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คุำานำำาผูู้�เขีียนำ

หนงัส่อ	การศกึษาคณุภาพสงูระดบัโลก เล่มันี�	เขียีนจากักัารตคีวิามั

(ไมั่ใช่แปิล)	หนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	from	Inter-

national	Models	of	Excellence	and	Innovation	(2012)	ซึ�งเขีียนโดย	

Vivien	Stewart	 โดยผู้มัได�ตีควิามัเป็ินตอน	ๆ	ลงบล็อกั	Gotoknow.org		

ในชดุกัารศกึัษาคณุ์ภาพสง้ระดบัโลกั	(https://www.gotoknow.org/posts/

tags/กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั)	รวิมั	10	ตอน	แล�วิรวิมัเล่มัปิรับปิรุง

เปิ็นหนังส่อเล่มันี�โดยที่ีมังานขีองมั้ลนิธิิสยามักััมัมัาจล	รวิมัที่ั�งมัีกัารเขีียน

เล่าปิระสบกัารณ์์จากักัารที่ำางานสนับสนุนโรงเรียนในพ่�นทีี่�นวัิตกัรรมั	

กัารศึกัษาขีองที่ีมัมั้ลนิธิิสยามักััมัมัาจล	 เขี�าไปิเป็ินบที่สุดที่�าย	 เพ่�อเล่า	

กัารดำาเนินกัารตามัหลักักัารในหนังส่อ	 ส้่กัารปิฏิบัติในสถานกัารณ์์จริง	

ขีองบริบที่ไที่ย	

หนังส่อเสนอตัวิอย่างระบบกัารศึกัษาขีอง	5	ปิระเที่ศ	ค่อ	สิงคโปิร์	

แคนาดา	ฟินแลนด์	เซี�ยงไฮ�	(จีน)	และออสเตรเลีย	ที่ี�มัีบริบที่แตกัต่างกััน	

และมัีวิิธีิดำาเนินกัารแตกัต่างกัันไปิตามับริบที่ขีองตน	 แต่กั็มัีมัาตรกัาร

สำาคัญที่ี�ที่ั�ง	 5	ปิระเที่ศใช�เหมั่อน	ๆ	กััน	8	ปิระกัารค่อ	 (1)	 วิิสัยที่ัศน์และ	

ภาวิะผู้้�นำา	(2)	กัำาหนดมัาตรฐานส้งหรอ่ที่�าที่าย	(3)	มุ่ังสร�างควิามัเท่ี่าเทีี่ยมั

(4)	ครแ้ละผู้้�นำากัารศกึัษาคณุ์ภาพส้ง	(5)	มีัเปิา้หมัายไปิในทิี่ศที่างเดยีวิกััน

และสัมัพันธิ์เช่�อมัโยงกััน	ที่ั�งในระดับนโยบายถึงปิฏิบัติกัาร	 (6)	แนวิที่าง

กัารจัดกัารและระบบรับผู้ิดรับชอบที่ี�สะที่�อนผู้ลลัพธิ์ที่ี�ผู้้�เรียน	(7)	นักัเรียน

มัีแรงจ้งใจต่อกัารเรียนส้ง	(8)	มัุ่งเรียนเปิ็นพลโลกั	และเพ่�ออนาคต	
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ที่่านที่ี�สนใจเร่�องปัิจจัยทีี่�ที่ำาให�กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศมีัคุณ์ภาพส้ง	

ควิรได�อ่านบันที่ึกัชุด	สู่การศึกษาคุณภาพสูง* ที่ี�ตีควิามัจากั	World	

Development	Report	2018	

จากัหลักักัารและวิิธีิกัารในหนังส่อเล่มันี�	 วิงกัารศึกัษาไที่ยสามัารถ

เล่อกันำาไปิปิรับใช�ได�ในทีุ่กัระดับ	ที่ั�งระดับโรงเรียน	 เขีตกัารศึกัษา	พ่�นที่ี�

นวิัตกัรรมักัารศึกัษา	 และระดับปิระเที่ศ	ที่ำาเปิ็นวิงจรกัารเรียนร้�สองชั�น	

(Double	Learning	Loop)	เพ่�อยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาอย่างต่อเน่�อง	

คณ์ะบรรณ์าธิิกัารจัดที่ำาหนังส่อเล่มันี�เน�นนำาเสนอในลักัษณ์ะทีี่�	

ชวินผู้้�อ่านจินตนากัารส่้กัารปิฏิบัติ	 มีักัารใช�ศิลปิะ	 และ	 Infographic		

ช่วิยควิามัเขี�าใจ	และช่วิยให�หนังส่อน่าอ่านขีึ�นเปิ็นอันมัากั	

ผู้มัขีอกัราบขีอบพระคณุ์ที่า่นผู้้�ใหญ่ในวิงกัารกัารศกึัษาไที่ย	3	ท่ี่าน

ที่ี�กัรุณ์าเขีียนคำานิยมัให�	 ค่อ	 ศ.	 นพ.จรัส	 สุวิรรณ์เวิลา	 อดีตปิระธิาน	

คณ์ะกัรรมักัารอิสระเพ่�อปิฏิร้ปิกัารศึกัษา	รศ.	ดร.เอกัชัย	กัี�สุขีพันธิ์	ปิระธิาน

