุมเน้ือหามาก
จนเกินไป แต่เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญ  
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ขณะเดียวกัน หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น โดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของตนได้  ท้ังน้ี ควรลดจํานวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรียน และใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการ
แก้ปัญหา 

ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้ รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอว่า 
สพฐ. ควรปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองหนังสือเรียน โดยให้อิสระกับสํานักพิมพ์ในการตีความ
หลักสูตรมากข้ึน เช่น อ้างอิงท่ีตัวมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าตัวช้ีวัดท่ีระบุรายละเอียดในเชิงเน้ือหา
มากเกินไป หรือปรับตัวช้ีวัดให้อิงทักษะมากข้ึน  วิธีการดังกล่าวจะช่วยทําให้การออกแบบหนังสือ
สามารถเน้นไปท่ีแนวคิดหลักมากกว่าครอบคลุมเน้ือหาท่ีล้นเกิน นําเสนอความรู้เชิงบูรณาการ และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเน้ือหา 

ส่วนการพัฒนาส่ือแท็บเล็ตน้ันควรใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ท้ังด้านเน้ือหาและวิธีการเรียนการสอน เช่น มีการใช้เทคโนโลยี
นําเสนอเน้ือหาอย่างทันสมยั มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปของการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism) 

การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

รายงานวิจัยฉบับน้ีช้ีให้เห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ซ่ึงเน้นการ
ทดสอบเป็นหลัก ไม่สามารถนําพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ เน่ืองจากข้อสอบส่วน
ใหญ่มีลักษณะท่องจาํและมุ่งเน้นแต่เน้ือหา ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์ อีกท้ังไม่ช่วย
เสริมสร้างทักษะอื่นท่ีจําเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีม   

หากกล่าวถึงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น คุณภาพ
ของข้อสอบ เน้ือหาของข้อสอบไม่สัมพันธ์กับการเรียนในห้องเรียน นักเรียนต้องพ่ึงพาการเรียน
พิเศษอย่างหนัก เพื่อฝึกฝนเทคนิคการทําข้อสอบ  

นอกจากน้ัน การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไม่มีการออกแบบระบบการจัดเก็บและ
เปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของนักเรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ทําให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลท่ีจําเป็น
สําหรับการสร้างความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบาย  

รายงานวิจัยฉบับน้ีมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนในสองระดับ ท้ังในระดับประเทศ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ และในระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน   

ในระดับประเทศ รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอให้มีการปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซ่ึงสามารถประยุกต์เน้ือหาเข้ากับโจทย์ในชีวิตประจําวันได้ 
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นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อทําข้อสอบ มากกว่าใช้ความจําหรือ
การใช้เทคนิคการทําข้อสอบ โดยปราศจากความเข้าใจท่ีแท้จริง และนําผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศแบบใหม่น้ีไปสร้างความรับผดิชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู 
การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมีปัญหา และการ
ประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  

ท้ังน้ี การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ควรมีลักษณะเป็นการสอบแบบกลุ่ม
ประชากร (census-based test)   หรือการกําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสอบ เป็นการประเมินผล
แบบรวบยอด (summative test) และมีผลได้เสียสูง (high-stake test) เช่น กําหนดให้เป็นการสอบไล่ 
(exit exam) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
การออกแบบข้อสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะนี้ ต้องดําเนินการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนในวิชาน้ันๆ โดยยึดถือคุณภาพของข้อสอบเป็นสําคัญ รวมถึง
พัฒนาการจัดทําคลังข้อสอบ (item bank) และการพัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดสอบ
ทันทีเมื่อต้องการ (on demand assessment) โดยการออกแบบข้อสอบควรมีการสร้างชุดคําถามร่วม 
(common items) ระหว่างรอบการสอบต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
ระดับชาติโดยเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีได้  

