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คำำ�นำำ�ผู้้�เขีียน
หนังสือ การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก เล่มนี้ เขียนจากการตีความ
(ไม่ใช่แปล) หนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models of Excellence and Innovation (2012) ซึ่งเขียนโดย
Vivien Stewart โดยผมได้ตีความเป็นตอน ๆ ลงบล็อก Gotoknow.org
ในชุดการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (https://www.gotoknow.org/posts/
tags/การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก) รวม 10 ตอน แล้วรวมเล่มปรับปรุง
เป็นหนังสือเล่มนี้โดยทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งมีการเขียน
เล่ า ประสบการณ์จากการทำ�งานสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาของทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล เข้าไปเป็นบทสุดท้าย เพื่อเล่า
การดำ�เนินการตามหลักการในหนังสือ สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ของบริบทไทย
หนังสือเสนอตัวอย่างระบบการศึกษาของ 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์
แคนาดา ฟินแลนด์ เซี่ยงไฮ้ (จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกัน
และมีวิธีดำ�เนินการแตกต่างกันไปตามบริบทของตน แต่ก็มีมาตรการ
สำ�คัญที่ทั้ง 5 ประเทศใช้เหมือน ๆ กัน 8 ประการคือ (1) วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นำ� (2) กำ�หนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย (3) มุง่ สรา้ งความเท่าเทียม
(4) ครูและผู้นำ�การศึกษาคุณภาพสูง (5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
และสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ (6) แนวทาง
การจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียน (7) นักเรียน
มีแรงจูงใจต่อการเรียนสูง (8) มุ่งเรียนเป็นพลโลก และเพื่ออนาคต
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ท่านที่สนใจเรื่องปัจจัยที่ทำ�ให้การศึกษาของประเทศมีคุณภาพสูง
ควรได้อ่านบันทึกชุด สู่การศึกษาคุณภาพสูง* ที่ตีความจาก  World
Development Report 2018
จากหลักการและวิธีการในหนังสือเล่มนี้ วงการศึกษาไทยสามารถ
เลือกนำ�ไปปรับใช้ได้ในทุกระดับ ทั้งระดับโรงเรียน เขตการศึกษา พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และระดับประเทศ ทำ�เป็นวงจรการเรียนรู้สองชั้น
(Double Learning Loop) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะบรรณาธิการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้เน้นนำ�เสนอในลักษณะที่
ชวนผู้อ่านจินตนาการสู่การปฏิบัติ มีการใช้ศิลปะ และ Infographic
ช่วยความเข้าใจ และช่วยให้หนังสือน่าอ่านขึ้นเป็นอันมาก 
ผมขอกราบขอบพระคุณทา่ นผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาไทย 3 ท่าน
ที่กรุณาเขียนคำ�นิยมให้  คือ ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธาน
คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา รศ. ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ รศ.ประภาภัทร นิยม 
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และขอขอบคุณ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมงาน ที่กรุณาจัดทำ�หนังสือเล่มนี้
ออกเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย สู่เป้าหมาย
พลเมืองไทยคุณภาพสูง เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาบ้านเมือง   
วิจารณ์ พานิช
26 มีนาคม 2563
*

https://www.gotoknow.org/posts/tags/สู่่�การศึึกษาคุุณภาพสููง
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คำำ�นำำ�
มููลนิิธิิสยามกััมมาจล

หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก  หนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่
ในมือขณะนี้ เป็นการรวมบันทึกการตีความของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช จากหนังสือ A World-Class Education: Learning from
International Models of Excellence and Innovation (2012) เขียนโดย
Vivien Stewart แนะนำ� 5 ประเทศ สำ�หรับเป็นแบบอย่างการพัฒนาระบบ
การศึกษาทีด่ ี คือ สิงคโปร์ แคนาดา ฟินแลนด์ จีน (เซีย่ งไฮ)้ และออสเตรเลีย
ประกอบไปด้วยกรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให้ เ ป็ น
การศึกษาคุณภาพสูงของ 5 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของแต่ละประเทศ  คณ
ุ ลักษณะร่วม
ของระบบการศึ ก ษาที่ป ระสบความสำ � เร็ จ หลั กก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การพัฒนาวิชาชีพครูและการบริหารการศึกษา พร้อมบทวิเคราะห์เพื่อ
การนำ�มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย โดยศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
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เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ส ะท้อนให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะร่ วม สำ � คั ญ
8 ประการ ของการศึกษาคุณภาพสูง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ�
กำ�หนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย
มุ่งสร้างความเท่าเทียม
ครูและผู้นำ�การศึกษาคุณภาพสูง
มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชอื่ มโยงกัน
ทัง้ ในระดับนโยบายถึงปฏิบตั กิ าร
6. แนวทางการจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
7. แรงจูงใจของนักเรียน
8. มุ่งเรียนเป็นพลโลก และเพื่ออนาคต
และทำ�ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การศึกษาคุณภาพสูงของทุกฝ่าย การเข้ามามีบทบาทของครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครอง
พร้อมปิดท้ายด้วยกรณีศึกษาการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้นำ�ประสบการณ์การทำ�งานในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ มาเพิ่มเติมในบทที่  11 เพื่อให้ผู้อ่านได้
ทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
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ณ เวลานีเ้ ป็นเวลาดีท่ที ่วั โลกลุกขน้ึ มาตนื่ ตัวต่อการปฏิรูปการศึกษา
ให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มู ลนิ ธิ
สยามกัมมาจล มีความตั้งใจเชิญชวนผู้อ่านร่วมคิดและจินตนาการถึง
อนาคตการศึกษาไทยทีอ่ ยากเห็น และจุดประกายให้ผู้อา่ นสะท้อนแนวคิด
แนวทางการพัฒนาจากตัวอย่างของนานาประเทศ นำ�มาพิจารณาถึง
บทบาทของตัวทา่ นเอง ในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา
ไทย และใช้โอกาสนี้ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาสู่การจัดการศึกษา
ที่พัฒนากำ�ลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ ให้ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย สังคมโลก ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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คำำ�นิิยม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช เป็นผู้มีคณูปก
ุ ารต่อสังคมไทย
เป็นอันมาก ท่านเป็นผู้ทีอ่ า่ นมากและประสบการณ์สงู  ทำ�ให้มีความรู้มากและ
กว้างขวาง ท่านมีความสามารถเป็นพิเศษในการคิดที่ผสานความรู้ ต่อยอด
และสร้างสรรค์ให้เกิดหลักความคิดใหม่ รวมทัง้ การนำ�ความรไู้ ปใช้ประโยชน์
ได้จริง เมื่อผมได้ทำ�งานใกล้ชิดกับท่าน ผมไดร้ บั ข้อคิดดี ๆ และแนวทางที่
ใช้ประโยชน์ได้อยูเ่ สมอ ท่านยังมีทกั ษะสงู และความขยันในการสอื่ สารเพื่อ
ขยายความรู้และความคิดไปสู่วงกว้าง ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ รายการ
gotoknow ของท่าน เป็นสื่อที่มีผู้ติดตามจำ�นวนมาก ทำ�ให้สามารถนำ�ไป
ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ ในระยะหลังที่ผมได้พบท่านเป็นครัง้ คราว ก็จะไดร้ บั หนังสอื
ที่ทา่ นไดเ้ ขียนขึน้ ใหม่อยเู่ สมอ ข้อคิดข้อเสนอ และหนังสอื ของท่านล้วนเขียน
อย่างมีลักษณะพิเศษ ที่นอกจากจะมีแนวคิดและสิ่งใหม่ที่กระตุ้นความคิด
ความสนใจ และเป็นสาระทางปัญญาอยู่เสมอแล้ว  ยังอ่านสนุก  ชวนให้
ติดตามอย่างวางไม่ลง
หนังสือ “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” เป็นผลงานที่มลี กั ษณะพิเศษ
โดยอาศัยถอดความจากหนังสือ “A World-Class Education: Learning
from International Models of Excellence and Innovation” ที่เขียนโดย
Vivien Stewart อันเป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ กรณีศึกษา
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การพัฒนาระบบการศึกษาที่มุ่งให้เป็นการศึกษาคุณภาพสูงของ 5 ประเทศ
คือ สิงคโปร์ แคนาดา ฟินแลนด์ จีน (เซี่ยงไฮ้) และออสเตรเลีย อาจารย์
หมอวิจารณ์ได้เลือกหนังสือเล่มนี้มานำ�เสนอและขยายความขึ้น น่าจะเป็น
จากหลายเหตุ ข้อคิดเดิมของ Vivien Stewart ที่ปรากฏในหนังสือเป็นสิ่งที่มี
หลักฐานอันเชื่อถือได้ และข้อสรุปมคี วามสมเหตุสมผล เป้าหมายของหนังสอื
ยังเน้นจุดมุง่ หมายของการศึกษาไปที่การมีคณ
ุ ภาพสงู อันชีน้ �ำ ให้การปรับปรุง
หรือพัฒนาการศึกษาไม่เพียงทำ�ให้การศึกษาสำ�เร็จ แต่ยังต้องทำ�ให้เกิด
คุณภาพสูงในระดับโลก ซึ่งทั้ง 5 ตัวอย่าง เป็นการบุกเบิกสร้างสรรค์ขึ้นไป
อี ก ระดั บ หนึ่ ง หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วได้พิจารณาถึงหลักการและวิธีการในการ
สร้างความสำ�เร็จ โดยแต่ละแห่งได้ใช้สภาพที่หลากหลายแตกต่างในแต่ละ
ตัวอย่างมาเป็นปัจจัยสู่ความสำ�เร็จด้วย ผู้เขียนได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจน
และเข้มข้น มีข้อสรุปที่เป็นหลักการร่วมด้วย อาจารย์หมอวิจารณ์ได้ขยาย
แนวคิ ด ออกไปสู่ ส ภาพการศึ ก ษาของประเทศไทยด้วย ตลอดจนได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและตรงเป้าสำ�หรับประเทศไทย นับเป็นหนังสือที่
มีทั้งหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถืออย่างมาก
จากบทเรียนใน 5 ประเทศ การศึกษามิใช่เพียงการจัดให้ผู้ที่สมควร
เข้าเรียนได้รับการศึกษาเท่านั้น อาจารย์หมอวิจารณ์ได้อ้างข้อเขียนของ
Vivien Stewart ว่า “การสอนเด็กตามแนวที่เราเคยได้รับการสอนในอดีต
เป็ น การปล้ น อนาคตของเด็ ก ” และขยายความไว้ว่ า “นโยบาย High
Expectation for All เป็นประเด็นท้าทายในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของ
ระบบการศึกษาไทย” การมีคุณภาพสูงได้เท่ากับระดับโลกนั้น ต้องมีความ
ทะเยอทะยาน โดยมองที่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ได้เกิดสมรรถนะ
เต็ มที่ ต ามศั ก ยภาพของผู้เรี ย น มิ ใ ช่ เ พี ย งการได้มี ป ระสบการณ์ เ ข้ารั บ
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การศึกษา อาจารย์หมอวิจารณ์ยังได้เขียนไว้ว่า “วงการศึกษาต้องตระหนัก
ในการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและพลิกผันของโลกและสังคม  ต้องติดตาม
การเปลีย่ นแปลงให้ทัน หรอื คาดการณ์ไว้ล่วงหนา้ เพื่อนำ�มาใช้จดั การศึกษา
แห่งอนาคต ไม่หลงจัดการศึกษาแห่งอดีต”
Vivien Stewart กล่่าวไว้้ว่่า “ความผิิดพลาดที่่�พบบ่่อยคืือ การมอง
ความไม่่เท่่าเทีียมในการจััดสรรทรััพยากรแก่่โรงเรีียนเป็็นเรื่่�องปกติิธรรมดา
ความอ่่อนแอของระบบการสรรหาครููและพััฒนาครูู และการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายโดยไม่่ มีี ขีี ด ความสามารถในการดำำ� เนิิ น การเปลี่่� ย นแปลงนั้้� น ”
อาจารย์์หมอวิิจารณ์์เขีียนไว้้ว่่า “ในปััจจุุบััน ระบบการศึึกษาไทยมีีปััญหา
พร้้อม ๆ กัันสามด้้าน คืือ (1) ใช้้ทรััพยากรมากผลสััมฤทธิ์์�ต่ำำ�� (2) คุุณภาพต่ำำ��
(3) ความเท่่าเทีียมต่ำำ��”
ในบทที่ว่าด้วยการประดิษฐ์อนาคต หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์อย่าง
ละเอียดว่า การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลกมีลกั ษณะร่วมสำ�คัญอยู่ 8 ประการ
ได้แก่ (1) วิสยั ทัศน์และภาวะผู้นำ� (2) กำ�หนดมาตรฐานสงู หรือท้าทาย (3) มุ่ง
สร้างความเท่าเทียม (4) ครแู ละผู้นำ�การศึกษาคุณภาพสูง (5) มีเป้าหมายไป
ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทัง้ ในระดับนโยบายถึงปฏิบตั กิ าร
(6) แนวทางการจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียน
(7) แรงจูงใจของนักเรียน (8) มุ่งเรียนเป็นพลโลกและเพื่ออนาคต แล้วได้
วิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะแต่ละเรื่องอันจะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใชไ้ ด้กับ
การศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อการ
อาชีพ การอุดมศึกษา ไปถึงการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งให้เกิดผลอย่างบริบูรณ์
ทัง้ ในส่วนตัวผู้เรียนเอง ระบบการศึกษา ระบบการงานอาชีพ การใช้ชวี ติ และ

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

11

ประโยชน์ต่อสังคมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ขอยกเพีียงบางตััวอย่่าง “การประดิิษฐ์์” ที่่�ประเทศออสเตรเลีียได้้
จััดตั้้�ง ACARA (The Australian Curriculum, Assessment, and Reporting
Authority) ในการปรัับเปลี่่�ยนหลัักสููตร และจััดให้้มีี National Assessment
of Literacy and Numeracy สำำ�หรัับการประเมิินคุุณภาพผลสััมฤทธิ์์�ทาง
การศึึกษา สำำ�หรัับชั้้�นเกรด 3, 5, 7 และ 9 รวมทั้้�งมีี Australian Institute for
Teaching and School Leadership เป็็นมาตรการช่่วยเชิิงบวก และไม่่ใช้้
มาตรการเชิิงลบ กลไกลงโทษ หรืือกลไกการแข่่งขััน โดยย้ำำ��ว่่า “ปััจจััยสร้้าง
ความอ่่อนแอของคุุณภาพการศึึกษา คืือ ฝ่่ายบริิหารในกระทรวงศึึกษาธิิการ
ของประเทศและของเขตพื้้�นที่่� มุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบครููและโรงเรีียนว่่า
ดำำ� เนิิ น การตามข้้อกำำ� หนดหรืือไม่่ แทนที่่� จ ะทำำ� หน้้าที่่� ส่่ ง เสริิ ม สนัั บ สนุุ น
สร้้างความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกััน สร้้างผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�นอย่่างเป็็นขั้้�น
เป็็นตอน โดยใช้้หลััก High Expectation, High Support ให้้โรงเรีียนและครูู
ทำำ�หน้้าที่จั่� ดั การเรีียนการสอนเพื่่อ� ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้คุ� ณ
ุ ภาพสููงของนัักเรีียน
ได้้อย่่างดีี”
อาจารย์หมอวิจารณ์เขียนไว้ว่า “ปัจจุบัน ครูไทยโดยทั่วไปเอาใจใส่
เด็กเก่งเป็นพิเศษ เพื่อให้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน (เป็น) การบริหารการศึกษา
ที่เน้นจัดการแข่งขัน” และเขียนอีกตอนหนึ่งว่า “เป็นที่รู้กันว่า ระบบรับผิด
รับชอบที่ใช้ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
เป็นข้อมูลหลัก มีข้อดีคือช่วยให้เข้าใจผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มที่มัก
ถูกละเลย แต่มักนำ�ไปสู่ความบิดเบี้ยว การลดความเข้มงวดของหลักสูตร
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รวมทั้งทำ�ให้หลักสูตรแคบ ไม่นำ�ไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอ่อน และผมขอ
เพิ่มเติมจากข้อสังเกตในประเทศไทยว่า นำ�มาซึ่งความชั่วร้าย ไม่ซื่อสัตย์
ในวงการศึกษา และการจัดการศึกษาเพียงเพื่อการสอบ ที่เรียกว่า Teach
to Test”
“ในปั จ จุ บั น ระบบการควบคุ ม จากส่ ว นกลางมี ส่ ว นขั ด ขวางการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบใหม่ เพราะเป็นระบบที่เน้นผลประโยชน์ส่วนกลุ่ม 
มากกว่าผลประโยชน์ภาพรวมของประเทศ”
บั น ทึ ก ตอนที่  10 เป็ น ข้อสั ง เคราะห์ ข องอาจารย์ ห มอวิ จ ารณ์ เ อง
ต่อเนื่องไปจากหนังสือของ Vivien Stewart โดยพิจารณาในบริบทของ
ประเทศไทยเป็นการเฉพาะ มีข้อเสนอแนะที่มีความสำ�คัญหลายประการ
อั น จะทำ � ให้การศึ ก ษาไทยมี คุ ณ ภาพสู ง ระดั บ โลกได้  เป็ น ความเห็ น ที่
ตรงไปตรงมา และกล่าวอย่างชัดเจน โดยเป็นความตั้งใจดีและมุ่งดี
“ระบบการศึกษาคุณภาพสูง เป็นเงื่อนไขสำ�หรับประเทศไทยในการ
บรรลุเป้าหมายการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนมีมาตรฐานสูง ที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0” อาจารย์หมอวิจารณ์ได้
ให้ข้อเสนอแนวทางและวิธีการในการปรับทุกด้านของระบบการศึกษา
ครอบคลุ มทั้ ง 8 ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งได้ รั บ การแก้ไข ขอยกเป็ น ตั ว อย่ า งเพี ย ง
บางประเด็น เช่น การวางเป้าหมายร่วมกนั  มุง่ ให้เกิดคุณภาพสงู และเกิดการ
ดำ�เนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องและสืบต่อเนื่องกันทั้งระบบ
ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ครอบคลุมไปทุกแห่งหน เกิดการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมของทุกฝ่ายในระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาท
ของส่วนกลางที่เน้นการสนับสนุนที่ไม่ใช่การออกคำ�สั่ง แต่ใช้วิธีการต่าง ๆ
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ด้วย “ยุทธศาสตร์ปลดโซ่ตรวน” แก่โรงเรียน ให้ความเป็นอิสระที่จะทำ�งาน
สร้างสรรค์ เพอื่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนรตู้ ้อง
เน้นทักษะแห่งอนาคต และเน้นการสร้างกระบวนทัศน์มองอนาคตให้แก่
นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตอ้ งพิจารณาทัง้ ในส่วน
การเรียนโดยตรงและในส่วนกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อมทีส่ ามารถ
สร้างกระบวนทัศน์ และพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก การเน้นความ
เสมอภาคทางการศึกษา จะมีผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมเป็นอย่างมากด้วย โดยต้องทำ�เป็นขัน้ เป็นตอน และอาจทดลองทำ�
ในบางพื้นที่ก่อน เป็นต้น
อาจารย์หมอวิจารณ์ได้ตั้งข้อสรุปความหวังไว้ว่า เราช่วยกันทำ�ได้
หนังสอื “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช เป็นผลงานที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงขอแนะนำ�ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไทยในทุกสถานะได้อ่าน และนำ�ไปพินิจพิจารณาใช้ประโยชน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศนู ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019,
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  

14

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

คำำ�นิิยม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ถือเป็นปูชนียบุคคลด้าน
การศึกษาของประเทศไทยท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำ�คัญต่อแนวคิดและ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
หนังสือ “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” เล่มนี้ ทา่ นไดร้ วบรวมข้อมูลของ
5 ประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาการศึกษาใหเ้ ห็นเชิงประจักษ์
และเป็นทีย่ อมรับในระดับโลก ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ แคนาดา ฟินแลนด์
จีน (เซีย่ งไฮ้) และออสเตรเลีย ท่านเรียบเรียงขึน้ ได้กระชับชัดเจนตรงประเด็น
อย่างมาก และมีระบบในการนำ�เสนอให้เห็นเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
การศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถนำ�สู่การปฏิบัติได้ 
ทัง้ นี้  หวังว่าผู้ที่มบี ทบาทเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของไทยในระดับต่าง ๆ
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่
มีพระราชบัญญัตเิ ออื้ ต่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีอสิ ระจากระบบ
ระเบียบข้อจำ�กัดแบบเดิม  ๆ สามารถศึกษา เรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจเพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดกระบวนทัศน์พัฒนา (Growth Mindset) ใหม่
ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาให้เห็นผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ในอนาคต
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ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสอื เล่มนีจ้ ะเป็นการจุดประกายความคิด
ความหวัง และความท้าทายของผู้ที่มสี ว่ นรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย
การศึกษาและผู้ที่นำ�นโยบายสู่การปฏิบัติของประเทศไทย ตลอดจน
นักการศึกษา ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศทุกท่าน
จะได้นำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะ
เกิดขึ้นในความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสร้าง
การศึกษาของประเทศไทยใหเ้ ป็นเครอื่ งมือสรา้ งคุณภาพของพลเมืองเพอื่
ความมั่นคงทางเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา
1 พฤษภาคม 2563
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คำำ�นิิยม

หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก ที่ถอดความจากหนังสือ
A World-Class Education: Learning from International Models
of Excellence and Innovation (2012) โดย Vivien Stewart ตีความ
ประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำ�เร็จ
ระดับโลก 5 ประเทศเล่มนี้ มีความเข้มข้น ตรงประเด็น และเปรียบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนสถานการณ์ของประเทศไทยไดช้ ดั เจนอย่างยิง่ ซึง่ น่าจะ
เป็นประโยชน์อย่างสูงหากผู้นำ�หรือผู้รับผิดชอบระดับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของประเทศไทยได้หยิบขึ้นมาอ่าน และพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วน
และเทีย่ งธรรมทีส่ ดุ โดยคำ�นึงถึงผลทีจ่ ะเกิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
คนไทยให้เป็นผู้นำ�อนาคตของประเทศ ให้อยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์น้ี
ได้ทันเวลาต่อไป
อยากจะกล่าวว่า นอกจากเนื้อหา สาระสำ�คัญของการปฏิรูป
การศึกษาของ 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ แคนาดา ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย
และจี น ที่ผู้ เขี ยน/ผู้ถอดความได้ตกผลึกมานำ�เสนอแล้ว  ยั ง มี ข้ อคิ ด
และความเห็นของท่านอาจารย์นายแพทย์วิจารณ์ ช่วยชี้ประเด็นมาสู่
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ�อยู่ตลอดทั้งเล่ม 
ซึง่ ทำ�ให้ผู้อา่ นสามารถทีจ่ ะเกิดความเข้าใจใหม่ ๆ และมุมมองที่กว้างไกล
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รวมทั้งลึกซึ้งในบางกรณี จนทำ�ให้เห็นประเด็นของ Do and Don’t อันเป็น
ที่มาหรือกุญแจแห่งความสำ�เร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเหล่านัน้
รวมทั้งสะท้อนภาพประเทศไทย
ในทางกลัับกัันซึ่่�งพบว่่าส่่วนที่่�เป็็น Do ประเทศไทยเป็็น Don’t และ
ส่่วนที่่เ� ป็็น Don’t ประเทศไทยกลัับเป็็น Do จึึงไม่่น่า่ แปลกใจที่ป่� ระเทศไทย
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการปฏิิรููปการศึึกษา แม้้จะผ่่านระยะเวลามาร่่วม 
20 ปีี ซึ่่ง� มากกว่่าบางประเทศเหล่่านั้้น� ด้้วยซ้ำำ� ซ้ำ
� �ร้้
�ำ ายกลัับมีีปฏิกิิ ริิ ยิ าถดถอย
คืือมีีความยากหรืือต้้านการปฏิิรููป / ดื้้�อยา มากขึ้้�นกว่่าเดิิมอีีกหลายเท่่า
ท่านอาจารย์คณ
ุ หมอวิจารณ์ได้กรุณากล่าวเชอื่ มโยงมายังโครงการ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นการทดลองการปฏิรูปการจัดการศึกษา
ในพื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ นำ � บทเรี ย นดั ง กล่ า วมาใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การดำ�เนินงาน เช่น ประเด็นเรื่องครูและผู้นำ�การศึกษามีคุณภาพสูง
ซึง่ เป็นจุดเนน้ ทีส่ �ำ คัญมาก คอื “Must do” ของทุกประเทศ และเป็นกุญแจ
ความสำ�เร็จค่อนข้างสูง
แต่จากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่โรงเรียนนำ�ร่องของทั้งจังหวัด
ระยอง 25 โรงเรียน และจังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียนที่ได้สัมผัส รวมทั้ง
โรงเรียนที่ได้เข้ามาฝึกอบรมกับสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ
ในโครงการทดลองอื่น ๆ เช่น โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโรงเรียน
ประชารัฐ อีกประมาณ 50 โรงเรียน เป็นต้นนั้น ในระดับการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและการบริหารทางวิชาการของโรงเรียนส่วนใหญ่ กลับสะท้อนว่า
ทั้งครูและผู้อำ�นวยการโรงเรียนขาดทั้งความรู้และทักษะในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมองไม่เห็นแวว
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การเรียนรู้ของเด็ก  (Learning Visibility) อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะเข้าใจ
หรอื วิเคราะห์ก�ำ หนดความลึกของมาตรฐานความรู้ของสาระวิชาแต่ละดา้ น
ซึง่ มีความหมาย (Constructive) สำ�หรับชีวติ ผู้เรียน ผู้อำ�นวยการขาดทักษะ
ในการโคช้ หรอื แนะนำ�ครู เพราะทัง้ ผู้อำ�นวยการและครไู ม่เคยผ่านการทำ�
แผนการสอนและตรวจแผนการสอนให้ครู ซึ่งเป็นงานที่ผู้อำ�นวยการหรือ
ครูใหญ่แทบทุกประเทศทำ� Do แต่ประเทศไทยไม่ทำ� Don’t จึงทำ�ให้ขาด
เป้าหมายในการสอนคอื ผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดกับผู้เรียน และมีความยากลำ�บาก
เมื่อจำ�เป็นที่จะต้องทำ�แผนการสอนโดยกำ�หนดเป้าหมายของการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบทั้งสามด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill)
และด้านคุณค่า (Value) หรือทัศนคติ/จิตสำ�นึก  (Attitude) ตลอดจน
ไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
และท้าทายการเรียนรใู้ ห้กับผู้เรียน รวมทัง้ การตัง้ คำ�ถามและการเปิดพื้นที่
ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั่นเอง ที่จริงประเด็นนี้  เนื้อแท้คือการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งประเทศเหล่านี้เขาทำ� 
คือ Do ผิดกับประเทศไทยทีไ่ ม่ท� 
ำ คือ Don’t ไม่วา่ จะเป็นในระดับส่วนกลาง
ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมาตรฐานของประเทศหรื อ ในระดั บ ท้องถิ่ น
หรือหลักสูตรสถานศึกษาก็ไม่พบการยกระดับการเรียนการสอนเช่นนี้ 
แม้ว่าทุกโรงเรียนจะได้รบั โจทย์นวัตกรรมการศึกษาในแบบต่าง ๆ มาแล้ว
ก็ตาม กลับได้แต่รูปแบบแต่ไม่ได้ Concept ของการเรียนรู้จากนวัตกรรม
เหล่านั้น มาพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานตลอดจนหลักสูตรท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นหากโรงเรียนปรับ
การจัดการเรียนการสอนแล้วก็ตามก็ยงั ต้องเผชิญกับการสอบวัดผลระดับ
ประเทศคือ ONET ที่ข้อสอบอิงตัวชี้วัดตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
อยู่ดี
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นอกจากนี้ผลกระทบที่ตามมาจากการไม่มีบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพเพียงพอ ทำ�ให้การจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนเหล่านั้น
ตกอยูใ่ นสภาพเรียนแล้วไม่รู้ หรอื เข้าใจเพียงผิวเผินและจำ�ไปสอบเท่านัน้
จนกระทั่งผู้เรียนไม่อาจนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  หรืออาจ
กล่าวได้ว่า บุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาการศึกษา
ของไทยขาดชุดความรู้ที่จำ�เป็น และขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
จึงทำ�ให้หา่ งไกลจากการพัฒนาการศึกษาในโลกยุคปัจจุบนั เป็นอย่างมาก
ยิ่งมองไปที่แหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา
ทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ก็พบว่า ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างครูสมรรถนะใหม่ หรือผู้อำ�นวยการ
โรงเรี ย นในยุ ค ปั จ จุ บั น อี กทั้ ง บุ ค ลากรประจำ �ก ารยั ง ขาดการพั ฒ นา
บนการทำ�งาน ผู้อำ�นวยการไม่สามารถเป็นโค้ชสร้างทีมการเรียนรู้ หรือ
ที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) ให้เกิดขึ้นได้จริง
แต่กลับเข้าใจผิด คือครูนำ� PLC ไปฝึกให้นักเรียนทำ�ในโรงเรียนของตน
ส่วนอีกบทเรียนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ ก็คอื จากกรณีศกึ ษาของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกล่าวว่า ความอ่อนแอของคุณภาพการศึกษาเกิดจากฝ่ายบริหารใน
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ ของรัฐ และของเขตพื้นที่ มุ่งทำ�หน้าที่
ตรวจสอบครูและโรงเรียนว่าดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดหรือไม่ แทนที่จะ
ทำ�หนา้ ทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครูทำ�หน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอน
เพอื่ ผลลัพธ์การเรียนรู้คณ
ุ ภาพสูงของนักเรียน ประเด็นนีพ้ บเห็นไดช้ ดั เจน
จากเขตพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงานหรื อ กลไกในพื้ น ที่ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา
ในบางจังหวัด ที่ไม่สามารถทำ�งานประสานหรือให้ความสนใจสนับสนุน
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โรงเรียนนำ�ร่องในโครงการทดลองนี้ได้ รวมทั้งกลไกการบริหารส่วนกลาง
ระดับนโยบาย ก็ไม่สามารถทีจ่ ะดำ�เนินการปลดล็อกหรอื ลดหย่อนกติกาลง
เพื่อใหโ้ รงเรียนนำ�ร่องสามารถดำ�เนินการได้อย่างคล่องตัวและไม่ลงั เลใจ
สถานการณ์ในเขตพื้นที่การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
อ่อนแอในการบริหาร ระบบราชการแบบรวมศูนย์อำ�นาจ ไม่ว่าในทางใด
เช่น ในด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ตลอดจนด้านการใช้งบประมาณ จึงไม่
เปิดโอกาสให้โรงเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยกระดับ และสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ตอบโจทย์การพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น ทั้ง ๆ ที่กลไกใน
ระดับพื้นที่อื่น ๆ เช่น องค์การบริหารท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจน
ภาคธุรกิจเอกชนล้วนมีความพรอ้ มทีจ่ ะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ 
ในทางตรงกันข้ามพบว่า จุดอ่อนของการบริหารจัดการโดยกลไก
ระดับนโยบายกลางและพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นอุปสรรค
ขัดขวางทำ�ให้เกิดความยากต่อการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายของโครงการทดลอง
เสียเอง เช่น การให้อิสระในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่โรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นระบบบูรณาการ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ
ก็ดี หรือเรอื่ งบุคลากรครูและผู้อำ�นวยการโรงเรียน ที่มกั จะยา้ ยออกอยเู่ สมอ
จึงไม่อาจพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องได้ ตลอดจนเรื่องของการสั่งให้ติว 
ONET เพื่อทำ�คะแนนสอบ ONET ให้ดีขึ้นในระดับเขตพื้นที่ต่าง ๆ อันจะ
มีผลต่อการเลื่อนขั้นและตำ�แหน่งของผู้บริหารต่อไป เป็นต้น
สำ � หรั บ สองประเด็ น การเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วข้างต้ น นั้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความไม่พร้อมทั้งปัจจัยภายในโรงเรียนและปัจจัยภายนอกโรงเรียนที่
ทำ�ใหไ้ ม่อาจขับเคลอื่ นการเปลีย่ นแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาใหเ้ กิดขึน้ ได้
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ระบบการศึกษาจึงเป็นการอนุรักษ์การทำ�งานของข้าราชการที่ไม่มีผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้เรียนแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นเรื่องของการตั้งผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่สูง ซึ่งเป็น
มาตรการเชิงบวกและเป็นมาตรการทีใ่ ชใ้ นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศเหล่านั้น อย่างได้ผลมาแล้วนั้น อาจจะต้องตั้งคำ�ถามว่า
ในกรณีประเทศไทย เราจะเริ่มสร้างความมุ่งมั่นและร่วมมือกันกำ�หนด
เป้าหมายดังกล่าวกับกลุ่มใด จึงจะมีผลต่อการปฏิบัติจริงในโรงเรียน
ของโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด หรือโครงการเพื่อปฏิรูป
การศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ทัง้ นีจ้ ากประสบการณ์ตรงทีช่ กั ชวนโรงเรียน
นำ�ร่องต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สูงขึ้นของโรงเรียน
ให้ไปถึงระดับ Global Literacy ยังไม่ต้องถึงร่วมโครงการวิจัยนานาชาติ
ดังที่ท่านอาจารย์หมอได้แนะนำ�ให้เขตพื้นที่นวัตกรรมเห็นช่องทาง ซึ่ง
แน่นอนสิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรอื่ งใหม่ส�ำ หรับโรงเรียนทีไ่ ม่เคยมีความเป็นตัวของ
ตัวเองและกำ�หนดเป้าหมายของโรงเรียนมาก่อน จึงมีความเป็นไปได้ใน
บางกรณี ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้นำ�คือผู้อำ�นวยการโรงเรียนบางท่าน
เท่านั้น ที่มีความกล้าหาญและมีความสามารถเป็นผู้นำ�ทีมครูทั้งโรงเรียน
ให้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีของโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับ
จังหวัดนั้น พอจะมีโอกาสแห่งความสำ�เร็จอยู่บ้าง กล่าวคือ พบว่ายังมี
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจำ�นวนหนึ่งสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจากการที่เคยบริหารจัดการทั่วไป มาเป็นการบริหารวิชาการ
และเป็นโค้ชให้กับคณะครูในโรงเรียนนั้น ๆ ได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการพัฒนา
ปัจจัยภายในให้เพิ่มพูนขึ้น ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องมี
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ความมุ่งมั่นพยายามและการฝึกฝนทำ�อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร ทัง้ นีไ้ ม่นบั ถึงอุปสรรคทีเ่ กิดจากการย้ายของครแู ละผู้อำ�นวยการ
กลางคัน ตลอดจนอุปสรรคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือเรื่อง
โครงการจากส่วนกลางอีกมากมายก็ตาม บุคคลเหล่านี้กย็ งั คงมีจติ ใจและ
จิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นหลักให้หน่วยงาน
หรือองค์กรสนับสนุนจากภายนอกมาร่วมพัฒนาด้วยได้ ด้วยวิธีการและ
ทางลัดต่าง ๆ ใหเ้ ลอื กเดิน และหากเกิดการเปลีย่ นแปลงระบบการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ ให้อิงกับผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก 
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ช้ีให้เห็นว่า เป็นระบบที่ประเทศเหล่านั้นได้ใช้  Do
อย่างได้ผลมาแล้วเช่นกัน
แม้ว่าสถานการณ์จริงในประเทศไทยจะมีความยากลำ�บากเพียงใด
ก็ตาม การเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ ท่ามกลางวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารประเทศในขณะนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังและเป็นโอกาสอัน
หาได้ยากอีกครั้งหนึ่งสำ�หรับผู้บริหารประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะสูง ได้ศึกษาทั้งความเป็นไปได้และ
อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาไทย และดำ�เนินการด้วยสัมมาทิฏฐิ
เพื่อสร้างความสำ�เร็จให้เกิดขึ้นได้ต่อไป
ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์
29 มิถุนายน 2562
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การศึึกษาในปััจจุุบัันจะต้้องมุ่่�ง
พัั ฒนาเด็็กให้้ไปมีีชีีวิต
ิ ที่่�ดีีในอนาคต
เข็็มมุ่่�งหลัักมีี 2 ประการ คืือ
สร้้างความเท่่าเทีียมทางการศึึกษา
และเสาะหาทัักษะที่่�ต้้องการสำำ�หรัับ
การดำำ�รงชีีวิต
ิ ในอนาคต ซึ่�ง
่ จะต้้อง
สอดคล้้องกัับบริิบทและวััฒนธรรม
ของแต่่ละประเทศ
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ผมเคยเล่าการไปดูงานด้านการศึกษาที่สิงคโปร์ที่ gotoknow.org1
เนอื้ หาในบทความนี้ผมถอดความ และตีความจากหนังสือ A WorldClass Education: Learning from International Models of Excellence
and Innovation (2012) หน้า 34 - 45 ในหัวข้อ Singapore: Using
Education to Jump from the Third World to the First ซึ่งประเทศไทย
เราก็มีแผน 20 ปี ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ที่เราเรียกว่า ประเทศไทย 4.0
จุุดเริ่่�มต้้นของการวางรากฐานการศึึกษาเริ่่�มจากปีี ค.ศ. 1959 เมื่่�อ
เป็็นเอกราชโดยรวมอยู่่�กับั มาเลเซีีย และต่่อมาในฐานะประเทศในปีี 1965
เป็็นยุุคของการสร้้างตััวเพื่่�ออยู่่�รอด คนสิิงคโปร์์สร้้างประเทศ สร้้างระบบ
ต่่าง ๆ ของสัังคม เพื่่�อความอยู่่�รอด หากประเทศไทยในขณะนี้้�จะเรีียนรู้้�
จากเขาก็็ต้้องเข้้าใจความต่่าง ว่่าเมื่่�อ 50 - 60 ปีีที่่�แล้้วจิิตวิิญญาณของ
คนสิิงคโปร์์ในขณะนั้้�นคืือความอยู่่�รอดของสัังคมที่่�ไร้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
ยากจน และไม่่มีรี ะบบการศึึกษาภาคบัังคัับ ต้้องสร้้างระบบต่่าง ๆ ขึ้้น� มาใหม่่
แต่่ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่ร่ำ�� ��รวยทรััพยากรธรรมชาติิมาแต่่โบราณกาล
และในขณะนี้้�มีีระบบการศึึกษาที่่�คนจำำ�นวนหนึ่่�ง (คนในระบบการศึึกษา)
เสวยผลประโยชน์์จากระบบที่่�เป็็นอยู่่� ไม่่อยากเปลี่่�ยนแปลง เป็็นระบบที่่�
คนในวงการศึึกษามีีเงิินเดืือนสููง มีีระบบเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� นตำำ�แหน่่งที่่ง่� า่ ย และ
ไม่่เชื่่�อมโยงกัับผลงาน Learning Outcome ของนัักเรีียน แม้้ในบางส่่วน
จะต้้องจ่่ายเบี้้�ยบ้้ายรายทาง
1
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ระบบการเมืองของสิงคโปร์ภายใต้ภาวะผู้นำ�ของ ลี กวน ยู ในขณะนัน้
มุง่ สร้างสังคมทีส่ ะอาดบริสทธ
ุ จิ์ ากคอร์รปั ชัน ฟันฝ่าจนประสบความสำ�เร็จ
แต่เมืองไทยในขณะนั้นจนขณะนี้ไม่ประสบความสำ�เร็จในการกวาดล้าง
และป้องกันคอร์รปั ชันเลย โดยที่ระบบการเมืองของเขาเป็นระบบสะอาด
แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับระบบของไทยมาจนขณะนี้
สิงคโปร์จัดพัฒนาการการศึกษาออกเป็น 3 ยุค คือ
ยุคที่ 1 เพื่อความอยู่รอด (1959 - 1978) ยุคที่ 2 เพื่อประสิทธิภาพ
(1978 - 1996) และยุคที่ 3 ความรู้โลก (1990s - ปัจจุบัน) เคล็ดลับสำ�คัญ
คือ เขาออกแบบระบบการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาประเทศ แต่ละยุค
เนน้ กำ�หนดผลลัพธ์การเรียนรตู้ ามยุคของการพัฒนาประเทศ ซึง่ ชัดเจนว่า
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ในปัจจุบัน ประสบความสำ�เร็จสูงมากเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก ในฐานะการศึกษาเพอื่ ความเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมโลก
ทีส่ �ำ คัญคือเป็นระบบที่มคี ณ
ุ ภาพ และประสิทธภิ าพสงู เป็นระบบการศึกษา
ที่สร้างพลังขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นสังคมที่
คนมีสุขภาวะของประเทศ
ยุุ ค ที่่� 2 เริ่่�มจากการประเมิินภาพรวมของระบบการศึึกษาที่่�มีี
อัั ต ราตกออกสููง เนื่่�อ งจากเป็็ น ระบบเดีี ย วสำำ� หรัั บ เด็็ กทุุก คน นำำ� ไปสู่่�
การออกแบบระบบการศึึกษาใหม่่ให้้มีี 3 เส้้นทางตั้้ง� แต่่ชั้น�้ มััธยมปลาย
คืือ สายวิิชาการ สายโปลีีเทคนิิค และสายอาชีีวะ โดยทุุกสายสามารถ
ข้้ามไปข้้ามมาได้้ เพื่่�อให้้เด็็กทุุกคนได้้เรีียนตามความถนััด ความชอบ
และความสามารถของตน เพื่่�อเตรีียมพลเมืืองสำำ�หรัับยกระดัับ
การพััฒนาประเทศ จากเศรษฐกิิจแบบใช้้แรงงาน สู่่�เศรษฐกิิจแบบ
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“เคล็็ดลัับสำำ�คััญคืือ