คณ์ะกัรรมักัารกัารศึกัษาขีั�นพ่�นฐาน	 (กัพฐ.)	 และ	 รศ.ปิระภาภัที่ร	นิยมั	

อธิิกัารบดีสถาบันอาศรมัศิลปิ์	และขีอขีอบคุณ์	คุณ์ปิิยาภรณ์์	มััณ์ฑะจิตร

ผู้้�จัดกัารม้ัลนิธิิสยามักััมัมัาจล	และที่ีมังาน	ที่ี�กัรุณ์าจัดที่ำาหนังส่อเล่มันี�	

ออกัเผู้ยแพร่เพ่�อเปิ็นแนวิที่างพัฒนาคุณ์ภาพกัารศึกัษาไที่ย	ส้่เปิ้าหมัาย

พลเมั่องไที่ยคุณ์ภาพส้ง	เปิ็นกัำาลังสำาคัญในกัารพัฒนาบ�านเมั่อง			

	 วิิจารณ์์	พานิช

	 26	มัีนาคมั	2563

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ส้่กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง*
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คุำานำำา 
มููลนิำธิิสูยามูกัมูมูาจล

หนังส่อกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั	 หนังส่อเล่มัทีี่�ที่่านถ่ออย้่	

ในมัอ่ขีณ์ะนี�	เปิน็กัารรวิมับนัทึี่กักัารตคีวิามัขีอง	ศาสตราจารย์	นายแพที่ย์

วิิจารณ์์	พานิช	จากัหนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	from	

International	Models	of	Excellence	and	Innovation	(2012)	เขีียนโดย	

Vivien	Stewart	แนะนำา	5	ปิระเที่ศ	สำาหรบัเปิน็แบบอย่างกัารพัฒนาระบบ

กัารศึกัษาทีี่�ดี	ค่อ	สิงคโปิร์	แคนาดา	ฟินแลนด์	จีน	(เซี�ยงไฮ�)	และออสเตรเลีย

ปิระกัอบไปิด�วิยกัรณ์ีศึกัษากัารพัฒนาระบบกัารศึกัษาให�เปิ็น	

กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งขีอง	 5	ปิระเที่ศ	 ซึ�งสะที่�อนให�เห็นถึงกัระบวินกัาร	

กัารพัฒนาคุณ์ภาพกัารศึกัษาตามับริบที่ขีองแต่ละปิระเที่ศ		คุณ์ลักัษณ์ะร่วิมั

ขีองระบบกัารศึกัษาทีี่�ปิระสบควิามัสำาเร็จ	 หลักักัารพัฒนาหลักัส้ตร		

กัารพัฒนาวิิชาชีพคร้และกัารบริหารกัารศึกัษา	พร�อมับที่วิิเคราะห์เพ่�อ

กัารนำามัาปิระยกุัตใ์ช�กับักัารพัฒนาระบบกัารศึกัษาไที่ย	โดยศาสตราจารย์

นายแพที่ย์วิิจารณ์์	พานิช
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เน่�อหาในหนังส่อเล่มันี�สะที่�อนให�เห็นถึงลักัษณ์ะร่วิมัสำาคัญ		

8	ปิระกัาร	ขีองกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง	ได�แกั่	

1.	 วิิสัยที่ัศน์และภาวิะผู้้�นำา

2.	 กัำาหนดมัาตรฐานส้งหร่อที่�าที่าย

3.	 มัุ่งสร�างควิามัเที่่าเที่ียมั

4.	 คร้และผู้้�นำากัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง

5.	 มีัเป้ิาหมัายไปิในทิี่ศที่างเดียวิกัันและสัมัพันธ์ิเช่�อมัโยงกััน	

	 ทัี่�งในระดับนโยบายถึงปิฏิบัติกัาร

6.	 แนวิที่างกัารจัดกัารและระบบรับผู้ิดรับชอบที่ี�สะที่�อนผู้ลลัพธิ์	

	 ที่ี�ผู้้�เรียน

7.	 แรงจ้งใจขีองนักัเรียน

8.	 มัุ่งเรียนเปิ็นพลโลกั	และเพ่�ออนาคต

และที่ำาให�เห็นถึงควิามัสำาคัญขีองกัารมีัส่วินร่วิมัในกัารขัีบเคล่�อน

กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งขีองทีุ่กัฝ่าย	 กัารเขี�ามัามัีบที่บาที่ขีองคร้	 ผู้้�บริหาร

โรงเรียน	ภาครัฐ	ภาคเอกัชนและผู้้�ปิระกัอบกัาร	ชุมัชน	และผู้้�ปิกัครอง

พร�อมัปิิดที่�ายด�วิยกัรณ์ีศึกัษากัารพัฒนากัารศึกัษาในปิระเที่ศไที่ย	

ที่ี�มั้ลนิธิิสยามักััมัมัาจลได�นำาปิระสบกัารณ์์กัารที่ำางานในพ่�นทีี่�นวิัตกัรรมั

กัารศึกัษาในจังหวัิดศรีสะเกัษ	มัาเพิ�มัเติมัในบที่ทีี่�	 11	 เพ่�อให�ผู้้�อ่านได�

ที่ำาควิามัเขี�าใจสถานกัารณ์์ในปิระเที่ศไที่ยได�ดียิ�งขีึ�น	
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ณ์	เวิลานี�เป็ินเวิลาดีทีี่�ทัี่�วิโลกัลุกัขึี�นมัาต่�นตัวิต่อกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษา

ให�สอดรับกัับกัารเปิลี�ยนแปิลงขีองโลกัทีี่�เกิัดขึี�นอย่างรวิดเร็วิ	 มั้ลนิธิิ	

สยามักััมัมัาจล	มัีควิามัตั�งใจเชิญชวินผู้้�อ่านร่วิมัคิดและจินตนากัารถึง

อนาคตกัารศึกัษาไที่ยที่ี�อยากัเหน็	และจดุปิระกัายให�ผู้้�อา่นสะที่�อนแนวิคดิ

แนวิที่างกัารพัฒนาจากัตัวิอย่างขีองนานาปิระเที่ศ	 นำามัาพิจารณ์าถึง

บที่บาที่ขีองตวัิท่ี่านเอง	ในกัารมัสีว่ินรว่ิมัในกัระบวินกัารพัฒนากัารศกึัษา

ไที่ย	และใช�โอกัาสนี�ผู้ลักัดันให�ปิระเที่ศไที่ยกั�าวิขึี�นมัาส่้กัารจัดกัารศกึัษา

ที่ี�พัฒนากัำาลังคนรุ่นใหมั่ขีองปิระเที่ศ	 ให�ตอบรับต่อกัารเปิลี�ยนแปิลง	

ขีองสังคมัไที่ย	สังคมัโลกั	ได�อย่างที่ั�วิถึงและเที่่าเที่ียมั

มั้ลนิธิิสยามักััมัมัาจล
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คุำานิำยมู

ศาสตราจารย์	นายแพที่ย์วิิจารณ์์	พานิช	เป็ินผู้้�มีัคุณ้์ปิกัารต่อสังคมัไที่ย

เป็ินอันมัากั	ท่ี่านเป็ินผู้้�ทีี่�อ่านมัากัและปิระสบกัารณ์์ส้ง	ที่ำาให�มีัควิามัร้�มัากัและ

กัวิ�างขีวิาง	ที่่านมัีควิามัสามัารถเปิ็นพิเศษในกัารคิดที่ี�ผู้สานควิามัร้�	ต่อยอด	

และสร�างสรรคใ์ห�เกัดิหลกััควิามัคดิใหมั	่รวิมัทัี่�งกัารนำาควิามัร้�ไปิใช�ปิระโยชน์

ได�จริง	 เมั่�อผู้มัได�ที่ำางานใกัล�ชิดกัับที่่าน	ผู้มัได�รับขี�อคิดดี	ๆ	และแนวิที่างทีี่�	

ใช�ปิระโยชน์ได�อย่้เสมัอ	 ท่ี่านยังมีัทัี่กัษะส้ง	และควิามัขียันในกัารส่�อสารเพ่�อ

ขียายควิามัร้�และควิามัคิดไปิส่้วิงกัวิ�าง	 ใช�ส่�อหลากัหลายร้ปิแบบ	 รายกัาร	

gotoknow	ขีองที่่าน	 เปิ็นส่�อที่ี�มัีผู้้�ติดตามัจำานวินมัากั	ที่ำาให�สามัารถนำาไปิ	

ใช�ในงานต่าง	ๆ 	ได�	ในระยะหลังทีี่�ผู้มัได�พบท่ี่านเป็ินครั�งคราวิ	ก็ัจะได�รับหนังส่อ

ที่ี�ที่า่นได�เขียีนขีึ�นใหมัอ่ย้เ่สมัอ	ขี�อคดิขี�อเสนอ	และหนงัส่อขีองที่า่นล�วินเขีียน

อย่างมีัลักัษณ์ะพิเศษ	 ทีี่�นอกัจากัจะมีัแนวิคิดและสิ�งใหม่ัทีี่�กัระตุ�นควิามัคิด	

ควิามัสนใจ	 และเป็ินสาระที่างปัิญญาอย่้เสมัอแล�วิ	 ยังอ่านสนุกั	 ชวินให�

ติดตามัอย่างวิางไมั่ลง

หนังส่อ	“กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั”	เป็ินผู้ลงานทีี่�มีัลักัษณ์ะพิเศษ

โดยอาศัยถอดควิามัจากัหนังส่อ	 “A	World-Class	Education:	 Learning	

from	International	Models	of	Excellence	and	Innovation”	ที่ี�เขีียนโดย	

Vivien	Stewart	 อันเปิ็นผู้ลงานจากักัารศึกัษาวิิจัยเชิงปิระจักัษ์	 กัรณี์ศึกัษา
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กัารพัฒนาระบบกัารศึกัษาที่ี�มัุ่งให�เปิ็นกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งขีอง	5	ปิระเที่ศ	

ค่อ	 สิงคโปิร์	 แคนาดา	 ฟินแลนด์	 จีน	 (เซี�ยงไฮ�)	 และออสเตรเลีย	 อาจารย์	

หมัอวิิจารณ์์ได�เล่อกัหนังส่อเล่มันี�มัานำาเสนอและขียายควิามัขีึ�น	 น่าจะเปิ็น

จากัหลายเหตุ	ขี�อคิดเดิมัขีอง	Vivien	Stewart	ที่ี�ปิรากัฏในหนังส่อเปิ็นสิ�งที่ี�มัี

หลกััฐานอนัเช่�อถอ่ได�	และขี�อสรปุิมัคีวิามัสมัเหตสุมัผู้ล	เปิา้หมัายขีองหนังสอ่

ยังเน�นจดุมัุง่หมัายขีองกัารศกึัษาไปิทีี่�กัารมีัคุณ์ภาพส้ง	อันชี�นำาให�กัารปิรับปิรุง

