
เราจะปฏิรปูการศึกษาเพ่ือให้เกิด
สมัฤทธิผลของการเรียนรู้ได้อย่างไร 

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์  
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
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หน่วยงานรฐั 

โรงเรียน คร ู
นักเรียน 

ภาคธรุกิจ 

การปฏิรปูเปล่ียนเพียง
โครงสร้างการบริหาร 

แผนการศึกษายงัไร้
ทิศทาง 

ขาดแคลนครใูนบางสาขา 

โครงสร้างการบริหาร
ยงัรวมศนูย ์

นโยบายสร้างความ
สบัสนให้สงัคม 

ทกัษะไม่ตรงตามท่ี
ตลาดต้องการ 

ปริญญาตรีล้น อาชีวะ
ขาดแคลน 

เวลาเรียนมาก แต่
เรียนรู้ได้น้อย 

เรียนกวดวิชา ค่านิยม 
ดถูกูสายอาชีวะ 

สนใจเฉพาะการศึกษา 
ไม่ครอบคลมุการเรียนรู้ 

การประกนัคณุภาพ
สร้างภาระมาก 

ครถูกูเบ่ียงเบนความ
สนใจจากการสอน 

 
ลกูคนงานต่างด้าวเข้า

ไม่ถึงการศึกษา 
 

วิธีสอนล้าสมยั เน้นท่องจ า 

เงินเดือนครตู า่ 

การฝึกอบรมไมต่รง
กบัความต้องการ 

ภาระหน้าท่ี
มากเกินไป 

เรียนแต่วิชาการ 
ไม่ได้เรียนจริยธรรม 

สภาพปญัหาของระบบการศกึษาไทย 

ยงัไม่มีอิสระในการ
บริหารบุคลากร  



งบการศกึษาไทยเพิม่ขึน้ 2 เทา่และไมต่ ่ากวา่ประเทศอื่น  
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นกัเรยีนไทยเรยีนมาก แต่สมัฤทธผิลต ่า 
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    Thailand 

ทีม่า: OECD (2009)  



อตัราการเขา้เรยีนสงูขึน้ 
แต่อตัราการคงอยูค่อ่นขา้งต ่าในระดบั ม.ปลาย  

6 

อตัราการเขา้เรยีนในแต่ละระดบั ระดบัชัน้ 
(ป.1 รุ่น 2541) 

อตัราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 
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ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร   



คะแนนนกัเรยีนไทยมแีนวโน้มลดลง 
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คะแนนนกัเรยีนไทยต ่ากวา่ประเทศเพือ่นบา้น 
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โรงเรยีนแต่ละสงักดัมคีวามแตกต่างดา้นคุณภาพ 
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ประสบการณ์ตรงของทดีอีารไ์อ 
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• ทีมงาน CSR ของทีดีอารไ์อจดั
สอนหนังสือให้เดก็ในชมุชน
ใกล้เคียง 

• พบปัญหานักเรียน ป. 4-6 
– ท่องสตูรคณูไม่ได้ และหารเลขไม่

เป็น (จ านวนมาก) 

– อ่าน ก, ข, ค ไม่ถกู (ป. 4 บางส่วน) 

– จ า A, B, C ไม่ได้ (จ านวนมาก) 

– ฯลฯ 

 

 

 



การยกระดบัคณุภาพการศึกษาเป็นส่ิงท าได้จริง 
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• ปัญหาคณุภาพการศึกษาไม่ใช่เกิดจากการขาด
ทรพัยากรแต่เป็นปัญหาการขาด  
– “ความรบัผิดชอบ” (accountability) ของระบบ
การศึกษา ตลอดทุกขัน้ตอน 

–  “ขีดความสามารถ” (capacity) ในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน และคร ู
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แนวคดิหลกัในการปฏริปู 



การสร้างความรบัผิดชอบ 
ในระบบการศึกษา 

13 



กรอบแนวความคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

การเลือกโรงเรียน/การร่วมก ากับดูแลโรงเรียน 

สายความรับผิดชอบส้ัน 

สายความรับผิดชอบยาว 

การแสดงออกทางการเมือง 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

การก ากับดูแล 

การก ากับดูแล 



1. ปฏิรปูข้อมลู: การผลิตและกระจายข้อมลูด้านสิทธิ-หน้าท่ีของ
ฝ่ายต่างๆ และข้อมลูทรพัยากรและสมัฤทธิผลทางการศึกษา 

2. ปฏิรปูการบริหารจดัการ: การกระจายการตดัสินใจไปยงั
โรงเรียน ให้มีอิสระมากขึน้ภายใต้กรอบความรบัผิดชอบ 

3. ปฏิรปูแรงจงูใจ: การเช่ือมโยงการจ้างงานหรือผลตอบแทนของ
ครเูข้ากบัสมัฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน  