เขาออกแบบระบบการศึึกษาตาม
แนวทางการพัั ฒนาประเทศแต่่ละยุุค
เน้้นกำำ�หนดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ตามยุุคของการพัั ฒนาประเทศ”
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ใช้้ทุุนและทัักษะ เป้้าหมายสำำ�คััญของการศึึกษาคืือสร้้างพลเมืืองที่่�
มีีทัักษะด้้านเทคนิิคในทุุกระดัับ โดยจััดตั้้�ง ITE (Institute for Technical
Education) เป็็นสถาบัันการศึึกษาหลัังระดัับมััธยม รัับคนที่่�เรีียนจบ
เกรด 10 หรืือผู้้�ใหญ่่ที่่�ต้้องการเปลี่่�ยนงานเข้้าเรีียน เป็็นกลไกสำำ�คััญให้้
คนสิิงคโปร์์เห็็นคุุณค่่าของการศึึกษาสายอาชีีวะมาจนปััจจุุบััน โดยที่่�
รััฐบาลสิิงคโปร์์มีีการรณรงค์์ให้้ผู้้�คนเห็็นคุุณค่่าของอาชีีวศึึกษาด้้วย
คำำ�ว่่า Hands-on, Minds-on, Hearts-on คืือย้ำำ��ให้้เห็็นว่่า อาชีีวศึึกษา
สิิงคโปร์์ไม่่ใช่่แค่่การฝึึกทัักษะทางมืือเท่่านั้้�น ยัังเป็็นการฝึึกทัักษะ
ทางจิิตใจ และหััวใจด้้วย
ITE ได้้รัับการพััฒนาต่่อเนื่่�อง โดยดำำ�เนิินการร่่วมกัับบริิษััทไฮเทค
ที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินการในประเทศสิิงคโปร์์ ทำำ�ให้้ผู้้�จบการศึึกษาสายอาชีีวะมีี
ความรู้้แ� ละทัักษะดีี เป็็นที่่ต้้� องการของตลาดแรงงาน และมีีงานทำำ�อย่่างดีี
รายได้้ดีี เยาวชนสิิงคโปร์์มองการศึึกษาสายอาชีีวะว่่าเป็็นการปููพื้้�นการศึึกษา
สู่่�อนาคตที่่�มั่่�นคง ต่่างจากประเทศอื่่�น ๆ ในโลกที่่�ผู้้�จบอาชีีวศึึกษามัักถููก
มองว่่าได้้รัับการศึึกษาชั้้�นต่ำำ�� และ ITE เป็็นที่่�ยกย่่องในวงการอาชีีวศึึกษา
ของโลก
ยุคที่ 3 เกิดจากรัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่า แม้การศึกษาและการพัฒนา
ประเทศโดยเน้นประสิทธิภาพจะประสบความสำ�เร็จ แต่โลกกำ�ลังก้าวสู่
ยุคค้นพบและประยุกต์ความรู้ใหม่ สิงคโปร์จึงปรับการศึกษาให้เน้น
นวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการวิจัย โดยรัฐบาลจัดสรรทุนวิจัย และ
ทุ น ดึ ง ดู ด นั กวิ ท ยาศาสตร์ และนั กวิ จั ย ชั้ น ยอดเข้าไปเป็ น อาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ รวมทั้งดึงดูดบริษัทที่เน้นพัฒนานวัตกรรมเข้าไป
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ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เขาบอกว่าในแต่ละช่วงเวลา มีคนต่างประเทศ
เข้าไปทำ�งานในสิงคโปร์ประมาณ 1 ล้านคน
ในยุคนี้ ค�ขวั
ำ ญด้านการศึกษาคือ “Thinking Schools, Learning
Nation” โดยมีเป้าหมายให้คนสิงคโปร์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีทักษะและฉันทะในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาสิงคโปร์กบั ระบบการศึกษา
ของไทยอยูท่ คี่ วามสำ�เร็จในการประยุกต์นโยบาย (Policy Implementation)
ประเทศสิงคโปร์มีการยกระดับคุณภาพและฐานะของครู ผ่าน NIE
(National Institute of Education) รวมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
โรงเรียน จากระบบรวมศูนย์สั่งการจากเบื้องบน เป็นให้โรงเรียนรวมตัว
กันเป็นกลุ่ม มีอิสระในการจัดการและดำ�เนินการ รวมทั้งส่งเสริมยกย่อง
ผู้นำ�โรงเรียนที่มีผลงานดี
ในส่วนของรัฐบาลมีการประกาศใช้นโยบาย “Teach Less, Learn
More” ส่งเสริมการใช้ไอทีในการเรียน ส่งเสริมการเรียนด้านศิลปะและ
ดนตรีมากขึ้น ในชั้นเด็กเล็กเน้นการเรียนโดยการเล่น และการกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 
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ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า ง Victoria School 2 ในฐานะ
“A Thinking School in A Thinking Nation” โดยเป็นโรงเรียนเก่าแก่
ก่อตั้งปี ค.ศ. 1876 ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นารูปแบบการเรียนรู้ที่ทนั สมัย ตามแนว 
Project Zero ของ Howard Gardner3 เขาบรรยายสภาพห้องเรียนของ
นักเรียนชั้น ม.ต้น ชั้นเรียนศิลปะและชั้นเรียนภูมิศาสตร์ที่ใช้ไอทีทำ�งาน
สร้างสรรค์ศิลปะ และทำ�โจทย์พัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
4 ประเทศในภูมิภาค โดยทำ�งานเป็นทีม  ศึกษาอัตราการรู้หนังสือของ
ประชากรผู้ใหญ่, จีดีพี, โครงสร้างการจ้างงาน, Urbanization4, อัตราตาย
ของทารก โดยนักเรียนได้รับมอบหมายให้ตีความดัชนีต่าง ๆ ข้างต้น และ
เสนอแนะแนวทางพัฒนาประเทศให้แต่ละประเทศ ครูเดินไปรอบ ๆ ห้อง
คอยตัง้ คำ�ถามต่อข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะของนักเรียนแต่ละกลุม่ ในแต่ละ
ช่วง ในที่สุดนักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลงานต่อเพื่อนในชั้น โดยใช้ 
Google Slides เพื่อนร่วมชั้นเรียนให้คะแนนต่อข้อมูล และข้อคิดเห็น
(ข้อโต้แย้ง) ในการนำ�เสนอโดยใช้ Rubric5 หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 2012
แสดงว่าผู้เขียนไปเยือนและสังเกตการณ์ห้องเรียนแบบใหม่ที่  Victoria
School ในปี 2010 หรอื 2011 เขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์สง่ เสริมใหโ้ รงเรียน
คิดแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่  “Touch the Heart and
Engage the Mind” ของผู้เรียน เน้นการค้นพบความรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงของตนเอง ครูออกแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง เน้นฝึกทักษะการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต และสร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ผ่ า นการเรี ย นรู้ จ าก
การลงมือปฏิบัติ
2

3

4 ความเป็็นสัังคมเมืือง
5 เครื่่�องมืือและเกณฑ์์การประเมิินผล
การเรีียนรู้้�
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“สิิงคโปร์์มีีวิิสััยทััศน์์และภาวะผู้้�นำำ�
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� องเห็็นความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ที่่ม
จััดการศึึกษาคุุณภาพสููงให้แ
้ ก่่พลเมืือง
เพราะทรััพยากรหลัักสำำ�หรัับ
ความอยู่่�รอดและอยู่่�ดีข
ี องประเทศ
สิิงคโปร์์คืือ ทรััพยากรมนุุษย์์”
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ปััจจััยหลัักที่ส่่
่� งผลต่่อความสำำ�เร็็จของสิิงคโปร์์
1

วิิสััยทััศน์์และภาวะผู้้นำ
� �ำ

สิิงคโปร์์มีีวิิสััยทััศน์์และภาวะผู้้�นำ�ำ ที่�ม่ องเห็็นความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
จััดการศึึกษาคุุณภาพสููงให้้แก่่พลเมืือง เพราะทรััพยากรหลัักสำ�ำ หรัับ
ความอยู่่�รอดและอยู่่�ดีีของสิิงคโปร์์คืือ ทรััพยากรมนุุษย์์ ปััจจััยต่่อมาคืือ
ความต่่อเนื่่�องของนโยบาย และการเปลี่่�ยนนโยบายการศึึกษาตาม
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ ที่่�ทำ�ำ อย่่างสอดคล้้อง
กลมกลืืนกััน เน้้นความเข้้มแข็็งด้้านวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
และด้้านอาชีีวศึึกษาคุุณภาพสููง จนเป็็นที่่�ยกย่่องไปทั่่�วโลก 
2

วััฒนธรรมให้คุ
้ ณ
ุ ค่่าความสามารถและผลงาน
(Meritocracy)

สร้้างวััฒนธรรมให้้คุุณค่่าความสามารถและผลงาน ขึ้้�นมาใหม่่
แทนที่่�วััฒนธรรมเดิิมที่่�เน้้นผลประโยชน์์ของชนชั้้�นสููง
3

ตั้ง
้� มาตรฐานไว้้สููง

เน้้นความเข้้มแข็็งของวิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และสองภาษา
 คืือภาษาแม่่กัับภาษาอัังกฤษ
4

ระบบหลัักสููตร การเรีียนการสอน และการประเมิิน

เมื่่� อ ตั้้� ง มาตรฐานไว้้สููง สถาบัั น พัั ฒ นาหลัั กสูู ตร (Curriculum
Development Institute) ก็็รัับมาพััฒนาหลัักสููตรด้้านวิิทยาศาสตร์์
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คณิิตศาสตร์์ ภาษา และอาชีีวศึึกษา และจััดฝึึกอบรมครููให้้จััดการเรีียน
การสอนตามแนวทางดัังกล่่าวเป็็น ซึ่่�งผมขอตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า สถาบััน
พััฒนาหลัักสููตรต้้องมีีท่่าทีีการทำำ�หน้้าที่่�ในลัักษณะ Empowerment
แก่่ครูู ไม่่ใช้้ท่่าทีี Top-down, Command and Control
5

ครููและครููใหญ่่มีีคุุณภาพสููง

เริ่่�มตั้้�งแต่่การคััดเลืือกนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถและรัักอาชีีพครูู
เข้้าเรีียนครูู การเรีียนการฝึึกงานคุุณภาพสููงการส่่งเสริิมสนัับสนุุนต่่อเนื่่อ� ง
เมื่่�อจบออกไปเป็็นครูู รวมทั้้�งระบบจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศที่่�
จััดว่่าเป็็นที่่�หนึ่่�งในโลก 
6

ความเชื่่�อมโยง (Alignment and Coherence)

นโยบายและการปฏิิบัติั เิ ป็็นเนื้้�อเดีียวกััน หรืือเชื่่อ� มโยงไปในทิิศทาง
เดีียวกััน ซึ่่�งผมมีีความเห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ระบบการบริิหารการศึึกษาไทย
ต้้องเรีียนรู้้�และปรัับปรุุง
7

ความรัับผิิดรัับชอบ (Accountability)

ใช้้ Performance Management เชื่่อ� มโยงกัับ Career Development
8

เน้้นโลกและอนาคต

ระบบการศึึกษามุ่่�งสร้้างกระบวนทััศน์์แก่่ทุุกคนว่่า สิิงคโปร์์เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโลก และต้้องปรัับตััวสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
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ความท้้าทาย
ที่ผ่านมาข้อท้าทายต่อระบบการศึกษาสิงคโปร์คือ การเอาชนะ
หลักสูตรแบบเดิม  ๆ ที่เน้นเนื้อหา เน้นการสอนแบบถ่ายทอดความรู้ 
มุง่ สนองการสอบตัดสินอนาคตของเด็ก ทพ่ี อ่ แม่มงุ่ ใหล้ ูกสอบไดค้ ะแนนสงู
โดยใหล้ ูกเข้าโรงเรียนติวกวดวิชา และถึงกับมีพอ่ หรือแม่จ�ำ นวนหนึง่ ลางาน
1 ปีเพื่อช่วยกวดวิชาให้ลูกที่กำ�ลังเรียน ป.66 การเอาชนะความเคยชินของ
ครูที่คุ้นกับการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง จากโรงเรียนผลิตครูแบบเก่า
และการเผชิญแนวโน้มโลกทีช่ อ่ งว่างความเป็นธรรมทางสังคมถ่างกว้างขึน้
โดยที่ในช่วง 40 - 50 ปีที่ผ่านมา ระบบการศึกษาสิงคโปร์ได้ปดิ ช่องว่าง
ดังกล่าวทางการศึกษาลงไปมาก ทำ�ใหโ้ อกาสเรียนตามศักยภาพของเด็ก
แต่ละคนเท่าเทียมกันระหว่างลูกคนรวยและลูกคนจน แต่มาตรการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาที่เคยประสบความสำ�เร็จในสิงคโปร์จะถูก
ท้าทายโดยกระแสโลก 

6
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ข้้อเรีียนรู้้�สำำ�หรัับวงการศึึกษาไทย
ที่จริงหัวข้อในหนังสือคือ ข้อเรียนรู้สำ�หรับวงการศึกษาอเมริกัน
แต่ผมนำ�มาตีความต่อ ให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อวงการศึกษาไทย
โดยผมมีความเห็นว่า ทีมแกนนำ�ขับเคลื่อนเขตการศึกษาพิเศษ จังหวัด
ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และสามจังหวัดชายแดนใต้ น่าจะได้
มีโอกาสไปดูงานระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดยใช้ KM7 เป็นเครื่องมือ
เรี ย นรู้ ร่ วมกั น เหมือนอย่ า งที่ที ม จั ง หวั ด ระยองได้ ไ ปเรี ย นรู้ เ มื่อเดื อ น
เมษายน 2561 จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์8 ข้อเรียนรู้จากหนังสือคือ
หลักการ Alignment หรือการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างนโยบาย
และการปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่า ในระดับเขตพื้นที่พิเศษทางการศึกษา
การดำ�เนินการพัฒนาระบบต้องมีการปรึกษาหารอื กับผู้อำ�นวยการโรงเรียน
และครูอย่างกว้างขวาง และต้องหาทางร่วมมือกับสถาบันผลิตครู และ
พัฒนาครใู นพนื้ ที่ เพอื่ Align การพัฒนาทักษะครูเข้ากับเป้าหมายการศึกษา
ในพื้นที่ รวมทัง้ ตอ้ งสอื่ สารสังคมในจังหวัด ให้ประชาชนเข้าใจความหมาย
ของระบบการศึกษาคุณภาพสงู สำ�หรับอนาคตของลูกหลาน และของพนื้ ที่

7 Knowledge Management (KM)
การจััดการความรู้้�

8
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ลัักษณะเด่่นของระบบการศึึกษา
ของประเทศสิิงคโปร์์

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ชวนคิิด

คุุณมีีความคิิดเห็็นอย่่างไร
เรื่่�องการแบ่่งสายในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย?

คุุณคิิดว่่าอะไรคืือสิ่่�งที่�ส
่ ามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับ
การพัั ฒนาการศึึกษาไทยได้้ง่่ายที่่�สุุด?

อะไรคืือสิ่่�งที่่�เหมืือนกัันระหว่่างประเทศไทยและสิิงคโปร์์?

41
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ชวนคิิด

อะไรคืือสิ่่�งที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างประเทศไทยและสิิงคโปร์์?

คุุณคิิดว่่าจะสามารถนำำ�แนวทางการพัั ฒนาการศึึกษาของ
ประเทศสิิงคโปร์์มาปรัับใช้้กัับประเทศไทยได้้อย่่างไร?

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
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2
เรียนรู้จาก

แคนาดา

ยกระดัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของโรงเรีียนในเมืือง
และชนบท

45
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?
การยกระดัับการเรีียนรู้้�ของโรงเรีียน
ในเมืืองและชนบทแตกต่่างกัันอย่่างไร
และเราจะพัั ฒนาไปพร้้อมกัันได้้อย่่างไร?

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
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ในบันทึกนี้จะเล่าเรื่องการศึกษาของแคนาดา โดยตีความจาก
หนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models
of Excellence and Innovation (2012)
ประเทศแคนาดามี 10 รัฐ (เรียกว่า Province) และ 3 พนื้ ที่ (Territories)
การศึกษาจัดการโดยรัฐ ไม่ใช่โดยรัฐบาลกลาง รัฐที่คุณภาพการศึกษาสูง
และยกมาเป็นตัวอย่างคือ Alberta และ Ontario
ในภาพรวม ระบบการศึกษาของแคนาดาคล้ายของสหรัฐอเมริกา
แต่ผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของแคนาดาสงู กว่าของอเมริกามาก
คืออยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก (อันดับที่  6 ใน PISA1 2018) ในขณะที่
อเมริกาอยู่อันดับที่ 31 ใน PISA 2018 สะท้อนว่า แคนาดาบริหารจัดการ
ระบบการศึกษาได้ดีกว่า
รััฐ Alberta
รัฐอัลเบอร์ตามีภูมิศาสตร์เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ มีพลเมืองเพียง
3. 5 ล้านคน มีนกั เรียนเกือบ 6 แสนคน ลักษณะพิเศษของระบบการศึกษา
ที่ทำ�ให้มีคุณภาพสูงมี 5 ประการ
1. หลกั สูตรคุณภาพสูง พัฒนาโดยครเู อง และให้อสิ ระในการ
ประยุกต์ใช้ มีหลักสูตรระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ที่ระบุรายละเอียดในทุก
รายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาคุณภาพสูง เขายกตัวอย่าง
1 โปรแกรมประเมิินสมรรถนะนัักเรีียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรืือ PISA)
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเกรด 7, 8, 9 มีความยาวถึง 73 หนา้ ในขณะที่
หลักสตู รวิชาและระดับเดียวกันของรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา (ซึง่ มีลกั ษณะ
ภูมิสังคมคล้ายกัน) มีเพียง 3 หน้า เคล็ดลับสำ�คัญคือ ครูมีส่วนสำ�คัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว และครูมีอิสระในการประยุกต์ใช้
หลักสูตร เขายกตัวอย่างหลักสูตรด้านสังคมศึกษา มีสาระครอบคลุม
ทั้งสภาพสังคมในพื้นที่และในโลก โดยให้นักเรียนนำ�เรื่องราวในปัจจุบัน
มาเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ทำ�ความเข้าใจเชิงลึก 
2. ครููคุุณภาพสููง เนื่่�องจากเงิินเดืือนสููง จึึงดึึงดููดคนมีีความ
สามารถสููงมาเป็็นครูู เขาให้้ตััวเลขเปรีียบเทีียบกัับเงิินเดืือนครููในรััฐ
ไอโอวา ว่่าครููในรััฐอััลเบอร์์ตาเงิินเดืือนสููงกว่่าเกืือบเท่่าตััว โดยที่่ค่� า่ ใช้้จ่่าย
ทางการศึึกษาต่่อหััวนัักเรีียนของอััลเบอร์์ตาต่ำำ��กว่่า สะท้้อนประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารระบบการศึึกษาของรััฐอััลเบอร์์ตาที่สูู�่ งกว่่ามาก เรื่อ�่ งนี้้ว� งการ
การศึึกษาไทยน่่าจะได้้ศึึกษารายละเอีียด เพื่่อ� เอามาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
ของระบบการศึึกษาไทย
นอกจากนั้น ครูทุกคนต้องเสนอแผนพัฒนาตนเองประจำ�ปี
โดยแผนนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน และของรัฐ
โดยที่ครูเป็นผู้เสนอวิธีการบรรลุแผนพัฒนาตนเอง
3. โปรแกรมการวิจัยชั้นเรียน ในทางปฏิบัติเรียกว่า Alberta
Initiative for School Improvement2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
ครูในโรงเรียนรวมตัวกันสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน การผูกพัน
2
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“ครููทุุกคนต้้องเสนอแผนพัั ฒนาตนเอง
ประจำำ�ปีี โดยแผนนั้้�นจะต้้องสอดคล้้อง
กัับหลัักสููตรของโรงเรีียนและของรััฐ
โดยที่�ครู
่ ูเป็็นผู้้�เสนอวิิธีีการ
บรรลุุแผนพัั ฒนาตนเอง”
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นักเรียน (Student Engagement) และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดเป็น
ขบวนการทั่วทั้งรัฐ มีคลังข้อมูลกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
จัดประชุมวิชาการประจำ�ปี เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมทงั้ หมดนี้ ส่งผลให้ครูมีกระบวนทัศน์เรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะการทำ�หน้าที่ครูต่อเนื่อง จากการทำ�หน้าที่ครูนั้นเอง รวมทั้ง
เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน
ผมตีความว่า ชอื่ โครงการสะท้อนกระบวนทัศน์วา่  การพัฒนาโรงเรียน
(และผู้เรียน) ทำ�ได้ดีที่สุดโดยครู จากการที่ครูทำ�งานเป็นทีม  เพื่อพัฒนา
วิธีทำ�หน้าที่ของตน เป็นการแสดงท่าทีให้เกียรติและเชื่อมั่นครู 
4. ระบบรับผิดรับชอบ ประกอบด้วยการสอบทั่วทั้งรัฐ 4 ครั้ง
คื อ ตอนเรี ย นจบเกรด 3, 6, 9 และการสอบเพื่ อ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด 12 นอกจากนั้นโรงเรียนยังส่งรายงานผล
การทดสอบ อัตราการจบมัธยมศึกษา วิธกี ารสรา้ งความผูกพันของนักเรียน
(Student Engagement) และการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ทีด่ �ำ เนินการ
ร่วมกับชุมชน ไปยังกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ
สะท้อนภาพการที่รัฐอัลเบอร์ตามีความคาดหวังสูงต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียน และการมีกระบวนทัศน์พัฒนาต่อเนื่องของ
วงการศึกษา
5. นโยบายสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง แม้้ว่่าระดัับคุุณภาพการศึึกษา
ของรัั ฐ อัั ล เบอร์์ ต าเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ นัั บ ถืือไปทั่่� ว โลก  แต่่ รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การ
กระทรวงศึึกษาธิิการก็็ยัังคงขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงต่่อเนื่่�อง โดยในปีี
ค.ศ. 2010 กระทรวงศึึกษาธิิการได้้จััดกระบวนการ Public Engagement
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ด้้านนโยบายการศึึกษา ผ่่านทางออนไลน์์ โดยส่่งอีีเมลไปยัังประชาชน
ถามว่่า การศึึกษาของรััฐอััลเบอร์์ตาควรจะเป็็นอย่่างไรใน 20 ปีีข้้างหน้้า
โดยก่่อนหน้้านั้้�นรััฐบาลได้้สื่่อ� สารสาธารณะชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าทรััพยากรธรรมชาติิ
ของรััฐ คืือน้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ จะต้้องหมดในไม่่ช้้า ต่่อจากนั้้�นไป
ความอยู่่�ดีีกิินดีีภายในรััฐจะขึ้้�นกัับทรััพยากรมนุุษย์์ ไม่่ใช่่ทรััพยากร
ธรรมชาติิอีีกต่่อไป
จากกระบวนการสอบถามความเห็นสาธารณะในปี 2010 นำ�ไปสู่
รายงานชอื่ Inspiring Change ในปี 2011 เสนอนโยบายจัดการศึกษาเพอื่
เตรียมเยาวชนสู่อนาคต ไม่ใช่จัดตามอดีตของผู้ใหญ่

ชวนคิิด

คุุณคิิดว่่าประเทศไทยมีีความคล้้ายกัับรััฐอััลเบอร์์ต้า้ ในด้้านใด?
วิิธีีการไหนที่�น่่
่ านำำ�มาปรัับใช้้?
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รััฐ Ontario
รัฐออนแทรีโอ เป็นรัฐใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา มีโรงเรียน
5,000 โรง นักเรียนจำ�นวน 2 ล้านคน ในจำ�นวนนี้ ร้อยละ 27 เป็นผู้อพยพ
เข้าเมือง ระบบการศึกษาของรัฐนีจ้ งึ มีลกั ษณะจำ�เพาะ ที่ประชากรนักเรียน
มีความแตกต่างหลากหลายมาก และพัฒนาการของระบบการศึกษาในช่วง
20 ปีที่ผ่านมาแตกต่างจากของรัฐอัลเบอร์ตา โดยสิ้นเชิง
เริ่มจากช่วงทศวรรษที่  1990s รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม จัดระบบ
ทดสอบครู ลดงบประมาณพัฒนาครู และเพิ่มการสนับสนุนโรงเรียนเอกชน
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสหภาพแรงงานครู วงการครูถูก
สาธารณชนตำ�หนิ ครูลาออกมาก ส่วนหนึง่ ย้ายไปทำ�งานในโรงเรียนเอกชน
ในปี 2004 เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนนโยบายจากเป็นศัตรู
มาเป็ น มิ ต รกั บ ครู  ยกเลิ กก ารทดสอบครู ทดแทนด้วยการพั ฒ นาครู 
เพื่อเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  จัด Ontario Education
Partnership Table ดึงทุกฝ่า ยในสังคมมาร่วมกัน พั ฒนาการศึ ก ษา
ภายใต้แนวคิดที่เสนอโดย Michael Fullan แห่งมหาวิทยาลัย Toronto
ว่าการปฏิรูปการศึกษาแบบ Top-down Reform จะไม่ส่งผลยั่งยืน เพราะ
จะเป็นการปฏิรูปที่ผิวหรือเปลือกนอก  เข้าไม่ถึงแก่นคือวิธีจัดการเรียน
การสอน เพราะคิดว่าครูรสู้ ง่ิ สำ�คัญในการปฏิรูป ซึง่ ในความเป็นจริงครไู ม่รู้
นอกจากนั้นครูยังถูกสั่งการให้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการปฏิรูปมากกิจกรรม
เกินไป รวมทั้งครูไม่ศรัทธาในกระบวนการปฏิรูป ฟังดูคุ้น ๆ นะครับ
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Top-down Reform จะไม่่ส่่งผลยั่่�งยืืน
เพราะจะเป็็นการปฏิิรููปที่่�ผิิวหรืือเปลืือกนอก
เข้้าไม่่ถึึงแก่่น คืือวิิธีจั
ี ัดการเรีียนการสอน
เพราะคิิดว่่าครููรู้้�สิ่่ง
ู
� สำำ�คััญในการปฏิิรูป
ซึ่�ง
่ ในความเป็็นจริิงครููไม่่รู้้�
นอกจากนั้้�นครููยัังถููกสั่่�งการให้้
ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่� อการปฏิิรููปมากเกิินไป
รวมทั้้�งครููไม่่ศรััทธาในกระบวนการปฏิิรูป
ู ”
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มีการตั้ง Literacy and Numeracy Initiatives ขึ้นในกระทรวง
ศึกษาธิการ ดำ�เนินการโดยนักการศึกษาที่มคี วามสามารถ ไม่ใช่ข้าราชการ
และกำ�หนดให้เขตพนื้ ที่การศึกษาและโรงเรียนตอ้ งตัง้ เป้าผลสัมฤทธิข์ องตน
รวมทั้งแผนดำ�เนินการเพื่อบรรลุเป้า ภายในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาครูอย่างคึกคัก เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดย
1. ในระดับประถมศึกษา มีการเพิ่มครูศิลปะ ดนตรี และกีฬา
จำ�นวนมาก เพอื่ ใหค้ รูประจำ�ชัน้ มีเวลาเพิ่มพูนทักษะดา้ นการจัดการเรียน
การสอนของตน และมีเวลาเอาใจใส่พัฒนาการเรียนรู้วิชา ทักษะ และ
คุณลักษณะของศิษย์
2. สำ � หรั บ โรงเรี ย นที่มี ค วามยากลำ � บากในการพั ฒ นาตนเอง
มีการทุ่มความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
3. ในระดับมัธยมศึกษา มีการจดั ตั้ง Student Success Initiative
เพือ่ ค้นหาสัญญาณความเสีย่ งนักเรียนทีจ่ ะออกจากโรงเรียนกลางคัน
ตั้งแต่เกรด 9 เพือ่ หาทางช่วยเหลือป้องกนั เป็นรายๆ มีทมี ดำ�เนินการ
ในแต่ละโรงเรียน โดยมีระบบข้อมูลให้ติดตาม รัฐบาลให้งบประมาณแก่
เขตพื้นที่การศึกษาสำ�หรับจ้าง Student Success Leader และแก่โรงเรียน
จ้าง Student Success Officer มีมาตรการหลายอย่างช่วยเหลือเด็ก
ที่เบื่อเรียน เช่น จัดวิชาเอกที่เน้นทักษะการทำ�งาน ร่วมกับบริษัทเอกชน
รั ฐ บาลจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รูมี ผ ลงาน
ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ ไดแ้ ก่ การปฐมนิเทศครใู หม่ โครงการ
สมรรถนะครู โครงการประเมินครูทีส่ มรรถนะ การกำ�หนดใหค้ รแู ต่ละคนมี
แผนพัฒนาสมรรถนะประจำ �ปี ข องตนเอง โครงการค้ น หาครู รุ่ น ใหม่
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สมรรถนะสูง โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ�แก่ครูใหญ่ รวมทั้งการปฐมนิเทศ
ครูใหญ่รุ่นใหม่
ภายในเวลา 6 ปี มาตรการดังกล่าวก็ออกผลเป็นที่ประจักษ์
ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ 4 ประการ
1

ยุุทธศาสตร์์ดำำ�เนิินการทั่่�วทั้้�งรััฐ

โดยทีร่ ะบบการศึกษาของแคนาดาจัดโดยรัฐ ไม่ใช่โดยรัฐบาลกลาง
แต่ก็มีโครงสร้างกลไกการจัดการในระดับท้องถิ่นภายในรัฐด้วย แต่เงิน
งบประมาณจัดสรรโดยรัฐ ทำ�ใหส้ ะดวกต่อการจัดยุทธศาสตร์และมาตรการ
ปฏิ รูปการศึ ก ษา ในระดั บ ประเทศมี ค วามร่ วมมื อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างรัฐผ่าน Council of Ministers และผ่านกลไกทางวิชาการ
2

ร่่วมมืือกัับสหภาพครูู และภาคีีอื่�น
่ ๆ

หัวใจคือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งติดลบมาเป็นเวลานาน
ต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานแบบร่วมมือกันขึ้นมาใหม่ และ
กลไก Ontario Education Partnership Table ทีจ่ ดั ประชุมร่วมกนั ปีละ
2 - 4 ครัง้  มีพลังมาก
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เน้้นที่่�การจััดการเรีียนการสอน

เป้าหมายคือผลลัพธ์การเรียนรู้มาตรการคือสร้างขีดความสามารถ
ของโรงเรียน ครใู หญ่ และครู ในการส่งมอบผลลัพธ์ดังกล่าว ทั้งในระดับ
รัฐ เขต โรงเรียน และชั้นเรียน
4

เน้้นประสิิทธิผ
ิ ลของครูู

ในความเป็นจริงแล้ว  รัฐออนแทรีโอมีระบบวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง
เงินเดือนดี คนเก่งเข้ามาเป็นครู แต่ระบบดังกล่าวถูกรบกวนโดยนโยบาย
ที่ผิดพลาดของรัฐบาลก่อน การปรับระบบบริหารแนวบวก บนฐานความ
เข้มแข็งที่มีอยู่เดิม จึงให้ผลสำ�เร็จในเวลาไม่นาน
ข้้อท้้าทายต่่อประเทศแคนาดา
ไม่มีระบบการศึกษาใดในโลกที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ ข้อท้าทายต่อ
รัฐอัลเบอร์ตา คือ สัดส่วนของนักเรียนออกกลางคันก่อนจบชัน้ มัธยมปลาย
(เกรด 12) ยังคงสูงกว่าของรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา ส่วนข้อท้าทายต่อ
รัฐออนแทรีโอ คือ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับธรรมดาได้ดีมาก แต่ผล
การทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นสูง เช่น การคิดระดับสูง (Higher Order
Thinking) ยังบรรลุนอ้ ย นอกจากนัน้ รัฐบาลริเริ่มโครงการมากเกินไปทำ�ให้
ครูสับสน (ตรงนี้เราก็คุ้นนะครับ)
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ข้้อเรีียนรู้้�ต่่อวงการศึึกษาไทย
ขอย้ำำ��อีีกทีีว่่า ในหนัังสืือเป็็นข้้อเรีียนรู้้�ต่่อสหรััฐอเมริิกา แต่่ผม
ตีีความโยงเข้้าหาระบบการศึึกษาไทยเอง ผิิดถููกผมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
การปฏิรูปการศึกษาต้องยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ
ดังจะเห็นว่า รัฐอัลเบอร์ตามีเป้าหมายพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ทุกด้าน พัฒนาทั้งระบบ แต่รฐั ออนแทรีโอ มีเป้าทีโ่ ฟกัสกว่ามาก คือ
เน้นเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นการอ่านและคณิตศาสตร์ และลด
Drop-out Rate
แนวทางที่ถูกต้องคือการดำ�เนินการเชิงบวก สร้างพื้นที่ให้ครู
และภาคีอื่นๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วมกันคิด วางเป้าวางยุทธศาสตร์
ดำ�เนินการ และวัดผล
หัวใจของการพัฒนาคือต้องพัฒนาสมรรถนะในระดับโรงเรียน
เน้นสนับสนุนให้โรงเรียนดำ�เนินการเอง โดยมีตัวชว่ ยหรือกลไกช่วย
ทีเ่ หมาะสม ตามบริบทของโรงเรียนนนั้ ความช่วยเหลือเน้นทีก่ ารช่วย
สร้างขีดความสามารถหรือสมรรถนะหลักของครู และผู้อำ�นวยการ
โรงเรี ย น โดยโรงเรี ย นต้ อ งเป็ น ผู้ ตั้ งเป้ า การพัฒนาและกำ � หนด
มาตรการบรรลุเป้าด้วยตนเอง คือเน้นการพัฒนาจากล่าง ไม่ใช่จาก
บนลงล่าง เน้นความเป็นตัวของตัวเองของโรงเรียน ในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียน เน้นให้โรงเรียนยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับสูงของ
นักเรียนเป็นสรณะ ไม่ใช่เน้นการเอาใจผู้มีอำ�นาจในกระทรวงศึกษาธิการ
หรือหน่วยเหนือเป็นสรณะ
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ลัักษณะเด่่นของระบบการศึึกษา
ของประเทศแคนาดา

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง
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ชวนคิิด

อะไรคืือสิ่่�งที่�เ่ หมืือนกัันระหว่่างประเทศไทยและแคนาดา?