หร่อพัฒนากัารศึกัษาไม่ัเพียงที่ำาให�กัารศึกัษาสำาเร็จ	 แต่ยังต�องที่ำาให�เกัิด

คุณ์ภาพส้งในระดับโลกั	ซึ�งที่ั�ง	 5	ตัวิอย่าง	 เป็ินกัารบุกัเบิกัสร�างสรรค์ขึี�นไปิ	

อีกัระดับหนึ�ง	 หนังส่อดังกัล่าวิได�พิจารณ์าถึงหลักักัารและวิิธีิกัารในกัาร	

สร�างควิามัสำาเร็จ	 โดยแต่ละแห่งได�ใช�สภาพที่ี�หลากัหลายแตกัต่างในแต่ละ

ตัวิอย่างมัาเป็ินปัิจจัยส่้ควิามัสำาเร็จด�วิย	ผู้้�เขีียนได�ให�ควิามัเห็นอย่างชัดเจน

และเขี�มัขี�น	 มีัขี�อสรุปิที่ี�เปิ็นหลักักัารร่วิมัด�วิย	อาจารย์หมัอวิิจารณ์์ได�ขียาย

แนวิคิดออกัไปิส้่สภาพกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยด�วิย	 ตลอดจนได�ให�	

ขี�อเสนอแนะอย่างชัดเจนและตรงเปิ้าสำาหรับปิระเที่ศไที่ย	 นับเปิ็นหนังส่อที่ี�	

มัีที่ั�งหลักัฐาน	ขี�อเที่็จจริง	และขี�อคิดเห็นที่ี�น่าเช่�อถ่ออย่างมัากั

จากับที่เรียนใน	 5	ปิระเที่ศ	กัารศึกัษามัิใช่เพียงกัารจัดให�ผู้้�ที่ี�สมัควิร	

เขี�าเรียนได�รับกัารศึกัษาเที่่านั�น	 อาจารย์หมัอวิิจารณ์์ได�อ�างขี�อเขีียนขีอง	

Vivien	 Stewart	 ว่ิา	 “กัารสอนเด็กัตามัแนวิทีี่�เราเคยได�รับกัารสอนในอดีต	

เปิ็นกัารปิล�นอนาคตขีองเด็กั”	 และขียายควิามัไวิ�วิ่า	 “นโยบาย	 High	

Expectation	 for	 All	 เปิ็นปิระเด็นที่�าที่ายในกัารปิฏิร้ปิเชิงโครงสร�างขีอง	

ระบบกัารศึกัษาไที่ย”	กัารมัีคุณ์ภาพส้งได�เที่่ากัับระดับโลกันั�น	ต�องมัีควิามั

ที่ะเยอที่ะยาน	 โดยมัองที่ี�ผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิที่ี�เกัิดขีึ�นกัับผู้้�เรียน	 ให�ได�เกัิดสมัรรถนะ

เต็มัทีี่�ตามัศักัยภาพขีองผู้้�เรียน	 มิัใช่เพียงกัารได�มัีปิระสบกัารณ์์เขี�ารับ	
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กัารศึกัษา	อาจารย์หมัอวิิจารณ์์ยังได�เขีียนไวิ�วิ่า	 “วิงกัารศึกัษาต�องตระหนักั

ในกัารเปิลี�ยนแปิลงรวิดเร็วิและพลิกัผัู้นขีองโลกัและสังคมั	 ต�องติดตามั	

กัารเปิลี�ยนแปิลงให�ที่นั	หรอ่คาดกัารณ์์ไวิ�ลว่ิงหน�า	เพ่�อนำามัาใช�จดักัารศึกัษา

แห่งอนาคต	ไมั่หลงจัดกัารศึกัษาแห่งอดีต”	

Vivien	 Stewart	 กัล่าวิไวิ�วิ่า	 “ควิามัผู้ิดพลาดทีี่�พบบ่อยค่อ	 กัารมัอง

ควิามัไม่ัเที่่าเที่ียมัในกัารจัดสรรที่รัพยากัรแก่ัโรงเรียนเป็ินเร่�องปิกัติธิรรมัดา

ควิามัอ่อนแอขีองระบบกัารสรรหาคร้และพัฒนาคร้	 และกัารเปิลี�ยนแปิลง

นโยบายโดยไม่ัมัีขีีดควิามัสามัารถในกัารดำาเนินกัารเปิลี�ยนแปิลงนั�น”	

อาจารย์หมัอวิิจารณ์์เขีียนไวิ�ว่ิา	 “ในปัิจจุบัน	 ระบบกัารศึกัษาไที่ยมีัปิัญหา

พร�อมั	ๆ	กัันสามัด�าน	ค่อ	(1)	ใช�ที่รัพยากัรมัากัผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ตำ�า	(2)	คุณ์ภาพตำ�า

	(3)	ควิามัเที่่าเที่ียมัตำ�า”

ในบที่ทีี่�ว่ิาด�วิยกัารปิระดิษฐ์อนาคต	หนังส่อเล่มันี�ได�วิิเคราะห์อย่าง

ละเอียดว่ิา	กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกัมีัลักัษณ์ะร่วิมัสำาคัญอย่้	8	ปิระกัาร	

ได�แก่ั	(1)	วิิสัยทัี่ศน์และภาวิะผู้้�นำา	(2)	กัำาหนดมัาตรฐานส้งหร่อที่�าที่าย	(3)	มัุ่ง