4. ปฏิรปูระบบการเงินการศึกษา: การจดัสรรเงินสนับสนุนท่ีเอ้ือ
ต่อการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมและเอ้ือต่อการพฒันาคณุภาพ 

 

หวัใจในการสรา้งความรบัผดิชอบ 

หวัใจของการสรา้งความรบัผิดชอบคือ 
การมีการสอบมาตรฐาน (standard test) 



 การกระจายอ านาจจดัการศกึษา 

• มีการกระจายอ านาจไปยงัท้องถ่ินน้อย แต่ไปกระจายอ านาจไปยงั
เขตการศึกษา และโรงเรียนพอสมควร   

 

 

 

สดัส่วนโรงเรียนรฐัท่ีมีอ านาจตดัสินใจ  (%) 2003 2006 2009 

การวา่จา้งคร ู 16% 34% 44% 

การเลกิวา่จา้งคร ู 33% 60% 61% 

การก าหนดเงนิเดอืนแรกเริม่ 13% 22% 31% 

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนคร ู 99% 90% 93% 

การตัง้งบประมาณโรงเรยีน 77% 74% 85% 

การจดัสรรงบประมาณในโรงเรยีน 96% 94% 95% 

ทีม่า: PISA 2003-2009   



 ปญัหาของการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา 

• เน้นตรวจโรงเรียนมากกว่าดสูมัฤทธิผล  

• ต้นทุนสงู (1.8 พนัล้านบาทต่อรอบ) และเสียเวลาครมูาก 

– คร ู83% ท างานธรุการ 20% ของเวลา  และ 10% ท างานธรุการ 
50 % ของเวลา (Teacher Watch) 

• โรงเรียนส่วนใหญ่มีการประเมินผลดี แต่ผลการศึกษาของนักเรียน
กลบัแย่ลง  

– สดัส่วนโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์สมศ. ในรอบท่ี 2 เพ่ิมขึน้อย่างมาก  

– ผลการประเมินคณุภาพมีสหสมัพนัธต์ า่กบัสมัฤทธิผลของ
นักเรียน (World Bank, 2011) 

 

 



โรงเรยีนผา่นเกณฑเ์พิม่ขึน้ แต่ผลการเรยีนแยล่ง 
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การทดสอบมาตรฐาน 
ประเทศไทยมีการจดัการสอบมาตรฐาน เช่น O-NET 

• ชัน้ ม.6: มีผลในการเข้ามหาวิทยาลยัของนักเรียน โดย
น ้าหนักเปล่ียนแปลงไปมาระหว่าง 50-80% แต่ไม่มีผลใดๆ 
ต่อโรงเรียน  

• ชัน้อ่ืน: ไม่มีผลใดๆ ต่อทัง้นักเรียนและโรงเรียน   

• ไม่มีการเปิดเผยผลการสอบระดบัโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

 

•  ยงัไม่ช่วยสร้างความรบัผิดชอบต่อคณุภาพการศึกษา 

 

 

 



การปรบัเงนิเดอืนครไูมข่ึน้กบัสมัฤทธผิลทางการเรยีน 

การปรับ
เงินเดือน 

เลื่อนขัน้ 

ผลงานต่อผู้ เรียน ความประพฤติ  คณุธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เลื่อนอนัดบั/วิทยฐานะ 

วินยั คณุธรรม ความรู้ ผลปฏิบตัิการ 

ผลการเรียน 

ผลการพฒันา
ผู้ เรียน 

ผลงาน
วิชาการ 

(60%) (20%) (10%) (10%) (33.3%) (33.3%) 

ผลการเรียนมีน า้หนักเพียง 
10% โดยมีเพียง 3.3% เป็น 

standard test  
ไม่ปรากฏว่าใช้สัมฤทธิผลของ
ห้องเรียนในแบบประเมิน 

ปีละ 2 ครัง้ ตามระยะเวลาการท างาน 



 สดัส่วนการเงินด้านอปุสงคเ์พ่ิมขึน้แต่ยงัต า่มาก 
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สดัส่วนเงินด้านอปุทาน 
- งบด้านบคุลากร 
- งบด าเนินการ 
- งบลงทนุ 

สดัส่วนเงินด้านอปุสงค ์
- งบอดุหนุนรายหวั 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร  



รร. เอกชน 

                          3,404 

      1,900    1,900 

 4,196  

 1,056 
อดุหนุนเพ่ิม

โครงการเรียนฟรี          

        รวม 19,475 บาท 
  

        รวม 10,556 บาท 

ส่วนต่างประมาณ  
9,000 บาท 

22 

รร. สพฐ. 
ปี 2553 

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
                    4,460   

รายไดต้่อหวั รร.เอกชน  
ตอ้งไมใ่หเ้กนิตน้ทุน รร. สพฐ  

ปัญหาของเงินอดุหนุนรายหวัต่อโรงเรียนเอกชน  

 17,575  

รร. เอกชน 

  เงินสมทบเงินเดือนคร ู
                    3,440  

        รวม 9,000 บาท 

      เงินอดุหนุนพืน้ฐาน  
1,100 

รร. สพฐ.  