อะไรคืือสิ่่�งที่�แ
่ ตกต่่างกัันระหว่่างประเทศไทยและแคนาดา?

คุุณคิิดว่่าจะสามารถนำำ�แนวทางการพัั ฒนาการศึึกษาของ
ประเทศแคนาดามาปรัับใช้้กัับประเทศไทยได้้อย่่างไร?
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3
เรียนรู้จาก

ฟินแลนด์

สามสิิบปีีของการไต่่บัันได
คุุณภาพการศึึกษา
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?
พัั ฒนาจากประเทศเกษตรกรรม
ที่่�การศึึกษาล้้าหลััง สู่่�ประเทศที่่�มีี
การศึึกษาคุุณภาพสููงชั้้�นนำำ�ของโลก
ได้้อย่่างไร?
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ในบันทึกนี้จะเล่าเรื่องการศึกษาของฟินแลนด์ โดยตีความจาก
หนังสอื A World-Class Education: Learning from International Models
of Excellence and Innovation (2012) หน้า 55 - 64 ผมเคยเล่าเรื่อง
การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ในบล็อก Gotoknow ไว้จำ�นวนมาก1
ตื่่�นจากความล้้าหลััง
ในอดีต ฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศ
มหาอำ�นาจที่ขนาบอยู่ คือ สวีเดน และรัสเซีย อาชีพหลักคือทำ�ป่าไม้ และ
การเกษตร ระบบการศึกษาล้าหลัง ในปี ค.ศ. 1970 เพียงร้อยละ 40 ของ
พลเมืองผู้ใหญ่เรียนจบมัธยมปลาย
แต่ 30 ปีใหห้ ลัง ในปี ค.ศ. 2000 เมื่อประกาศผล PISA เป็นครัง้ แรก
โลกก็ตะลึงที่ฟินแลนด์มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กอายุ 15 ปี เป็น
ที่หนึ่งของโลก และทุก  ๆ 3 ปีต่อมา ที่ประกาศผล PISA ฟินแลนด์ติด
อันดับ 10 ประเทศแรกตลอดมา และที่สำ�คัญกว่านั้นคือ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียน มีความแตกต่างกันน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 5)
คนฟินแลนด์ร้อยละ 99 เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (เกรด 9) เมื่ออายุ
16 ปี โดยที่ผลลัพธ์คุณภาพสูงนี้  ใช้งบประมาณของประเทศอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
1
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เทีียบกัับประเทศไทย ใช้้งบประมาณด้้านการศึึกษาอยู่่�ในกลุ่่�มสููงสุุด
ของโลก แต่่ผลลััพธ์์ของการเรีียนรู้้�อยู่่�ในกลุ่่�มต่ำำ��
การไหวตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศเริ่มในทศวรรษที่  1960s
เกิดคำ�ถามแนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อความเสมอภาค และ
การออกจากเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ ป่าและเกษตรกรรมเป็นหลัก มกี ารโต้แย้งถกเถียง
กันรุนแรงอยหู่ ลายปี จนในทีส่ ดุ รัฐสภาออกกฎหมายระบบการศึกษาพนื้ ฐาน
ที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เกรด 1 - 9) ที่มีคุณภาพเท่าเทียมให้แก่
เด็กทุกคน ไม่ว่าพ่อแม่จะมีฐานะหรืออาชีพใด อาศัยอยู่ที่ใดในประเทศ
โรงเรียนสำ�หรับการนีเ้ รียกว่า Common School มีการพัฒนาโรงเรียนแบบนี้
อย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่อง มีการซื้อโรงเรียนเอกชนมาเป็นของรัฐ เพื่อพัฒนา
เป็น Common School รวมทั้งย้ายครูมาเป็นครูในภาครัฐ รวมทั้งมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับชาติ โดยมีครูแกนนำ�กว่าร้อยคนมาร่วมพัฒนา
เมือ่ ดำ�เนินการหลกั สูตรใหม่ วงการศึกษาฟินแลนด์กต็ ระหนกั
ทันทีว่า จะบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของเด็กทุกคนได้ ต้องมีการ
ผลิตครูที่มีความรู้และทักษะชุดใหม่

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

“รััฐจััดการศึึกษาภาคบัังคัับ 9 ปีี

(เกรด 1 - 9) ที่�มี
่ ีคุุณภาพเท่่าเทีียม
ให้้แก่่เด็็กทุุกคน ไม่่ว่่าพ่่ อแม่่จะมีีฐานะ
หรืืออาชีีพใด อาศััยอยู่่�ที่่�ใดในประเทศ
โรงเรีียนสำำ�หรัับการนี้้�เรีียกว่่า
Common School”
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ครููคืือหััวใจของคุุณภาพการศึึกษา
ในปี ค.ศ. 1979 การฝึกหัดครูย้ายเข้าไปอยู่ใต้มหาวิทยาลัย และ
ต่อมามีการกำ�หนดมาตรฐานครู ว่าต้องจบการศึกษาระดบั ปริญญาโท
รวมทั้งครูเด็กเล็ก วิชาชีพครูค่อยๆ ได้รับความเชื่อถือ และมีอิสระ
(Autonomy ไม่ใช่ Freedom) ในการทำ�งาน เป็นวิชาชีพยอดนิยม
คนสมัครเข้าเรียนครจู �ำ นวนมากและคัดไว้เฉพาะคนเก่งและมีคณ
ุ ลักษณะ
เหมาะสมต่อการเป็นครูเท่านั้น สัดส่วนคนสมัครและได้รับการคัดเลือก
เท่ากับ 10 : 1 โดยมีการสอบสองรอบ รอบแรกดูผลการเรียนระดับมัธยม 
และดูผลการทำ�กจิ กรรมนอกโรงเรียน2 รอบสองสอบข้อเขียนจากการอ่าน
หนังสือด้านการเรียนการสอน การทำ�กจิ กรรมทีใ่ นหนังสอื เรียกว่า Clinical
Activity ซึง่ ผมไม่เข้าใจว่าทำ�อะไร เอาเป็นว่ามีการสอบภาคปฏิบตั ติ ามด้วย
การสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพครู  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกถือเป็น
นักเรียนทุนรัฐบาล

2
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ระบบการศึึกษาที่่�ไม่่มีีเด็็กคนใดถููกทิ้้�งให้้ล้้าหลััง
นโยบาย No child left behind ของฟินแลนด์และของสหรัฐอเมริกา
มีผลสัมฤทธิแ์ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ฟินแลนด์ เด็กอายุ 16 ปี จบการศึกษา
ภาคบังคับ (เกรด 9) ร้อยละ 99 ปัจจัยหลักที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จมี
4 ประการคือ
1. ครูทุกคนถูกฝึกให้มีทกั ษะวินจิ ฉัยเด็กทตี่ อ้ งการความช่วยเหลอื
และมีีทัักษะช่่วยเหลืือเด็็กที่่�เรีียนล้้าหลััง โดยสอนพิิเศษให้้ใน
ช่่วงนอกเวลาเรีียนปกติิ
2. มีครูพิเศษ ที่มีทักษะช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�ำบากใน
การเรีียน ช่่วยสนัับสนุุนครููประจำำ�ชั้้�น
3. ทุกโรงเรียนมี “ทีมช่วยเหลือเด็ก” ประกอบไปด้วยครูใหญ่
ครููประจำำ�ชั้้�น ครููพิิเศษ และนัักจิิตวิิทยา ที่่�ประชุุมกัันอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอเพื่่อ� ประเมิินว่่าชั้้น� เรีียนดำำ�เนิินไปอย่่างไร มีีเด็็กคนใด
เรีียนล้้าหลัังในบางวิิชา และจะหาทางช่่วยเหลืืออย่่างไร และ
หากเกิินกำำ�ลัังของโรงเรีียนที่จ่� ะช่่วยเหลืือ ทางเทศบาลมีีหน่่วย
ช่่วยเหลืือพิิเศษ
4. มีทมี บริการสุขภาพ ร่วมดแู ลพัฒนาการและสุขภาพของนักเรียน
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ผมเคยเขียนบันทึกเรื่องการศึกษาพิเศษของฟินแลนด์3 ที่บอกว่า
เด็กนักเรียนฟินแลนด์ประมาณครึง่ หนึง่ เคยไดร้ บั การดแู ลช่วยเหลอื พิเศษ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยที่มีระบบช่วยเหลือครูด้วย ตามข้อ 2, 3, 4 ข้างบน
ศููนย์์กลางของการพัั ฒนาระบบการศึึกษา
คืือโรงเรีียน
เมื่อระบบการศึกษาภาคบังคับ (ถึงเกรด 9 หรือมัธยมต้น) ก่อผลดี
ก็มีความต้องการเรียนมัธยมปลายเพิ่มขึ้น มีการปฏิรูปการเรียนการสอน
ชั้น ม.ปลาย จากชั้นเรียนที่นักเรียนทุกคนเรียนเหมือน ๆ กัน เป็นระบบ
Module ที่นักเรียนแต่ละคนเลือกเรียนโมดูลที่ตนสนใจได้ และมี
ชั้น ม.ปลาย สายอาชีพ กบั สายวิชาการ ซึง่ ทงั้ สองสายเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยได้ การปฏิรูปนี้ส่งผลให้เวลานี้คนฟินแลนด์อายุ 20 - 30 ปี
ร้อยละ 43 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงที่สุดในยุโรป
ในทศวรรษ 1980s มีการกระจายอำ�นาจการบริหารการศึกษาให้
แก่โรงเรียน ยกเลิกการควบคุมจากส่วนกลาง มอบให้โรงเรียนรับผิดชอบ
คุณภาพการศึกษาเอง ไม่มีการสอบที่จัดโดยส่วนกลางเลย ยกเว้นการ
สุมท
่ ดสอบในช่วงเกรด 2 และเกรด 9
3
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“โรงเรีียนมีีอิิสระในการจััดหลัักสููตร
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การประเมิิน และการสร้้างนวััตกรรม
การเรีียนการสอน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
วิิธีีจััดการเรีียนรู้้�ที่่�จะช่่วยป้้องกััน
การออกกลางคัันของนัักเรีียน
และการส่่งเสริิมความสนใจใคร่่รู้้�
หรืือความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียน
และการเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�องจากการปฏิิบััติิงาน
ของครูู ความสำำ�เร็็จของโรงเรีียนและครูู
สร้้างความมั่่�นใจไว้้ใจของพ่่ อแม่่
วงการการเมืือง และสาธารณชนทั่่�วไป”
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ความไม่่ราบรื่่�นทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ช่่วยขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปการศึึกษา
ในช่วงทศวรรษที่  1990s ฟินแลนด์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากวิกฤติโซเวียตรัสเซียล่ม  เพราะโซเวียตรัสเซียเป็นแหล่งนำ�เข้าสินค้า
รายหลักของฟินแลนด์ ทำ�ให้คนฟินแลนด์ตกงาน อัตราคนว่างงานสูงถึง
ร้อยละ 20 รัฐบาลต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหม่ เน้นที่
การวิจยั นวัตกรรม และโทรคมนาคม ระบบการศึกษาจึงต้องเปลีย่ นเพือ่
รองรบั นโยบายดงั กล่าว โดยเน้นเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรูท้ คี่ วาม
ริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้เป็นรายคน ความยืดหยุ่น
และการทำ�งานเป็นทีม ในวิชาคณิตศาสตร์แทนที่นักเรียนจะทำ�
แบบฝึกหัด ก็เปลี่ยนเป็นฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่มีความ
ซับซ้อน
เริ่มจากชั้น ม.ต้น นักเรียนแต่ละคนจะออกแบบหลักสูตรการเรียน
ของตนเอง (โดยมีครูคอยช่วยแนะนำ�) ถึงระดับ ม.ปลาย นักเรียนแต่ละคน
จะออกแบบโปรแกรมการเรียนของตนเอง ซึ่งหมายความว่านักเรียน
แต่ละคนจะเรียนไม่เหมือนกันเลย และเป็นการเรียนที่เน้นความเป็น
พลเมืองโลก คือนอกจากภาษาฟินนิชแล้ว ต้องเรียนภาษาต่างประเทศ
อีก 2 ภาษา
จากการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว ทำ�ให้ฟนิ แลนด์กลายเป็นประเทศ
ก้าวหน้าด้านนวัตกรรม และโทรคมนาคม อย่างรวดเร็ว
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ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ 4 ประการ
1

มุ่่�งสร้้างความเท่่าเทีียม

ไม่ว่ารัฐบาลใดปกครองประเทศ ความเท่าเทียม  (Equity) เป็น
เป้าหมายอันดับหนึง่ เสมอ ความเท่าเทียมทางการศึกษาของฟินแลนด์เป็น
ความภูมิใจของประเทศ สะท้อนจากผลการทดสอบ PISA ที่ผลสอบวิชา
วิทยาศาสตร์มี Between-school Variance แค่ร้อยละ 5 ตัวเลขเฉลี่ย
ของประเทศ OECD เท่ากับร้อยละ 33
2

ครููคุุณภาพสููงมาก

คำ�อธิบายรายละเอียดของตอนนีใ้ นหนังสอื ยังไม่จใุ จผม โดยผมขอ
เติมวา่  ปัจจัยสำ�คัญที่ท�ำ ใหค้ รฟู นิ แลนด์มคี ณ
ุ ภาพสูงยิง่ ทีห่ นังสือไม่ได้เอ่ย
คือ มีระบบเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องของครู  โดยที่เป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ครู ที่มีเป้าหมาย No child left behind นั่นเอง และ
เป็นการเรียนรู้โดยมีระบบสนับสนุนโดยครูไม่รตู้ ว 
ั เช่นการมี “ทีมช่วยเหลอื
เด็ก” ที่กล่าวมาแล้ว  ไม่ใช่ปล่อยให้ครูต้องขวนขวายช่วยตัวเองอย่าง
เดียวดาย
3

หลัักสููตรเปิิดกว้้างและยืืดหยุ่่�น

ในช่วงปฐมวัย เน้นการเรียนจากการเล่น ในระดับชั้นประถมศึกษา
เน้นให้เด็กเรียนตามความอยากรู้ของตน และใหเ้ รียนจากสภาพปัญหาจริง
ใหเ้ ด็กรับผิดชอบการเรียนของตนเองตัง้ แต่อายุนอ้ ย วงการศึกษาฟินแลนด์
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ป้องกันสิง่ ขัดขวางการเรียนรู้ ได้แก่ การทดสอบมาตรฐาน, หลักสตู รทีแ่ คบ,
สอนเพื่อสอบ, การทำ�ให้ผลการทดสอบดูดี และการแข่งขันเพื่อเอาชนะ
ระหว่างโรงเรียน
4

ความรัับผิิดรัับชอบด้้านวิิชาชีีพ

หมายความว่า ครูเป็นผู้รับผิดรับชอบต่อผลการเรียนรู้ของศิษย์ และ
มีหลักฐานว่าผลการประเมินของครูมีความแม่นยำ� ซอื่ สัตย์ ตรงไปตรงมา
เป็นทีน่ า่ เชอื่ ถือ ยกเลิกระบบศึกษานิเทศก์ ไม่มกี ารทดสอบจากส่วนกลาง
จนถึงการสอบจบเกรด 12 ความรับผิดรับชอบนี้ในทางปฏิบัติเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกนั ของวงการโรงเรียน และวงการครู (Collective Accountability) คื อ โรงเรี ย นมี ก ารรวมตั วกั น เป็ น เครื อ ข่ า ย ช่ ว ยเหลื อ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ข้้อท้้าทายต่่อประเทศฟิินแลนด์์
ข้อท้าทายหลัก  คือการให้การศึกษาแก่เด็กในครอบครัวอพยพ
เป็นข้อท้าทายร่วมกนั ของประเทศยุโรป ความท้าทายหนักอยทู่ เี่ มืองหลวง
คือ นครเฮลซิงกิ ที่บางโรงเรียนมีเด็กจากครอบครัวอพยพถึงครึ่งโรงเรียน
ข้อท้าทายประการที่สองคือความชะล่าใจ จากความสำ�เร็จของ
ระบบการศึกษา ทำ�ให้พอใจต่อระบบทีเ่ ป็นอยู่ ไม่ขวนขวายพัฒนาต่อเนอื่ ง
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ข้้อเรีียนรู้้�ต่่อวงการศึึกษาไทย
ขอย้ำำ��ว่่า ในหนัังสืือเป็็นข้้อเรีียนรู้้�ต่่อสหรััฐอเมริิกา แต่่ผมตีีความ
โยงเข้้าหาระบบการศึึกษาไทยเอง ผิิดถููกผมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ลักษณะพิเศษของฟินแลนด์ที่แตกต่างจากไทยคือ เขาไม่ยอมรับ
ความไม่เท่าเทียมกันไม่วา่ ในเรือ่ งใด ทำ�ให้เขาต้องแสวงหาและทดลอง
วิธีการที่ทำ�ให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกันหมด ลักษณะพิเศษอีก
อย่างหนึ่งคือ คนฟินน์เป็นนักอ่าน มีอัตราการใช้ห้องสมุดสูงที่สุดในยุโรป 
รวมทั้งเป็นสังคมที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในสถาบันสาธารณะ ทั้งสามประการนี้
ไทยเราอ่อนด้อย
แต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากยุทธศาสตร์ High Expectation (หรือ
High Challenge), High Support การสร้างบรรยากาศให้เกียรติให้ความ
เชื่อถือไว้วางใจครู (ส่วนที่วางใจได้) ให้เข้ามาทำ�หน้าที่แกนนำ�ขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนา ส่งเสริมให้โรงเรียน
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ และการปรับ
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ 4 ประการ มาใช้ในบริบทไทย

74

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ลัักษณะเด่่นของระบบการศึึกษา
ของประเทศฟิินแลนด์์

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม
ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง
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ชวนคิิด

คุุณคิิดว่่าอะไรคืือสาเหตุุของความไม่่เท่่าเทีียม
ในระบบการศึึกษาไทย?

อะไรคืือสิ่่�งที่่�เหมืือนกัันระหว่่างประเทศไทยและฟิินแลนด์์?

อะไรคืือสิ่่�งที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างประเทศไทยและฟิินแลนด์์?

คุุณคิิดว่่าจะสามารถนำำ�แนวทางการพัั ฒนาการศึึกษาของ
ประเทศฟิินแลนด์์มาปรัับใช้้กัับประเทศไทยได้้อย่่างไร?
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4
เรียนรู้จาก

จีน

จากปฏิิวัติ
ั ิวััฒนธรรม
สู่่�การปฏิิรููปการศึึกษา
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?
จีีนพลิิกฟื้้�นระบบการศึึกษาที่่�ถููกทำำ�ลาย
สู่่�การเป็็นประเทศที่�มี
่ ีคุุณภาพการศึึกษา
อัันดัับหนึ่่�งของโลก ภายใน 20 ปีี
ได้้อย่่างไร?
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ในบันทึกนี้จะเล่าเรื่องการศึกษาของจีน โดยตีความจากหนังสือ
A World-Class Education: Learning from International Models of
Excellence and Innovation (2012) หน้า 64 - 72
จากซากปรัักหัักพัั งสู่่�อัันดัับหนึ่่�งของโลก
ผลพวงจากยุ ค ปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรม  (ค.ศ. 1966 - 1976) ระบบ
การศึกษาถูกทำ�ลาย ต้องฟื้นขึ้นใหม่ แต่จีนก็เรียนรู้เร็ว  ใน PISA 2009
จี นเข้ารั บ การทดสอบเป็นครั้งแรก  โดยส่งเฉพาะมณฑลที่ก ารศึ ก ษา
ก้าวหน้าที่สุดเข้ารับการประเมิน คือมณฑลเซี่ยงไฮ้ (ประชากร 50 ล้าน)
ผลคือโลกตะลึง เพราะจีนได้อันดับหนึ่งของโลก ในการทดสอบทั้ง 3 วิชา
คือ การอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
คำ�ถามคือ จีนทำ�อย่างไร จึงพลิกฟื้นระบบการศึกษาขึ้นมาเป็น
อันดับหนึ่งของโลกได้ภายในเวลาเพียง 20 ปีกว่า ๆ
คำำ�ต อบคืื อ มุ่่�งปฏิิ รูู ปชั้้�น เรีี ย น เพื่่�อ สร้้ า งพลเมืื อ งยุุ ค ใหม่่
ยุุคศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งมีีตััวอย่่างดีี ๆ ในโลกมากมาย เอามาดำำ�เนิินการ
ในบริิบทจีีน (มณฑลเซี่่ย� งไฮ้้) หััวใจไม่่ใช่่หลัักการหรืือความรู้้� แต่่เป็็น
การประยุุกต์์หลัักการหรืือความรู้้�ให้้เกิิดผลที่่�นัักเรีียน ย้ำำ��ว่า่ เป้้าหมาย
ต้้องเป็็นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
จุดแข็งของจีนคือวัฒนธรรมให้คุณค่าต่อการเรียน เชื่อว่า
การศึกษาจะช่วยยกระดับฐานะในสังคม
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การปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากการออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งหมายความว่าบังคับจนจบมัธยมต้น แต่ด้วย
ความกระหายการศึกษาของคนจีน การศึกษาระดับมัธยมปลายก็ขยาย
ตัวเอง โดยไม่ตอ้ งบังคับ การศึกษาระดับมัธยมปลายนี้ มีทงั้ สายอาชีวะ
และสายวิชาการคู่กัน เพื่อสนองการขยายตัวของภาคการผลิต
ขณะนี้ ระบบการศึกษาของจีนใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีนกั เรียนระดับ
ประถมและมัธยม 200 ลา้ นคน คิดเป็นรอ้ ยละ 20 ของโลก ในขณะที่ GDP  
ของจีนเป็นเพียงร้อยละ 10 ของโลก  การขยายตัวของการศึกษาจีน
รวดเร็วทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
การปฏิรูปหลักสูตรเริ่มในปี 2001 หลังจากศึกษาตัวอย่างของกว่า
30 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มดำ�เนินการเชิงทดลองในบางมณฑล แล้วจึง
ขยายไปทั่วประเทศในปี 2007 หลักสูตรใหม่เน้นเรียนจากการปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการเรียนรู้สหวิทยาการ หรือบูรณาการวิชา เปลี่ยนจากเดิมที่เน้น
เรียนเป็นรายวิชา เรียนจากการท่องจำ�ตามที่ครูสอน และการสอบก็
เปลี่ยนไป จากสอบความรู้ เป็นสอบความสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา
การศึกษาดั้งเดิมของจีนเน้นที่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชา
บังคับระดับมัธยมคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ พีชคณิต และเรขาคณิต
ในหลกั สูตรใหม่เพิม่ การเน้นด้านศิลปะ และมนุษยศาสตร์ และเน้น
เรียนจากการปฏิบัติ
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“หััวใจไม่่ใช่่หลัักการหรืือความรู้้�

แต่่เป็็นการประยุุกต์์หลัักการ
หรืือความรู้้�ให้้เกิิดผลที่่�นัักเรีียน
ย้ำำ��ว่่า ต้้องเป็็นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของนัักเรีียน”
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ในปี 2001 โรงเรียนทั่วประเทศเริ่มสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ป. 3
เพื่อเตรียมพลเมืองจีนให้เป็นพลเมืองโลกด้วย
การริเริ่มปฏิรูปการศึกษา ดำ�เนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ หมายความว่า เป็นการขับเคลอื่ นจากส่วนกลาง แต่ในปัจจุบนั มีการ
กระจายอำ�นาจตัดสินใจเรื่องหลักสูตรไปที่ท้องถิ่น เพื่อให้หลักสูตร
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ยุุทธวิิธีีของเซี่่�ยงไฮ้้
นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางความทันสมัย ศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางความเป็นนานาชาติของจีน แต่มณฑลเซี่ยงไฮ้มีส่วนที่เป็น
ชนบทด้วย จีนใช้มณฑลเซี่ยงไฮ้เป็นกองหน้าในการปฏิรูปการศึกษา
โดยเปิดหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนให้กว้างขึ้น โดยเปิดวิชาเลือก
จำ�นวนมาก  และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้จาก
การตั้งคำ�ถาม ตามด้วยการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ของตน เช่น กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ การละคร ชมรมผู้ประกอบการ
มีมาตรการลดความเครียดในการเรียนแบบแข่งขัน โดยดำ�เนินการ
ยกเลิกโรงเรียนสำ�หรับเด็กเก่งที่แย่งกันสอบแข่งขันเข้าเรียน (ในชั้น ม.ต้น
และ ม.ปลาย) และตั้งอยู่ในเมือง ทดแทนด้วยโรงเรียนคุณภาพสูงที่
กระจายอยู่ในพื้นที่ มีการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยมาตรการ “จับคู่”
โรงเรียนคุณภาพสูงกับโรงเรียนอ่อน โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท
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มีมาตรการกระจายครูสอนเก่ง (Master Teacher) ไปทั่วทั้ง
มณฑล จัดวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในมณฑลเสียใหม่ ทดแทนการ
สอบระดับประเทศ (ที่สุดโหด) โดยปรับการสอบให้เน้นทดสอบทักษะ
แก้ปัญหา และทดสอบความรู้แนวกว้าง
ผมขอเพิ่มเติมเคล็ดลับของเซี่ยงไฮ้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของมณฑล โดยการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมของครู ช่วยกัน
เข้าสังเกตการณ์ชั้นเรียน และให้ Feedback แก่กันและกัน โดยมี
รายละเอียดในเอกสาร Chinese Lessons: Shanghai’s Rise to the Top
of PISA League Tables1 เรอื่ งยุทธศาสตร์จดั เครอื่ งมือ Feedback แก่ครนู ้ ี
Bill Gates เคยพูด Ted Talk เสนอใช้เงิน 5 พันล้านเหรียญซื้อกล้อง
วีดทิ ศั น์ขนาดเล็กติดหนา้ หอ้ งเรียนเพอื่ ถ่ายบรรยากาศพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนเป็น Feedback แก่ครู2 ซึง่ ผมตีความว่า เป็นการใช้นกั เรียน
เป็นโค้ชแก่ครู

1

2
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ปััจจััยหลัักที่�ส่่
่ งผลต่่อความสำำ�เร็็จ 5 ประการ
1

วิิสััยทััศน์์ที่่�ท้้าทายและระยะยาว

ก้าวสู่ ผู้ นำ � คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ โลกใน 12 ปี คื อ กำ � หนด
เป้าหมายว่าในปี 2020 จีนมีการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี มีมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ระดับโลก 100 แห่ง มีอุทยานวิทยาศาสตร์ 100 แห่ง เพื่อนำ�ผลงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ตลาด มีหลักสูตรทันสมัยที่ส่งเสริมความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทักษะในการใช้ความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
2

มาตรฐานและหลัักสููตรแกนที่่�ท้้าทาย

เน้้นวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ มีีครููวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์สอนตั้้�งแต่่ชั้้�น ป.1 สัังคมให้้คุุณค่่า รวมทั้้�งการสอบเข้้า
มหาวิิทยาลััยให้้น้ำำ��หนัักต่่อวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
3

ระบบการพัั ฒนาครููที่่�ดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจััง

นักศึกษาครูมีความรู้ด้านสาระวิชาแข็ง และได้มีประสบการณ์
สังเกตการณ์การสอนของครูเก่ง (Master Teacher) ตั้งแต่เรียนปีแรก 
เมื่อบรรจุเป็นครูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที่จัดทุกสัปดาห์
นำ�โดยครูสอนเก่งของโรงเรียน มีแรงจูงใจด้วยการขึ้นเงินเดือน และการ
ไต่บันไดอาชีพ โดยผลงานการฝึกครูรุ่นหลัง การตีพิมพ์ และการบรรยาย
ในที่สาธารณะ
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วััฒนธรรมให้้คุุณค่่าสููงแก่่การศึึกษา

คนจีนฝังใจกับระบบจอหงวน ที่ดำ�เนินการมาเป็นระยะเวลา
กว่าหนึ่งพันปี ระหว่าง ค.ศ. 603 ถึง 1905 ซึ่งเป็นระบบให้คุณค่าแก่
ความสามารถ (Meritocracy) และสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อในความ
ขยันหมัน่ เพียร มานะพยายาม ไม่ใช่ความฉลาดทีจ่ ะนำ�มาซึง่ ความสำ�เร็จ
กระบวนทัศน์นใี้ นปัจจุบนั เรียกว่า กระบวนทัศน์พฒ
ั นา (Growth Mindset)
ซึ่งตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์หยุดนิ่ง (Fixed Mindset) เมื่อเทียบกับ
นักเรียนอเมริกัน นักเรียนจีนมีเวลาเรียนมากกว่าสองเท่า เวลาในชั้นเรียน
ของจีนมากกว่า และนักเรียนจีนยังใช้เวลาเรียนนอกชั้นเรียนอีกมาก 
5

เน้้นความเป็็นนานาชาติิ

ระบบการศึ ก ษาของจี น หมั่ น เที ย บเคี ย งผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้กั บ
มาตรฐานนานาชาติอย่ตู ลอดเวลา ผมตีความว่า เพื่อทำ�ให้ได้ผลดีกว่า
ดังกรณีของผลสอบ PISA 2009 ของมณฑลเซี่ยงไฮ้  นอกจากนั้นยังมี
ระบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
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“ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญคืือ

เลืือกดำำ�เนิินการนำำ�ร่่อง
แล้้วเรีียนรู้้�จากการดำำ�เนิินการนั้้�น
เพื่่� อหาทางขยายผลไปทั่่�วประเทศ
อย่่างรวดเร็็ว หลัักการสำำ�คััญคืือ
สร้้างตััวอย่่างความสำำ�เร็็จเป็็นตัว
ั แบบ”
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เส้้นทางสู่่�การเป็็นสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�
ในปี ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดี หู จิ่น เทา ประกาศแผนปฏิรูปและ
พัฒนาการศึกษาระยะปานกลางและระยะยาว ถึง ค.ศ. 2020 หลังการ
เตรียมยกร่างผ่านการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง รวมทั้งเปิดรับฟัง
ความเห็ นสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีคนให้ค วามเห็นหลายล้ าน
ความเห็น แผนดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยเป็นเวลา 1 ปี ทั่วประเทศ
เพิ่มอัตราจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้ได้ร้อยละ 95
เพิ่มอัตราเข้าเรียนชั้น ม.ปลาย เป็นร้อยละ 90
ลดความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพการศึกษาโดยรัฐบาลกลางเพิ่ม
การช่่วยเหลืือโรงเรีียนที่่�อ่่อนแอเป็็นพิิเศษ
ลดความแตกต่างของคุณภาพระหว่างโรงเรียนชัน้ ดี กบั โรงเรียน
ที่่�อ่่อนแอกว่่า
ลดการบ้าน
จัดระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลาย
เพิ่มอัตราเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาใหไ้ ดร้ อ้ ยละ 40 ของกลุม่ อายุ
เพิ่มจ�ำนวนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก 
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ความท้้าทายด้้านการศึึกษาของจีีน
ความท้าทายหลัก ๆ มี 3 ประการคือ
1. ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท
2. การสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยมีอิสระในการ
ดำ�เนินการเอง และเน้นความรดู้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความรู้
วิชาการทันสมัย มีผลยอ้ นกลับมายังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ต้องเน้นการสอบวิชาความรู้  ซึ่งเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ
3. ขีดความสามารถในการรองรับการดำ�เนินการสนองนโยบาย
ขยายตัว  และยกระดับคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูเก่า ๆ ที่เรียนมา
ในระบบการศึกษาแบบถ่ายทอดความรู้ ไม่คุ้นกับการจัดการเรียนรู้แบบ
Inquiry-based
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ข้้อเรีียนรู้้�ต่่อวงการการศึึกษาไทย
นี่คือการตีความของผมเอง ไม่ได้ระบุในหนังสือแต่อย่างใด
ความสำ�เร็จในการปฏิรูปการศึกษาของจีนทั่วประเทศ ยังเป็น
ความท้าทาย แต่จีนก็ทำ�สำ�เร็จในหลายด้าน โดยยุทธศาสตร์สำ�คัญคือ
เลือกดำ�เนินการนำ�ร่อง แล้วเรียนรูจ้ ากการดำ�เนินการนนั้ เพือ่ หาทาง
ขยายผลไปทวั่ ประเทศอย่างรวดเร็ว หลักการสำ�คัญคือสร้างตัวอย่าง
ความสำ�เร็จ เป็นตัวแบบให้เรียนรู้ ใช้ส่วนที่ทำ�ได้ดีหรือสำ�เร็จเป็น
พลังให้สว่ นทีเ่ หลือดำ�เนินการได้ผลตามเป้าหมายด้วย ผมตีความว่า
เป็นการใช้พลังของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยากและซับซ้อน
แนวทางเลือกดำ�เนินการนำ�ร่องในบางพื้นที่ เป็นแนวทางที่
ประเทศไทยกำ�ลังใช้อยู่ในขณะนี้ คือการดำ�เนินการพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ข้อเรียนรจู้ ากจีนทำ�ให้การดำ�เนินการพัฒนาการนำ�ร่องประสบ
ความสำ�เร็จ โดยมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารและกติกาทีล่ า้ หลัง ก่อการเรียนรู้
สำ�หรับนำ�เอาไปปรับใช้ทั่วประเทศ จึงมีความหมายมากสำ�หรับไทย
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ลัักษณะเด่่นของระบบการศึึกษา
ของประเทศจีีน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ชวนคิิด

อะไรคืือสิ่่ง
� ที่่�เหมืือนกััน
ระหว่่างประเทศไทยและจีีน?

อะไรคืือสิ่่�งที่่�แตกต่่างกััน
ระหว่่างประเทศไทยและจีีน?