นอกจากน้ัน ควรจัดให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลการสอบ การเปิดเผยและการ
รายงานผลการสอบและการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐ
และการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลของครูและโรงเรียน นอกเหนือไปจากคะแนนสอบ
ของนักเรียนแต่ละคน  โดยเมื่อได้ผลการสอบแล้ว ต้องสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปสร้างบทวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงสถิติท่ีได้มาตรฐาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา พร้อมท้ังวาง
แผนการพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคต โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีผ่าน
การลบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลแล้ว ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือ
นําไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการศึกษา 

ส่วนในระดับโรงเรียน รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เช่น การใช้ระบบแฟ้มงาน โครงงาน การสอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ในทางท่ี
ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน  การประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควร
เป็นการประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน (formative assessment) ซ่ึงเป็น
การประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดเส้นทางการเรียนรู้  และหากเป็นไปได้ ควรใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใช้ระบบ computer 

adaptive test หรือระบบการประมวลผลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน  
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การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู 

รายงานวิจัยฉบับน้ีศึกษาวิเคราะห์ระบบการพัฒนาคุณภาพครูในสองมิติ ได้แก่ ระบบการ
ฝึกอบรมครู และระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน  

ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รายงานวิจัยฉบับน้ีช้ีว่าสภาพปัญหาสําคัญในปัจจุบันคือ
รัฐมีบทบาทอย่างมากในการจัดหาผู้จัดการอบรมและจัดทําเกณฑ์รับรองหลักสูตร ทําให้หลักสูตร
การฝึกอบรมครูไม่สอดคล้องกับปัญหาท่ีครูและโรงเรียนเผชิญ การอบรมส่วนใหญ่เป็นการฟัง
บรรยายมากกว่าการฝึกปฏิบัติ รวมท้ังยังขาดระบบติดตามและสนับสนุนให้มีการนําความรู้ไปใช้ จึง
ทําให้การอบรมส้ินสุดเพียงข้ันตอนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ แต่ไปไม่ถึงข้ันตอนการนําความรู้
ไปปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปล่ียนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ อีกท้ังผล
การประเมินคุณภาพครูและโรงเรียนไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพของการฝึกอบรมครู   

ในส่วนของระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพือ่ใหผ้ลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับ
น้ีช้ีว่าสภาพปัญหาสําคัญในปัจจุบันคือ ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ข้ึนอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ทําให้ครูขาดความรับผิดชอบต่อผู้เรียนในเชิงระบบ  สําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครู 
แม้ให้นํ้าหนักด้านผลงานการปฏิบัติงานหรือผลงานต่อผู้เรียนถึงร้อยละ 60 แต่ในแบบประเมินกลับ
ไม่ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด  ส่วนการเลื่อนวิทยฐานะ ผล
การเรียนของนักเรียนมีนํ้าหนักเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนท้ังหมด โดยคะแนนผลสอบมาตรฐาน
ของนักเรียนมีนํ้าหนักเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนท้ังหมด 

กล่าวสําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครู รายงานวิจัยฉบับน้ี
เสนอว่า ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหา เป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพ
และการจัดการความรู้ และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลักแทนท่ีรัฐ โดยให้โรงเรียน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรม เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่ตนเผชิญ อีกท้ังจัดให้มีระบบการนําผลการประเมิน
สมรรถนะครูมาประเมินคุณภาพการฝึกอบรมด้วย  

นอกจากน้ัน ระบบการฝึกอบรมครูต้องให้ความสําคัญกับข้ันตอนการนําความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ รวมถึง
การสร้างระบบพัฒนาครูใหม่ โดยให้ครูวิทยฐานะสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูใหม่ และการ
สนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community) 

ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้
ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอให้การเลื่อนข้ันเงินเดือนและวิทยฐานะของครูส่วนหน่ึงข้ึนอยู่
กับพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคํานึงถึงระดับตั้งต้นของ
คะแนน) เพื่อให้ครูมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากข้ึน เช่น การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนครู อาจกําหนดให้มีการประเมินด้านผลงานครู ซ่ึงวัดด้วยพัฒนาการของผลการทดสอบ
มาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน  ด้านสมรรถนะการสอนของครู โดยประเมินจากการสังเกตการณ์ 
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ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร  และด้านการทํางานตามภาระงาน โดยมีนํ้าหนักการประเมินเท่ากัน
ท้ังสามด้าน  

ท้ังน้ี รายงานวิจัยฉบับน้ีเสนอว่า การประเมินสมรรถนะการสอนของครูในระดับโรงเรียน 
ควรเป็นการประเมินด้วยการสังเกตการณ์จากผู้บริหารโรงเรียน  ส่วนการประเมินสมรรถนะการ
สอนในการเลื่อนวิทยฐานะ ควรเป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

นอกจากน้ัน ควรกําหนดให้มีการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และให้ครูวิทย
ฐานะสูงมีบทบาทในการร่วมพัฒนาครูใหม่ โดยอาจให้พัฒนาการของครูใหม่ในความดูแล เป็นหน่ึง
ในตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ อีกท้ังควรมีการปรับลดงานธุรการของครู เพื่อให้
ครูทุ่มเทให้กับหน้าท่ีในการสอนได้อย่างเต็มท่ี  

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

ในปัจจุบันการประเมินคุณภาพสถานศึกษากระทําผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้การดูแลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหลัก  
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวมีปัญหาหลายประการในปฏิบัติการจริง ตัวอย่างเช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีนํ้าหนักเพียงร้อยละ 20 ของคะแนนท้ังหมด และวัดจาก
สัดส่วนของนักเรียนท่ีผ่านขีดจํากัดล่าง ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา ผู้ประเมินมีปัญหาด้านคุณภาพ
และความเป็นมืออาชีพ และทรัพยากรในการประเมินมีจํากัด ในขณะท่ีต้องประเมินสถานศึกษา
จํานวน 35,000 แห่งภายในเวลา 5 ปี  

นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านตัวช้ีวัดอื่นๆ ได้แก่ ตัวช้ีวัดมีมากเกินไป จนเป็นภาระด้านเอกสาร
ของโรงเรียน และเกิดกรณีการตกแต่งเอกสารอยู่ท่ัวไป  ตัวช้ีวัดมีความเป็นนามธรรมสูง ทําให้วัดผล
ลัพธ์และตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก จึงต้องหันมาวัดด้านกระบวนการแทนท่ีผลลัพธ์  และ
ตัวช้ีวัดไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเองก็ยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ โดยมุ่ง
กระทําเพ่ือสนับสนุนระบบประเมินคุณภาพภายนอกมากกว่าจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียน  กระน้ันก็ตาม การประเมินคุณภาพภายนอกยังเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์จาก
การประเมินคุณภาพภายในได้ไม่ดีพอ เช่น ผู้ประเมินภายนอกไม่ได้รับรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในก่อนออกตรวจประเมินโรงเรียน เป็นต้น  

รายงานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา โดยช้ีว่าระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ของสถานศึกษาตามท่ีเป็นจริงแบบไม่มุ่งตัดสิน แต่มีบทบาทในการช้ีปัญหาเพ่ือแก้ไขปรับปรุง  ใน
การน้ี โรงเรียนแต่ละแห่งควรให้ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทํารายงาน
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ประเมินคุณภาพตนเอง (self-assessment report: SAR) พร้อมท้ังมุ่งพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน   

นอกจากน้ี การประเมินคุณภาพภายในควรเน้นการประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
คุณลักษณะของผู้เรียน เช่น ความเป็นพลเมือง ความมีจริยธรรม รวมถึงการประเมินหน้าท่ีด้านการ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เช่น การพัฒนาชุมชน การสร้างระบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการโรงเรียน เป็นต้น  