สร�างควิามัเที่า่เที่ยีมั	(4)	คร้และผู้้�นำากัารศึกัษาคณุ์ภาพส้ง	(5)	มัเีปิา้หมัายไปิ

ในที่ศิที่างเดยีวิกันัและสมััพันธิเ์ช่�อมัโยงกันั	ทัี่�งในระดบันโยบายถึงปิฏิบตักิัาร

(6)	 แนวิที่างกัารจัดกัารและระบบรับผิู้ดรับชอบทีี่�สะที่�อนผู้ลลัพธิ์ที่ี�ผู้้�เรียน		

(7)	 แรงจ้งใจขีองนักัเรียน	 (8)	มัุ่งเรียนเป็ินพลโลกัและเพ่�ออนาคต	แล�วิได�

วิเิคราะหแ์ละมีัขี�อเสนอแนะแตล่ะเร่�องอนัจะสามัารถนำาไปิปิระยุกัตใ์ช�ได�กับั

กัารศึกัษาทีุ่กัระดับตั�งแต่ปิฐมัวิัย	 กัารศึกัษาขีั�นพ่�นฐาน	กัารศึกัษาเพ่�อกัาร

อาชีพ	กัารอุดมัศึกัษา	ไปิถึงกัารศึกัษาตลอดชีวิิต	มัุ่งให�เกัิดผู้ลอย่างบริบ้รณ์์	

ที่ั�งในสว่ินตัวิผู้้�เรยีนเอง	ระบบกัารศกึัษา	ระบบกัารงานอาชพี	กัารใช�ชวิีิต	และ
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ปิระโยชน์ต่อสังคมัให�เกัิดควิามัเจริญรุ่งเร่อง	และสันติสุขีอย่างยั�งย่นทัี่�งใน

ปิัจจุบันและอนาคต	

ขีอยกัเพียงบางตัวิอย่าง	 “กัารปิระดิษฐ์”	 ที่ี�ปิระเที่ศออสเตรเลียได�	

จัดตั�ง	ACARA	(The	Australian	Curriculum,	Assessment,	and	Reporting	

Authority)	ในกัารปิรับเปิลี�ยนหลักัส้ตร	และจัดให�มัี	National	Assessment	

of	 Literacy	 and	Numeracy	สำาหรับกัารปิระเมิันคุณ์ภาพผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิที่าง	

กัารศึกัษา	สำาหรับชั�นเกัรด	3,	5,	7	และ	9	รวิมัที่ั�งมัี	Australian	Institute	for	

Teaching	and	School	Leadership	เปิ็นมัาตรกัารช่วิยเชิงบวิกั	และไมั่ใช�

มัาตรกัารเชิงลบ	กัลไกัลงโที่ษ	หร่อกัลไกักัารแขี่งขีัน	โดยยำ�าวิ่า	“ปิัจจัยสร�าง

ควิามัออ่นแอขีองคณุ์ภาพกัารศกึัษา	คอ่	ฝา่ยบรหิารในกัระที่รวิงศกึัษาธิิกัาร

ขีองปิระเที่ศและขีองเขีตพ่�นที่ี�	 มัุ่งที่ำาหน�าทีี่�ตรวิจสอบคร้และโรงเรียนว่ิา	

ดำาเนินกัารตามัขี�อกัำาหนดหร่อไมั่	 แที่นที่ี�จะที่ำาหน�าที่ี�ส่งเสริมัสนับสนุน	

สร�างควิามัมัุ่งมัั�นร่วิมักััน	สร�างผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ที่างกัารศึกัษาที่ี�ส้งขีึ�นอย่างเปิ็นขีั�น

เปิ็นตอน	โดยใช�หลักั	High	Expectation,	High	Support	ให�โรงเรียนและคร้

ที่ำาหน�าที่ี�จดักัารเรยีนกัารสอนเพ่�อผู้ลลพัธิก์ัารเรยีนร้�คณุ์ภาพสง้ขีองนกััเรยีน

	ได�อย่างดี”

อาจารย์หมัอวิิจารณ์์เขีียนไวิ�วิ่า	 “ปิัจจุบัน	 คร้ไที่ยโดยที่ั�วิไปิเอาใจใส่	

เดก็ัเก่ังเป็ินพิเศษ	เพ่�อให�สร�างช่�อเสยีงแก่ัโรงเรยีน	(เป็ิน)	กัารบรหิารกัารศกึัษา

ที่ี�เน�นจัดกัารแขี่งขีัน”	 และเขีียนอีกัตอนหนึ�งวิ่า	 “เปิ็นที่ี�ร้�กัันวิ่า	 ระบบรับผู้ิด	

รับชอบที่ี�ใช�ผู้ลกัารที่ดสอบควิามัร้�ขีองนักัเรียน	ที่ี�จัดโดยหน่วิยงานภายนอกั

เปิ็นขี�อมั้ลหลักั	มัีขี�อดีค่อช่วิยให�เขี�าใจผู้ลกัารเรียนร้�ขีองนักัเรียนกัลุ่มัที่ี�มัักั	

ถ้กัละเลย	แต่มัักันำาไปิส้่ควิามับิดเบี�ยวิ	 กัารลดควิามัเขี�มังวิดขีองหลักัส้ตร	
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รวิมัทัี่�งที่ำาให�หลักัส้ตรแคบ	 ไมั่นำาไปิส่้กัารพัฒนาโรงเรียนอ่อน	 และผู้มัขีอ	