91
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ชวนคิิด

คุุณคิิดว่่าจะสามารถนำำ�แนวทางการพัั ฒนาการศึึกษาของ
ประเทศจีีนมาปรัับใช้้กัับประเทศไทยได้้อย่่างไร?
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5
เรียนรู้จาก

ออสเตรเลีย

การศึึกษาระบบสหพัั นธรััฐ

95
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?
เราจะเชื่่�อมโยงเด็็กที่�อ
่ ยู่่�ห่่างไกลและ
ส่่งเสริิมการศึึกษาทางไกลได้้อย่่างไร?
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ในบันทึกนี้จะเล่าเรื่องการศึกษาของออสเตรเลีย โดยตีความจาก
หนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models
of Excellence and Innovation (2012) หน้า 72 - 78
หลัักสููตรแห่่งชาติิออสเตรเลีีย
ประเทศออสเตรเลียแบ่งเขตการบริหารเป็นรัฐ แบบเดียวกันกับ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา และระดับคุณภาพของออสเตรเลียตาม PISA
ถอื ว่าคุณภาพสงู สภาพหอ้ งเรียนคลา้ ยในสหรัฐอเมริกามากกว่าในอังกฤษ
แม้จะเคยเป็นเมืองขึน้ ของอังกฤษ แต่คณ
ุ ภาพการศึกษาดีกวา่ สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก มีเด็กที่อยู่ห่างไกล จึงมีการ
ใช้เทคโนโลยีชว่ ยการศึกษามาก ในโรงเรียนมีเด็กที่ Teleconference
จากที่ห่างไกลเข้ามาเรียน ในลักษณะของการเรียนทางไกล
แนวโน้้มผลการสอบ PISA บอกว่่า คุุณภาพการศึึกษาของออสเตรเลีีย
ถดถอยลง นอกจากนั้้�นยัังมีีระดัับความเท่่าเทีียม (Equity) ต่ำำ� จึ
� ึงเริ่่�มปฏิิรููป
การศึึกษาระดัับประเทศ ในปีี ค.ศ. 2008 มีีกระบวนการปรึึกษาหารืือ
ระหว่่างรััฐต่่าง ๆ มีีการพััฒนาเป้้าหมายและกรอบการทำำ�งาน (Framework)
ระดัับประเทศในปีี 2009
วิสยั ทัศน์ของหลักสูตรคือ “เพื่อพัฒนาเยาวชนออสเตรเลียให้มี
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการอยู่ร่วมกันและ
มีความก้าวหน้าในสังคม รวมทงั้ มีความสามารถในการแข่งขันในโลก
แห่งโลกาภิวัตน์ มีความสามารถประสบความสำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงาน
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ในอนาคตที่ต้องใช้ข้อมูลที่ซับซ้อน หลักสูตรดังกล่าวจะต้องเข้าถึง
เยาวชนออสเตรเลียทุกคน ไม่วา่ จะอยใู่ นครอบครัวทีม่ เี ศรษฐฐานะใด
หรืออยู่ในโรงเรียนใด” เป็นวิสัยทัศน์ที่เน้นความเท่าเทียม (Equity)
อย่างชัดเจน
หลักสตู รใหม่นคี้ รอบคลุมตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล ถึงเกรด 12 เน้นการเรียน
เป็นรายวิชา โดยดำ�เนินการเป็น 3 ขั้นตอน
• ขั้นตอนแรก วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ประวััติิศาสตร์์
• ขั้นตอนที่สอง วิชาภูมิศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ
• ขั้นตอนที่สาม วิชาไอซีที เศรษฐศาสตร์ การออกแบบและ
เทคโนโลยีี และหน้้าที่่�พลเมืือง
แม้ ว่ า หลั ก สูตรจะเน้ น รายวิ ช า แต่ ก็ คำ � นึ ง ถึ ง การพัฒนา
ขีดความสามารถทั่วไปด้วย เช่น ความริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
คนดีมีจริยธรรม ความเข้าใจคนต่างวัฒนธรรม อ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น จัดการตนเอง ทักษะทางสังคม การทำ�งานเป็นทีม และ
ทักษะการคิด
หลักสูตรยังเอาใจใส่ “Cross Curriculum Themes” ได้แก่
โลกทัศน์ของคนพื้นเมือง เอเชียและความผูกพันของออสเตรเลีย
ต่อเอเชีย รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเด็นสำ�คัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แม้ว่าหลักสูตรจะ
ไปทางแนวอนุรักษนิยม (เน้นรายวิชา) คือ การกำ�หนดความคาดหวังสูง
ต่อนักเรียนทุกคน (หลักการ High Expectation, High Support)
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“วิิสััยทััศน์์ของหลัักสููตรคืือ...
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พัั ฒนาเยาวชนออสเตรเลีียให้้มีี
ทัักษะ ความรู้้� ความเข้้าใจ
และความสามารถในการอยู่่�ร่่วมกัน
ั
และก้้าวหน้้าในสัังคม รวมทั้้�งมีีความสามารถ
ในการแข่่งขัันในโลกแห่่งโลกาภิิวััตน์์
ประสบความสำำ�เร็็จในหน้้าที่่�การงานในอนาคต
ที่่�ต้้องใช้้ข้้อมููลที่่�ซัับซ้้อน หลัักสููตรดัังกล่่าว
จะต้้องเข้้าถึึงเยาวชนออสเตรเลีียทุุกคน
ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในครอบครััวที่่�มีีเศรษฐฐานะใด
หรืืออยู่่�ในโรงเรีียนใด... เป็็นวิิสััยทััศน์์ที่่�เน้้น
ความเท่่าเทีียม (Equity) อย่่างชััดเจน”
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เอกสารหลักสูตรอยูบ่ นออนไลน์ และมีการพัฒนา National Digital
Resource เชื่อมกับหลักสูตร
ข้้อมููลและการสื่่�อสารสาธารณะ
มีการจัดตั้ง ACARA (The Australian Curriculum, Assessment,
and Reporting Authority) โดยรัฐสภาของประเทศ ในปี 2008 หน่วยงาน
นี้มีสภารัฐมนตรีศึกษาธิการของทุกรัฐทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย ACARA
ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบผลสัมฤทธิข์ องระบบโรงเรียน โดยจัด National
Assessment of Literacy and Numeracy ต่อนักเรียนเกรด 3, 5, 7, 9
นอกจากนั้นยังมีการสุ่มสอบนักเรียนในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง ความสามารถด้านไอซีที เป็นต้น ACARA ทำ�หน้าที่เชื่อมโยง
ออสเตรเลียกับการทดสอบนานาชาติ เช่น PISA, IEA
อีกมาตรการหนึ่งคือ สร้างความโปร่งใสของผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
โรงเรียน (ทั้งประเทศมีกว่า 10,000 โรงเรียน) ต่อสาธารณชน โดยจัดตั้ง
เว็บไซต์ MySchool1 เปิดเผยข้อมูลของแต่ละโรงเรียนต่อพ่อแม่ ครู และ
ประชาชนทุกคน

1
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Australian Institute for Teaching and
School Leadership
จัดตั้งในปี 20102 ทำ�หน้าที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของอาชีพครู
และภาวะผู้นำ�ทางการศึกษา โดยดำ�เนินการ
• พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานสูง
• ด�ำเนินการให้การรับรอง (Accreditation) หรือให้ใบประกอบ
วิิชาชีีพครูู ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
• ด�ำเนินการรับรองหลักสูตรการผลิตครูระดับชาติ
• ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูประจ�ำการ
• เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ
• ท�ำงานร่วมกับภาคี เช่น สหภาพครู ธุรกิจ กลุ่มโรงเรียน และ
ACARA

2

102

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ความท้้าทายด้้านการศึึกษาของออสเตรเลีีย
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี 2012 ข้อมูลของการปฏิรูปอย่างดี
ก็น่าจะถึงปี 2011 โดยที่ในทางปฏิบัติการปฏิรูปเริ่มปี 2010 จึงเร็วเกินไป
ทีจ่ ะประเมินผลการปฏิรูป ในเชิงหลักการ ความท้าทายหลัก ๆ มี 3 ประการ
คือ
1. โรงเรี ย นในออสเตรเลี ย มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายมาก 
การประยุกต์หลักการที่กล่าวข้างต้นจึงต้องคำ�นึงถึงรายละเอียด
ที่ซับซ้อน
2. การเน้นช่วยเหลือโรงเรียนที่อ่อนแอเป็นพิเศษ
3. การเปลี่ยนหลักสูตรผลิตครู  และการพัฒนาครูประจำ�การ
ให้ทำ�งานสนองหลักสูตรใหม่อย่างได้ผลดี
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ข้้อเรีียนรู้้�ต่่อวงการศึึกษาไทย
นี่คือการตีความของผมเอง ไม่ได้ระบุในหนังสือแต่อย่างใด
แม้ว่าคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียตามผลการทดสอบระดับ
นานาชาติจะสูงอยู่แล้ว ออสเตรเลียก็ยังมุ่งมั่นยกระดับเพื่อสร้างคุณภาพ
พลเมืองให้แข่งขันได้  โดยมีจุดเน้นสำ�คัญที่สุดคือ คาดหวังผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับสูงสำ�หรับนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นการเน้นความ
เท่าเทียม (Equity) ในการศึกษานนั่ เอง ผมเรียกว่าเป็นนโยบาย High
Expectation for All เป็นประเด็นท้าทายในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของ
ระบบการศึกษาไทย ซึ่งเราเพิ่งมี กสศ.3  ซึ่งได้รับการจัดตัง้ ในปี พ.ศ. 2561
ทำ�หน้าที่นี้
ผู้เขียน (Vivien Stewart) บอกว่า ในออสเตรเลีย หาง (การประเมิน)
ไม่กระดิกหมา (ระบบการศึกษา) เป็นตัวอย่างที่ดี แต่เขาไม่ได้อธิบาย
รายละเอียดว่าทำ�ไมจึงเป็นเช่นนัน้  ผมจึงขอเดาจากการอ่านระหว่างบรรทัด
ว่า เขาเน้นใช้ระบบประเมิน (รับผิดชอบโดย ACARA) เพอื่ Feedback ระบบ
ไม่ใช่เพื่อเน้นบอกเป็นรายโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนดีไม่ดี คือเน้นเป็น
Formative Assessment มากกว่าเป็น Summative Evaluation

3

กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความเสมอภาคทางการ
ศึึกษา ช่่วยเหลืือผู้้ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์ ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางการศึึกษา รวมทั้้�งเสริิมสร้้างและพััฒนา
คุุณภาพและประสิิทธิิภาพครูู โดยให้้รััฐเป็็นผู้้จั� ดั สรรงบประมาณให้้กองทุุนอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของนายกรััฐมนตรีี และมีีการบริิหารงานที่่�เป็็นอิิสระ
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ลัักษณะเด่่นของระบบการศึึกษา
ของประเทศออสเตรเลีีย

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง
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ชวนคิิด

อะไรคืือสิ่่�งที่่�เหมืือนกัันระหว่่างประเทศไทยและออสเตรเลีีย?

อะไรคืือสิ่่�งที่�แ
่ ตกต่่างกัันระหว่่างประเทศไทยและออสเตรเลีีย?

คุุณคิิดว่่าจะสามารถนำำ�แนวทางการพัั ฒนาการศึึกษาของ
ประเทศออสเตรเลีียมาปรัับใช้้กัับประเทศไทยได้้อย่่างไร?
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ครูู ทีีมผู้้�บริิหารโรงเรีียน ภาครััฐ
ผู้้�ปกครอง ชุุมชน และผู้้�ประกอบการ
ทุุกคนมีีบทบาทสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนการศึึกษาคุุณภาพสููง
เพื่่� อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิต
ิ
ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน เพื่่� อพัั ฒนา
เยาวชนไปสู่่�การเป็็นพลเมืืองโลก
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6
ลัักษณะร่่วมของ
ระบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
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ลัักษณะร่่วม 8 ประการ
ของระบบการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพสููง

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพื่ ออนาคต

วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา
กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

แนวทาง
การจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบ
ที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพั นธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม
ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง
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ในบทนี้้�แนะนำำ�ปัจั จััยหลััก 8 ประการ ตามบริิบทอเมริิกันั จากบทที่่� 3
ในหนัังสืือ A World-Class Education: Learning from International
Models of Excellence and Innovation (2012) และผมตีีความสรุุป
โดยใส่่บริิบทไทย มานำำ�เสนอดัังต่่อไปนี้้�
1

วิิสััยทััศน์์และภาวะผู้้�นำำ�
มีประเด็นสำ�คัญในเรื่องวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ� 6 ประเด็นคือ

1.	ช่่วยให้้มีแี รงขัับเคลื่่�อนต่่อเนื่่�องในระยะยาว เพราะนโยบาย
และมาตรการทางการศึึกษากว่่าจะเห็็นผลต้้องใช้้เวลา 5 - 10 ปีี ภาวะผู้้นำ� ำ�
ต้้องมาจากทั้้�งภาคการเมืืองและภาคสัังคม และต้้องสร้้างความเห็็นพ้้อง
ในกลุ่่�มครูู  ผู้้�นำำ�ทางการศึึกษา ผู้้�ปกครอง และภาคธุุรกิิจ จึึงจะมีีพลััง
ขัับเคลื่่�อนต่่อเนื่่�องยั่่�งยืืน
2.	ต้้องเชื่่�อมโยงกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของพื้้�นที่่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานความรู้้�
3.	ต้้องเอาใจใส่่มิิติิด้้านความเป็็นธรรมในสัังคม คืือความ
เท่่าเทีียมกัันทางการศึึกษา และใช้้มาตรการทางการศึึกษาสร้้างความ
เท่่าเทีียมกัันในสัังคม
4. การมีตารางแสดงบทบาทของหุน้ ส่วน (Partnership Table)
อย่างทีแ่ คนาดาใช้ จะช่วยให้ทุก ๆ ฝ่ายไดต้ รวจสอบการมีสว่ นร่วมของตน
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5.	ถ้้อยคำำ�แสดงวิิสััยทััศน์์ต้อ้ งกว้้างพอ ที่่�จะครอบคลุุมบริิบท
ที่่�แตกต่่างหลากหลายในสัังคม
6.	รู้้�จัักใช้้วิิกฤติิเป็็นโอกาส เพื่่�อดึึงดููดทุุกฝ่่ายเข้้ามาร่่วมกััน
ผมขอเพิ่่�มเติิมประเด็็นที่่� 7 สำำ�หรัับบริิบทไทยคืือ
7.	ต้้องให้้เกิิดความเป็็นหนึ่่�งเดีียว (Unity) ของวิิสััยทััศน์์และ
ภาวะผู้้นำ� � 
ำ ไม่่ใช่่ต่า่ งฝ่่ายต่่างทำำ� เกิิดวิิสัยั ทััศน์์และภาวะผู้้นำ� �ต่
ำ า่ งชุุด แยกกััน
ทำำ�เป็็นเสี่่�ยง ๆ ซึ่่�งอาจกล่่าวใหม่่ว่่า ต้้องมีี Alignment และ Coherence
ในการดำำ�เนิินการ
2	กำำ�หนดมาตรฐานสููงหรืือท้้าทาย

ทุุกประเทศที่่�มีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ดีี กำำ�หนดมาตรฐานการบรรลุุ
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ไว้้สููงทั้้ง� สิ้้�น เจ้้าของมาตรฐานควรเป็็นระดัับพื้้�นที่่�
เช่่น ในบริิบทไทยระดัับจัังหวััด แต่่มีกี ารประสานงานปรึึกษาหารืือหรืือ
ทำำ�งานร่่วมกัันทุุกพื้้�นที่่� โดยส่่วนกลางทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานและอำำ�นวย
ความสะดวก หรืือให้้คำำ�แนะนำำ�  ไม่่ควรกำำ�หนดแบบสั่่�งการจากส่่วนกลาง
หรืือเบื้้�องบน
หลัักการในการกำำ�หนดมาตรฐานมีีดัังนี้้�
• โฟกัสประเด็น หรือจุดเน้น
• กำ�หนด “ความลึก” (Depth) ของมาตรฐานแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะความลึกของเนื้อหาวิชา ไม่ใช่กำ�หนดแค่
ความกว้างหรือความครอบคลุม
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• มีความเข้มงวดจริงจัง (Rigor) หรือระดับวิชาการที่สูงหรือเข้ม 
ตัวอย่างที่เขายกมาอธิบายคือ มาตรฐานความเข้มของวิชาที่
นักเรียน ม.2 ของอเมริกาเรียน ล้าหลังของประเทศที่คุณภาพ
การศึกษาเป็นเยี่ยม  2 ปี เรื่องนี้มีข้อมูลของไทยว่านักเรียน
กลุ่มเก่งของไทย เรียนรู้วิชาเข้มกว่านักเรียนกลุ่มอ่อน 2 - 3 ปี
• เป็นมาตรฐานที่มีความต่อเนื่อง มีหลักคิดเป็นเหตุเป็นผลตาม
หลักวิชา ไม่ใช่เขียนเป็นท่อน ๆ ไม่เชื่อมโยงกัน
• เป็นมาตรฐานทีค่ รอบคลุมทงั้ หลักสตู ร ไม่ใช่ก�ำ หนดเพียงเฉพาะ
บางส่วน
• การกำ�หนดมาตรฐาน เป็นเพียงจุดเริ่มตน้ งานจริงคอื การพัฒนา
หลักสตู ร และดำ�เนินการใหบ้ รรลุมาตรฐานที่ก�ำ หนด ซึง่ หัวใจคือ
การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการดำ�เนินการเพื่อบรรลุเป้า
การประเมินภายนอกเป็นระยะ ๆ (ส่วนใหญ่ตอนปีสุดท้ายของ
มัธยมต้น และปีสุดท้ายของมัธยมปลาย) จะช่วยกระตุ้นการ
ดำ�เนินการตามหลักสูตรที่กำ�หนดขึ้นรองรับมาตรฐาน

114

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

“ความล้้มเหลวของระบบการศึึกษาก่่อผล

เสีียหายในระยะยาวต่่อสัังคมอย่่างรุุนแรงยิ่่�ง
ความล้้มเหลวที่่�พบบ่่อยมากในโลกคืือ
การสร้้างความเท่่าเทีียมทางการศึึกษา
ระหว่่างเด็็กในครอบครััวฐานะดีี
กัับเด็็กในครอบครััวยากจน และระหว่่าง
เด็็กในเมืืองกัับเด็็กในชนบทห่่างไกล”
3	มุ่่�งสร้้างความเท่่าเทีียม

ความล้้มเหลวของระบบการศึึกษาก่่อผลเสีี ย หายในระยะยาว
ต่่อสัังคมอย่่างรุุนแรงยิ่่�ง ความล้้มเหลวที่่�พบบ่่อยมากในโลกคืือ การสร้้าง
ความเท่่าเทีียมกัันทางการศึึกษา ระหว่่างเด็็กในครอบครััวฐานะดีีกัับเด็็ก
ในครอบครััวยากจน และระหว่่างเด็็กในเมืืองกัับเด็็กในชนบทห่่างไกล
กลไกสำำ�คััญในการสร้้างความเท่่าเทีียม มีี 5 ประการคืือ
1. การดำำ�เนิินการระดัับชั้้�นเรีียน รััฐออนแทรีีโอ แคนาดา บรรลุุ
ผลลััพธ์์ด้้านอ่่านออก โดยดำำ�เนิินการในทุุกโรงเรีียนในรััฐ ไม่่ใช่่ดำำ�เนิินการ
เฉพาะในบางโรงเรีียน ฟิินแลนด์์ดำำ�เนิินการโดยเน้้นฝึึกครููให้้สามารถ
จััดการสอนแบบแยกแยะแก่่เด็็กที่มี่� ทัี กั ษะต่่างกััน และมีีทีมช่
ี ว่ ยเหลืือเด็็ก
ที่่�เรีียนไม่่ทัันเพื่่�อน สิิงคโปร์์มีีการสอนพิิเศษแก่่กลุ่่�มเด็็กที่่�เรีียนไม่่ทััน

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

115

2. โครงสร้้างของโรงเรีียน หรืือของระบบการศึึกษา ขณะนี้้�
เป็็นที่่�ประจัักษ์์จากผลการวิิจััย ว่่าการแยกสายนัักเรีียนเร็็วเกิินไป  เช่่น
การที่่ร� ะบบการศึึกษาไทยแยกเป็็นสายวิิทยาศาสตร์์ สายศิิลปศาสตร์์ และ
สายอาชีีวศึึกษา ตั้้�งแต่่จบชั้้�นประถมปลาย เป็็นตััวเร่่งความไม่่เท่่าเทีียม 
เพราะเป็็นการเปิิดช่่องให้้เด็็กจากครอบครััวเศรษฐฐานะต่ำำ��หันั ไปเรีียนสาย
ที่่วิ� ชิ าการอ่่อน เขาแนะนำำ�ว่า่ ควรแยกในระดัับ ม.ปลาย และจะให้้ดีีควรให้้
เปลี่่�ยนสายได้้เสมอ
3. ระบบสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�นอกโรงเรีียน เรื่่�องนี้้�ผมเรีียกว่่า
“พื้้�นที่่�สองในสาม” เพราะจริิง ๆ แล้้ว 2/3 ของการเรีียนรู้้�ของเด็็กเกิิดนอก
ห้้องเรีียน ผมเคยเขีียนเรื่่�องนี้้�ไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้�1 กล่่าวย้ำำ��ความสำำ�คััญ
ของพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ของเด็็กเล็็ก ซึ่่�งผมขอแนะนำำ�หนัังสืือ พลัังแห่่งวััยเยาว์์2
4. โครงสร้้ า งครอบครััวและการผููกพัันครอบครััวเข้้ า กัับ
การเรีียนรู้้�ของเด็็ก  ยิ่่�งนัับวัันก็็ยิ่่ง� มีีเด็็กที่ใ่� นครอบครััวมีเี ฉพาะแม่่หรืือพ่่อ
และผลการวิิ จัั ย บ่่ ง ชัั ด ว่่ า เด็็ ก เหล่่ า นี้้� มีี ผ ลการเรีี ย นโดยเฉลี่่� ย ต่ำำ��กว่่ า
ในสิิงคโปร์์มีีการจััดทีีมอาสาสมััครในชุุมชนทำำ�หน้้าที่่�คล้้ายครอบครััว 
เข้้าไปสนัับสนุุนเด็็กที่่อ� ยู่่�ในสถานะแม่่หรืือพ่่อเลี้้�ยงเดี่่�ยว ผมขอเพิ่่�มเติิมใน
บริิบทไทยว่่า ไม่่ว่า่ ในโรงเรีียนและในเด็็กกลุ่่�มใด การจััดให้้พ่่อแม่่มีี
ส่่วนช่่วยเหลืือหรืือแสดงบทบาทในโรงเรีียนอย่่างเหมาะสม มีีผลดีี
ต่่อการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนอย่่างมากมาย และมีีตััวอย่่างโรงเรีียนที่่�
ใช้้มาตรการนี้้�อย่่างได้้ผลดีียิ่่�ง
1

2
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5. ทรััพยากร การมีี ทรัั พ ยากรเพีี ย งพอและใช้้อย่่ า งถููกต้้อง
เหมาะสม มีีความสำำ�คััญมากต่่อการสร้้างความเท่่าเทีียมทางการศึึกษา
เป็็นที่่�น่่ายิินดีีว่่า ในปีี 2561 ประเทศไทยได้้ก่่อตั้้�ง สำำ�นัักงานกองทุุนเพื่่�อ
ความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) เพื่่อ� เป็็นแหล่่งทรััพยากร และแหล่่ง
จััดการเพื่่อ� ความเสมอภาคทางการศึึกษา ในปััจจุุบััน ระบบการศึึกษาไทย
มีีปัญ
ั หาพร้้อม ๆ กัันสามด้้านคืือ (1) ใช้้ทรััพยากรมาก ผลสััมฤทธิ์์�ต่ำ��ำ
(2) คุุณภาพต่ำำ�� (3) ความเท่่าเทีียมต่ำำ�� ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญของไทย
จึึงควรเน้้นที่่�การลดความสููญเปล่่าในการใช้้ทรััพยากร ควบคู่่�ไปกัับ
การจััดสรรทรััพยากรไปยัังส่่วนที่่�มีีความจำำ�เป็็นสููงเพื่่�อคุุณภาพของ
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
หนัังสืือบอกว่่า วิิถีีปฏิิบััติิอย่่างหนึ่่�งที่่�ก่่อความไม่่เท่่าเทีียมทางการ
ศึึกษาในสหรััฐอเมริิกาคืือระบบทรััพยากร ที่่ง� บประมาณสนัับสนุุนโรงเรีียน
มาจากภาษีีท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้ท้้องถิ่่�นยากจนย่่อมมีีคุุณภาพการศึึกษาต่ำำ�� 
เพราะทรััพยากรไม่่เพีียงพอ
ผมขอเพิ่่�มเติิมประเด็็นที่่� 6 สำำ�หรัับพััฒนาระบบการศึึกษาไทยให้้มีี
ความเท่่าเทีียมคืือ
6.	วััฒนธรรมครููเอาใจใส่่เด็็กทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยที่่�
ในปััจจุุบันั ครููไทยโดยทั่่�วไปเอาใจใส่่เด็็กเก่่งเป็็นพิิเศษ เพื่่อ� ให้้สร้้างชื่่อ� เสีียง
แก่่โรงเรีียน การบริิหารการศึึกษาที่่�เน้้นจััดการแข่่งขััน อย่่างที่่�เป็็นอยู่่� 
ก็็ มีี ส่่ ว นสร้้างวัั ฒ นธรรมเอาใจใส่่ แ ละรัั ก เด็็ ก เก่่ ง หรืือเด็็ กตั้้� ง ใจเรีี ย น
ไม่่เอาใจใส่่ (หรืือในบางกรณีี รัังเกีียจ) เด็็กที่่�เรีียนไม่่เก่่งหรืือไม่่ตั้้�งใจเรีียน
ก่่อความไม่่เท่่าเทีียมในชั้้�นเรีียน
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“ข้้อสรุุปที่่�รู้้�กัันทั่่�วไปในการปฏิิรููปการศึึกษา

คืือ ครููที่�มี
่ ีคุุณภาพสููง และมีีระบบสนัับสนุุน
ให้้ครููทำ�หน้้
ำ
าที่่ไ� ด้้เต็็มที่่� ผู้้สนั
� บ
ั สนุุนใกล้้ชิิดที่่�สุุด
คืือครููใหญ่่ ตามมาด้้วยผู้้�บริิหารระดัับต่่างๆ
ในกระทรวงศึึกษาธิิการ”
4	ครููและผู้้�นำำ�การศึึกษาคุุณภาพสููง

ประเด็็นข้้างต้้น ได้้แก่่ วิิสัยั ทััศน์์และภาวะผู้้นำ� � ก
ำ ารกำำ�หนดมาตรฐาน
การศึึกษาไว้้สููง การมุ่่�งสร้้างความเท่่าเทีียม ฯลฯ ไม่่สามารถบัันดาลผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้ต� ามที่่ต้้� องการได้้หากไม่่มีกี ารจััดการเรีียนรู้้ใ� นชั้้น� เรีียนที่่เ� หมาะสม
และผู้้�ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบคืือครูู  และผู้้�บริิหารการศึึกษา ส่่วนนี้้�เอง
เป็็นส่่วนที่่�ยากที่่�สุุดในการปฏิิรููปการศึึกษา ข้้อสรุุปที่่�รู้้�กัันทั่่�วไปในการ
ปฏิิรููปการศึึกษาคืือ ต้้องการครููที่่�มีีคุุณภาพสููง และระบบสนัับสนุุนให้้ครูู
ทำำ�หน้้าที่ไ่� ด้้เต็็มที่่� ผู้้ส� นัับสนุุนใกล้้ชิิดที่่สุ� ดุ คืือครููใหญ่่ ตามมาด้้วยผู้้บ� ริิหาร
ระดัับต่่าง ๆ ในกระทรวงศึึกษาธิิการ ผู้้�เขีียนเล่่าว่่า ปััจจััยที่่�สร้้างความ
อ่่อนแอให้้กัับคุุณภาพการศึึกษาในสหรััฐอเมริิกา คืือ ฝ่่ายบริิหาร
ในกระทรวงศึึกษาธิิการของประเทศ ของรััฐ และของเขตพื้้�นที่่�
มุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบครููและโรงเรีียนว่่าดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนด
หรืือไม่่ แทนที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้โรงเรีียนและครูู
ทำำ�หน้้าที่่�จััดการเรีียนการสอนเพื่่�อผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�คุุณภาพสููง
ของนัักเรีียนได้้อย่่างดีี ฟัังดููคุ้้�นๆ นะครัับ
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5	มีีเป้้าหมายไปในทิิศทางเดีียวกััน

และสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงกััน ทั้้�งในระดัับ
นโยบายถึึงปฏิิบััติิการ
ที่่�จริิงเป็็นสามััญสำำ�นึึกธรรมดา ๆ นะครัับ ว่่าหากมีีเป้้าหมายไปใน
ทิิศหนึ่่�ง แต่่การปฏิิบััติิไปต่่างทิิศ ก็็ย่่อมไม่่บรรลุุผลงานตามเป้้าหมายที่่�
กำำ�หนด ทั้้�ง ๆ ที่่รู้� �้ แต่่วงการศึึกษาของประเทศส่่วนใหญ่่รวมทั้้�งไทย ตกอยู่่�ใน
หลุุมดำำ�นี้้� คำำ�อธิิบายของผมคืือ เป็็นเพราะการศึึกษาเป็็นเรื่่�องที่่�ซัับซ้้อนมีี
หลายระดัับ หลายขั้้น� ตอน หลายมิิติิ หลายแง่่มุม 
ุ สภาพหลงทิิศในทางปฏิิบัติั ิ
เพราะโดนผลประโยชน์์ส่่วนกลุ่่�มหรืือส่่วนตน ดึึงให้้เขว จึึงเกิิดง่่าย
ประเทศที่่� มีี ผ ลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� คุุ ณ ภาพสููง จึึ ง มีี วิิ ธีี ก ารจัั ด การ
Alignment และ Coherence ของระบบการศึึกษา เช่่น ประเทศสิิงคโปร์์
ส่่วนต่่าง ๆ ของระบบการศึึกษา ได้้แก่่ กระทรวงศึึกษาธิิการ ศููนย์์ผลิติ และ
พััฒนาครูู (ชื่่�อ NIE - National Institute of Education) ผู้้�ตรวจการกลุ่่�ม 
ครููใหญ่่ และครููสอนเก่่ง (MasterTeacher) ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิด
ฟิินแลนด์์ให้้อิิสระแก่่พื้้�นที่่� โดยกลไกสร้้าง Alignment และ Coherence
คืือ มหาวิิทยาลััยแหล่่งผลิิตและพััฒนาครูู ซึ่่�งมีีส่่วนทำำ�ให้้คนที่่�ทำำ�งานใน
ทุุกส่่วนของระบบการศึึกษามีีความเข้้าใจกััน และทำำ�งานอย่่างกลมกลืืน
สอดคล้้องกััน
Alignment และ Coherence อีีกแบบหนึ่่�งคืือ ระหว่่างการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐานกัับอุุดมศึึกษา ที่่�การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานวางรากฐานวิิชาการ
และด้้านคุุณลัักษณะที่่�เข้้มแข็็ง และสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการ
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วางรากฐาน Knowledge Economy เมื่่�อนัักเรีียนเข้้ามหาวิิทยาลััยก็็
สามารถจััดการเรีียนรู้้�เพื่อ่� พััฒนาสมรรถนะ ให้้บััณฑิิตออกไปทำำ�งาน
สร้้างสรรค์์ในเศรษฐกิิจฐานความรู้้�ได้้อย่่างดีี นอกจากนั้้�นเกณฑ์์การ
คััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าเรีียนในสถาบัันอุุดมศึึกษา ก็็มีีส่่วนส่่งสััญญาณไปยััง
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานให้้เน้้นความรู้้ ทั
� กั ษะ และคุุณลักั ษณะสำำ�คัญ
ั ที่ใ่� ช้้เป็็น
เกณฑ์์คััดเลืือก ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มัักส่่งสััญญาณให้้เรีียนลึึกแต่่แคบ
โดยสรุุป ระบบการศึึกษาที่่�มีีผลสััมฤทธิ์์�สููง มีีวิิธีีการสร้้าง
Alignment และ Coherence ระหว่่างองค์์ประกอบต่่างๆ ได้้แก่่
มาตรฐานหลัักสููตร การเตรีียมครูู การพััฒนาวิิชาชีีพครูู (Professional
Development) และการประเมิิน เพื่อ่� ยกระดัับมาตรฐาน และลดช่่องว่่าง
ด้้านคุุณภาพการศึึกษา
6 แนวทางการจััดการและ

ระบบรัับผิิดรัับชอบที่่�สะท้้อนผลลััพธ์์ที่่�ผู้้�เรีียน
การปฏิิรููปการศึึกษามีีสองแนวทาง คืือแนวทางรวมศููนย์์อำ�ำ นาจ
ไว้้ที่่�ส่ว่ นกลาง กัับแนวทางกระจายอำำ�นาจ มีีทั้้ง� ประเทศที่จั่� ดั การรวมศููนย์์
มากขึ้้�น (อัังกฤษ ออสเตรเลีีย และสหรััฐอเมริิกา) และที่่�กระจายอำำ�นาจ
มากขึ้้�น (ฟิินแลนด์์ จีีน สิิงคโปร์์)
ระบบรัับผิิดรัับชอบ (Accountability) ต่่อผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของนัักเรีียน มีี 2 ขั้้�วตรงกัันข้้าม คืือ Test-based Accountability
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ที่่�สหรััฐอเมริิกาใช้้ กัับ Trust-based Accountability ที่่�ฟิินแลนด์์ใช้้ และ
ผมตีีความว่่าไทยตามอย่่างอเมริิกา และแน่่นอนว่่า มีีแบบที่่�อยู่่�ระหว่่าง
สองขั้้�วนี้้�
เป็็นที่่�รู้้�กัันว่่า ระบบรัับผิิดรัับชอบที่่�ใช้้ผลการทดสอบความรู้้�ของ
นัักเรีียนที่จั่� ดั โดยหน่่วยงานภายนอก เป็็นข้้อมููลหลััก มีข้้ี อดีีคืือช่่วยให้้เข้้าใจ
ผลการเรีียนรู้้ข� องนัักเรีียนกลุ่่�มที่มั่� กถููก
ั ละเลย แต่่มักนำ
ั ำ�ไปสู่่�ความบิิดเบี้้�ยว
การลดความเข้้มงวดของหลัักสููตร รวมทั้้�งทำำ�ให้้หลัักสููตรแคบ ไม่่นำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาโรงเรีียนอ่่อน และผมขอเพิ่่�มเติิมจากข้้อสัังเกตในประเทศไทยว่่า
นำำ�มาซึ่่ง� ความชั่่�วร้้ายไม่่ซื่อ่� สััตย์์ในวงการศึึกษา และการจััดการศึึกษาเพีียง
เพื่่�อการสอบ ที่่�เรีียกว่่า Teach to Test

“ระบบการศึึกษาที่่�มีีผลสััมฤทธิ์์สู� ูงมีีวิธีิ ีการ
สร้้าง Alignment และ Coherence
ระหว่่างองค์์ประกอบต่่างๆ ได้้แก่่
มาตรฐาน หลัักสููตร การเตรีียมครูู
การพัั ฒนาวิิชาชีีพครูู และการประเมิิน
เพื่่� อยกระดัับมาตรฐาน และลดช่่องว่่าง
ด้้านคุุณภาพการศึึกษา”

ระบบรัับผิิ ด รัับชอบแบบมอบความเชื่่�อถืื อ ต่่ อ ครูู แบบที่่�
ฟิิ น แลนด์์ ใ ช้้ ไม่่มีีการสอบที่่�จััดโดยหน่่วยงานภายนอกโรงเรีียนเลย
จนกระทั่่�งจะจบการศึึกษาภาคบัังคัับ (เกรด 9 หรืือ ม.3) จึึงมีีการสอบ
ระบบแบบนี้้�ใช้้ได้้กัับระบบที่่�ครููมีีความสามารถ และความน่่าเชื่่�อถืือสููง
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สิิงคโปร์์ใช้้ระบบรัับผิิดรัับชอบที่่�มีีหลายกลไกร่่วมกััน เน้้นให้้
ครููและครููใหญ่่ร่่วมกัันตั้้�งเป้้าหมายที่่�ต้้องการบรรลุุ รวมทั้้�งกำำ�หนดตััวชี้้�วััด
ประจำำ�ปีี โดยมีีกลไกทางวิิชาชีีพทำำ�หน้้าที่่�ประเมิิน ตััวชี้้�วััดมีีทั้้�งหมวด
ผลสััมฤทธิ์์�ของนัักเรีียน การรัับใช้้ชุุมชน ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ปกครอง และ
การพััฒนาครููประจำำ�การ ในภาพใหญ่่ของประเทศวััดความสามารถในการ
เก็็บคนดีีและเก่่งไว้้ในระบบ โดยเปิิดโอกาสให้้ได้้เป็็นผู้้�ตััดสิินใจในกรณีี
สำำ�คััญ ๆ
โดยสรุุป  กลไกรัับผิิดรัับชอบที่่�ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงใช้้
เป็็นกลไกเชิิงซ้้อน ที่่�ใช้้ข้้อมููลและมีีความโปร่่งใส มีีการสร้้างความรู้้�
ความสามารถในการทำำ�หน้้าที่่�ครูู มีีการประเมิินวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ
ระดัับโรงเรีียน ที่่�นำำ�ไปสู่่�วััฒนธรรมพััฒนาต่่อเนื่่�อง และยกระดัับ
ความคาดหวัังต่่อผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
7. แรงจููงใจของนัักเรีียน
ความตั้้�งใจเรีียนของนัักเรีียนที่่�พบในประเทศที่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
เป็็นเลิิศอย่่างสิิงคโปร์์และจีีน เป็็น Intrinsic Motivation ที่่�เกิิดจาก
วััฒนธรรมให้้คุุณค่า่ ต่่อการเรีียน และมาจากแรงกระตุ้้�นภายในครอบครััว
ที่่� ต้้ องการให้้ลููกหลานได้้ยกระดัั บ สถานะทางสัั ง คมผ่่ า นการศึึ ก ษา
แต่่นักั เรีียนบางคนก็็ไม่่มีแี รงจููงใจภายในเช่่นนั้้�น จึึงเป็็นหน้้าที่ข่� องโรงเรีียน
ที่่� จะต้้องทำำ�หน้้าที่่�สร้้างแรงจููงใจให้้นัักเรีียนสนใจและเห็็นคุุณค่่าของ
การเรีียน โดยมีีคำำ�แนะนำำ�ว่่าทำำ�ได้้ 4 วิิธีีคืือ
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“เด็็กทุุกคน (โดยเฉพาะวััยรุ่่�น) ต้้องการ

เป็็นบุคค
ุ ลสำำ�คััญในสายตาของคนอื่่�น
ครูู โรงเรีียน และครอบครััว ควรใช้้
จิิตวิิทยาข้้อนี้้�ค้้นหาความสามารถ
หรืือความชอบเฉพาะตััว แล้้วหาทาง
ส่่งเสริิมให้้เขาได้้เรีียนบรรลุุเป้้าหมายนั้้�น”
1. สร้างกระบวนทัศน์พัฒนา (Growth Mindset)
2. จัดให้มีเกณฑ์ความสำ�เร็จในการเรียนหลายๆ แบบ เช่น
เก่ ง คณิ ต ศาสตร์ เก่ ง ภาษา เก่ ง ดนตรี เก่ ง กี ฬ า เก่ ง ศิ ล ปะ
เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่นักเรียน
3. พัฒนาครู ใ ห้ มี สม รรถนะในการสอน และการสร้ า ง
ความสนใจเรียนของนักเรียน (Student Engagement)
4. หาทางให้นกั เรียนลดเวลาทีใ่ ช้ท�ำ กิจกรรมอย่างอืน่ ทีท่ �ำ ให้
มีเวลาเอาใจใส่การเรียนลดลง เช่น เวลาดูทีวี กิจกรรมทาง
สังคม รวมทั้งการทำ�งานหาเงิน
ในฟิินแลนด์์ แต่่ละโรงเรีียนมีีทีีมช่่วยเหลืือนัักเรีียนที่่�เอาใจใส่่ดููแล
เป็็นรายคน ในสิิงคโปร์์มีกี ลไกทีีมงานของชุุมชนทำำ�หน้้าที่ใ่� ห้้ความช่่วยเหลืือ
นัั ก เรีี ย นและครอบครัั วนัั ก เรีี ย นที่่� ผ ลการเรีี ย นไม่่ ดีี ในรัั ฐ ออนแทรีี โ อ
แคนาดา มีีการจััดทำำ�ระบบข้้อมููลเพื่่�อค้้นหานัักเรีียนที่่�มีีปััญหาไม่่สนใจ
การเรีียน และมีี Student Success Officer ให้้ความช่่วยเหลืือ
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ผมมีีความเห็็นว่่าเด็็กทุุกคน (โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเด็็กวััยรุ่่�น)
ต้้องการเป็็นบุุคคลสำำ�คััญในสายตาของคนอื่่�น ครูู โรงเรีียน และ
ครอบครััว ควรใช้้จิิตวิิทยาข้้อนี้้�ในการค้้นหาความสามารถหรืือ
ความชอบเฉพาะตััว แล้้วหาทางส่่งเสริิมให้้เขาได้้เรีียนเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายนั้้�น ก็็จะเป็็นแรงบัันดาลใจให้้อยากเรีียนและประสบ
ความสำำ�เร็็จในด้้านอื่่�น ๆ ได้้ด้้วย
8	มุ่่�งเรีียนเป็็นพลโลก