ปี 2546 

 เงินเดือนคร ู
7,900  

        รวม 9,000 บาท 

      เงินอดุหนุนพืน้ฐาน  
1,100 



ความแตกต่างของรายได้คร ู
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รายไดเ้ฉลีย่ครรูฐั รายไดเ้ฉลีย่ครเูอกชน 

บาทต่อเดือน 

ทีม่า: การส ารวจภาวะแรงงาน โดยส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ  

ปี 2554 ครูเอกชนกว่า 2,000 คน ลาออกไปสอบข้าราชการครู  



• จดัสอบมาตรฐานทกุชัน้เรียน หรืออย่างน้อยทกุ
ระดบั เป็นเกณฑใ์นการให้ขึน้ชัน้ (exit exam) 
–ปรบัปรงุข้อสอบมาตรฐานให้เป็น literacy-based test 
มากขึน้และให้มีคณุภาพดีขึน้ 

–เปิดเผยผลการสอบมาตรฐานเป็นรายโรงเรียน และ
จดัท า report card 

–เลิกการใช้ GPA เป็นเกณฑใ์นการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

–ลดการประเมินคณุภาพแบบเดิม ซ่ึงมีต้นทุนสงูแต่มี
ประโยชน์น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย - การสอบมาตรฐาน 



• ใช้การเพ่ิมคะแนนสอบมาตรฐานในการประเมินผล
โรงเรียน และคร ูและเช่ือมโยงกบัการจดัสรร
งบประมาณและผลตอบแทนคร-ูผูบ้ริหาร 

• สร้างความสามารถให้แก่โรงเรียน  (capacity 
building) ในการปรบัตวั 
–เช่น สนับสนุนการท า formative assessment เพื่อ
ปรบัปรงุการสอน  

• เพ่ิมอิสระของโรงเรียนรฐับาลในการบริหารคร ู

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย -  การประเมนิผลคร-ูโรงเรยีน 



• ปรบัน ้าหนักของเงินอดุหนุนด้านอปุสงคม์ากขึน้  
–  ปรบัเงินอดุหนุนรายหวัให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง 

•  ให้การอดุหนุนแก่โรงเรียนรฐับาลและเอกชนอย่าง
เสมอภาค   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย - การเงนิดา้นอุปสงค ์
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ผลของการปฏิรปูการศึกษา 

1. กระจายอ านาจการบรหิารงบประมาณ  

2. เพิม่ความมอีสิระดา้นหลกัสตูร 

1. เปิดเผยขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

2. ผกูการประเมนิครใูหญ่กบัผลสมัฤทธิน์กัเรยีน 

3. มกีลไกตรวจสอบโดยผูป้กครองสว่นใหญ่ 

4. มหีน่วยงานสว่นกลางตดิตามผลสมัฤทธิ ์
นกัเรยีน 

วางระบบตรวจสอบและสร้างความรบัผิดชอบของโรงเรียน 

เพ่ิมความมีอิสระของโรงเรียน 

ประสิทธิภาพโรงเรียน 
จาก 73% เป็น 78 % 

คะแนน PISA 
จาก 421 เป็น 444 คะแนน 

อนัดบัของไทย 
จาก 46 เป็น 41 



การสร้างขีดความสามารถ 
ในการจดัการศึกษา 

28 



ทกัษะส าหรบัศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา: Partnership for 21st Century Skills 



• กระบวนการเรยีนรูต้อ้งเป็นแบบ active learning เชน่ เรยีน
แบบ project-based หรอื problem-based learning  

• หลกัสตูร สือ่การสอนและต าราตอ้งปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้ง  

• การประเมนิผลและการสอบเพือ่วดัการเรยีนรูจ้ะหลากหลาย
มากขึน้ และตอ้งท าอยา่งต่อเนื่อง  

• ครตูอ้งเปลีย่นบทบาทเป็น facilitator หรอื coach  
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 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ตอ้งการกระบวนการ transformation ขนานใหญ่  





ทศิทางการวจิยัเรือ่งการศกึษาของทดีอีารไ์อ 

• เน้นการศกึษาระดบัพืน้ฐาน ป้องกนัเดก็หลุดออกจากระบบ  

• แบ่งนกัเรยีนและโรงเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ และก าหนด learning 
outcome ทีต่อ้งการ 

• ทดลองปรบัปรงุการเรยีนการสอนในระดบัยอ่ย วดัผลเทยีบกบั 
learning outcome ทีต่อ้งการ 

• ขยายผลการปรบัปรงุการเรยีนการสอนทีไ่ดผ้ลในระดบัทีใ่หญ่ขึน้ 
ส าหรบันกัเรยีนและโรงเรยีนแต่ละกลุม่ 

• สงัเคราะหข์อ้เสนอแนะทางนโยบาย   
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