ส่วนระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกของ สมศ. ควรถูกปรับให้เป็นเพียง
หน่วยเสริม ในแง่ของการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย สมศ. ควรปรับบทบาท
เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการจัดการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินให้แก่โรงเรียน กําหนด
กฎกติกาข้ันต่ําเท่าท่ีจําเป็น เพื่อกํากับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

นอกจากน้ี สมศ. ควรมุ่งเน้นบทบาทในการประเมินเพื่อสร้างความรับผิดชอบ โดยใช้การ
ประเมินตามระดับปัญหา (risk-based inspection) เพื่อแยกโรงเรียนท่ีมีปัญหามาให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ โดยคัดแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของ
นักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมินเฉพาะเรื่อง (thematic inspection) โดยเลือกบางประเด็น 
เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หรือสุ่มประเมินในระดับพื้นท่ีหรือประเทศ เช่น 
โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา เป็นต้น  

การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

รายงานวิจัยฉบับน้ีพบว่าปัญหาด้านการเงินในระบบการศึกษาในปัจจุบันคือ งบประมาณ
ส่วนใหญ่จ่ายไปยังด้านอุปทาน (สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) ซ่ึงไม่เอื้อต่อ
การสร้างความรับผดิชอบ และโรงเรียนรัฐได้รับเงินอุดหนุนต่อหัวมากกว่าโรงเรียนเอกชนเป็นเท่าตัว 
อีกท้ังเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดความเหล่ือมล้ําระหว่างโรงเรียนในเขตร่ํารวยและเขตยากจน
เท่าท่ีควร  

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษาของรายงานวิจัยฉบับน้ีก็คือ 
แนวทางการปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหว่างพ้ืนท่ี
ควบคู่กันไป ผ่านสูตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐท่ีคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน และให้งบประมาณอย่างเพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนให้ข้ามผ่านมาตรฐานขั้น
ต่ําตามท่ีกําหนดเป็นเป้าหมายไว้ได้  

ตัวอย่างของวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามแนวทางสร้างความรับผิดชอบและลดความ
เหลื่อมล้ําระหว่างพ้ืนท่ี เช่น มีการกําหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานข้ันต่ําของนักเรียน 
และจัดสรรเงินอุดหนุนจํานวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ด้านทรัพยากร จากนั้นจึงนําข้อมูลผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนักเรียนท่ี
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เกิดข้ึนจริงมาเทียบกับคะแนนเป้าหมายที่กําหนดไว้ในตอนต้น เพื่อประเมินผลการทํางานของ
ผู้บริหาร และให้รางวัลในกรณีท่ีผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย  

ควรกล่าวด้วยว่า รายงานวิจัยฉบับน้ีค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีน่าสนใจว่า แม้ท่ีผ่านมา งบ
การใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อหัวของภาครัฐจะมีลักษณะก้าวหน้าอยู่แล้ว คือเด็กฐานะไม่ดีได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐมากกว่าเด็กฐานะดีกว่า แต่หากต้องการให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ี
ดีข้ึน รัฐจําเป็นต้องจัดสรรเงินรายจ่ายเพ่ือการศึกษาให้มีลักษณะท่ีก้าวหน้ามากกว่าเดิม  

นอกจากน้ี ในระยะยาว รัฐควรปรับเปลี่ยนระบบการเงินเพื่อการศึกษาไปสู่ระบบการเงิน
ด้านอุปสงค์ให้มากขึ้น ผ่านสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวท่ีคํานึงถึงความเป็นธรรม  สิทธิในการ
เลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียน และแรงกดดันให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน จะช่วยเพิ่มระดับความรับผิดชอบให้แก่ระบบการศึกษา  ท้ังน้ี รัฐต้องเข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีปัญหาและขาดแคลนทรัพยากร เพื่อให้
การแข่งขันเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   

เมื่อสภาพการแข่งขันในการให้บริการการศึกษามีความเท่าเทียมกันมากข้ึน ระบบความ
รับผิดชอบก็จะทํางานได้ดีย่ิงข้ึน   