และเพื่่� ออนาคต

ทุุกประเทศที่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เป็็นเลิิศมุ่่�งจััดการศึึกษาเพื่่�อสร้้าง
พลเมืืองที่่�เข้้าใจโลก โดยวิิธีีการหลััก ๆ 5 แนวทาง ดัังนี้้�
1.	สร้้างความรู้้�และทัักษะเกี่่�ยวกัับโลกในหมู่่�ครูู ผู้้�บริิหาร
การศึึ ก ษา และนัักเรีี ย น เพื่่� อ ใช้้ในการจัั ด การเรีี ย นการสอน และ
การกำำ�หนดหลัักสููตร
2.	มีีการจััดการให้้แต่่ละโรงเรีียนมีีโรงเรีียนพี่่�โรงเรีียนน้้อง
ในต่่างประเทศ มีีการแลกเปลี่่�ยนครูู นัักเรีียน
3.	จััด International Benchmarking เพื่่�อเป็็น Feedback
ให้้ปรัับปรุุงตนเอง ผมคิิดว่่าเรื่่�องนี้้�มีีข้้อมููลอยู่่�ใน PISA, TIMSS, IEA
และอื่่น� ๆ เป็็นอย่่างดีี และมีีรายละเอีียดมาก ผมอยากเห็็นการศึึกษาข้้อมููล
เหล่่านี้้�อย่่างจริิงจัังเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงระบบการศึึกษาไทยในภาคปฏิิบัติั ิ
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ให้้เกิิดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�คุุณภาพสููง (ไม่่ใช่่เพีียงเพื่่�อให้้ผลการทดสอบ
ได้้คะแนนสููง)
4.	มีีการเรีียนรู้้�วิิธีีการในประเทศอื่่�นๆ โดย (1) มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทำำ�หน้้าที่่�ค้้นคว้้าติิดตามความก้้าวหน้้าของประเทศอื่่�น ๆ (2) ส่่งทีีมไป
ศึึกษาดููงานต่่างประเทศ (3) ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างประเทศ
5.	ทำำ�กิิจกรรมที่่�เรีียกว่่า Vision Exercise เพื่่�อมองอนาคตด้้าน
การศึึกษา
วงการศึกษา ต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและพลิกผัน
ของโลกและสังคม  ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันหรือคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า เพื่อนำ�มาใช้จัดการศึกษาแห่งอนาคต ไม่หลงจัดการศึกษา
แห่งอดีต
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“วงการศึึกษาต้้องตระหนัักถึึง

การเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วและพลิิกผััน
ของโลกและสัังคม
ต้้องติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงให้้ทััน
หรืือคาดการณ์์ไว้้ล่่วงหน้้า
เพื่่� อนำำ�มาใช้้จััดการศึึกษาแห่่งอนาคต
ไม่่หลงจััดการศึึกษาแห่่งอดีีต”
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ไม่่มีีระบบการศึึกษาใด
ที่�จ
่ ะมีีคุุณภาพเกิินคุุณภาพครูู
ที่่�ทำำ�งานอยู่่�ในระบบการศึึกษานั้้�น
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7
การพัั ฒนาครูู
และผู้้�บริิหาร
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บทนี้้� ตีีความจากหนัังสืือ A World-Class Education: Learning
from International Models of Excellence and Innovation (2012)
บทที่่� 4 Developing Effective Teachers and School Leaders
ดึึงดููดคนดีม
ี าเป็็นครูู และฝึึกให้้เป็็นครููที่่�เก่่ง
เมื่่�อประสบปััญหาขาดแคลนครูู สิ่่�งที่่�ต้้องไม่่ทำำ�คืือลดมาตรฐาน
คุุณภาพคนเข้้าเรีียนครูู เพราะจะก่่อผลร้้ายต่่อคุุณภาพการศึึกษาของ
ประเทศไปอีีกยาวนานมาก ประเทศที่่�มีีคุุณภาพการศึึกษาชั้้�นนำำ�ของโลก 
เช่่น ฟิินแลนด์์ สิิงคโปร์์ จีีน ต่่างก็็มีีแนวทางสร้้างคุุณภาพครููด้้วยวิิธีีการ
ต่่าง ๆ ที่่�แยบยลมาก ได้้แก่่
• ยกระดับการศึกษาของครู ให้ตอ้ งจบปริญญาโท จากหลักสตู ร
ผลิิตครููที่เ่� ป็็น Research-based Curriculum และมีีการคััดเลืือก
คนที่่�จะเข้้าศึึกษาเพื่่�อเป็็นครููอย่่างเข้้มงวด นี่่�คืือวิิธีีการของ
ฟิินแลนด์์
• สรรหาและคดั เลือกนกั เรียนทีจ่ ะเข้าเรียนหลักสูตรครู ด้วย
วิิธีกี ารเชิิงรุุก ไม่่ใช่่แค่่ประกาศรัับสมััคร เป็็นวิิธีกี ารของสิิงคโปร์์
• ด�ำเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูดคนที่ท�ำงานในวิชาชีพอื่นอยู่
ช่่วงหนึ่่�งแล้้ว มาเป็็นครููในสาขาที่่�ต้้องการ เช่่น สาขาศิิลปะ
เป็็นวิิธีีการของสิิงคโปร์์
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• ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเก่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนใน
หลัักสููตรผลิิตครูู เป็็นวิิธีีการของประเทศจีีน
• ทุกประเทศที่คุณภาพการศึกษาสูงระดับโลก เลือกคนมี
ความสามารถมาฝึึกอย่่างดีี ทั้้�งในด้้านสาระวิิชา ด้้านการจััด
กระบวนการเรีียนรู้้� ความมีีแรงบัันดาลใจรัักการเป็็นครูู  และ
รัักศิิษย์์ สำำ�หรัับออกไปทำำ�หน้้าที่่�ครูู และให้้การตอบแทนสููง
• นอกจากฝึกครูอย่างดี และให้การตอบแทนสูง ให้เกียรติยศ
ศัักดิ์์�ศรีีในการเป็็นครููแล้้ว ยัังต้้องจััดบรรยากาศการทำำ�งาน
ในโรงเรีียนที่่�สร้้างความสุุขความพึึงพอใจในการทำำ�งาน
มีีระบบเรีียนรู้้�ในระหว่่างปฏิิบััติิงาน และมีีเส้้นทางความ
ก้้าวหน้้าในวิิชาชีีพ

“ประเทศที่�ก่ ารศึึกษาคุุณภาพสููง
และครููมีีคุุณภาพสููง
จะผลิิตครููจำ�นวนจำ
ำ
ำ�กััด
เท่่าที่�ต้
่ ้องการเท่่านั้้�น”
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ประสบการณ์์แก้้ปััญหาขาดแคลนครููในอัังกฤษ
ในช่่วงทศวรรษที่่� 1990s อัังกฤษประสบความขาดแคลนครููต่่อเนื่่อ� ง
รััฐบาลนายกรััฐมนตรีี โทนีี แบลร์์ แก้้ปััญหาโดยการรณรงค์์โฆษณาดึึงดููด
คนเก่่งมีีความเหมาะสมให้้มาเป็็นครูู ประสบความสำำ�เร็็จดีียิ่่�งโดยใช้้เวลา
5 ปีี วิิธีีการคืือกำำ�หนดคนที่่�เป็็นเป้้าหมายในการจููงใจเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
(1) กลุ่่�มที่่�ต้้องการเป็็นครูู (2) กลุ่่�มที่่�มองการเป็็นครููเป็็นทางเลืือกหนึ่่�ง
(3) กลุ่่�มที่่�ไม่่เคยคิิดจะเป็็นครููเลย การรณรงค์์โฆษณาใช้้ยุุทธศาสตร์์
ต่่างกัันต่่อแต่่ละกลุ่่�ม สองกลุ่่�มแรกใช้้ยุุทธศาสตร์์บอกคุุณค่า่ ทางสัังคมใน
การเป็็นครูู การได้้ทำำ�งานกัับเด็็ก  และการได้้ทำำ�งานในสาขาวิิชาที่่�ตนรััก 
ส่่วนกลุ่่�มหลััง เน้้นใช้้แรงจููงใจด้้านการเงิิน โดยเฉพาะต่่อผู้้�มีีพื้้�นฐานด้้าน
คณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
มีีการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกว่่าวิิชาชีีพครููเป็็น
อาชีีพที่่มี� ฐี านะสููงทางสัังคม มีีค่า่ ตอบแทนพิิเศษสำำ�หรัับครููในสาขาที่ห่� ายาก
และมีีการติิดต่่อทางโทรศััพท์์ถึึงบุุคคลเป้้าหมาย เพื่่�อบอกผลประโยชน์์ที่่�
จะได้้รัับ
มีีโครงการ Teach First ที่่�เลีียนแบบโครงการ Teach for America
รัับบััณฑิิตที่่�สติิปััญญาสููง ผลการเรีียนดีีเป็็นพิิเศษ เพื่่�อไปเป็็นครูู 2 ปีีใน
โรงเรีียนที่่�ผลการเรีียนต่ำำ�� 
โครงการที่่�ให้้น้ำำ��หนัักมากที่่�สุุดคืือการดึึงดููดคนอายุุ 25 ปีีขึ้้�นไปที่่�
ต้้องการเปลี่่�ยนอาชีีพให้้หัันมาฝึึกอบรมเพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็นครูู มีี Training
and Development Agency ของกระทรวงศึึกษาธิิการ ทำำ�หน้้าที่่�ฝึึก 
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มีีหลัักสููตร 6 เดืือนสำำ�หรัับคนที่จ่� บมาในสายคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
และในช่่วงวิิกฤติิเศรษฐกิิจในช่่วงทศวรรษ 2000s มีีการรณรงค์์ “Bankers
to Teachers” และรณรงค์์ชัักชวนบััณฑิิตเกรดสููงไปเป็็นครูู โปรดสัังเกต
นะครัับ ว่่าเขาเน้้นดึึงดููดคนที่่�จบมาในสาขาหลััก มาฝึึกเทคนิิค
การเป็็นครููเพื่่�อให้้ได้้ครููคุุณภาพสููง
เตรีียมครููแห่่งศตวรรษที่่� 21
มีี ปัั ญ หาทั่่� ว โลก ว่่ า การศึึ ก ษาเพื่่� อ การผลิิ ต ครููพัั ฒ นาไม่่ ทัั น
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการศึึกษา ประเทศที่่�เพลี่่�ยงพล้ำำ��มากคืือประเทศ
ที่่�ปล่่อยให้้มหาวิิทยาลััยผลิิตครููโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงจำำ�นวนความต้้องการ
ทำำ�ให้้ผลิิตครููล้้นตลาด ฉุุดคุุณภาพครููให้้ต่ำำ��ลง นอกจากนั้้�น หลัักสููตร
ผลิิตครููมัักกว้้าง ไม่่โฟกััสที่่�ความรู้้�และทัักษะที่่�สำำ�คััญ บััณฑิิตที่่�ผลิิตจึึง
เป็็นครููคุุณภาพต่ำำ� 
� ประเทศที่่�การศึึกษาคุุณภาพสููงและครููมีีคุณ
ุ ภาพสููง
ผลิิตครููจำำ�นวนจำำ�กััดเท่่าที่่�ต้้องการเท่่านั้้�น
ประเทศที่่�การศึึกษามีีคุุณภาพสููงแก้้ปััญหาเรื่่�องการผลิิตครูู
สองแนว แนวแรก แก้้ที่่�สถาบัันหรืือระบบผลิิตครููโดยตรง ได้้แก่่
แนวที่่เ� ล่่าในหััวข้้อ “ประสบการณ์์แก้้ปััญหาขาดแคลนครููในอัังกฤษ” ข้้างบน
วิิธีีการดัังกล่่าวสร้้างการแข่่งขัันกัับระบบผลิิตครููตามปกติิ ทำำ�ให้้ระบบ
ผลิิตครููตามปกติิต้้องปรัับตััว ผลิิตครููที่่�มีีคุุณภาพสููงขึ้้�น
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ประเทศที่่�ยกมาเป็็นตััวอย่่างในการผลิิตครููแห่่งศตวรรษที่่� 21 คืือ
ฟิินแลนด์์และสิิงคโปร์์
ฟิินแลนด์์ เน้้นหลัักสููตรผลิิตครููแบบ Research-based นัักศึึกษา
เรีียนทฤษฎีีการศึึกษาควบคู่่�ไปกัับวิิธีวิี ทิ ยาวิิจัยั และฝึึกออกแบบวิิจัยั และ
ทำำ�วิิจััยในชั้้�นเรีียน เน้้นเรีียนแบบฝึึกงาน มีีการเรีียนแบบปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครูู
ในโรงเรีียนตััวอย่่างที่มี่� คี วามร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย ภายใต้้การนิิเทศของ
ครููสอนเก่่ง (Master Teacher) ของโรงเรีียน ใช้้เวลาร้้อยละ 15 - 25 ของ
เวลาในหลัักสููตร นัักศึกึ ษาครููต้้องฝึึกทักั ษะประเมิินนัักเรีียน ทัักษะการสอน
นัักเรีียนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือพิิเศษ ทัักษะพััฒนาหลัักสููตร มีีความรู้้�
แน่่นในสาระวิิชา รวมทั้้�งมีีทักั ษะในการจััดการเรีียนรู้้แ� บบเรีียนเป็็นทีีม และ
เรีียนโดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน
สิิงคโปร์์ เริ่่�มโครงการ TE21 (Teacher Education Model for the
21st Century) ในปีี 2009 เพื่่�อสร้้างครููแห่่งศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีทัักษะสร้้าง
สภาพแวดล้้อมการเรีียนรู้้ที่� เ่� อื้้อ� ให้้นัักเรีียนพััฒนาทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21
ลัักษณะของ TE21 มีีดัังต่่อไปนี้้�
• มีข้อก�ำหนดชัดเจนว่าบัณฑิตต้องรแู้ ละท�ำอะไรไดบ้ า้ งในแต่ละ
วิิชา
• โปรแกรมผลิตครูรับผิดรับชอบต่อสมรรถนะของบัณฑิต
• มีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนภายใต้การนิเทศตั้งแต่ปีแรกของ
การศึึกษา
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• สถาบันผลิตครูมีสว่ นเป็นพีเ่ ลีย้ งครใู หม่ในการท�ำงานทีโ่ รงเรียน
• ผู้จะเป็นครูมีทักษะด้านการเรียนการสอนที่กว้าง รวมถึงทักษะ
การจััดการเรีียนรู้้แ� บบเน้้นความร่่วมมืือ (Cooperative Learning /
Team Learning) และเน้้นการตั้้�งคำำ�ถาม (Inquiry-based)
• ผู้จะเป็นครูมีทักษะใช้ ไอซีที ช่วยจัดการเรียนรู้
• ครูมีทักษะใช้ข้อมูลและการประเมินเป็นตัวชี้แนวทางจัดการ
เรีียนรู้้�
• ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม (Service Learning) เพื่อ
ให้้ครููรู้จั้� กชุ
ั มุ ชน และผมขอเพิ่่�มเติิมว่า่ เพื่่อ� สร้้างจิิตสำำ�นึกึ เห็็นแก่่
สัังคม (Social Mind) ในผู้้�เป็็นครูู
• ผู้จะเป็นครูฝึกทักษะการวิจัยเพื่อจะได้ท�ำงานเป็นครูโดยใช้
ข้้อมููลหลัักฐานในการวิินิิจฉััยและแก้้ปััญหา

“ครููต้้องการระบบสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�
ต่่อเนื่่�องตลอดการประกอบอาชีีพครูู
รวมทั้้�งต้้องเตรีียมทัักษะและฉัันทะ
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตให้้แก่่คนที่่�
เตรีียมประกอบวิิชาชีีพครูู”
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การพัั ฒนาวิิชาชีีพครูู
ตามหลัักการพััฒนาเป็็น “ผู้้�เชี่่�ยวชาญ” ต้้องการเวลาฝึึกฝน
10,000 ชั่่�วโมงขึ้้�นไป ครููก็็อยู่่�ในสภาพเดีียวกััน กว่่าจะพััฒนาเป็็นครูู
ที่่�เก่่งได้้ก็็ต้้องใช้้เวลาสั่่�งสมประสบการณ์์ แต่่ครููยากกว่่า ตรงที่่�เด็็ก
เปลี่่�ยน สาระวิิชาเปลี่่�ยน สภาพสัังคมเปลี่่�ยน และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยน
ครููจึึงต้้องเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�องไม่่สิ้้�นสุุด กล่่าวใหม่่ว่่า ครููต้้องการระบบ
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�องตลอดการประกอบอาชีีพครูู รวมทั้้�ง
ต้้องเตรีียมทัักษะและฉัันทะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตให้้แก่่คนที่่�เตรีียม
ประกอบวิิชาชีีพครูู
ข้้อความในย่่อหน้้าบน ใช้้ได้้ต่่อทุุกวิิชาชีีพ
ประเทศที่่�คุุณภาพการศึึกษาอยู่่�ในระดัับชั้้�นนำำ�ของโลก ต่่างก็็มีี
ระบบการพััฒนาวิิชาชีีพครููที่เ่� ข้้มแข็็งเอาจริิงเอาจััง ทั้้�งระดัับก่่อนเข้้าสู่่�การ
ทำำ�งาน ตอนเริ่่�มงานครูู 1 - 2 ปีีแรก และระหว่่างการเป็็นครูู 
ขอย้ำำ��ว่่า นี่่�คืือระบบสนัับสนุุนให้้ครููสามารถรัับมืือกัับงานที่่�ยาก 
ท้้าทาย และมีีความคาดหวัังสููงได้้ โดยหลัักการสำำ�คัญ
ั คืือ มีีการดำำ�เนิินการ
อย่่างเป็็นระบบ มีีกระบวนการพััฒนาบููรณาการอยู่่�ในการทำำ�งานประจำำ� 
และจััดให้้ครููดำำ�เนิินการเป็็นทีีม หรืือช่่วยเหลืือกััน
หลัักการสำำ�คััญคืือ ต้้องไม่่ปล่่อยให้้ครููตะเกีียกตะกายเอาเองแบบ
โดดเดี่่�ยว ต้้องไม่่สร้้างวััฒนธรรมอิิสรภาพและความเป็็นตััวใครตััวมััน
ทางวิิชาการของครูู ที่่�ครููเป็็นอิิสระแบบผิิด ๆ แบบอเมริิกััน คืือ ไม่่ยอมรัับ
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การเข้้าสัังเกตการณ์์ชั้้�นเรีียนซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อให้้ Feedback เป็็นข้้อมููล
สำำ�หรัับปรัับปรุุงทัักษะการจััดการชั้้น� เรีียน ซึ่่�งมีีผลร้้ายต่่อชีีวิติ ครูู คืือ ทำำ�ให้้
ไม่่มีกี ลไกช่่วยเหลืือการพััฒนาตนเองต่่อเนื่่อ� ง ที่่ฝ� รั่่ง� เรีียกว่่า Professional
Development
การพัั ฒ นาครููมีี 2 แนว คืือ จััดการฝึึ ก อบรม ที่่� อ าจเรีี ย กว่่ า
Training-based Professional Development กัับ การจััดให้้มีีระบบ
เรีี ย นรู้้�ฝัั ง แฝงอยู่่� ใ นการทำำ� งาน ที่่� อ าจเรีี ย กว่่ า Learning-based
Professional Development และมีีศััพท์์เฉพาะว่่า PLC - Professional
Learning Community
ขอยกตััวอย่่างวิิธีีการของประเทศที่่�เด่่นด้้านการพััฒนาวิิชาชีีพครูู 
ดัังต่่อไปนี้้�
ญี่่�ปุ่่�น ใช้้ระบบ “Lesson Study Group” ซึ่่�งก็็คืือ PLC นั่่�นเอง
โดยครููในโรงเรีียนกลุ่่�มหนึ่่�งรวมตััวกัันกำำ�หนดเป้้าหมายการเรีียนรู้้ข� องศิิษย์์
ที่่�ครููต้้องการบรรลุุ ร่่วมกัันตรวจสอบวิิธีีการที่่�ใช้้อยู่่�เดิิม  และคิิดหาวิิธีีการ
ใหม่่หรืือปรัับปรุุงวิิธีีการเดิิม  ตามด้้วยการนำำ�ไปปฏิิบััติิของครููแต่่ละคน
และมีีเพื่่�อนครููไปนั่่�งสัังเกตการณ์์เก็็บข้้อมููลสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในชั้้�นเรีียน (Open
Classroom) สำำ�หรัับนำำ�มาให้้ Feedback แก่่เพื่่อ� นครููในทีีม  เพื่่อ� ให้้เพื่่อ� นครูู
ปรัับปรุุงวิิธีีสอนของตน ขั้้�นตอนสุุดท้้ายของกิิจกรรม  “Lesson Study
Group” คืือการทบทวนหลัักการหรืือทฤษฎีีที่ใ่� ช้้ และครููในทีีมใช้้ทฤษฎีีนั้้น�
ในทางปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสมอย่่างไร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุง
พััฒนาต่่อเนื่่�อง
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จีีน สร้้างวััฒนธรรมเปิิดเผยชั้้�นเรีียน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบรัับผิิด
รัับชอบทางวิิชาชีีพ (Professional Accountability) และระบบรัับผิิดรัับชอบ
ต่่อสาธารณะ (Public Accountability) แต่่ละโรงเรีียนจััดกิิจกรรม “กลุ่่�ม
เรีียนรู้้�ของครูู” (Teacher Study Group) เป็็นกลุ่่�มตามรายวิิชา นำำ�โดย
ครููสอนเก่่ง (Master Teacher) โดยจััดทุุกสััปดาห์์ เน้้นการปรึึกษาหารืือ
กัันเรื่่�องหลัักสููตร การเตรีียมการสอน และแนวทางปรัับปรุุงชั้้�นเรีียน และ
มีีช่่องโทรทััศน์์ครูู สำำ�หรัับช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาวิิชาชีีพครูู
สิิงคโปร์์ กำำ�หนดนโยบาย ให้้ครููทุุกคนมีีเวลาปีีละ 100 ชั่่�วโมง
เพื่่�อการพััฒนาวิิชาชีีพของตน โดยที่่�ครููอาจใช้้เวลาดัังกล่่าวได้้หลาย
รููปแบบ เช่่น รัับการฝึึกอบรมที่่� NIE (National Institute of Education)
ด้้านสาระวิิชาและวิิธีีจััดการเรีียนการสอน ซึ่่�งการฝึึกอบรมนี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�
การเรีียนต่่อระดัับที่่�สููงขึ้้�นไป แต่่เวลาดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่ใช้้จััดการเรีียนรู้้�
ของครููในโรงเรีียนนั้้�นเอง โดยมีีครููที่รู้่� ส้� ภาพของโรงเรีียนและประเด็็นที่ค่� วร
มีีการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� ปรัับปรุุงการเรีียนการสอน เป็็นผู้้จั� ดั กระบวนการสนัับสนุุน
เช่่น จััดวงเรีียนรู้้�เรื่่�อง PBL (Project-based Learning) เรื่่�องการใช้้ไอซีีทีี
ในชั้้น� เรีียน เป็็นต้้น และมัักมีกี ารจััดการวิิจัยั ปฏิิบัติั กิ าร (Action Research)
ในชั้้�นเรีียน เพื่่�อค้้นหาวิิธีีการบรรลุุผลตามนโยบาย Thinking Schools,
Learning Nation และ Teach Less, Learn More นอกจากนั้้�นสิิงคโปร์์
ยัังมีีระบบ “ครููสอนเก่่ง” (Master Teacher) ในทุุกโรงเรีียน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
พี่่�เลี้้�ยง (Mentor) ให้้แก่่ครููใหม่่และเพื่่�อนครููที่่�ต้้องการคำำ�แนะนำำ� 
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“ประเทศที่่�คุุณภาพการศึึกษาสููงใช้้

ยุุทธศาสตร์์สร้้าง ‘กระบวนทััศน์พั
์ ั ฒนา’
(Growth Mindset) ในขณะที่่�ในประเทศ
ที่่�มีีคุุณภาพการศึึกษาต่ำำ�� ครููและคนใน
วงการศึึกษามีี ‘กระบวนทััศน์หยุ
์ ดนิ่่
ุ ง
� ’
(Fixed Mindset)”
ผมตีีความว่่า ประเทศที่่�คุุณภาพการศึึกษาสููง ใช้้ยุุทธศาสตร์์สร้้าง
“กระบวนทััศน์์พััฒนา” (Growth Mindset) ในครูู ในขณะที่่�ในประเทศที่่�
คุุณภาพการศึึกษาต่ำำ� 
� ครููและคนในวงการศึึกษามีี “กระบวนทััศน์์หยุุดนิ่่�ง”
(Fixed Mindset) และขอเพิ่่�มเติิมว่่า ผู้้�บริิหารโรงเรีียนต้้องเป็็นผู้้�นำำ�  และ
เข้้าร่่วมกระบวนการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวมาแล้้ว 
ขอย้ำำ��ว่่า การพััฒนาครููประจำำ�การ ต้้องทำำ�อย่่างเป็็นระบบ เน้้นทำำ�
ในโรงเรีียนเองเป็็นส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 80 - 90) และต้้องมีีการประเมิินว่่า
ก่่ อ ผลดีี ต่่ อ นัั ก เรีี ย นเพีี ย งใด เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง วิิ ธีี ก ารพัั ฒ นาครููเพื่่� อ ศิิ ษ ย์์
พััฒนาจิิตใจให้้เป็็นครููที่่�รัักศิิษย์์
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การประเมิินและค่่าตอบแทน
การประเมิิ น ครููมีี ห ลายแนวคิิ ด และมีี ก ารประเมิิ น หลายแบบ
ที่่� บ างประเด็็ น มีี ค วามเชื่่� อ และวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ต่่ า งกัั น อย่่ า งขั้้� ว ตรงกัั น ข้้าม 
ในประเทศที่่�ต่่างก็็มีีระบบการศึึกษาโดดเด่่นระดัับโลก 
แบบแรกเป็็นการประเมิินเพื่่�อพััฒนา ใช้้การประเมิินเป็็นข้้อมููล
Feedback สู่่�การออกแบบและดำำ�เนิินการพััฒนาครููหรืือพััฒนาตััวเอง
การประเมิินแบบนี้้�เป็็น Assessment หรืือ Appraisal ไม่่ใช่่ Evaluation
คำำ�เต็็มคืือ Formative Assessment
การประเมิินแบบที่ไ่� ม่่ควรทำำ� คืือประเมิินเพื่่อ� ดููว่่าครููดำำ�เนิินการตาม
รายละเอีียดวิิธีีการและข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนดหรืือไม่่ ที่่�เรีียกว่่า Compliance
Appraisal เพราะจะเป็็นตััวปิิดกั้้�นความสร้้างสรรค์์ของครูู 
สิ่่�งที่่�ควรทำำ�คือื Performance Appraisal เพื่่�อเป็็นข้้อมููลขัับเคลื่่�อน
ยกระดัับคุุณภาพการทำำ�หน้้าที่่�ครูู และการพััฒนาตััวครูู ซึ่่�งในประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นและนอร์์เวย์์ใช้้การประเมิินโรงเรีียน หรืือทีีมครูู ไม่่ประเมิินครููเป็็น
รายคน ประเด็็นว่่า ควรผููกผลการประเมิินเข้้ากัับความดีีความชอบหรืือไม่่
เป็็นเรื่่�องที่่�ถกเถีียงกัันโดยไม่่มีีข้้อยุุติิตายตััว  เช่่น ฟิินแลนด์์และแคนาดา
ไม่่ใช้้ระบบให้้โบนััสตามผลการประเมิิน ส่่วนสิิงคโปร์์ เซี่่ย� งไฮ้้ และครึ่่ง� หนึ่่�ง
ของประเทศในกลุ่่�ม OECD1 มีีระบบโบนััสครูู
1 องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ หรืือ โออีีซีีดีี (Organisation for Economic
Co-operation and Development - OECD) เป็็นองค์์กรระหว่่างประเทศของกลุ่่�มประเทศที่พั่� ฒ
ั นาแล้้ว
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ข้้อสรุุปจาก 2011 International Summit on the Teaching Profession
ที่่�นิิวยอร์์ก  เสนอว่่า Performance Appraisal ต่่อครููเป็็นรายคน ควรทำำ�
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบการพััฒนาครูู ดำำ�เนิินการโดยคนที่่�มีีทัักษะในการ
ประเมิินการสอน ประเมิินการทำำ�หน้้าที่่�ครููอย่่างครบด้้าน ไม่่ใช่่เพีียงดููที่่�
ผลสอบของนัักเรีียน
ประเทศที่่�เขายกเป็็นตััวอย่่างคืือสิิงคโปร์์ ซึ่่�งมีีระบบประเมิินและ
การตอบแทนพิิเศษดัังนี้้�
• ครูทุกคนได้รับการประเมินแบบ Performance Appraisal
ปีละครั้ง โดยกลไกการประเมินในโรงเรียน โดยวัดบทบาทการ
ทำ�ให้นกั เรียนเกิดการพัฒนาครบด้าน การติดต่อประสานงานกับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน บทบาทในการพัฒนาครูในโรงเรียน
การริเริ่มการเรียนรแู้ บบใหม่ ๆ การทำ�ประโยชน์แก่โรงเรียน และ
แก่เพื่อนครู 
• เป้าหมายของการประเมิน เพอื่ กระตุน้ ใหเ้ กิดการเสวนาระหว่าง
ครููกับั Supervisor อย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่อ่� ช่่วยให้้ครููทุุกคนพััฒนา
ตนเอง และติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงได้้ทััน
• ผลของ Performance Appraisal ที่ดีจะช่วยให้ได้รับโบนัส
ร้อยละ 10 - 30 ของเงินเดือน 1 ปี
• ครูทกุ คนต้องเขียนเป้าการพัฒนาตนเองในแต่ละปีการศึกษา
มี สิ ทธิ ใ ช้ เ วลาทำ � งานปี ล ะ 100 ชั่ว โมงเข้าร่ วมกิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนาตนเอง (Professional Development) ให้เข้าเป้าดังกล่าว
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองนี้  หากมีค่าใช้จ่ายก็สามารถ
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ยื่นขอได้ มีการทบทวนตรวจสอบการดำ�เนินการตามเป้าปีละ
2 ครั้ง การทบทวนตรวจสอบนี้เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้อง
ปรับปรุงของครูแต่ละคน (Formative Assessment) สำ�หรับใช้
เป็นเป้าของการพัฒนาของตนเอง จะเห็นว่ากระบวนการนี้เป็น
กลไกช่วยเหลือครูให้สามารถพัฒนาตนเองได้ มากกว่าการ
ไล่จับผิด หรือหาทางกำ�จัดครูที่ด้อยความสามารถ ผลของการ
ทบทวนนี้ จะช่วยใหค้ รสู ามารถเขียนเป้าพัฒนาตนเองในปีตอ่ ไป
ได้อย่างเหมาะสม เป็นคุณต่อตนเอง
การกระจายครูู
การกระจายครููเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของคุุณภาพและความเสมอภาค
ทางการศึึกษา หากไม่่มีกี ารจััดการที่่ดี� ี โรงเรีียนและพื้้�นที่่ที่� มี่� คี วามต้้องการ
ครููดีีสููงที่่�สุุด จะเป็็นที่่�ที่่�ขาดแคลนครููที่่�สุุด
การกระจายครููมีี 2 ประเด็็น คืือ การกระจายเชิิงจำำ�นวน กัับ
การกระจายเชิิงคุุณภาพ
ตามในหนัังสืือเล่่มนี้้ ป
� ระเทศที่่เ� อาใจใส่่กระจายครููตามคุุณภาพ คืือ
จััดให้้ครููที่มี่� ปี ระสบการณ์์และความสามารถต่่างกัันกระจายไปตามโรงเรีียน
อย่่างเท่่าเทีียมกัันคืือ สิิงคโปร์์ และมณฑลเซี่่�ยงไฮ้้ของจีีน
มาตรการกระจายครููไปยัังพื้้�นที่่�ยากจน ห่่างไกล ที่่�ประเทศที่่�เป็็น
ผู้้�นำำ�ของโลกด้้านคุุณภาพการศึึกษาใช้้ ได้้แก่่

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

141

“ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงต้้องเป็็นระบบที่่�
ดึึงดููดคนดีีมีคว
ี ามสามารถ และรัักอาชีีพครูู
เข้้ามาเป็็นครูู และดึึงดููดไว้้ให้้อยู่่�ใน
อาชีีพนี้้�นานหรืือตลอดชีีวิิตการทำำ�งาน”

• ให้ทนุ การศึกษาเพือ่ ดึงดูดคนจากพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการครู ให้เข้า
มาเรีียนครููและกลัับไปทำำ�งานในพื้้�นที่่�นั้้�น เป็็นมาตรการที่่�
ประเทศจีีนใช้้ และ กสศ. ของไทยจะเริ่่�มดำำ�เนิินการในปีี 2563
• ให้เงินเพิมพ
่ เิ ศษแก่ครใู นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ใชใ้ นฟินแลนด์ ญี่ปนุ่
ออสเตรเลีีย และอีีกหลายประเทศทั่่�วโลก ประเทศจีีนเพิ่่�มให้้ 
ร้้อยละ 10 ของเงิินเดืือน
• มีบ้านพักให้ เป็นมาตรการของประเทศจีน
• มีระบบพัฒนาครูผ่านการศึกษาทางไกล
• จัดให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลร่วมมือกันเป็นกลุ่ม มีทรัพยากร
กลางสำำ�หรัับใช้้ร่่วมกััน
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เส้้นทางอาชีีพและบทบาทผู้้�นำำ�
ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงต้้องเป็็นระบบที่่�ดึึงดููดคนดีีมีีความ
สามารถ และรัักอาชีีพครูู เข้้ามาเป็็นครูู และดึึงดููดไว้้ให้้อยู่่�ในอาชีีพนี้้�นาน
หรืือตลอดชีีวิิตการทำำ�งาน
นั่่�นหมายความว่่า ต้้องมีีการออกแบบเส้้นทางความก้้าวหน้้าใน
อาชีีพ ตลอดเวลากว่่า 30 ปีี ของการทำำ�งานเป็็นครูู  โดยที่่�คนดีีมีีความ
สามารถสููง ย่่อมต้้องการแสดงความสามารถ มีีโอกาสแสดงภาวะผู้้�นำำ�
ของตน ทั้้�งในชั้้�นเรีียน ในโรงเรีียน ในระบบการศึึกษาภาพใหญ่่ ในชุุมชน
และในสัังคมวงกว้้าง
ประเทศที่่�มีีระบบนี้้�ชััดเจนที่่�สุุดคืือสิิงคโปร์์ โดยมีีเส้้นทางสู่่�
การเป็็นผู้้�นำำ� 3 เส้้นทาง คืือ 1) เป็็นครููสอนเก่่ง (Master Teacher)
2) เป็็นครููเก่่งวิิชา (Subject Specialist) 3) เป็็นครููใหญ่่ ทั้้ง� สามเส้้นทาง
นี้้�ค่่าตอบแทนเท่่ากััน และเป็็นความสำำ�เร็็จทางวิิชาชีีพที่่�เท่่าเทีียมกััน
ระบบเส้้นทางอาชีีพครููที่่�ผิิดคืือ ยกย่่องสายบริิหารสููงกว่่า และ
มอบหมายงานด้้านการบริิหารที่่�มีีขั้้�นตอนมากมายจนไม่่ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�นำำ�
เพื่่อ� ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียน ผลสุุดท้้ายคืือ คุุณภาพการศึึกษา
ของประเทศตกต่ำำ�� 
สิิงคโปร์์มีีนโยบายและระบบที่่�ชััดเจนในเรื่่�องเส้้นทางอาชีีพครูู คืือ
ดึึงดููดคนดีีมีคี วามสามารถมาเป็็นครูู และสนัับสนุุนให้้ได้้แสดงความสามารถ
แสดงผลงาน ยกระดัับความสามารถและผลงานขึ้้�นไปตลอดเส้้นทาง
การเป็็นครูู รวมทั้้�งมีีโอกาสแสดงภาวะผู้้�นำำ�ตามความถนััดของตน ทำำ�ให้้
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เกิิดความพึึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีีการออกแบบสอบถามครูู
สิิงคโปร์์ว่า่ อยู่่�ในวิิชาชีีพนี้้�เพราะอะไร คำำ�ตอบคืือ รายได้้ดีี บรรยากาศและ
วััฒนธรรมการทำำ�งานในโรงเรีียนดีี เป็็นวััฒนธรรมเชิิงบวก มีีเป้้าหมายที่่�
สููงส่่ง และมีีโอกาสก้้าวหน้้าทางวิิชาชีีพ
จีีนแบ่่งครููเป็็น 4 ระดัับ ผลงานสำำ�หรัับเลื่่อ� นระดัับคืือคุุณภาพการสอน
และการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงครููที่่�อ่่อนอาวุุโส ในระดัับสููงสุุดต้้องมีีผลงานวิิจััยและ
ตีีพิิมพ์์ เมื่่�อเส้้นทางอาชีีพครููสููงขึ้้�น ครููจะทำำ�หน้้าที่่�กว้้างขึ้้�น เช่่น ออกแบบ
หลัักสููตร พััฒนาวิิชาชีีพครูู และสนัับสนุุนครููคนอื่่�น ๆ ในโรงเรีียน พื้้�นที่่�
และมณฑล ครููดีีเด่่นจะได้้รัับการยกย่่องในวัันครููแห่่งชาติิ
ฟิิ น แลนด์์ ต่่ า งจากจีี น เพราะเป็็ น ประเทศเล็็ ก  และโครงสร้้าง
วิิชาชีีพครููเป็็นโครงสร้้างที่่�แบนราบ (Flat) และค่่าตอบแทนก็็ไม่่สููงมาก 
แต่่ครููก็็มีีความรัับผิิดชอบสููงต่่อการวางแผนหลัักสููตร ดููแลและประเมิิน
ความก้้าวหน้้าของศิิษย์์ การได้้รัับความคาดหวัังสููง และได้้รัับการยกย่่อง
สููงจากสัังคม โดยมีีอิิสระในการทำำ�งาน เป็็นเครื่่�องจรรโลงใจให้้คนอยาก
เป็็นครูู โดยที่่เ� วลาสอนในชั้้น� เรีียนของแต่่ละวัันสั้้�น ครููจึึงมีีเวลาทำำ�งานอื่่น� ๆ
ที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของศิิษย์์ และพััฒนาวิิชาชีีพของตนเองและเพื่่�อนครูู 
คืือครููฟิินแลนด์์พััฒนาวิิชาชีีพทั้้�งด้้านลึึกและด้้านกว้้าง ในด้้านกว้้างคืือ
ทำำ�งานร่่วมกัับระบบการศึึกษา ชุุมชน และสัังคมด้้วย เพื่่�อการพััฒนา
นัักเรีียน
หััวใจสำำ�คััญคืือ ต้้องจััดระบบวิิชาชีีพครููให้้เป็็น Knowledgebased Profession ซึ่่�งหมายความว่่า ต้้องมีีการเรีียนรู้้�อยู่่�ตลอดเวลา
ระบบเส้้นทางวิิชาชีีพต้้องใช้้หลัักการนี้้�
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ในสหรััฐอเมริิกา ในหลายกรณีี สหภาพครููตั้้�งหน้้ารัักษาผลประโยชน์์
ของครูู  โดยไม่่สนใจเรื่่�องคุุณภาพผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนรู้้� สหภาพครูู
กลายเป็็นอุุปสรรคของคุุณภาพการศึึกษา แต่่ในฟิินแลนด์์ และแคนาดา
สหภาพครููเป็็นภาคีีพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาอย่่างได้้ผลดีี
ผมขอย้ำำ��บทบาทผู้้�นำำ�ของครูู  3 เส้้นทางอาชีีพครููของสิิงคโปร์์ว่่า
ระบบการศึึ ก ษาเป็็ น ระบบที่่� ซัั บ ซ้้อนและเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
(Complex Adaptive Systems) การออกแบบโครงสร้้างวิิชาชีีพครููแบบ
สิิงคโปร์์ เป็็นการรู้้�เท่่าทัันธรรมชาติิของระบบการศึึกษา
พัั ฒนาผู้�บ
้ ริิหารโรงเรีียน
ระบบการศึึกษาในประเทศที่่�คุุณภาพการศึึกษาต่ำำ��มัักแก้้ปััญหา
แบบซ้ำำ��เติิมความผิิดพลาด โดยความตั้้�งใจดีี คืือ ระบบบริิหารส่่วนกลาง
เข้้าไปกำำ�หนดมาตรฐานและวิิธีีการดำำ�เนิินการในโรงเรีียน แล้้วครููและ
ผู้้�บริิหารต้้องส่่งรายงานต่่อส่่วนกลาง ระบบนี้้�พิิสููจน์์แล้้วพิิสููจน์์อีีกว่่า
ประสบความล้้มเหลว 
การพััฒนาผู้้บ� ริิหารโรงเรีียนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบพััฒนาบุุคลากร
การศึึกษา และระบบพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา มีีหลัักการสำำ�คัญ
ั สกััดจาก
ประสบการณ์์ของประเทศที่่�มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาเป็็นเลิิศระดัับโลก 
ดัังต่่อไปนี้้�
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“การพัั ฒนาผู้้�บริิหารโรงเรีียน