เพิ�มัเติมัจากัขี�อสังเกัตในปิระเที่ศไที่ยวิ่า	 นำามัาซึ�งควิามัชั�วิร�าย	 ไมั่ซ่�อสัตย์	

ในวิงกัารศึกัษา	และกัารจัดกัารศึกัษาเพียงเพ่�อกัารสอบ	ที่ี�เรียกัว่ิา	 Teach		

to	Test”

“ในปิัจจุบัน	 ระบบกัารควิบคุมัจากัส่วินกัลางมัีส่วินขีัดขีวิางกัาร

เปิลี�ยนแปิลงไปิส่้ระบบใหม่ั	 เพราะเป็ินระบบทีี่�เน�นผู้ลปิระโยชน์ส่วินกัลุ่มั	

มัากักัวิ่าผู้ลปิระโยชน์ภาพรวิมัขีองปิระเที่ศ”

บันทึี่กัตอนทีี่�	 10	 เปิ็นขี�อสังเคราะห์ขีองอาจารย์หมัอวิิจารณ์์เอง		

ต่อเน่�องไปิจากัหนังส่อขีอง	 Vivien	 Stewart	 โดยพิจารณ์าในบริบที่ขีอง

ปิระเที่ศไที่ยเปิ็นกัารเฉพาะ	มัีขี�อเสนอแนะที่ี�มัีควิามัสำาคัญหลายปิระกัาร		

อันจะที่ำาให�กัารศึกัษาไที่ยมัีคุณ์ภาพส้งระดับโลกัได�	 เปิ็นควิามัเห็นที่ี� 	

ตรงไปิตรงมัา	และกัล่าวิอย่างชัดเจน	โดยเปิ็นควิามัตั�งใจดีและมัุ่งดี

“ระบบกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง	 เปิ็นเง่�อนไขีสำาหรับปิระเที่ศไที่ยในกัาร

บรรลุเป้ิาหมัายกัารยกัระดับส่้ปิระเที่ศรายได�ส้ง	 และชีวิิตควิามัเป็ินอย่้ขีอง

ผู้้�คนมีัมัาตรฐานส้ง	 ทีี่�เรียกัว่ิาปิระเที่ศไที่ย	 4.0”	 อาจารย์หมัอวิิจารณ์์ได�	

ให�ขี�อเสนอแนวิที่างและวิิธิีกัารในกัารปิรับทีุ่กัด�านขีองระบบกัารศึกัษา

ครอบคลุมัที่ั�ง	 8	 ปัิจจัยที่ี�ต�องได�รับกัารแกั�ไขี	 ขีอยกัเปิ็นตัวิอย่างเพียง	

บางปิระเดน็	เชน่	กัารวิางเป้ิาหมัายรว่ิมักััน	มุ่ังให�เกิัดคณุ์ภาพส้ง	และเกิัดกัาร

ดำาเนินกัารเพ่�อบรรลุเป้ิาหมัายทีี่�สอดคล�องและส่บต่อเน่�องกัันทัี่�งระบบ	

ที่ั�งระดับปิระเที่ศและระดับพ่�นที่ี�ครอบคลุมัไปิทีุ่กัแห่งหน	 เกัิดกัารสร�าง	

วิิสัยที่ัศน์ร่วิมัขีองทุี่กัฝ่ายในระบบ	 เพ่�อสร�างควิามัเขี�าใจร่วิมักัันถึงบที่บาที่	

ขีองส่วินกัลางทีี่�เน�นกัารสนับสนุนทีี่�ไมั่ใช่กัารออกัคำาสั�ง	 แต่ใช�วิิธิีกัารต่าง	 ๆ	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 13

ด�วิย	 “ยุที่ธิศาสตร์ปิลดโซ่ตรวิน”	แกั่โรงเรียน	 ให�ควิามัเป็ินอิสระทีี่�จะที่ำางาน

สร�างสรรค์	เพ่�อผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�ขีองศิษย์	หลักัส้ตรและกัารจัดกัารเรียนร้�ต�อง

เน�นที่ักัษะแห่งอนาคต	 และเน�นกัารสร�างกัระบวินที่ัศน์มัองอนาคตให�แกั่

นกััเรยีน	คร้	และผู้้�บรหิารกัารศกึัษา	กัารจดักัารเรยีนร้�ต�องพิจารณ์าที่ั�งในสว่ิน

กัารเรียนโดยตรงและในส่วินกัิจกัรรมั	และกัารจัดสภาพแวิดล�อมัทีี่�สามัารถ

สร�างกัระบวินทัี่ศน์	 และพัฒนาทัี่กัษะกัารเป็ินพลเม่ัองโลกั	 กัารเน�นควิามั	

เสมัอภาคที่างกัารศึกัษา	 จะมัีผู้ลดีต่อกัารยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาใน	

ภาพรวิมัเป็ินอย่างมัากัด�วิย	 โดยต�องที่ำาเป็ินขัี�นเป็ินตอน	และอาจที่ดลองที่ำา	

ในบางพ่�นที่ี�กั่อน	เปิ็นต�น

อาจารย์หมัอวิิจารณ์์ได�ตั�งขี�อสรุปิควิามัหวิังไวิ�วิ่า	เราช่วิยกัันที่ำาได�

หนังส่อ	“กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั”	ขีอง	ศาสตราจารย์	นายแพที่ย์

วิิจารณ์์	พานิช	 เปิ็นผู้ลงานที่ี�มัีค่าอย่างยิ�ง	 จึงขีอแนะนำาให�ผู้้�ที่ี�เกัี�ยวิขี�องกัับ	