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบพัั ฒนา
บุุคลากรทางการศึึกษา
และระบบพัั ฒนาคุุณภาพการศึึกษา”

• ผู้บริหารโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้บริหาร” ที่เน้น
บทบาท 4b คือ Bells, Buildings, Budgets, และ Buses มาเป็น
“ผู้น�ำ การพัฒนาคุณภาพ” ซึง่ หมายถึง พัฒนา 1i (Instructional
Leadership) โดยมุ่งผลกระทบสุดท้าย คือสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ของนักเรียน การบริหารโรงเรียนโดยไม่ต้องรับผิดรับชอบต่อ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นระบบการบริหารที่เลว 
OECD ได้ทบทวนประสบการณ์และเสนอว่า ผู้บริหารที่ดีต้อง
รับผิดชอบ 4 เรื่อง คือ (1) ส่งเสริม พัฒนา และประเมิน
ระบบการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียน (2) กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะของ
นักเรียน วัดความก้าวหน้า และพัฒนาต่อเนื่อง (3) ใช้
ทรัพยากรอย่างมียทุ ธศาสตร์ โฟกัสเป้าทีก่ ารเรียนรูข้ องครู
และนักเรียน (4) สร้างหุ้นส่วนกับชุมชน องค์กรทางสังคม
และมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
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• มีกลไกสร้างความต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลีย่ นครูใหญ่หรือผู้น�ำอื่น ๆ
ตััวอย่่างรััฐออนแทรีีโอ แคนาดา คณะกรรมการโรงเรีียนได้้รัับ
งบประมาณจากกระทรวงศึึกษาธิิการให้้จััดแผนและกระบวนการ
พััฒนาผู้้�มีีความสามารถ (Talent Development) ในโรงเรีียน
สำำ�หรัับรัับช่่วงการเป็็นครููใหญ่่ เมื่่�อครููใหญ่่ท่่านเดิิมออกไป 
• ใช้ “มาตรฐาน” (Standards) เป็นเครื่องมือพัฒนาครแู ละโรงเรียน
ไม่่ ใ ช่่ เ พีี ย งทำำ� เพื่่� อ บรรลุุ ต ามมาตรฐาน ตัั ว อย่่ า ง ฟิิ น แลนด์์
บทบาทภาวะผู้้�นำำ�ไม่่ได้้โฟกััสที่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� แต่่โฟกััสที่่�
การสร้้างเงื่่�อนไขหรืือสภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งเสริิมผลสำำ�เร็็จ ได้้แก่่
การมีีเป้้าหมายร่่วมกััน การมีีครููชั้้�นเลิิศ และการทำำ�งานโดยใช้้
ภาวะผู้้�นำำ�ร่่วมกััน
• ครูใหญ่ทุกคน เคยเป็นครูที่ท�ำหน้าที่สอนมาก่อน อยู่ในระบบ
ของฟิินแลนด์์และสิิงคโปร์์
• ครูใหญ่และทีมงาน เป็นผู้น�ำองค์กรยุคใหม่ ใช้หลักการบริหาร
คล้้ายระบบธุุรกิิจ เป็็นระบบของสิิงคโปร์์
• ใช้ระบบ “เลือกแล้วฝึก” ไม่ใช่ระบบ “ฝึกแล้วเลือก” เป็นระบบ
ของสิิงคโปร์์ คืือ ครููที่่�เลืือกมาแล้้วเป็็นอย่่างดีี เมื่่�อเข้้ามาเป็็นครูู
ในช่่วง 3 ปีีแรกจะมีีระบบพี่่�เลี้้�ยง ฝึึก และประเมิินหาความถนััด
และความชอบส่่วนตััว  เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เติิบโตสู่่�ภาวะผู้้�นำำ�ใน
เส้้นทางนั้้�น รวมทั้้�งเส้้นทางการเป็็นผู้้�บริิหารโรงเรีียน ผมมองว่่า
เป็็นระบบที่่�ประสิิทธิิภาพสููง การสููญเปล่่าน้้อย
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โปรแกรมพัั ฒนาผู้้�นำำ�ทางการศึึกษาของ
สิิงคโปร์์
ครููที่ทำ่� �ำ งานดีี มีคี วามสามารถสููง (Talented) และเหมาะที่่จ� ะส่่งเสริิม
ให้้เป็็นผู้้บ� ริิหาร จะได้้เข้้ารัับการอบรม LEP (Leader in Education Program)
เป็็นหลัักสููตรอบรมเต็็มเวลา 6 เดืือน โดยครููได้้รัับเงิินเดืือนเต็็ม  และมีี
งบประมาณสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การไปศึึกษาดููงานต่่างประเทศ
2 สััปดาห์์ อ่่านแล้้วผมตีีความว่่า คล้้ายหลัักสููตร วปอ.2 ด้้านการศึึกษา
(ของสิิงคโปร์์) แต่่ของเขาจััดให้้แก่่ครููดีีมีคี วามสามารถสููงตั้้�งแต่่อายุุไม่่ถึงึ
30 ปีี สิิงคโปร์์เชื่่�อในความสามารถของคนอายุุน้้อยที่่�คััดสรรมาอย่่างดีี
เป้้าหมายของ LEP คืือ เพื่่�อพััฒนาผู้้�นำำ�โรงเรีียนที่่�มีีความสามารถ
เปลี่่�ยนแปลงโรงเรีียนให้้เป็็น “ชุุมชนเรีียนรู้อ้� ย่่างมีีนวััตกรรม” (Innovative
Learning Community) ที่่�สามารถเอื้้�อให้้นัักเรีียนและครููมีีทัักษะสร้้าง
นวััตกรรม ในสัังคมและเศรษฐกิิจฐานความรู้้� และฐานการเรีียนรู้้�
การเรีียนใน LEP เป็็นกระบวนการเรีียนรู้้เ� ชิิงปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ (Interaction
-based Learning) ทั้้�งสิ้้�น เพื่่�อพััฒนาผู้้�บริิหารการศึึกษาที่่�มีีความสัันทััด
ต่่อการจััดหรืือสนัับสนุุนกระบวนการดัังกล่่าวในโรงเรีียน

2 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
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กระบวนการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว เน้้น 3 กระบวนการ คืือ
1.	สาระความรู้ (Knowledge Content) เรียนรู้โดยการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้  และพัฒนาทักษะ “การสานเสวนาเชิงวิชาชีพ”
(Professional Dialogue) และการคิดอย่างลึก (Critical Thinking) ตัวอย่าง
เรื่องสำ�คัญ ๆ ได้แก่ การทำ�ให้ผลประกอบการขององค์กรถึงขีดสูงสุด
ยุทธศาสตร์และเอกลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมต่อ e-Learning การออกแบบหลักสูตรใหม่และการประเมิน
การสร้างวิสัยทัศน์ การนำ�ทีม  เป็นต้น มีการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
2 สัปดาห์ เพื่อกระตุกความคิดเกี่ยวกับการศึกษา เมื่อกลับมาผู้เข้ารับ
การอบรมต้องนำ�เสนอสรุปข้อเรียนรู้ของตนต่อสมาชิกกลุ่มและผู้สนใจ
ผมตีความว่า “สาระความรู้” ในที่นี้  หมายถึงสาระความรู้ด้าน
การบริหารการศึกษา
2. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ทำ�โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มละ 6 คน ทำ�โครงการที่มีนัยต่อการศึกษา
ของประเทศสิงคโปร์ในอนาคต เช่น โครงการโรงเรียนต้นแบบของสิงคโปร์
ใน 15 ปีข้างหนา้ ซึง่ ทีมงานตอ้ งคน้ คว้าหาข้อมูล นำ�มาทำ�นายอนาคตแล้ว
ออกแบบโรงเรียน ที่ระบุเป้าหมาย หลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู้ การประเมิน
การพัฒนาครู การบริหารโรงเรียน นำ�เสนอต่อประชาคมของ NIE และ
ต่อประชาคม Singapore Superintendents
3. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) ผู้เข้ารับ
การอบรมแต่ ล ะคน ได้ รั บ มอบหมายให้ ร่ วม งานกั บ โรงเรี ย น 1 แห่ ง
ตลอดเวลา 6 เดือน ต้องวางแผน และดำ�เนินการกิจกรรมสร้างนวัตกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน
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“ต้้องดึึงดููด ฝึึก และรัักษาคนดีี

มีีความสามารถสููงไว้้ในระบบ
และจััดสภาพบรรยากาศการทำำ�งาน
ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�สููง โดยใช้้หลััก
High Expectation, High Support”
บทเรีียนต่่อประเทศไทย
เรื่่� อ งราวในบัั น ทึึ ก ตอนนี้้� เป็็ น เรื่่� อ งทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ ข องระบบ
การศึึกษา ที่่�จะต้้องผลิิต พััฒนา และจััดการ เพื่่�อให้้ทำำ�หน้้าที่่�ได้้ผลดีีใน
สภาพเศรษฐกิิจและสัังคมฐานความรู้้�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วและ
ไม่่แน่่นอน ต้้องดึึงดููด ฝึึก และรัักษาคนดีีมีคี วามสามารถสููงไว้้ในระบบ
และจััดสภาพบรรยากาศการทำำ�งานให้้เกิิดการเรีียนรู้้�สููง ใช้้หลััก High
Expectation, High Support
หากพิิเคราะห์์สาระในแต่่ละหััวข้้อย่่อยในบัันทึึกตอนนี้้� จะเห็็นว่่า
มีีหลากหลายประเด็็นที่่�ระบบการศึึกษาไทยเพลี่่�ยงพล้ำำ��  หลงใช้้หลัักการ
และมาตรการผิิด ๆ ที่่�ควรต้้องแก้้ไขโดยเร็็ว เขตพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา
ควรศึึกษาประเด็็นเหล่่านี้้�ให้้ถ่่องแท้้  และหาทางแก้้ไขระบบที่่�ผิิดพลาด
โดยเร็็ว ข้้อแนะนำำ�ของผมคืือ อย่่าเน้้นใช้้มาตรการเชิิงลบ ให้้ใช้้มาตรการ
เชิิงบวก ใช้้หลัักสร้้างความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างผลสััมฤทธิ์์�ทาง
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การศึึกษาที่่�สููงขึ้้�นอย่่างเป็็นขั้้น� เป็็นตอน โดยใช้้หลััก High Expectation,
High Support
หลัักการพื้้�นฐานที่่ใ� ช้้ในประเทศที่่คุ� ณ
ุ ภาพการศึึกษาสููงระดัับโลกคืือ
• ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ของระบบการศึกษาอย่างจริงจัง
• โฟกัสทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
และวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน
• เน้นเสาะหาคนดีมีความสามารถ (Talent) แล้วพัฒนาและ
ส่่งเสริิมให้้เป็็นผู้้�นำำ�
• ใช้ระบบ CQI - Continuous Quality Improvement
ในระบบงาน และระบบพััฒนาคน

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

“คนดีีมีีความสามารถ

คืือพลัังของแผ่่นดิิน
หาให้้พบแล้้วสนัับสนุุนให้้เติิบโต”
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โรงเรีียนตามรููปแบบปััจจุุบััน
ไม่่ใช่่โรงเรีียนในอนาคต
การยกระดัับความทัันสมััย
ของโรงเรีียน และระบบการศึึกษา
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�อยู่่�ตลอดเวลา
และบางครั้้�งต้้อง Disruptive
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8
ยกระดัับความทัันสมััยของ
หลัักสููตร การเรีียนการสอน
และการประเมิิน
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บทนี้  ตีความจากหนังสือ A World-Class Education: Learning
from International Models of Excellence and Innovation (2012)
บทที่ 5 Modernizing Curriculum, Instruction and Assessment
มาตรฐานระดัับโลก
มาตรฐานการศึกษาหมายถึงข้อกำ�หนดเป้าหมายผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียน ที่ต้องกำ�หนดให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ในยุคสมัย ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรมทีเ่ ชอื่ มโยงกัน
ทั่วโลก แต่ละประเทศจึงต้องระดมความคิด กำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ของตน ทีเ่ ป็นมาตรฐานทีไ่ ม่เพียงผู้เรียนพัฒนาไปเป็นพลเมืองของประเทศ
เท่านั้น ยังต้องเป็นพลเมืองโลกด้วย
ต้ อ งไม่ ห ลงให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ข้ อ เขี ย นมาตรฐานมากกว่ า
มนุษย์ ซึ่งในที่นี้คือครู กล่าวใหม่ว่า กระบวนการพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษาต้องดำ�เนินการแบบ “มีส่วนร่วม” อย่างกว้างขวาง โดยครูมีบทบาท
ทำ�ความเข้าใจสภาพสังคมในอนาคต และนำ�มาร่วมกนั กำ�หนดมาตรฐาน
การศึกษา กระบวนการ จะช่วยให้วงการครู เข้าใจแจ่มแจ้งว่า เพื่อบรรลุ
มาตรฐานนั้น ตนเองจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
การเขียนมาตรฐานเป็นเพียงจุดเริ่มต้น งานที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ การ
ดำ� เนิ น การให้ แ ก่ นัก เรีย นเพื่อให้ผลลัพธ์ก ารเรี ย นรู้ข องนั กเรี ย น
บรรลุมาตรฐานนนั้  กล่าวใหม่วา่ มาตรฐานต้องนำ�ไปสู่แนวทางจัดการ
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“มาตรฐานการศึึกษาหมายถึึง ข้้อกำำ�หนด

เป้้าหมายผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนที่่�
ต้้องสอดคล้้องกัับยุุคสมััย ซึ่่�งในปััจจุุบัน
ั
เป็็นสัังคมและเศรษฐกิิจนวััตกรรมที่่�เชื่่�อมโยง
กัันทั่่�วโลก แต่่ละประเทศจึึงต้้องกำำ�หนด
มาตรฐานการศึึกษาที่่�ไม่่เพีี ยงผู้้�เรีียนพัั ฒนา
ไปเป็็นพลเมืืองของประเทศเท่่านั้้�น
ยัังต้้องเป็็นพลเมืืองโลกด้้วย”
เรียนรู้ (Instruction) ที่มีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการคือ มุ่งเป้า (Focus)
เอาจริงเอาจงั หรือมีความลุม่ ลึก (Rigor) หรือไม่ผวิ เผิน และมีความ
กลมกลืนสอดคล้อง (Coherence) กันในหลากหลายมิติ ซึง่ เป็นลักษณะ
ของการจัดการเรียนรู้ของประเทศที่คุณภาพการศึกษาสูงเป็นอันดับต้น ๆ
ของโลก 
ที่สำ�คัญคือ มาตรฐานดังกล่าวต้องพัฒนาขึ้นโดยมีข้อมูล
หลักฐานรองรับ ไม่ใช่คิดขึ้นมาลอย ๆ หรือเขียนตามอย่างประเทศอื่น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ต้อง “ซับซ้อน” (Complex) ที่ไม่ใช่เพียงแค่
“รู้” แต่ต้องเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่หลาก
หลายได้ คือไม่ใช่เพียงระบุว่ารู้ แต่ต้องระบุว่าสามารถนำ�ความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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มาตรฐานเป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ม ต้ น งานหลั กคื อ การเขี ย นสาระวิ ช า
(Content) ที่มีคุณภาพสูง (อยู่ในรูปหนังสือ หรือสื่อออนไลน์) เชื่อมโยงสู่
โปรแกรมสร้างครูใหม่ และโปรแกรมพัฒนาครูประจำ�การ และการประเมินผล
ที่มคี วามละเอียดซับซ้อน จึงจะบรรลุเป้าหมายการศึกษาคุณภาพสูงได้จริง
ทัักษะใหม่่สำำ�หรัับสัังคมนวััตกรรมโลกาภิิวััตน์์
การเขีียนทัักษะใหม่่ที่่�ต้้องการแบบกว้้าง ๆ ใช้้คำำ�โต ๆ ไร้้จุุดเน้้น
เป็็นจุุดอ่่อนของวงการศึึกษาของประเทศที่่�มีีคุุณภาพการศึึกษาต่ำำ�� 
ในภาพรวม  สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ มีลักษณะสำ�คัญ
4 ประการ ที่ใช้เป็นประเด็นหลักในการกำ�หนดมาตรฐาน คือ
1. มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ให้ความสำ�คัญต่อความยัง่ ยืน (Sustainability) ของทรัพยากร
3. คำ � นึ ง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงส่ ง ผลกระทบต่ อ กั น และกั น ทั่ว โลก 
(Global Interdependent)
4. ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven)
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มีีสมรรถนะสููงด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ผมมี ค วามเห็ น เพิ่ม เติ มว่ า ในยุ ค นี้ต้ อ งเพิ่ ม “วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีนัยด้านการดำ�เนินการแบบ “ฝ่ายผู้ใช้
เป็นผู้กำ�หนด” (Demand-pull) ไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีทแี่ ยกตัว
จากฝ่ายผู้ใช้ ที่เรียกว่า “ฝ่ายชีวิตจริง” (Real Sector) ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนต้องทำ�ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีบนฐานชีวิตจริง ปฏิบัติการจริง เพื่อเชื่อมโยงไปเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต ครูอาจารย์ต้องสามารถจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้ศษิ ย์เข้าใจวิทยาศาสตร์ในสภาพชีวติ จริงได้
นักเรียนต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง วิทยาศาสตร์แท้ (Science)
กับวิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience) และสามารถตัดสินใจโดยการ
ใช้ข้อมูลหลักฐานในเรื่องใหม่ ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วัน เช่น
รถไฟความเร็วสูง สเต็มเซลล์ พลังงานทางเลือก เป็นต้น กล่าวง่าย ๆ คือ
ต้องไม่ถูกหลอกด้วยการโฆษณาชวนเชื่อแบบผิด ๆ
ทีส่ �ำ คัญยิง่ คือ มีครูที่มคี วามรู้ความสามารถสูง มีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกันระหว่างพื้นทีน่ อ้ ยมาก มีวธิ ดี �ำ เนินการอย่างได้ผล
ในการลดช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม และมีการเชื่อมต่อ (Alignment) อย่างดี ระหว่าง
มาตรฐาน หลักสูตรการฝึกครู และการประเมิน
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การจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศที่
คุณภาพการศึกษาสงู  มีลกั ษณะร่วมสำ�คัญคอื  วิชาทีเ่ รียนในแต่ละชัน้ เรียน
มีระดับความรู้ที่สูงหรือก้าวหน้ามาก เช่น ในประเทศจีน นักเรียนทุกคนที่
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีความรดู้ า้ นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สูงมาก วิชาเหล่านี้ได้แก่ พีชคณิต เรขาคณิต ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี
ข้อเรียนรู้ในประเด็นนีเ้ กีย่ วกับการศึกษาไทยคือ ระบบของเราแยกนักเรียน
สายศิลป์ออกมา ให้ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือเรียน
น้อยมาก เป็นแนวทางทีถ่ ูกตอ้ งสำ�หรับคุณภาพพลเมืองในอนาคตหรือไม่

สิ่งที่พึงระวังอย่างยิ่งคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้มีลักษณะกว้าง
และตื้น และเน้นท่องนิยามศัพท์ต่างๆ แทนที่จะเน้นความเข้าใจ
หลักการ และการประยุกต์ใช้ความรนู้ นั้ ในการแก้ปญ
ั หา และในการ
ตั้งคำ�ถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องคือการจุดประกายความใคร่รู้ และ
ความพิศวงหลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่าวิธีจัดการเรียนรู้
แบบตั้งข้อสงสัย (Inquiry Method) โดยมีหลักการสำ�คัญคือ เรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ในมิติที่ลึก  เข้าไปถึงระดับคุณค่า ไม่ใช่โดยท่องความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเรียนรู้ในระดับตื้น

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

159

คำ�แนะนำ�ภาคปฏิบัติต่อโรงเรียน มีดังนี้
• ลดการสอนแบบถ่ายทอดความรู้สำ�เร็จรูป เพิ่มการเรียนในห้อง
ปฏิบตั กิ ารและการทำ�โครงการ เขาแนะนำ� Online Laboratory1
• ครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ ร่วมกันวิเคราะห์ทำ�ความ
เข้าใจข้อสอบ PISA2 นำ�มาใช้ในการสอน
• สร้ า งความร่ วมมื อ ดำ � เนิ น การทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ กั บ
โรงเรียนในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น GLOBE’s Program3 ของ
NASA และโครงการ ilearn4 ที่จริงเราสามารถนำ�มาใช้สร้าง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง หรือระหว่างโรงเรียนใน
ต่างภาคในประเทศไทยก็ได้ หรือร่วมมือกับโรงเรียนในประเทศ
เพื่อนบ้านก็ได้

“การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ถููกต้้องคืือการ

จุุดประกายความใคร่่รู้้� และความพิิ ศวง
หลงใหลในวิิชาวิิทยาศาสตร์์ ที่่�เรีียกว่่า
วิิธีีจััดการเรีียนรู้้�แบบตั้้�งข้้อสงสััย
(Inquiry Method)”
1

2

3

4
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มีีความลึึกซึ้้�งจริิงจัังด้้านเศรษฐกิิจยั่่�งยืืน
เรื่องนี้อาจเรียกว่า Environmental Literacy หรือ Sustainable
Education ซึ่งมีหลักการว่า นักเรียนควรได้ทำ�สิ่งต่อไปนี้
• เข้าใจพลวัตของระบบสิง่ มีชวี ติ และปัจจัยทีส่ รา้ งการเปลีย่ นแปลง
ของระบบ พัฒนาการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) ว่า
ตนเองมีทางเลือกอย่างไรบ้าง เพื่ออนาคตของตนเอง และของ
เพื่อนร่วมโลก
• เข้าใจทฤษฎี เศรษฐกิ จ ยั่ ง ยื น และเข้าใจว่ า พฤติ ก รรมของ
ปัจเจกบุคคลส่งผลกระทบต่อ “สุขภาวะ” ของดาวเคราะห์โลก 
อย่างไร
• ตระหนั ก ในความเชื่ อ มโยงพึ่ ง พาอาศั ย ต่ อ กั น และกั น ของ
สรรพชีวิตในโลก ที่เรียกว่า “สหสุขภาวะ” (Healthy Commons)
และทุกคนมีส่วน “ให้” แก่ Commons เพื่อชีวิตที่ดีร่วมกันใน
ระยะยาว
• มีทกั ษะและจริตในการทำ�งานร่วมกบั คนที่มพี นื้ ฐานแตกต่างกัน
เพอื่ ร่วมกนั ออกแบบและดำ�เนินการเพอื่ สุขภาวะร่วมกนั ในชุมชน
ตัวอย่างการดำ�เนินการในโรงเรียนมีมากมาย เช่น
• โรงเรียนระดับประถมศึกษาให้นักเรียนตรวจสอบรูปแบบการใช้
ที่่ดิ� นิ ในชุุมชนใกล้้เคีียง และทำำ�ความเข้้าใจว่่าสภาพเช่่นนั้้�นมีีผล
อย่่างไรต่่อระบบนิิเวศอาจให้้นัักเรีียนทำำ�สวน เพื่่อ� ศึึกษาการใช้้น้ำำ� 
�

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

161

• โรงเรียนระดับมัธยมต้น สร้างหน่วยการเรียนรู้สหวิชา ให้ครูวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา และคณิตศาสตร์ ร่วมกนั ศึกษา
ประเด็นด้านสภาพแวดล้อม นำ�มาสร้างบทเรียน
• โรงเรียนระดับมัธยมปลายใหน้ กั เรียนจัดทีมท�ำ โครงงานในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพแวดลอ้ ม เช่น ในสหรัฐอเมริกามี Habitable
Planet Project (www.edc.org/projects/)
• นักเรียนใช้ Energy Modeling Software ศึกษารูปแบบการใช้
พลังงานในโรงเรียน แล้วดำ�เนินการปรับปรุงเพอื่ อนุรกั ษ์พลังงาน
• โรงเรียนร่วมมือกับเกษตรกร เพอื่ ส่งเสริมการใช้วัตถุดบิ ออร์แกนิก
ผลิตอาหารให้นักเรียนบริโภค
• มีแหล่งเอกสารประกอบการสอนเพอื่ การนี้มากมาย เช่น National
Science Foundation, National Institute of Health, Environmental Protection Agency, Cloud Institute for Sustainable
Education ครูไทยแต่ละโรงเรียนควรทำ�กระบวนการ PLC
เพื่อค้นหาแหล่งเอกสารประกอบการสอนด้านนิเวศวิทยาใน
ประเทศไทย
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พัั ฒนาความรู้้�และทัักษะเกี่่�ยวกัับสัังคมโลก
หัวใจของเรื่องนี้คือ โลกมนุษย์เชื่อมโยงถึงกันหมด การศึกษา
จึงต้องสร้างสมรรถนะ 3Cs เพื่อการนี้ คือ Compete (แข่งขัน)
Connect (เชื่อมโยง) และ Cooperate (ร่วมมือ) การศึกษาจึงต้อง
ครอบคลุมความรู้โลกนอกขอบเขตประเทศของตน เพื่อเตรียมไป
เป็นคนทำ�งานและเป็นพลเมืองทั้งของประเทศตนและของโลก
นักเรียนต้องเรียนรู้การทำ�งานร่วมกันกับคนในประเทศอื่น และในต่าง
วัฒนธรรม ความรดู้ า้ นภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของต่างประเทศ
รวมทั้งการฝึกทักษะการทำ�งานร่วมกับคนที่มีพื้นฐานแตกต่างจากตนเอง
จึงมีความสำ�คัญยิ่ง
สมรรถนะนีเ้ รียกว่า Global Competence หรือ Global Literacy
ซึ่งมีผู้นิยามว่า หมายถึง “ความสามารถใช้ความรู้และทักษะในการ
ทำ�ความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ในโลกที่ความซับซ้อน แตกต่าง
และเชื่อมโยงถึงกัน เพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา” อาจมองอีกมุมหนึ่งว่า

“หััวใจของการพัั ฒนาความรู้้�และทัักษะ

เกี่่�ยวกัับสัังคมโลกคืือ โลกมนุุษย์์เชื่่�อมโยง
ถึึงกัันหมด การศึึกษาจึึงต้้องครอบคลุุม
ความรู้้�โลกนอกขอบเขตประเทศของตน
เพื่่� อเตรีียมไปเป็็นคนทำ�ำ งานและเป็็นพลเมืือง
ทั้้�งของประเทศตนและของโลก”
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เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ�ของนักเรียนในชุมชนของตน ในประเทศ
ของตนและในโลก 
การพัฒนาสมรรถนะนี้ ไม่ควรแยกเป็นวิชาต่างหาก ควรบรู ณาการ
อยู่ในทุกวิชา
Asia Society ได้จัดตั้ง Center for Global Education ซึ่งมี
International Study Network5 ทำ�หน้าที่ส่งเสริม Global Competence
ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ
ผู้เขียน (Vivien Stewart) สรุปแนวทางดำ�เนินการ 6 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
สร้างวิสัยทัศน์เรียนรู้โลก  โดยปรับปรุงข้อความระบุพันธกิจ
และสมรรถนะของผู้จบการศึกษา ให้สะท้อนการเรียนรู้แบบนานาชาติ
1

ดำ�เนินการเกี่ยวกับครูอาจารย์ โดยรับครูที่สนใจเรื่องราวของ
ต่างประเทศ ส่งเสริมโอกาสไปต่างประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมกจิ กรรมพัฒนาครู
ที่ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวของต่างชาติ
2

จัดการสาระวิชาให้มีสาระนานาชาติมากขึน้ ในทุกวชิ า บรรจุมติ ิ
ด้านนานาชาติลงไปในทุกวิชา
3

ให้เรียนภาษาสำ�หรับสื่อสารได้ทั่วโลก  รวมทั้งภาษาที่ไม่มี
การสอนบ่อยนัก 
4

5
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เข้าถึงแหล่งข้อมูลจากทั่วโลกโดยใช้ไอซีที มีความร่วมมือกับ
ต่างชาติ จัดรายวิชานานาชาติออนไลน์
5

ขยายประสบการณ์ของนักเรียน โดยจัดให้มีการเรียนรู้รับใช้
สังคมที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
6

ในปัจจุบัน โดยรอบโรงเรียนมักมีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้าน
นานาชาติ เช่นที่อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีคนญี่ปุ่นเข้ามาทำ�งาน
อยู่มาก ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ก็มี
ชาวญี่ปนุ่ อาศัยอยใู่ นคอนโดฯ ใกลๆ้ จำ�นวนมาก และมักมคี นจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นมาทำ � งานในเมืองไทย โรงเรี ย นสามารถใช้ ค นเหล่ า นี้ เ ป็ น
“อาสาสมัครผู้ช่วยครู” ทำ�หน้าที่ให้ความรู้ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
ส่่งเสริิมความสร้้างสรรค์์ และทัักษะการเรีียนรู้้�
ในยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานความรู้ การศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นา
ความสร้างสรรค์ เพื่อนำ�ไปสู่ทักษะสร้างนวัตกรรม  เพื่อให้พลเมืองไทย
มีสมรรถนะในการดำ�รงชีวติ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วพลิกผนั อยกู่ บั
สภาพสังคมที่มีความซับซ้อน และความไม่ชัดเจน หรือมองได้หลายแง่
หลายมุม  การศึกษาต้องมุง่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ค้นหา ตรวจสอบ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อเลือกนำ�มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่คุ้นเคย ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ (Learning how to
learn) ไปโดยปริยาย
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ประเทศที่การศึกษามีคุณภาพสูงระดับโลกเอาใจใส่เรื่องการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ โดยการ
ทำ�ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะในการเป็น “ผู้เรียนที่กำ�หนดการเรียนรู้
ของตนเอง” (Self-directed Learner) โดยที่สภาพชั้นเรียนแตกต่างจาก
“ห้องสอน” ที่นักเรียนมุ่งฟัง (และเชื่อฟัง) ครู เปลี่ยนไปเป็น “ห้องทำ�งาน”
(Studio) ของนักเรียน ที่นักเรียนค้นคว้าและทำ�กิจกรรมเป็นทีม  เพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน หรือทำ�กิจกรรมคนเดียว เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตัว  แล้วนำ�
มาใคร่ครวญสะท้อนคิด (Reflection) ร่วมกัน โดยครูทำ�หน้าที่โค้ช หรือ
ทำ�หน้าที่จัด Scaffolding ให้แก่ศิษย์ เพื่อให้เกิดทักษะขั้นสูง (Higher
Order Skills) และฝึกการคิดอย่างลึกซึ้ง (Deep Thinking)
ความสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากการปิ๊งแว้บ แต่เกิดจากกระบวนการ
ที่ซับซ้อน หนังสือบอกว่ามี 5 องค์ประกอบเป็นอย่างน้อย คือ
1

ความรู้ มีความรเู้ รอื่ งนัน้ อย่างทะลุปรุโปร่ง และรเู้ รอื่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
พอประมาณ 

2

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่การตีความข้อมูลหลักฐานด้วย
มุมมองใหม่ ๆ การคิดหาวิธกี ารประยุกต์ความรใู้ นแนวทางใหม่

3

แรงจูงใจ ที่มาจากความอยากรอู้ ยากเห็น มีความสนใจส่วนตัว
อดทนทำ�ต่อเนอื่ ง กล้าเสีย่ ง ไม่กลัวความไม่ชดั เจนหรอื กำ�กวม

4

ความเข้าใจเรื่องการคิด (Metacognition) มีความตั้งใจที่จะ
สร้างสรรค์ ซึ่งผมตีความว่า ไม่กลัวผิด

5

สภาพแวดล้อม ทีส่ ง่ เสริมแรงขับดันจากภายในบุคคล มีความ
ร่วมมือ และไม่ตำ�หนิหรือลงโทษหากล้มเหลว
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ขอเพิ่มเติมว่า คำ�ว่า Literacy ในความหมายของการศึกษา
คุณภาพสูง ไม่ได้แปลว่า “ความร”ู้ แต่แปลว่า “ความสามารถในการ
นำ�ความรู้ไปใช้”
การประเมิิน
หลัักการสำำ�คััญที่่�สุุดสำำ�หรัับระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงคืือ
การประเมิินต้้องทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ของนัักเรีียนเป็็นหลััก ไม่่ใช่่เพื่่�อ
ประโยชน์์ของผู้้�บริิหารการศึึกษาเป็็นหลััก อย่่างที่ปฏิ
่� บัิ ติั กัิ นั ในประเทศ
ที่่�การศึึกษาคุุณภาพต่ำำ�� 
หลักการประการที่สองคือ ให้มีการประเมินน้อยๆ แต่มีคุณค่า
อย่าจัดให้มีการประเมินมากมายหลายหน่วยงานเจ้าของจนเปรอะ และ
ก่อผลร้ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
หลักการประการที่สาม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม ควรเน้นที่
การประเมินโดยโรงเรียน (School-based testing) ไม่ควรเน้นประเมิน
โดยองค์กรหรือกลไกภายนอก
หลักการประการที่ส่ ี ควรเน้นข้อสอบอัตนัย ที่ทดสอบความ
สามารถในการแก้ปัญหา และทดสอบการเรียนรู้ในระดับลึก ไม่ใช่
ข้อสอบปรนัย ที่เน้นการจำ�สาระความรู้ และเป็นการเรียนรู้ระดับที่ตื้น
หลักการประการที่ห้า ประเมินและให้คะแนนตามเป้าหมาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ อย่าให้คะแนนโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ ใน
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ชั้นเรียน เช่น อย่าให้ A แก่นักเรียนที่ตอบข้อสอบได้คะแนน 50 จาก 100
และเป็นที่หนึ่งของชั้น
หลักการประการที่หก มีระบบช่วยให้ครูและโรงเรียนประเมิน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้แม่นยำ� และซื่อสัตย์
หลักการประการทีเ่ จ็ด สำ�หรับนักเรียนมัธยมปลาย ควรประเมิน
โดยกลไกภายนอกโรงเรียน
หลักการประการทีแ่ ปด ควรพัฒนาขีดความสามารถของครูและ
โรงเรียน ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง
เพื่อให้สามารถเอื้อการเรียนรู้ในระดับดังกล่าวได้ ผมขอเสริมว่า
ในข้อที่แปดนี้ มีมิติของ Formative Assessment และ Constructive
Feedback อยู่ด้วย รายละเอียดอยู่ในหนังสือ ‘ประเมินเพื่อมอบ
อำ�นาจการเรียนรู้’ ซึ่งอ่านได้จากบล็อก6

6
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เตรีียมนัักเรีียนสู่่�สัังคมนวััตกรรมโลกาภิิวััตน์์
หลักการคือ มีระบบการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง โดยมีมาตรฐาน
ฝังอยู่ในหลักสูตรที่เข้มแข็ง มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
อย่างมีหลักการ เชอื่ มไปยังการประเมินทีจ่ ริงจัง และเชอื่ มไปยังการผลิตครู 
และการพัฒนาครูประจำ�การ ในระบบการศึกษาคุณภาพสงู องค์ประกอบ
ที่กล่าวถึงข้างต้นต้องทำ�งานร่วมมือเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่
ต่างส่วนต่างทำ� และต้องประเมินคุณภาพของการดำ�เนินการในแต่ละส่วน
แต่ละขั้นตอน ให้มั่นใจว่ามีคุณภาพสูงจริง ๆ
หลักสูตรที่เข้มแข็ง ต้องระบุสาระหรือเนื้อหาวิชาที่เข้ม และ
ระบุวธิ จี ดั การเรียนรูแ้ บบใหม่ รวมทั้งระบุวธิ กี ารประเมินทีเ่ ข้ม โดยที่
หลักสูตรต้องทงั้ กว้างและโฟกัส และต้องเรียกร้องผลงานคุณภาพสูง
จากครู โดยมีการสนับสนุนสูงด้วย (High Expectation, High Support)
ในการดำ�เนินการประยุกต์หลักสูตรดังกล่าว ต้องใช้ PDCA (Plan, Do,
Check, Act) เป็นวงจรยกระดับคุณภาพอยู่ตลอดเวลา
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บทเรีียนต่่อประเทศไทย
คำ�แนะนำ�ต่อวงการการศึกษาไทยคือ
• กำ�หนดมาตรฐานสูงระดับโลก  หลักการ High Expectation,
High Support ใช้ได้เสมอ
• พัฒนาทักษะเพื่อสร้างพลเมืองของสังคมนวัตกรรมระดับโลก
• ใช้การประเมินที่ทันสมัย
• ให้นักเรียนได้เรียนโดยทำ�กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ
ชีวิตจริงสภาพจริงในสังคม
• ใช้ PDCA ในกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน ในการทำ�งานของครู 
และในการจัดการหลักสูตร

“การศึึกษาคุุณภาพสููงทำำ�ให้้นัักเรีียน

เกิิดสมรรถนะในการเป็็น ‘ผู้้�เรีียนที่่�
กำำ�หนดการเรีียนรู้้�ของตนเอง’
โดยครููทำำ�หน้้าที่่�โค้้ชเพื่่� อให้้เกิิดทัักษะขั้้�นสููง
และฝึึกการคิิดอย่่างลึึกซึ้้�ง”
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การสอนเด็็กตามแนวทาง
ที่่�เราเคยได้้รัับการสอนในอดีีต
เป็็นการปล้้นอนาคตของเด็็ก
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9
สร้้างอนาคต
ด้้วยการศึึกษา
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บทนี้้� ตีีความจากหนัังสืือ A World-Class Education: Learning
from International Models of Excellence and Innovation (2012)
บทที่่� 6 Creating the Future
การศึึกษาในปััจจุุบััน จึึงต้้องมุ่่�งพััฒนาเด็็กไปมีีชีีวิิตที่่�ดีีในอนาคต
ที่่ไ� ม่่รู้ว่�้ า่ เป็็นอย่่างไร เข็็มมุ่่�งหลัักมีี 2 ประการคืือ สร้้างความเท่่าเทีียมทาง
การศึึกษา และเสาะหาทัักษะที่่�ต้้องการสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิตในอนาคต
ซึ่่�งจะต้้องสอดคล้้องกัับบริิบทและวััฒนธรรมของแต่่ละประเทศ
ดัังกล่่าวในตอนที่่� 6 ลัักษณะร่่วมสำำ�คััญของระบบการศึึกษาที่่�มีี
คุุณภาพสููง มีี 8 ประการ ได้้แก่่
1. วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ� 
2. กำ�หนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย
3. มุ่งสร้างความเท่าเทียม
4. ครูและผู้นำ�การศึกษาคุณภาพสูง
5. มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ
6. แนวทางการจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ผู้เรียน
7. แรงจูงใจของนักเรียน
8. มุ่งเรียนเป็นพลโลก และเพื่ออนาคต
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โดยแต่่ละประเทศจะต้้องประยุุกต์์หลัักการทั้้ง� 8 อย่่างเป็็นระบบ
และคำำ�นึึงถึึงบริิบทและวััฒนธรรมของประเทศ ทำำ�ไปปรัับปรุุงไป
ผมเรีียกว่่า ต้้องดำำ�เนิินการระบบการศึึกษาให้้เป็็น “ระบบที่่�เรีียนรู้้�”
(Learning Systems) เรีียนรู้้�และปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลงของ
สัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี โดยมีีกลไกพััฒนาคุุณภาพต่่อเนื่่�อง
(CQI - Continuous Quality Improvement) ฝัังอยู่่�ในระบบ
ความผิิดพลาดที่่�พบบ่่อยคืือ การมองความไม่่เท่่าเทีียมในการ
จััดสรรทรััพยากรแก่่โรงเรีียนว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิธรรมดา ความอ่่อนแอของ
ระบบการสรรหาครููและพัั ฒ นาครูู  และการเปลี่่� ย นนโยบายโดยไม่่ มีี
ขีีดความสามารถในการดำำ�เนิินการการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น
สำำ�หรัับประเทศที่่�คุุณภาพการศึึกษาต่ำำ��  และมีีช่่องว่่างหรืือความ
แตกต่่างกัันมาก มีีคำำ�แนะนำำ�ว่่ารััฐบาลกลางต้้องเข้้าไปจััดการ แต่่ก็็มีี
คำำ�แนะนำำ�เสริิมว่่า ต้้อง “ปลดโซ่่ตรวน” โรงเรีียนที่่�มีีผลสััมฤทธิ์์�สููง

“ต้้องดำำ�เนิินการระบบการศึึกษาให้้เป็็น

‘ระบบที่่เ� รีียนรู้้�’ (Learning Systems)
เรีียนรู้้�และปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี”

174

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ในอนาคตอัันใกล้้ เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสารจะเอื้้�อให้้เกิิดนวััตกรรมที่่�หลากหลาย
ด้้านการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ การเรีียนรู้้ที่� จั่� ดั เฉพาะตััวนักั เรีียน
แต่่ละคน การเรีียนรู้้ที่� เ่� น้้นนัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง เรีียนรู้้�
เมื่่�อไรและที่่�ไหนก็็ได้้  เป็็นต้้น เขาแนะนำำ�ให้้หาทางใช้้
เทคโนโลยีีเพื่่�อประโยชน์์ต่่อไปนี้้�
• สร้างโอกาสให้นักเรียน เข้าเรียน “รายวิชาเสมือน” (Virtual
Course) ผ่านระบบไอซีที1 ในหลากหลายวิชา ซึ่งจะมีประโยชน์
เป็นพิเศษต่อนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน
• สรา้ งช่องทางใหค้ รไู ดร้ บั การพัฒนาหรอื คำ�แนะนำ�จากครสู อนเก่ง
(Master Teacher) ทีอ่ ยูไ่ กลกัน รวมทัง้ เป็นช่องทางให้เกิด “ชุมชน
เรียนรู้” ในกลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน แต่สอนอยู่ในโรงเรียนที่
ห่างไกลกัน
• ใช้ขยายเวลาเรียน ออกไปนอกเวลาเรียนตามปกติ หรือนอก
ภาคการศึกษา ช่วยให้มีความยืดหยุ่นของเวลาเรียน
• เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ บ รรลุ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่  21
โดยเฉพาะทักษะแก้ปัญหา และทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1 ไอซีีทีี: ICT (Information and Communication Technology) หมายถึึง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร
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• ช่วยให้จัด “ห้องเรียนแห่งโลก” (Global Classroom) ได้ คือ
นักเรียนจากคนละซีกโลกเรียนด้วยกัน
• ช่วยใหน้ กั เรียนทำ�การทดลองผ่าน Online Lab ได้ แม้ว่าโรงเรียน
ไม่มีเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
• ช่วยให้นักเรียนมีเอกสารประกอบการศึกษาในหลักสูตร ที่เป็น
เอกสารที่ดีที่สุดได้ ซึ่งก็คือ MOOCs (Massive Open Online
Courses)
• ช่วยให้ครูประเมินความก้าวหน้า และให้ Feedback ได้ทันที
หรืออย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องรอนานเป็นวันหรือสัปดาห์ ซึ่งจะช่วย
เอื้อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก
• เออื้ ต่อการสอื่ สารอย่างรวดเร็วระหว่างโรงเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
• ช่วยการเรียนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ช่วยให้
ข้อมูลหลักฐานการเรียนในขณะนั้น ว่านักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างไร มีประโยชน์ยิ่งต่อนักเรียนที่เรียนช้า หรือ
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
• ช่วยเออื้ การสรา้ งวิดโี อเกม สำ�หรับเป็นเครอื่ งมือช่วยให้การเรียน
สนุกสนานน่าสนใจ ถูกจริตเด็กสมัยใหม่
ในอนาคตเมื่่�อมีีระบบสื่่�อสาร 5G และระบบ AI ก้้าวหน้้า
รููปแบบการเรีียนรู้้�จะเปลี่่�ยนโฉมไปโดยสิ้้�นเชิิง ในลัักษณะ Disruptive
Change
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ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกต่่างก็็จััดระบบ ใช้้ไอซีีทีีเอื้้�อให้้เกิิดการศึึกษา
คุุณภาพสููง เช่่น เกาหลีีจััดระบบติิวเตอร์์ที่่�ใช้้ทั่่�วประเทศ และจััดทำำ� 
e-Textbook เป็็นตำำ�ราเรีียนออนไลน์์ ออสเตรเลีียจััดระบบสาระความรู้้�ใน
หลัักสููตรที่เ่� ข้้าถึึงได้้ทางออนไลน์์ แก่่ทั่่วป
� ระเทศ และจััดให้้มีีข้้อมููลโรงเรีียน
ทุุกโรงเรีียนที่พ่่� อ่ แม่่เข้้าไปดููได้้ทาง MySchool web portal จีีนใช้้เทคโนโลยีี
ดาวเทีียมช่่วยให้้ครููสอนเก่่ง (Master Teacher) ในเมืือง ช่่วยฝึึกครููใน
ชนบทห่่างไกล สิิงคโปร์์บููรณาการไอซีีทีีเข้้าในระบบการศึึกษาอย่่างเป็็น
ขั้้�นตอน คืือ ขั้้�นตอนแรก  ครููทุุกคนได้้รัับการฝึึกไอซีีทีี ขั้้�นตอนที่่�สอง
มีีโรงเรีียนนำำ�ร่อ่ งใช้้ไอซีีทีช่ี ว่ ยการเรีียนเป็็นทีีม และเรีียนโดยนัักเรีียนกำำ�กัับ
การเรีียนของตนเอง (Self-directed) ขั้้�นตอนที่่�สาม ขยายการดำำ�เนิินการ
ในขั้้น� ตอนที่่ส� องสู่่�ทุุกโรงเรีียน ผ่่านการพััฒนาครููและครููใหญ่่ นอกจากนั้้�น
สิิงคโปร์์ยัังจััดทำำ� e-Textbook ใช้้ทั่่�วประเทศเช่่นเดีียวกัันกัับเกาหลีี

“ปลููกฝัังกระบวนทััศน์์สำำ�คััญสองประการให้้
แก่่นัักเรีียน คืือกระบวนทััศน์์มองโลกกว้้าง
มองออกไปนอกตััวเอง นอกชุุมชนที่่�ตน
มีีชีีวิิตอยู่่� กัับกระบวนทััศน์ม
์ องอนาคต
ไม่่หยุุดอยู่่�แค่่ทำำ�ความรู้้�จัักสภาพปััจจุุบััน”
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เรีียนร่่วมโลก เพื่่� อพัั ฒนาวิิธีีจััดการเรีียนรู้้�
สาระในตอนนี้้�ของหนัังสืือ เขีียนสื่่�อกัับวงการศึึกษาอเมริิกััน ผมได้้
ตีีความนำำ�มาเขีียนใหม่่ ให้้เน้้นสื่่�อสารต่่อวงการศึึกษาไทย
หลัักการสำำ�คััญคืือ ปลููกฝัังกระบวนทััศน์์สำำ�คััญสองประการให้้แก่่
นัักเรีียน คืือ กระบวนทััศน์์มองโลกกว้้าง มองออกไปนอกตััวเองนอกชุุมชน
ที่่�ตนมีีชีีวิิตอยู่่� กัับกระบวนทััศน์์มองอนาคต ไม่่หยุุดอยู่่�แค่่ทำำ�ความรู้้�จััก
สภาพปััจจุุบััน ซึ่่�งหมายความว่่า ระบบการศึึกษาของทุุกประเทศต้้อง
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�นานาชาติิ ซึ่่�งก็็คืือ การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันกัับโรงเรีียนใน
ประเทศอื่่�น ๆ โดยดำำ�เนิินการต่่อไปนี้้�
1.	ร่่วมในโครงการวิิจััยนานาชาติิ

การวิิจััยที่่�สำำ�คััญยิ่่�งน่่าจะเป็็นการวิิจััยตอบคำำ�ถามด้้านการจััดการ
หรืือการวิิจััยระบบการศึึกษา เน้้นคำำ�ถามที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�สููง
และค่่าใช้้จ่่ายต่ำำ��  เช่่น การอาชีีวศึึกษา และการฝึึกทัักษะอาชีีพแบบใดที่่�
ให้้ผลดีีที่สุ่� ดุ ในศตวรรษที่่� 21 การดำำ�เนิินการใดที่่มี� ผี ลลดการออกกลางคััน
ได้้ดีีที่่�สุุด ในระดัับประถมศึึกษา มััธยมศึึกษา และอุุดมศึึกษา โจทย์์วิิจััยที่่�
กว้้างและซัับซ้้อนทำำ�นองนี้้� จะนำำ�ไปสู่่�การคิิดหา และเปรีียบเทีียบผลของ
วิิธีกี ารที่่ห� ลากหลาย รวมทั้้�งเกิิดความเข้้าใจว่่า มาตรการแต่่ละแบบมีีข้้อดีี
ข้้อเสีียเสมอ การเลืือกมาตรการจะต้้องเข้้าใจว่่า จะได้้รัับผลดีีด้้านใด และ
ต้้องยอมรัับผลเสีียในด้้านใด
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การวิิจััยร่่วมกััน ด้้วยโจทย์์เดีียวกัันในหลายประเทศ จะช่่วย
ให้้เข้้าใจความสำำ�คััญของบริิบทสภาพแวดล้้อม รวมทั้้ง� เข้้าใจปััจจััย
ต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการจััดการการศึึกษา
2. เปิิดโอกาสให้้จัังหวััดหรืือเขตพื้้� นที่่�การศึึกษาเข้้าร่่วม	
โครงการเปรีียบเทีียบ (Benchmarking) นานาชาติิ

โครงการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้น� านาชาติิที่เ่� ป็็นที่ย่� อมรัับนัับถืือ
และสร้้างการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพการศึึกษามากที่่�สุุดในปััจจุุบััน คืือ
PISA ซึ่่� ง ประเมิิ นสมรรถนะของนัักเรีียนอายุุ 15 ปีี ในด้้านการอ่่ าน
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ หากประเทศไทยส่่งจัังหวััดที่่�เป็็นเขตพื้้�นที่่�
นวััตกรรมการศึึกษาเข้้ารัับการประเมิิน และหาทางศึึกษาเปรีียบเทีียบ
ผลลััพธ์์และวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้� เทีียบกัับบางประเทศที่่�ผลการทดสอบ
ได้้คะแนนสููง ก็็จะเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจวิิธีีจััดการศึึกษาให้้มีีคุุณภาพสููง
สำำ�หรัับนำำ�มาพััฒนาวิิธีีจััดการเรีียนรู้้�ของจัังหวััดนั้้�น และเมื่่�อพิิสููจน์์ได้้ว่่า
วิิ ธีี ก ารที่่� พัั ฒ นาขึ้้� น ใช้้ในจัั ง หวัั ด นำำ�ร่่ อ งได้้ผลดีี  ก็็ ดำำ� เนิิ น การขยายผล
ปรัับใช้้ในจัังหวััดอื่่�น ๆ หรืือทั่่�วประเทศ
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3.	ส่่งเสริิมให้้ครููและผู้�บ
้ ริิหารการศึึกษามีีส่่วนร่่วม
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�นานาชาติิ

เพื่่�อส่่งเสริิมครููดีีมีีความสามารถ และใช้้ประโยชน์์คนเหล่่านี้้�ให้้มีี
บทบาทยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน เขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
จัังหวััด และประเทศ ควรส่่งเสริิมให้้ครููสอนเก่่ง (Master teacher)
ไปสัังเกตการณ์์ห้้องเรีียนในประเทศที่่�การศึึกษามีีคุุณภาพสููงระดัับโลก 
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนที่่�มีีผลงานเด่่นด้้านยกระดัับคุุณภาพของผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้ข� องนัักเรีียน ควรได้้ไปฝึึกปฏิบัิ ติั งิ านบริิหารโรงเรีียนในเวลาสั้้�น ๆ
(เช่่น 1 - 3 เดืือน) ในโรงเรีียนของประเทศที่่�มีีคุุณภาพการศึึกษาสููงเด่่น
ระดัับโลก  และในยุุคที่่�ไอซีีทีีก้้าวหน้้ามากเช่่นปััจจุุบััน การแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�นานาชาติิส่่วนใหญ่่อาจทำำ�ผ่่านไอซีีทีี
4.	สร้้างภาคีีในต่่างประเทศ

การสร้้างภาคีีเป็็นความสััมพัันธ์์ระยะยาว  เพื่่�อให้้การศึึกษามีีมิิติิ
ของความเข้้าใจประเทศหรืือสัังคมอื่่น� ในกรณีีนี้้เ� พื่่อ� การเรีียนรู้้ป� ระเทศของ
สถาบัันภาคีีในมิิติิที่่�ลึึก  เชื่่�อมโยงเรื่่�องการศึึกษากัับเศรษฐกิิจ สัังคม 
วััฒนธรรม ศิิลปะ และอื่่น� ๆ รวมทั้้�งเกิิดการเรีียนรู้ใ�้ นมิิติเิ ชิิงพลวััต ที่ก่� ารศึึกษา
ต้้องปรัับตััวเพื่่�อสร้้างพลเมืืองที่่�มีีสมรรถนะเปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััย
ควรเลืือกเป็็นภาคีีกัับโรงเรีียนในประเทศที่่�มีีคุุณภาพการศึึกษาสููง
เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิธีีการจััดการโรงเรีียนที่่�มีีคุุณภาพสููง รวมทั้้�งการจััดบรรยากาศ
การเรีียนที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�คุุณภาพสููง โดยยึึดหลัักการว่่า คนในวงการ
การศึึกษาต่่างก็็เป็็น “บุุคคลเรีียนรู้้�” การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากกัันและกััน
มีีคุุณค่่าเสมอ
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การศึึกษาคุุณภาพสููง
ต้้องดำำ�เนิินการระบบการศึึกษาให้้เป็็น
“ระบบเรีียนรู้้�” (Learning System)
เรีียนรู้้�และปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี
โดยมีีกลไกพัั ฒนาคุุณภาพต่่อเนื่่�อง
(CQI - Continuous Quality
Improvement) ฝัังอยู่่�ในระบบ
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10
จิินตนาการสู่่�
ระบบการศึึกษาไทย
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?
เราจะช่่วยกัันพััฒนาการศึึกษาไทย
ให้้เป็็นการศึึกษาคุุณภาพสููงได้้อย่่างไร?
ชวนออกแบบอนาคตการศึึกษาไทย
ที่่�คุุณอยากเห็็น
สำำ�หรัับคุุณการศึึกษาคุุณภาพสููงหมายถึึงอะไร?

ในอีีก 20 ปีีข้้างหน้้า คุุณอยากเห็็นการศึึกษาของไทย
เป็็นแบบไหน?
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คุุณคิิดว่่า อะไรคืือทัักษะที่่เ� ด็็กต้อ
้ งการ
สำำ�หรัับดำำ�รงชีีวิิตในอนาคตและเป็็นพลเมืืองโลก

ทำำ�อย่่างไรให้เ้ ด็็กอยากเรีียนรู้้� ?
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“ในการพัั ฒนาประเทศ

ไม่่มีีอะไรสำำ�คััญกว่่า
คุุณภาพของพลเมืือง
การศึึกษาเป็็นการพัั ฒนา
คุุณภาพของพลเมืือง”

บทนีเ้ ป็นข้อสังเคราะห์ของผมเอง เพอื่ เสนอแนะต่อวงการศึกษาไทย
ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููง เป็็นเงื่่อ� นไขสำำ�หรัับประเทศไทย ในการ
บรรลุุเป้้าหมายการยกระดัับประเทศสู่่�ประเทศรายได้้สููงและชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�
ของผู้้�คนมีีมาตรฐานสููง ที่่�เรีียกว่่า ประเทศไทย 4.0
ในการพััฒนาประเทศ ไม่่มีอี ะไรสำำ�คััญกว่่าคุุณภาพของพลเมืือง
การศึึกษาเป็็นการพััฒนาคุุณภาพของพลเมืือง สภาพของคุุณภาพ
การศึึกษาในวัันนี้้� จะส่่งผลต่่อสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ
ใน 20 - 50 ปีีข้้างหน้้า
ประเทศที่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนมีีคุุณภาพสููงในระดัับ
ต้้น ๆ ของโลก จััดระบบการศึึกษาที่่�ถููกต้้อง และมีีลัักษณะร่่วมตามที่่�ระบุุ
ในตอนที่่� 6 ของบัันทึึกชุุดการศึึกษาคุุณภาพสููงระดัับโลกนี้้� ควรที่่�ผู้้�บริิหาร
ระบบการศึึกษาของประเทศไทยจะได้้ทำำ�ความเข้้าใจ นำำ�มาปรัับใช้้ใน
ประเทศไทย เพื่่�อแก้้ไขส่่วนที่่�เราเพลี่่�ยงพล้ำำ��ดำำ�เนิินการผิิดพลาด ทำำ�ให้้
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ระบบการศึึกษาของเราตกลงไปอยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่คุ่� ณ
ุ ภาพการศึึกษาต่ำำ� 
�
โดยขอย้ำำ��ว่่าการแก้้ไขนี้้�ต้้องทำำ�อย่่างเป็็นระบบ และเป็็นขั้้�นตอน อย่่างที่่�
ได้้ระบุุตััวอย่่างของ 5 ประเทศ ในบทที่่� 1 - 5
ผมเชื่่�อว่่า เราช่่วยกัันทำำ�ได้้ โดยขอเสนอว่่า เขตพื้้�นที่่�นวััตกรรม
การศึึกษา 8 จัังหวััด ควรดำำ�เนิินการ Vision Exercise อย่่างที่่�ระบุุใน
บทที่่� 6 เพื่่อ� เป็็นกลไกสร้้างวิิสัยั ทััศน์์ร่วม 
่ (ที่ท้้่� าทาย) ของประชาคมแกนนำำ�
ในจัังหวััด โดยผมขอเสนอแนะเพิ่่�มเติิมว่่า ควรเชิิญผู้้�แทนของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา (สอศ.) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
(สกอ.) เข้้าร่่วมด้้วย เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจร่่วมกัันว่่า ส่่วนกลางของประเทศ
ควรสนัับสนุุนอย่่างไรบ้้าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การสนัับสนุุนโดยไม่่
ออกคำำ�สั่่�ง และ Vision Exercise ควรนำำ�ไปสู่่� Implementation Exercise
เพื่่�อให้้ฝ่่ายต่่างๆ ในจัังหวััดและในส่่วนกลาง ได้้เข้้าใจและร่่วมกััน
สร้้าง Alignment และ Coherence ของการดำำ�เนิินการพััฒนาระบบ
การศึึกษาในจัังหวััด ความสำำ�เร็็จของจัังหวััดนำำ�ร่่องเหล่่านี้้� จะเป็็น
ข้้อเรีียนรู้้�สำำ�หรัับการพััฒนาระบบใหญ่่ของประเทศต่่อไป
Alignment สำำ�คััญยิ่่�งคืือ ความสอดคล้้องของเป้้าหมายและการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย เพื่่�อสนองแผนระยะยาวของการพััฒนา
จัังหวััดหรืือพื้้�นที่่ ป
� ระเทศไทยเราอ่่อนแอด้้านการดำำ�เนิินการ (Implementation) เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายหรืือนโยบาย เราเขีียนกฎหมายหรืือกำำ�หนด
นโยบายได้้ดีี แต่่บริิหารสู่่�เป้้าหมายไม่่เก่่ง ควรเรีียนรู้จ้� ากเขตพื้้�นที่น่� วััตกรรม
การศึึกษา
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ข้้อมููลจากการทำำ�งานของมููลนิิธิพููิ นพลััง1 ในการช่่วยเหลืือเด็็กยากจน
ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลให้้ได้้รัับการศึึกษาตามศัักยภาพ พบว่่าเด็็กเหล่่านี้้�ไม่่ได้้
ขาดแคลนเฉพาะเงิินเท่่านั้้น� ที่่�ขาดแคลนกว่่าคืือคำำ�แนะนำำ�แนวทาง
การศึึกษาและดำำ�เนิินชีีวิตที่่�ถูู
ิ กต้้องจากผู้ป้� กครองและครูู ทำำ�ให้้หลัักการ
ตั้้�งเป้้าสููง สนัับสนุุนเต็็มที่่� (High Expectation, High Support) ที่่�กลุ่่�ม
ประเทศการศึึกษาคุุณภาพสููงใช้้นั้้�น ในสัังคมไทยโดยทั่่�วไปยัังไปไม่่ถึึง
ครููและผู้บ้� ริิหารโรงเรีียน คืือหััวใจสำำ�คััญของคุุณภาพการศึึกษา
ระบบการผลิิตครููใหม่่และการพััฒนาครููประจำำ�การของไทย ที่่�เชื่่�อมโยง
(Align) กัับการพััฒนาการเรีียนการสอนในชั้้น� เรีียนและโรงเรีียนเพื่อ่�
ยกระดัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ตามแนวของประเทศที่่�มีีผลลััพธ์์ของ
การศึึกษาคุุณภาพสููงระดัับโลก เป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วน และมีีความสำำ�คััญ
ยิ่่�งต่่อการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา โดยในปััจจุุบัันระบบการควบคุุม
จากส่่วนกลางมีีส่่วนขััดขวางการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ระบบใหม่่ เพราะเป็็น
ระบบที่่เ� น้้นผลประโยชน์์ส่ว่ นกลุ่่�มมากกว่่าผลประโยชน์์ภาพรวมของประเทศ
จุุดสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง คืือการให้้ผลประโยชน์์ตอบแทนตามผลงาน
สร้้างผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน แก่่ครููและผู้้�บริิหารโรงเรีียน และ
ตามผลงานสร้้างสภาพแวดล้้อมในโรงเรีียนและในพื้้�นที่่� เพื่่�อการเรีียนรู้้�
องค์์รวมทั้้�งของนัักเรีียนและของครููและผู้้�บริิหารการศึึกษา มีีรายละเอีียด
ของเรื่่�องการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ของระบบการศึึกษาในบทที่่� 7

1 http://www.poonpalang.org
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“หลัักสููตรและการจััดการเรีียนรู้้�ต้้องเน้้น

ทัักษะแห่่งอนาคต เน้้นสร้้างกระบวนทััศน์์
มองอนาคตให้้แก่่นัักเรีียน ครูู และผู้้�บริิหาร
การศึึกษา และเน้้นสร้้างกระบวนทััศน์์
พัั ฒนาทัักษะการเป็็นพลเมืืองโลก
จะต้้องปรัับเปลี่่�ยนการประเมิินผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้�ให้้เข้้าไปอยู่่�ในความรัับผิิดชอบ
ของครููให้้มากที่่�สุุด”
หลัักสููตรและการจััดการเรีียนรู้้ต้้� องเน้้นทัักษะแห่่งอนาคต เน้้นสร้้าง
กระบวนทััศน์์มองอนาคตให้้แก่่นัักเรีียน (ครูู และผู้้�บริิหารการศึึกษา) เน้้น
สร้้างกระบวนทััศน์์พััฒนาทัักษะการเป็็นพลเมืืองโลก ด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ
ไม่่ใช่่สร้้างกระบวนทััศน์์การเรีียนเพื่่�อการมีีชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมแคบ ๆ และ
ในสภาพปััจจุุบันั โดยจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้ใ้� ห้้
เข้้าไปอยู่่�ในความรัับผิิดชอบของครููให้้มากที่่�สุุด ตามแนวของประเทศที่่�
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้มี� คุี ณ
ุ ภาพสููง โดยจะต้้องมีีกลไกช่่วยเหลืือส่่งเสริิมให้้ครูู
ประเมิินอย่่างแม่่นยำำ�และซื่่�อสััตย์์ เน้้นให้้น้ำำ��หนัักการประเมิินเพื่่�อพััฒนา
(Formative Assessment) ตามด้้วยการให้้คำำ�แนะนำำ�ป้้อนกลัับอย่่าง
สร้้างสรรค์์ (Constructive Feedback) เพื่่�อให้้การประเมิินเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกลไกการเรีียนรู้้�คุุณภาพสููง ครููที่่�มีีสมรรถนะและความน่่าเชื่่�อถืือใน
การทำำ�หน้้าที่่ดั� งั กล่่าวได้้ ควรได้้รัับการยกย่่องและให้้ค่่าตอบแทนในฐานะ
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“ครููสอนเก่่ง” (Master Teacher) ได้้รัับตำำ�แหน่่งและความก้้าวหน้้าเป็็นพิิเศษ
ดัังประเทศสิิงคโปร์์ทำำ�เป็็นตััวอย่่าง
ในระบบการศึึกษาคุุณภาพสููง นัักเรีียนไม่่ได้้รัับการเรีียนรู้้�
เฉพาะในชั้้� น เรีี ย นเท่่ า นั้้� น ยัังมีี ก ารจััดกิิ จ กรรมนอกชั้้� น เรีี ย นให้้
นัักเรีียนเลืือกเข้้าตามความชอบหรืือความถนััดของตน ดัังที่่ป� ระเทศ
ฟิินแลนด์์ดำำ�เนิินการอย่่างเอาจริิงเอาจััง2 และประเทศสิิงคโปร์์กำำ�หนดให้้
นัักเรีียนชั้้น� มััธยมต้้องเรีียนวิิชา Service Learning สองวิิชาต่่อปีี เพื่่อ� ฝึึกฝน
ทัักษะความเป็็นพลเมืืองและความเสีียสละเพื่่�อผู้้�อื่่�น
สำำ�หรัับเขตพื้้�นที่น่� วััตกรรมการศึึกษา “ยุุทธศาสตร์์ปลดโซ่่ตรวน” แก่่
โรงเรีียน อย่่างแยกแยะ ตามที่่�ระบุุในบัันทึึกตอนที่่� 9 น่่าจะมีีความสำำ�คััญ
ที่่�สุุด เพื่่�อใช้้ความเป็็นอิิสระที่่�จะทำำ�งานสร้้างสรรค์์เพื่่�อผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของศิิษย์์อย่่างจริิงจััง เป็็นแรงจููงใจอย่่างหนึ่่�ง ต่่อครููและผู้้�บริิหารโรงเรีียน
ที่่�เป็็นคนดีีมีีความสามารถ ให้้ไม่่ต้้องทำำ�งานที่่�ไม่่ก่่อผลดีีต่่อนัักเรีียน โดย
ควรร่่วมกัันกำำ�หนดเกณฑ์์ให้้บรรลุุเพื่่�อนำำ�ไปสู่่� “การปลดโซ่่ตรวน” เกณฑ์์
หนึ่่�งที่่�ควรระบุุคืือ การมีีระบบเรีียนรู้้�ร่่วมกัันของครููและผู้้�อำำ�นวยการ ที่่�
เป็็ น การเรีี ย นรู้้� ร่่ วม กัั น ผ่่ า นการปฏิิ บัั ติิ รวมทั้้� ง การมีี ก ารผลัั ด กัั น เข้้า
สัังเกตการณ์์ชั้้�นเรีียนเพื่่�อให้้ feedback แก่่กัันและกััน เป็็น feedback นำำ�
ไปสู่่�การพััฒนาชั้้�นเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง และการมีีทีีมช่่วยเหลืือนัักเรีียนที่่�
ล้้าหลัังในการเรีียนรู้้�บางวิิชา อย่่างในประเทศฟิินแลนด์์
2

https://www.gotoknow.org/posts/635072
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เป้้าหมายสำำ�คััญยิ่่�งอีีกอย่่างหนึ่่�งของระบบการศึึกษาไทยคืือ
การลดความสููญเปล่่ า  ซึ่่� ง หมายถึึ ง การลงทุุ น ลงแรงที่่� ไ ร้้ผลต่่ อ การ
ยกระดัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข� องนัักเรีียน (ที่่เ� ป็็นผลลััพธ์์แบบองค์์รวม) และ
ต่่อการพััฒนาครููอย่่างต่่อเนื่่�อง เรามีีโอกาสดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�
ได้้มาก เพราะขณะนี้้�มีีกิิจกรรมที่่�ไม่่จำำ�เป็็นในระบบการศึึกษามากมาย
เป้้าหมายร่่วมของทุุกประเทศที่่�ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงคืือ
ความเสมอภาค (Equity) ทางการศึึกษา ซึ่่�งหมายถึึงการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้นัักเรีียนทุุกคน (หรืือเกืือบทุุกคน) บรรลุุเป้้าหมายผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้�ที่่�กำำ�หนดไว้้ การดำำ�เนิินการเพื่่�อเป้้าหมายนี้้� ไม่่ใช่่มีีผล
แคบๆ เฉพาะที่่�ความเสมอภาคหรืือความเท่่าเทีียมเท่่านั้้�น แต่่จะมีี
ผลดีีต่อ่ การยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาในภาพรวมเป็็นอย่่างมากด้้วย
เพราะจะทำำ�ให้้วงการการศึึกษามีีความประณีีต เอาใจใส่่รายละเอีียดของ
การจััดการเรีียนรู้้� ให้้มีีความเหมาะสมกัับนัักเรีียนซึ่่�งมีีความแตกต่่าง
หลากหลาย เป็็นกลไกการเรีียนรู้้�ในวงการศึึกษา เพื่่�อยกระดัับการเรีียนรู้้�
วิิธีีจััดการเรีียนการสอนแก่่นัักเรีียน ซึ่่�งตามธรรมชาติิ มีีความแตกต่่าง
หลากหลายมาก 
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ทำำ�ไมทั่่�วโลกถึึงลุุกขึ้้�นมา
ปฏิิรููปการศึึกษาพร้้อมกัันในช่่วงนี้้�?
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ปัั จ จุุ บัั น สภาพสัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ของทั่่� ว โลกกำำ�ลัั ง เปลี่่� ย นไป
เนื่่อ� งจากความก้้าวหน้้าของระบบขนส่่งและการสื่่อ� สาร การเข้้ามาของ 4G
และ 5G ทำำ�ให้้การสื่่อ� สารระหว่่างกัันรวดเร็็วขึ้้น� เทคโนโลยีีเข้้ามาอยู่่�กับั เรา
ถึึงในห้้องนอน ในครััว เราเริ่่ม� เห็็นตู้้เ� ย็็นอััจฉริิยะที่่ส� ามารถบอกได้้ว่่ามีีอาหาร
อะไรอยู่่�ในตู้้เ� ย็็น ควรทำำ�เมนููอาหารอะไรได้้บ้้าง มีีนาฬิิกาอััจฉริิยะไปจนถึึง
เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ที่่�ก้้าวไกล ทุุกอย่่างรอบตััวเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
และที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั คืือการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ความเร็็วในการเปลี่่�ยนแปลง
นั้้�นกลายเป็็นความท้้าทายต่่อธุุรกิิจและการศึึกษา
การจัั ด การศึึ ก ษาในอดีี ต มีี ก ารปรัั บ ตัั วม าเรื่่� อ ย ๆ ถึึ ง แม้้จะช้้า
แต่่ ยัั ง สามารถปรัั บ ไปพร้้อมกัั บ สัั ง คมที่่� ค่่ อ ย ๆ เปลี่่� ย นได้้  แต่่ ขณ ะนี้้�
สัังคมโลกเปลี่่�ยนเร็็วขึ้้น� อย่่างมาก เกิิดอาชีีพใหม่่ ๆ ปััญหาใหม่่ ๆ หรืือเรื่อ่� ง
ที่่�เราไม่่เคยพบเจอมาก่่อน ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้คนรุ่่�นใหม่่สามารถรัับมืือ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วในวัันนี้้�ได้้คืือ ศัักยภาพในการแก้้ปััญหา
ศัักยภาพในการค้้ น หาความรู้้�ได้้ ด้้ ว ยตััวเอง ศัักยภาพในการ
จิินตนาการวิิธีีการใหม่่ๆ ในการทำำ�งานด้้านนวััตกรรม ทัักษะที่่�คน
รุ่่�นใหม่่ต้้องการเหล่่านี้้�อาจจะไม่่ใช่่ศัักยภาพที่่�เป็็นอยู่่�ของคนรุ่่�นพ่่อแม่่
ของเขา สิ่่�งนี้้�ทั่่�วโลกเริ่่�มเห็็นและยอมรัับแล้้วว่่า วิิธีีการเดิิมที่่�ใช้้ในการ
พััฒนาคนรุ่่�นพ่่อรุ่่�นแม่่นั้้�น ไม่่สามารถใช้้ได้้กัับการจััดการศึึกษาเพื่่�อสร้้าง
ทัักษะสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิตในอีีก  50 ปีีข้้างหน้้า จึึงพร้้อมใจกัันลุุกขึ้้�นมา
ปฏิิวััติิการศึึกษาเพื่่�อเตรีียมคนในอนาคต
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สถานการณ์์ปัญ
ั หาของการศึึกษาไทย (บริิบท)
ก่่อนจะไปถึึงการปฏิิรููปการศึึกษาไทย อยากชวนมาทำำ�ความเข้้าใจ
ถึึงบริิบทและสถานการณ์์ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ประเด็็นหลััก ๆ มีีดัังนี้้�
1. ระบบการศึึกษาไทยกำำ�ลัังผลิิตคนที่�ข
่ าดทัักษะอนาคต
และมีีคุุณภาพต่ำำ��กว่่าความคาดหวัังของนายจ้้าง