กัารศึกัษาไที่ยในทีุ่กัสถานะได�อ่าน	และนำาไปิพินิจพิจารณ์าใช�ปิระโยชน์

	 ศาสตราจารย์กัิตติคุณ์	นายแพที่ย์จรัส	สุวิรรณ์เวิลา

	 ปิระธิานคณ์ะที่ี�ปิรึกัษาด�านผู้ลกัระที่บที่างเศรษฐกัิจและสังคมั

	 ในศ้นย์บริหารสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดขีองโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา	2019,	

	 อดีตปิระธิานกัรรมักัารคณ์ะกัรรมักัารอิสระเพ่�อกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษา		
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ศาสตราจารย์	นายแพที่ย์	วิิจารณ์์	พานิช	ถ่อเปิ็นปิ้ชนียบุคคลด�าน

กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยท่ี่านหนึ�งทีี่�มัีบที่บาที่สำาคัญต่อแนวิคิดและ	

กัารพัฒนากัารศึกัษาขีองปิระเที่ศที่ั�งระดับนโยบายและระดับปิฏิบัติ	

หนังส่อ	 “กัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั”	 เล่มันี�	 ท่ี่านได�รวิบรวิมัขี�อม้ัลขีอง	

5	ปิระเที่ศทีี่�ปิระสบควิามัสำาเร็จในกัารพัฒนากัารศึกัษาให�เห็นเชิงปิระจักัษ์

และเป็ินที่ี�ยอมัรบัในระดบัโลกั	ได�แกั	่ปิระเที่ศสงิคโปิร์	แคนาดา	ฟินแลนด์

จีน	(เซี�ยงไฮ�)	และออสเตรเลีย	ท่ี่านเรียบเรียงขึี�นได�กัระชับชัดเจนตรงปิระเด็น

อย่างมัากั	และมัีระบบในกัารนำาเสนอให�เห็นเชิงวิิเคราะห์เปิรียบเที่ียบกัับ

กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยอย่างเป็ินร้ปิธิรรมัทีี่�สามัารถนำาส่้กัารปิฏิบัติได�	

ทัี่�งนี�	หวัิงว่ิาผู้้�ทีี่�มีับที่บาที่เกีั�ยวิขี�องกัับกัารจัดกัารศึกัษาขีองไที่ยในระดับต่าง	ๆ	

ทัี่�งระดับนโยบายและระดับปิฏิบัติ	 โดยเฉพาะพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษาที่ี�

มัพีระราชบญัญัติเอ่�อตอ่กัารบรหิารจดักัารศกึัษาได�อย่างมีัอสิระจากัระบบ

ระเบียบขี�อจำากััดแบบเดิมั	 ๆ	 สามัารถศึกัษา	 เรียนร้�	 ที่ำาควิามัเขี�าใจเพ่�อ	

ปิรับเปิลี�ยนแนวิคิดให�เกิัดกัระบวินทัี่ศน์พัฒนา	 (Growth	Mindset)	 ใหม่ั	

ในกัารสร�างและพัฒนานวัิตกัรรมักัารบริหารจัดกัารศึกัษาให�เห็นผู้ลได�

อย่างมัีปิระสิที่ธิิภาพ	 เพ่�อเปิ็นต�นแบบกัารจัดกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ย

ในอนาคต	

คุำานิำยมู
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ผู้มัหวัิงเป็ินอย่างยิ�งว่ิาหนังส่อเลม่ันี�จะเป็ินกัารจดุปิระกัายควิามัคดิ

ควิามัหวัิง	และควิามัที่�าที่ายขีองผู้้�ทีี่�มีัส่วินรับผิู้ดชอบในกัารกัำาหนดนโยบาย

กัารศึกัษาและผู้้�ทีี่�นำานโยบายส่้กัารปิฏิบัติขีองปิระเที่ศไที่ย	 ตลอดจน	

นักักัารศึกัษา	ผู้้�สนใจ	และผู้้�เกัี�ยวิขี�องกัับกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศทุี่กัที่่าน		

จะได�นำาไปิปิระยุกัต์ใช�ให�เหมัาะสมักัับบริบที่กัารเปิลี�ยนแปิลงที่ี�กัำาลังจะ

เกัิดขีึ�นในควิามัปิรกัติใหมั่	หร่อฐานวิิถีชีวิิตใหมั่	(New	Normal)	เพ่�อสร�าง

กัารศกึัษาขีองปิระเที่ศไที่ยให�เปิน็เคร่�องมัอ่สร�างคณุ์ภาพขีองพลเมัอ่งเพ่�อ

ควิามัมัั�นคงที่างเที่คโนโลยี	 สังคมั	และเศรษฐกัิจขีองปิระเที่ศในอนาคต	

ได�อย่างยั�งย่น	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.เอกัชัย	กัี�สุขีพันธิ์

	 ปิระธิานคณ์ะกัรรมักัารกัารศึกัษาขีั�นพ่�นฐาน	(กัพฐ.)