ภาคธุุรกิิจได้้ชี้้�ประเด็็นสำำ�คััญคืือ ผลผลิิตจากระบบการศึึกษา หรืือ
ผู้้ที่� จ่� บการศึึกษาทั้้�งระดัับอาชีีวศึกึ ษาและระดัับปริิญญาตรีี ซึ่่ง� เป็็นกำำ�ลังั คน
ที่เ่� ข้้าสู่่�ระบบการทำำ�งาน มีีคุณ
ุ ภาพของผู้้ที่� จ่� บการศึึกษาต่ำำ�กว่
� า่ ความคาดหวััง
ของนายจ้้าง เนื่่�องด้้วยรููปแบบการศึึกษาของไทยเน้้นการท่่องจำำ�ตาม
ตำำ�รา ส่่งผลให้้ผู้้�ที่่�จบมาแล้้วขาดทัักษะที่่�สำำ�คััญในการทำำ�งานและ
ทัักษะในการทำำ�งานร่่วมกัับคนอื่่�น ทั้้�งนี้้�ผู้้�ประกอบการยัังคาดหวััง
ความสามารถของพนัักงานในการแก้้ปััญหา ความสามารถในการ
ตััดสิินใจ และคิิดค้้นสร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ รวมทั้้ง� คุุณลัักษณะที่่�ภาค
ธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมต้้องการ เช่่น ความตรงต่่อเวลา ความอดทน
การคิิดเป็็นระบบ เป็็นตััวอย่่างของอีีกเสีียงเรีียกร้้องหนึ่่�ง จากฝั่่�งของผู้้�ที่่�
มีีความต้้องการจ้้างงานเรีียกร้้องเข้้ามาในระบบการศึึกษา
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2. ทัักษะของครููรุ่่�นใหม่่

เป้้าหมายของการจััดการศึึกษา คืือ พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีศักั ยภาพเพื่่อ�
ใช้้ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ดัังนั้้�นการพััฒนาครูู  หรืือศัักยภาพของครููต้้อง
แตกต่่าง จากเดิิมครููรุ่่�นใหม่่ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการยกระดัับศัักยภาพ
หรืือสมรรถนะของผู้้เ� รีียน โดยวิิธีที่ี จ่� ะพััฒนาสมรรถนะของผู้้เ� รีียน ต้้องใส่่ใจ
พื้้�นฐานและเป้้าหมายของนัักเรีียนเป็็นรายคน ยกตััวอย่่างเช่่น โค้้ชกีีฬา
ที่่�คนเป็็นโค้้ชอาจจะไม่่ใช่่ผู้้�เล่่นกีีฬาที่่�เก่่งที่่�สุุด แต่่เขามีีสายตาที่่�มองเห็็น
ความสามารถในตััวบุุคคล และมีีวิิธีีที่่�จะพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มขีีดสมรรถนะของ
นัักกีฬี าได้้ ตามตำำ�แหน่่งและบทบาทหน้้าที่่ใ� นทีีม ครููรุ่่�นใหม่่จึงึ ต้้องเป็็น
โค้้ชในการพััฒนาสมรรถนะของผู้้�เรีียนให้้สููงขึ้้�นและหลากหลายขึ้้�น
วิิธีีการสอนจึึงต้้องเปลี่่�ยนจากอดีีต มาถึึงตรงนี้้�ต้้องถามว่่าสอนแบบใหม่่
นั้้�นสอนอย่่างไร จึึงเป็็นความท้้าทายของคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�หลายหน่่วยงานให้้
ความสำำ�คััญเข้้าไปช่่วยพััฒนาครููอยู่่�ในขณะนี้้�
3. คุุณภาพของโรงเรีียนมีีความเหลื่่�อมล้ำำ��

เป็็นที่ท่� ราบกัันดีีว่า่ คุุณภาพของโรงเรีียนของรััฐ มีีคุณ
ุ ภาพแตกต่่าง
กัั น มาก ทำำ� ให้้ผู้้� ปก ครองต้้องย้้ายลููกหลานไปอยู่่�ในพื้้� น ที่่�ที่่� โ รงเรีี ย นมีี
คุุณภาพสููงกว่่า แม้้ว่่าคำำ�ว่า่ “โรงเรีียนคุุณภาพสููง” อาจตีีความได้้หลายมิิติิ
ก็็ตาม ผลที่่�เกิิดขึ้้�นคืือโรงเรีียนที่่�ผู้้�ปกครองเชื่่�อว่่ามีีคุุณภาพดีีกว่่า จะมีี
นัักเรีียนสมััครเข้้าเรีียนจำำ�นวนมาก ต่่างจากโรงเรีียนที่่�ผู้้�ปกครองเห็็นว่่ามีี
คุุณภาพต่ำำ��กว่่า แม้้ว่่าโรงเรีียนจะอยู่่�ใกล้้บ้้านก็็ไม่่นิิยม ค่่าใช้้จ่่ายจาก
การแย่่งเข้้าโรงเรีียน การเดิินทาง และอาจรวมถึึงค่่ากิินอยู่่� เป็็นภาระที่่�
ผู้้ปก
� ครองต้้องแบกรัับ กระทรวงศึึกษาธิิการจึึงพยายามแก้้ปััญหาคุุณภาพ

196

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ของโรงเรีียนให้้มีีคุุณภาพใกล้้เคีียงกััน โดยปััจจุุบัันเพิ่่�มเรื่่�องของความ
หลากหลายที่่�เป็็นจุุดเด่่นของโรงเรีียน เช่่น โรงเรีียนที่่�เด่่นเรื่่�องอาชีีพ กีีฬา
เป็็นต้้น ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษาเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ท้้าทายของ
กระทรวงศึึกษาธิิการ และน่่าจะเป็็นบททดสอบความสามารถในการบริิหาร
จััดการของผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอยู่่�ในขณะนี้้�
4.	พ่่ อแม่่ผู้้�ปกครองยัังมีีบทบาทในการพัั ฒนาการเรีียนรู้้�
	ของลููกหลานน้้อย

เรื่่�องนี้้�อาจเนื่่�องมาจากพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองไทยมองว่่าตััวเองไม่่มีี
ความรู้้เ� รื่อ่� งวิิชาการมากพอ จึึงเชื่่อ� ว่่าการพััฒนาเด็็กและเยาวชนเป็็นหน้้าที่่�
ของโรงเรีียน จึึงมอบความไว้้วางใจให้้กัับครููและโรงเรีียน ซึ่่�งความคิิดนี้้�
ในอดีีตอาจจะไม่่ผิดิ เสีียทั้้ง� หมด หากแต่่ใช้้ไม่่ได้้แล้้วกัับแนวทางการ
จััดการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 ทั่่�วโลกต่่างเข้้าใจแล้้วว่่าการเรีียนรู้้�ช่่วงที่่�
สำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ ของมนุุษย์์เกิิดขึ้้น� ในช่่วงปฐมวััย นั่่�นคืือ 6 ขวบแรก หรืือบางคน
อาจจะขยายไปถึึง 8 ขวบแรกของชีีวิติ  ซึ่่�งตั้้�งแต่่แรกคลอดออกมาเด็็กก็อ็ ยู่่�
ในมืือของครอบครััว พ่่อแม่่จึึงเป็็นคนสำำ�คััญของการจััดการเรีียนรู้้�ของลููก
ในช่่วงปฐมวััย และพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองยัังมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการพััฒนา
การเรีียนรู้้�ของลููกต่่อเนื่่�องต่่อไปในวััยที่่�สููงขึ้้�น โดยประสานความร่่วมมืือ
กัับโรงเรีียน
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?
โรงเรีียนภายใต้้ สพฐ. จะสร้้างการเรีียนรู้้�
คุุณภาพสููงเพื่่� อดึึงดููดนัักเรีียนเข้้ามาเรีียน
และพัั ฒนาศัักยภาพของผู้้�เรีียนให้้เป็็น
พลเมืืองโลกทััดเทีียมนานาประเทศ
ได้้อย่่างไร?
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ปรัับกระบวนทััพทางการศึึกษาเพื่่� อผลิิต
คนรุ่่�นใหม่่สู่่�การเป็็นพลเมืืองโลก
หลายประเทศมีีเป้้าหมายการปฏิิรููปการจััดการศึึกษาของตนให้้
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 หนึ่่�งในนั้้�นคืือการเป็็นพลเมืืองโลก ซึ่่�งพลเมืืองโลก
หมายถึึง เก่่งหลายภาษา รู้้จั� กั เทคโนโลยีี และสามารถใช้้เทคโนโลยีีให้้เป็็น
ประโยชน์์กับั การพััฒนาตนเอง มีีสำ�นึ
ำ กึ ความเป็็นประชาชนของประเทศนั้้�น
และเป็็นประชากรของโลกที่่มี� คี วามรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวมร่่วมกัันทั่่�วทั้้ง� โลก 
ประเทศไทยที่่�อยู่่�ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�เช่่นเดีียวกััน เรื่่�องเร่่งด่่วน
ในการปฏิิรููปการศึึกษาไทย จึึงมีีข้้อสรุุป ดัังนี้้�
1. การสร้้างทัักษะของคนไทยในศตวรรษที่่� 21 และการจััดการ
ศึึกษาที่่�ช่่วยสร้้างทัักษะสำำ�หรัับอนาคตเด็็กไทย ผลิิตคนที่่�มีีคุุณภาพ
ตอบรัับกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน เพื่่�อสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์
มาช่่วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคม
2. ปรัับระบบการผลิิตครููรุ่่�นใหม่่ ให้้มีีทักั ษะการเป็็นโค้้ชที่ส่่� ง่ เสริิม
การเรีียนรู้้�และดึึงสมรรถนะของผู้้�เรีียน
3. พััฒนาคุุณภาพการจััดการเรีียนการสอนของโรงเรีียนในขั้้น�
พื้้�นฐานให้้ทััดเทีียมกััน เพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางการศึึกษาทั้้�งในเมืือง
และชนบท และอาจหมายรวมถึึงภายในห้้องเรีียน
4.	ทุุ ก ภาคส่่ ว นในสัังคมต้้ อ งตระหนัักว่่ า การพััฒนาระบบ
การศึึกษานั้้�นอยู่่�ในมืือของทุุกคน และเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปฏิิรููป
การศึึกษาครั้้�งนี้้�
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การปรัับเปลี่่�ยนครั้้ง� นี้้�จึงึ ต้้องปรัับเปลี่่�ยนเชิิงระบบ คืือเริ่่�มตั้้ง� แต่่
นโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการ การบริิหารจััดการในระดัับพื้้�นที่่�
การศึึกษา การบริิหารจััดการในโรงเรีียน ห้้องเรีียน ไปจนถึึงครอบครััว
รวมถึึงการปรัับระบบการพััฒนาครูู เพื่่�อปรัับทิิศทางการให้้น้ำำ��หนััก
ของคุุณภาพครููใหม่่ เพื่่อ� ให้้สอดรัับประสานกัันอย่่างต่่อเนื่่อ� งจากนโยบาย
ไปสู่่�หน่่วยปฏิิบััติิการ และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการจััดการศึึกษาต้้อง
เข้้าใจตรงกัันและทำำ�งานร่่วมกััน

“การปรัับเปลี่่�ยนครั้้�งนี้้�จึึงต้้อง

ปรัับเปลี่่�ยนเชิิงระบบ คืือเริ่่�มตั้้�งแต่่
นโยบายประเทศ การบริิหารจััดการ
ในพื้้� นที่่�การศึึกษา ในโรงเรีียน ห้้องเรีียน
ไปจนถึึงระดัับครอบครััว
และระบบการพัั ฒนาครููและคุุณภาพครูู”
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พื้้� นที่่�นวัต
ั กรรมทางการศึึกษา
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่าการจััดการศึึกษาเป็็นบทบาทหน้้าที่่�ของทุุก
ภาคส่่วนที่่�จะต้้องร่่วมมืือกััน จึึงมีีการรวมตััวกัันแบบไม่่เป็็นทางการนอก
ระบบราชการ เป็็นเครืือข่่ายของเอกชน ผู้้�ประกอบการ นัักการธนาคาร
ประชาสัังคม ที่ส่� นใจเรื่่อ� งการศึึกษาเข้้ามาร่่วมในเครืือข่่ายนี้้� โดยใช้้ชื่่อ� กลุ่่�ม
ว่่า Thailand Education Partnership (TEP) โดยมีีแนวทางการทำำ�งาน
เพื่่�อพััฒนา สนัับสนุุนให้้กระทรวงศึึกษาธิิการปฏิิรููปปรัับเปลี่่�ยนระบบ
การศึึกษาได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จ โดยเล็็งเห็็นว่่าจะปล่่อยให้้กระทรวงศึึกษาธิิการ
ทำำ�อยู่่�ฝ่่ายเดีียวไม่่ได้้ ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องสนัับสนุุนและให้้ความ
ร่่วมมืือในการสื่่�อสารให้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญแก่่พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง และ
หน่่วยงานต่่างๆ ได้้เห็็นบทบาทของตััวเองในการพััฒนาลููกหลาน
และกำำ�หนดความต้้องการผลลััพธ์์ในการจััดการศึึกษาที่่�สามารถ
ตอบโจทย์์ครอบครััว ชุุมชน ธุุรกิิจ และผู้้�ประกอบการ โดยต้้องมีี
ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน
TEP เกิิดขึ้้�นในช่่วงของการประกาศแผนการปฏิิรููปประเทศ โดย
รััฐบาลประยุุทธ์์ 1 ซึ่่�งมีีแผนการปฏิิรููปการศึึกษารวมอยู่่�ด้้วย รััฐบาลได้้ตั้้�ง
คณะกรรมการอิิสระเพื่่อ� การปฏิิรููปการศึึกษา (กอปศ.) โดยมีี ศาสตราจารย์์
กิิตติิคุุณ  นพ.จรััส สุุวรรณเวลา เป็็นประธานกรรมการ TEP จึึงได้้เข้้าร่่วม
เสนอแนวคิิดเพื่่�อปฏิิรููปการศึึกษาต่่อคณะกรรมการชุุดนี้้� TEP มอบหมาย
ให้้ TDRI (สถาบัันวิิจัยั เพื่่อ� การพััฒนาประเทศไทย) ซึ่่�งทำำ�งานวิิจัยั ในเรื่่อ� งนี้้�
เสนอแนวคิิดการปฏิิรููปการศึึกษาว่่า ควรทำำ�งานสองทาง คืือจากหน่่วยงาน
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ระดัับปฏิิบััติิการคืือโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มีีความหลากหลายของ
ความต้้องการจััดการศึึกษาในแต่่ละจัังหวััด ควบคู่่�ไปกัับการปรัับนโยบาย
และระเบีียบที่เ่� ป็็นอุุปสรรคต่่อการปรัับเปลี่่�ยนห้้องเรีียนและการจััดการเรีียน
การสอนแบบใหม่่ คณะกรรมการอิิสระเพื่่�อการปฏิิรููปการศึึกษาร่่วมกัับ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จึึงมีีแนวทางการปฏิิรููปการศึึกษาครั้้�งนี้้� โดยออก
พระราชบััญญััติิพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา พ.ศ. 2562 ทดลองปรัับเปลี่่�ยน
การจััดการศึึกษาทั้้�งระบบ ซึ่่�งวิิธีีนี้้�คล้้ายกัับประเทศจีีนที่่�ใช้้เมืืองเซี่่�ยงไฮ้้
เป็็นโมเดลนำำ�ร่่องในการพััฒนาเศรษฐกิิจ เมื่่�อประสบความสำำ�เร็็จจึึง
ขยายผลไปทั่่�วประเทศ ข้้อดีีคืือ หากเกิิดข้้อผิิดพลาดจะไม่่เกิิดขึ้้น� ทั้้�งประเทศ
การเริ่่�มทดลองในพื้้�นที่่�บางจัังหวััดเมื่่�อเริ่่�มแล้้วยัังไม่่สำำ�เร็็จก็็สามารถปรัับ
กัันต่่อจนสำำ�เร็็จ แล้้วนำำ�บทเรีียนความสำำ�เร็็จนั้้�นมาขยายผลต่่อไปได้้ 
พ.ร.บ.พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จึึงเป็็นหนึ่่�งในผลงานของคณะ
กรรมการอิิสระเพื่่อ� ปฏิิรููปการศึึกษา ต้้องทำำ�ความเข้้าใจว่่าพื้้�นที่่�นวััตกรรม
การศึึกษาไม่่ใช่่พื้้น� ที่่�ทดลองปฏิิรููปการจััดการศึึกษาในห้้องเรีียนและ
โรงเรีียนเพีียงระดัับเดีียว แต่่เป็็นนวััตกรรมการบริิหารจััดการเชิิงระบบ
ในระดัับจัังหวััดและในระดัับนโยบายประเทศด้้วย โดยได้้กำำ�หนดพื้้�นที่่�
นวััตกรรม  ออกเป็็น 6 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ ระยอง ศรีีสะเกษ สตููล เชีียงใหม่่
กาญจนบุุรีี และ 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส
รวมเป็็น 6 พื้้�นที่่� 8 จัังหวััด เป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องทดลองแนวทางการปฏิิรููป
การศึึกษาไทย
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หััวใจของพื้้� นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา
คืือการเปิิดพื้้� นที่่�เปิิดใจรัับฟัังเสีียงของทุุกคน
พื้้�นที่น่� วััตกรรม เริ่่มต้้
� นจากแนวคิิดว่่าแต่่ละพื้้�นที่มี่� ต้้ี นทุุนที่แ่� ตกต่่าง
กััน มีีโจทย์์และเป้้าหมายการพััฒนาคนที่่แ� ตกต่่างกัันตามบริิบทของจัังหวััด
การจะจััดการศึึกษาที่่�ตอบโจทย์์พื้้น� ที่่�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องเปิิดรัับฟัังความต้้องการของคนในพื้้�นที่่� ผู้้�กำำ�หนดนโยบายกรอบ
หลัักสููตรการศึึกษาจัังหวััดต้้องฟัังคนในจัังหวััดว่่าต้้องการอะไร ชวนคิิด
และรัับฟัังความเห็็นว่่าในอีีก 10 - 20 ปีีข้้างหน้้า ภาคส่่วนต่่าง ๆ ต้้องการ
ให้้จัังหวััดของเขาเป็็นอย่่างไร ทั้้�งสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจ การพััฒนา
คุุณภาพกำำ�ลัังคนจึึงต้้องสอดคล้้องไปกัับแผนเศรษฐกิิจและสัังคมของ
จัังหวััด หลัักการคืือพััฒนาคนให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาจัังหวััด
ของตนเอง
พื้้�นที่่�นวััตกรรมจึึงเป็็นพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการให้้ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งพ่่อแม่่
ผู้้�ปกครอง ครูู โรงเรีียน ชุุมชน ผู้้�ประกอบการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สัังคม ได้้เข้้ามาร่่วมกัันรัับผิิดชอบการศึึกษา มีีการทำำ�  Social Lab ซึ่่�งเป็็น
กระบวนการเปิิดรัับฟัังความเห็็นและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
ในการร่่วมออกแบบการศึึกษา และร่่วมจััดการกระบวนการขัับเคลื่่�อน
จึึงต้้องสร้้าง “สะพานเชื่่�อม” คนที่่�อยากเปลี่่�ยนแปลงการจััดการศึึกษา
เข้้ากัับสถานศึึกษา เพื่่�อดึึงเอาศัักยภาพของกลุ่่�มต่่างๆ ในจัังหวััดมา
ช่่ ว ยกัันพััฒนาโรงเรีี ย น สิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นแล้้วในจัังหวััดระยองและ
ศรีีสะเกษ แต่่ยัังไม่่พอ เราควรจะจััดเวทีีเช่่นนี้้�เป็็นระยะ ๆ เพื่่�อรัับฟัังและ
ติิดตามสะท้้อนผลต่่อไป
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ในส่่วนของครููที่เ่� ริ่่มมี
� กี ารตื่่น� ตััวแล้้ว มููลนิิธิสิ ยามกััมมาจล ที่เ่� ข้้าร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ TEP ร่่วมกัับสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนงานวิิจััย (สกว.)
(ชื่่อ� ใหม่่ สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
(สกสว.) ในการพััฒนาครูู เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมการเรีียนการสอนใน
ห้้องเรีียน มีีเป้้าหมายให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาทในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น
ได้้เข้้าไปสนัับสนุุนโรงเรีียนเป้้าหมายในจัังหวััดระยอง ศรีีสะเกษ และสตููล
รวม 85 โรงเรีียน เพื่่�อที่่�จะเป็็นโรงเรีียนแกนนำำ�ในการทดลองสนัับสนุุนครูู
ให้้สามารถปรัับการสอนให้้สอดคล้้องกัับหลัักสููตรใหม่่ ขณะนี้้�ครููและ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเริ่่�มรวมตััวกัันเป็็นเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�ที่่�วงการศึึกษา
เรีียกว่่า PLC: Professional Learning Community โดยทั้้�งสองหน่่วยงาน
ได้้สนัับสนุุนให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากโรงเรีียนรุ่่�งอรุุณ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น บริิษััทธารปััญญา โรงเรีียนอนุุบาลสตููล โรงเรีียน
ลำำ�ปลายมาศพััฒนา ศููนย์์ประสานงานเพื่่�อวิิจััยจัังหวััดสตููล และอีีกหลาย
หน่่วยงาน เข้้าไปเป็็นโค้้ชให้้กัับโรงเรีียน เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนทั้้�งระบบ คืือ
ระบบบริิหารจััดการทั้้�งในโรงเรีียน ในห้้องเรีียน หลัักสููตร สถานศึึกษา และ
วิิธีีการสอนของครูู การที่่�โรงเรีียนเริ่่�มจัับมืือกัันเป็็นเครืือข่่ายเพื่่�อ
ยกระดัับคุุณภาพการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเป้้าที่่� “คุุณภาพผู้้�เรีียน” จึึง
เป็็นเครืือข่่ายเพื่อ่� พััฒนาตนเองที่่�มีีความก้้าวหน้้าโดยหวัังผลระยะยาว
นัับเป็็นความก้้าวหน้้าเชิิงบวก โดยในพื้้�นที่่�นวััตกรรมมีีเครืือข่่ายแบบนี้้�
หลายเครืือข่่ายเป็็นความหวัังของการเปลี่่�ยนแปลง
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กรอบหลัักสููตรจัังหวััด
กรอบหลัักสููตรจัังหวััด เป็็นหนึ่่�งในผลลััพธ์์ที่่� พ.ร.บ.ปฏิิรููปการศึึกษา
ตั้้�งเป้้าหมายไว้้  โดยแต่่ละจัังหวััดควรมีีกรอบหลัักสููตรของตนเองเพื่่�อ
ตอบโจทย์์ของแต่่ละจัังหวััด วิิธีกี ารได้้มาของกรอบหลัักสููตรต้้องเปลี่่�ยน
จากการรัับผิิดชอบโดยคนไม่่กี่่�คน มาเป็็นการรัับฟัังความต้้องการ
ของคนในจัังหวััด ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า จัังหวััดระยองและศรีีสะเกษได้้
ใช้้การทำำ� Social Lab ในการรัับฟัังความต้้องการของทุุกภาคส่่วนในจัังหวััด
วิิ ธีี ก ารทำำ�ก รอบหลัั กสูู ตรจัั ง หวัั ด จะตอบสนองกัั บ ความต้้องการของ
ภาคส่่วนต่่าง ๆ ในจัังหวััดได้้อย่่างแท้้จริิง การแปลงจากกรอบหลัักสููตร
จัังหวััดให้้ ม าเป็็ น หลัักสููตรสถานศึึ ก ษาเป็็ น อีี ก ขั้้� น ตอนที่่�สำำ�คัั ญ
ผู้้�บริิหารโรงเรีียนต้้องมีีแนวคิิดและแนวทางที่่�รัับฟัังความเห็็นของ
คณะครูู ผู้ป้� กครอง รวมทั้้ง� คนในชุุมชนที่่�โรงเรีียนตั้้ง� อยู่่� ว่่าอยากเห็็น
ลููกหลานและนัักเรีียนในโรงเรีียนนั้้�นมีีคุุณสมบััติิอย่่างไร และมีี
เป้้าหมายการเรีียนรู้้�อย่่างไรด้้วย การจััดทำำ�หลัักสููตรโรงเรีียนในพื้้�นที่่�
นวััตกรรม จึึงต้้องคำำ�นึึงถึึง 3 กรอบใหญ่่ คืือ กรอบหลัักสููตรของกระทรวง
ศึึกษาธิิการ กรอบหลัักสููตรจัังหวััด และเป้้าหมายการจััดการศึึกษาของ
โรงเรีียนและชุุมชน
ในด้้านกรอบหลัักสููตรของกระทรวงศึึกษาธิิการ แม้้ว่่าในขณะนี้้�
ใช้้หลัักสููตรตััวชี้้�วััด แต่่กระทรวงศึึกษาธิิการได้้มอบหมายให้้  ดร.รััตนา
แสงบััวเผื่่อ� น ผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั วิิชาการและมาตรฐานการศึึกษาสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึึกษาธิิการ รัับผิิดชอบ
ทำำ�วิิจััยเพื่่�อพััฒนากรอบหลัักสููตรฐานสมรรถนะเพื่่�อให้้ทัันประกาศใช้้ใน
ปีีการศึึกษา 2565
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“หััวใจของหลัักสููตรที่่�เน้้นสมรรถนะ

ของผู้้�เรีียนเป็็นหลััก คืือ ครููต้อ
้ งมีีอิิสระ
ในการคิิดค้้นวิิธีีการสอนที่่�หลากหลายเพื่่� อ
ดึึงศัักยภาพให้้ผู้้�เรีียนมีีสมรรถนะสููงขึ้้�น”
การพััฒนากรอบหลัักสููตรสมรรถนะของคณะวิิจััย ที่่�มีี ดร.รััตนา
แสงบััวเผื่่อ� น เป็็นผู้้นำ� ำ�ในครั้้ง� นี้้� มีคี วามน่่าสนใจคืือ คณะผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทำำ�หน้้าที่่�
รวบรวมแนวคิิดเพื่่�อยกร่่างกรอบหลัักสููตร โดยร่่วมมืือกัับโรงเรีียนในพื้้�นที่่�
นวััตกรรมและอื่่�น ๆ เพื่่�อทดลองนำำ�ไปใช้้ในการทำำ�หลัักสููตรสถานศึึกษา
และทดลองใช้้โดยนำำ�ผลการทดลองปฏิิบััติิกลัับไปประกอบการวิิจััย เพื่่�อ
พััฒนากรอบหลัักสููตรให้้สมบููรณ์์ และมีีข้้อแนะนำำ�ให้้กัับโรงเรีียนต่่าง ๆ ที่่�
จะต้้องใช้้กรอบหลัักสููตรนี้้�ในปีีการศึึกษา 2565 จะเห็็นว่่าเริ่่มมี
� กี ารทำำ�งาน
แบบการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมขึ้้น� แล้้ว ในระดัับส่่วนกลางและโรงเรีียนซึ่่ง� คืือ
เป็็นหน่่วยปฏิิบััติิในการพััฒนากรอบหลัักสููตรนี้้�
หััวใจของหลัักสููตรที่่�เน้้นสมรรถนะของผู้้�เรีียนเป็็นหลััก คืือ
ครููต้้องมีีอิสิ ระในการคิิดค้้นวิิธีกี ารสอนที่่�หลากหลายเพื่่�อดึึงศัักยภาพ
ให้้ผู้เ้� รีียนมีีสมรรถนะสููงขึ้้�น ครููต้้องสามารถวััดผลการเปลี่่�ยนแปลงของ
ผู้้�เรีียนได้้ “การหาวิิธีีการ” การวััดผล จะต้้องเปลี่่�ยนจากการวััดผลความรู้้�
มาเป็็นการวััด “ความคิิดสร้้างสรรค์์” และ “การนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการ
แก้้ปััญหากัับสถานการณ์์จริิง” เป็็นอีีกหนึ่่�งความท้้าทาย การวััดผลความ
สำำ�เร็็จของผู้้เ� รีียน ที่ค่� รููในพื้้�นที่น่� วััตกรรมต้้องหาวิิธีกี ารวััดผลความสำำ�เร็็จนี้้�
ให้้ได้้เป็็นรููปธรรม
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ความท้้าทายต่่อไปของการศึึกษาไทย

1

การพัั ฒนาครูู

การเปลี่่�ยนจากความเชื่่�อเดิิม  ที่่�ครููส่่วนใหญ่่คุ้้�นเคยกัับการสอน
แบบบอกสอนตามตำำ�รา การวััดผลด้้วยการสอบและการติิวเพื่่�อสอบ
มาสู่่�การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อดึึงศัักยภาพของผู้้�เรีียนและการวััดผล
ด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์ผลงาน และการนำำ�ความรู้้�มาใช้้แก้้ปััญหาใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ เป็็นเรื่่�องที่่�หลายฝ่่ายต้้องร่่วมมืือกัันสนัับสนุุนครููให้้
มากขึ้้�น ต้้องหาทางพััฒนาครููในแนวทางนี้้�อย่่างเร่่งด่่วน
2

การทำำ�งานร่่วมกัันของทุุกภาคส่่วน

ในเวลานี้้� ภาคการศึึกษาเปิิดรัับฟัังภาคส่่วนอื่่�น ๆ มากขึ้้�นแล้้ว 
ภาคส่่วนอื่่น� ๆ โดยเฉพาะพ่่อแม่่ผู้ปก
้� ครองจะต้้องลุุกขึ้้น� มามีีความเข้้มแข็็ง
ในการเสนอความคิิดเห็็น และมีีส่่วนร่่วมในการจััดการศึึกษาและพััฒนา
คนรุ่่�นใหม่่ในจัังหวััดตััวเองด้้วย นี่่�เป็็นเส้้นทางอีีกยาวไกลที่่�จะใช้้เวลาสั้้�น
หรืือยาวขึ้้�นอยู่่�กัับการตื่่�นตััวของคนในแต่่ละจัังหวััด ว่่าจะตระหนัักในการ
มีีส่ว่ นร่่วมคิดิ  ร่่วมทำำ� ร่วมรั
่ บั ผิิดชอบผลการจััดการศึึกษาของจัังหวััดตนเอง
มากน้้อยเพีียงใด
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ระบบบริิหารจััดการที่่�สอดคล้้องกัับการปฏิิรููป

จำำ�เป็็นต้้องแก้้กฎระเบีียบที่เ่� ป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิรููป เช่่น โรงเรีียน
ไม่่มีอิี สิ ระในการจััดการศึึกษา ต้้องปรัับกฎระเบีียบจากส่่วนกลาง ซึ่่�งบางเรื่่อ� ง
ซ้ำำ��ซ้้อนหรืือไม่่ได้้เป็็นโจทย์์หลัักของจัังหวััด เพื่่�อให้้โรงเรีียนสามารถจััด
การศึึกษาที่่�ตอบโจทย์์พื้้�นที่่�ได้้ จำำ�เป็็นต้้องแก้้กฎระเบีียบบางอย่่าง
เพื่อ่� มอบอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้โรงเรีียนได้้พิจิ ารณาที่่�จะดำำ�เนิินการ
ตามนโยบายในเรื่่�องใดบ้้างด้้วยตััวเอง นอกจากนั้้�น ระบบการคััดเลืือก
และแต่่งตั้้�งโยกย้้ายบุุคลากรด้้านการศึึกษายัังเป็็นอีีกหนึ่่�งอุุปสรรคใหญ่่
ตััวอย่่างจากจัังหวััดศรีีสะเกษ ทำำ�ให้้เราเข้้าใจถึึงอุุปสรรคปััญหาของ
ระเบีียบการโยกย้้ายผู้้อำ� ำ�นวยการโรงเรีียน ที่กำ่� ำ�หนดให้้สามารถโยกย้้ายได้้
หลัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งแล้้ว 2 ปีี เป็็นช่่วงเวลาที่่�สั้้�นเกิินไป ไม่่สามารถผลัักดััน
การพััฒนาโรงเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนได้้ การรัับผู้้�อำำ�นวยการที่่�ย้้าย
เข้้ามาแทน ก็็เป็็นการเลืือกโดยระบบคะแนน ทำำ�ให้้ไม่่ได้้คนที่่�เหมาะสม
มาสานต่่อและต่่อยอดแผนพััฒนาโรงเรีียน การสอบบรรจุุครููตามลำำ�ดับั
คะแนน เป็็นอีีกเรื่่อ� งหนึ่่�งที่โ่� รงเรีียนไม่่สามารถรัับครููได้้ตามความต้้องการ

“เพื่่� อให้้โรงเรีียนจััดการศึึกษาที่่�ตอบโจทย์์

พื้้� นที่่�ได้้ จำำ�เป็็นต้้องแก้้กฎระเบีียบบางอย่่าง
เพื่่� อมอบอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้โรงเรีียน
ได้้พิิ จารณาที่่�จะดำำ�เนิินการในบางเรื่่�อง
ด้้วยตััวเอง”
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การโยกย้้ายผู้้�บริิหารและครููเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้ความพยายามของกระทรวง
ศึึกษาธิิการในการพััฒนาผู้้�บริิหารและครููที่่�ผ่่านมาไม่่ได้้ผล เหตุุเพราะ
“คนเก่่ง” ต้้องมีีเวลาทำำ�งาน หากแผนพััฒนาโรงเรีียนทำำ�งานได้้ไม่่ต่่อเนื่่�อง
ต้้องส่่งต่่อผู้้บ� ริิหารคนใหม่่ต้้องทำำ�ความเข้้าใจใหม่่ เมื่่อ� เข้้าใจก็็ได้้เวลาย้้าย
เช่่นนี้้� การพััฒนาโรงเรีียนจะเกิิดขึ้้�นได้้ยาก ในประเด็็นแรก “การโยกย้้าย
ผู้้�อำำ�นวยการ” สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการครููและบุุคลากรทาง
การศึึ ก ษาได้้ให้้แนวทางไว้้ว่่ า โรงเรีี ย นในพื้้� น ที่่� น วัั ต กรรมการศึึ ก ษา
สามารถกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้อำ� ำ�นวยการได้้เอง เป็็นความก้้าวหน้้า
และความพยายามในการปลดล็็อกปััญหานี้้�ไปได้้ส่่วนหนึ่่�ง
ในด้้านการซื้้�อสื่่�อการเรีียนการสอนเป็็นอีีกประเด็็นที่่�เป็็นอุุปสรรค
ในการจััดหาสื่่�อหนัังสืือเรีียนที่่�สอดคล้้องกัับหลัักสููตรใหม่่ของจัังหวััด
เป็็นอีีกประเด็็นที่่ไ� ด้้รัับการปลดล็็อก ให้้โรงเรีียนในพื้้�นที่น่� วััตกรรมการศึึกษา
สามารถซื้้อ� สื่่อ� นอกเหนืือจากการประกาศของทางกระทรวงศึึกษาธิิการได้้ 
การปรัับระเบีียบการใช้้งบประมาณให้้ยืืดหยุ่่�น สามารถใช้้งบประมาณ
ได้้ข้้ามหมวดและข้้ามโครงการได้้ ในลัักษณะ Blog Grant เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบริิหารจััดการงบประมาณให้้มีีประสิิทธิิภาพ ตามสถานการณ์์ปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง และผลัักดัันแผนพััฒนาในโรงเรีียนได้้คล่่องตััวโดยไม่่เพิ่่�ม
งบประมาณ เป็็นอีีกเรื่่�องที่่�อยู่่�ในระหว่่างการผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�น
ทั้้�งสามเรื่่อ� งที่่มี� คี วามก้้าวหน้้า เกิิดจากการปรัับเปลี่่�ยนระเบีียบที่เ่� อื้้อ�
ต่่อการปฏิิบัติั งิ านของโรงเรีียนในพื้้�นที่่แ� ละเขตการศึึกษา เป็็นความก้้าวหน้้า
จากการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างโรงเรีียน เขตการศึึกษาในจัังหวััดศรีีสะเกษ
ระยอง และสตููล ร่่วมกัับกระทรวงศึึกษาธิิการ ความก้้าวหน้้านี้้�เกิิดจาก
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ทุุกฝ่่ายเปิิดใจและนำำ�สถานการณ์์ปััญหาในโรงเรีียนและเขตการศึึกษา
ขึ้้�นมาเรีียนรู้้� และหาแนวทางแก้้ปััญหาร่่วมกัับฝ่่ายนโยบาย คืือ กระทรวง
ศึึกษาธิิการ จนทำำ�ให้้เกิิดแนวทางการแก้้ปััญหาร่่วมกัับโรงเรีียน นัับเป็็น
ก้้าวสำำ�คััญมากของการปฏิิรููปการศึึกษาไทย

เมื่่�ออ่่านมาถึึงตรงนี้้�
คุุณคิิดว่่าตััวเองมีีบทบาท
ในการพัั ฒนาการศึึกษาไทย
ได้้อย่่างไร?
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แสดงความคิิดเห็็นและดููข้้อมููลเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�
เว็็บไซท์์พื้้� นที่่�นวััตกรรมในแต่่ละจัังหวััด
และพื้้� นที่่�นวััตกรรมส่่วนกลาง
www.edusandbox.com