	 สำานักังานคณ์ะกัรรมักัารกัารศึกัษาขัี�นพ่�นฐาน	กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร,

	 ปิระธิานคณ์ะกัรรมักัารมัาตรฐานวิิชาชีพ	(กัมัวิ.)	คุรุสภา

	 1	พฤษภาคมั	2563
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คุำานิำยมู

หนังส่อกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั	 ทีี่�ถอดควิามัจากัหนังส่อ		

A	World-Class	 Education:	 Learning	 from	 International	Models		

of	 Excellence	and	 Innovation	 (2012)	 โดย	Vivien	Stewart	ตีควิามั

ปิระสบกัารณ์์กัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศที่ี�ปิระสบควิามัสำาเร็จ	

ระดับโลกั	5	ปิระเที่ศเล่มันี�	มัีควิามัเขี�มัขี�น	ตรงปิระเด็น	และเปิรียบเสมั่อน

กัระจกัเงาสะที่�อนสถานกัารณ์์ขีองปิระเที่ศไที่ยได�ชดัเจนอย่างยิ�ง	ซึ�งนา่จะ

เปิ็นปิระโยชน์อย่างส้งหากัผู้้�นำาหร่อผู้้�รับผิู้ดชอบระดับนโยบายที่างด�าน	

กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยได�หยิบขีึ�นมัาอ่าน	และพินิจพิจารณ์าให�ถี�ถ�วิน

และเที่ี�ยงธิรรมัทีี่�สุด	โดยคำานงึถึงผู้ลที่ี�จะเกัดิกับักัารพัฒนาเดก็ัและเยาวิชน

คนไที่ยให�เป็ินผู้้�นำาอนาคตขีองปิระเที่ศ	 ให�อย่้รอดในยุคโลกัาภิวัิตน์นี�	

ได�ที่ันเวิลาต่อไปิ

อยากัจะกัล่าวิว่ิา	 นอกัจากัเน่�อหา	 สาระสำาคัญขีองกัารปิฏิร้ปิ	

กัารศึกัษาขีอง	5	ปิระเที่ศ	ค่อ	สิงคโปิร์	แคนาดา	ฟินแลนด์	ออสเตรเลีย	

และจีน	 ที่ี�ผู้้�เขีียน/ผู้้�ถอดควิามัได�ตกัผู้ลึกัมัานำาเสนอแล�วิ	 ยังมัีขี�อคิด	

และควิามัเห็นขีองที่่านอาจารย์นายแพที่ย์วิิจารณ์์	 ช่วิยชี�ปิระเด็นมัาส้่

สถานกัารณ์์กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยได�อย่างแมั่นยำาอย้่ตลอดทัี่�งเล่มั		

ซึ�งที่ำาให�ผู้้�อา่นสามัารถที่ี�จะเกัดิควิามัเขี�าใจใหมั	่ๆ 	และมัมุัมัองที่ี�กัวิ�างไกัล
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รวิมัที่ั�งลึกัซึ�งในบางกัรณ์ี	จนที่ำาให�เห็นปิระเด็นขีอง	Do	and	Don’t	อันเปิ็น

ทีี่�มัาหร่อกุัญแจแห่งควิามัสำาเร็จในกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศเหล่านั�น

รวิมัที่ั�งสะที่�อนภาพปิระเที่ศไที่ย	

ในที่างกัลับกัันซึ�งพบวิ่าส่วินที่ี�เปิ็น	Do	ปิระเที่ศไที่ยเปิ็น	Don’t	และ

สว่ินทีี่�เป็ิน	Don’t	ปิระเที่ศไที่ยกัลับเป็ิน	Do	จึงไม่ัน่าแปิลกัใจทีี่�ปิระเที่ศไที่ย

ไม่ัปิระสบควิามัสำาเร็จในกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษา	แมั�จะผู่้านระยะเวิลามัาร่วิมั	

20	ปีิ	ซึ�งมัากักัว่ิาบางปิระเที่ศเหล่านั�นด�วิยซำ�า	ซำ�าร�ายกัลับมีัปิฏิกิัริยาถดถอย

ค่อมัีควิามัยากัหร่อต�านกัารปิฏิร้ปิ	/	ด่�อยา	มัากัขีึ�นกัวิ่าเดิมัอีกัหลายเที่่า

ที่า่นอาจารย์คุณ์หมัอวิิจารณ์ไ์ด�กัรณุ์ากัลา่วิเช่�อมัโยงมัายังโครงกัาร

พ่�นทีี่�นวัิตกัรรมักัารศึกัษา	ซึ�งเป็ินกัารที่ดลองกัารปิฏิร้ปิกัารจัดกัารศึกัษา

ในพ่�นที่ี�ระดับจังหวิัด	 เพ่�อนำาบที่เรียนดังกัล่าวิมัาใช�เปิ็นแนวิที่างใน	

กัารดำาเนินงาน	 เช่น	 ปิระเด็นเร่�องคร้และผู้้�นำากัารศึกัษามัีคุณ์ภาพส้ง		

ซึ�งเปิน็จดุเน�นทีี่�สำาคญัมัากั	คอ่	“Must	do”	ขีองที่กุัปิระเที่ศ	และเปิน็กัญุแจ

ควิามัสำาเร็จค่อนขี�างส้ง 

แต่จากัสภาพควิามัเป็ินจริงในพ่�นที่ี�โรงเรียนนำาร่องขีองทัี่�งจังหวัิด

ระยอง	25	โรงเรียน	และจังหวิัดศรีสะเกัษ	50	โรงเรียนที่ี�ได�สัมัผู้ัส	รวิมัที่ั�ง

โรงเรียนที่ี�ได�เขี�ามัาฝึกัอบรมักัับสถาบันอาศรมัศิลปิ์และโรงเรียนรุ่งอรุณ์	

ในโครงกัารที่ดลองอ่�น	 ๆ	 เช่น	 โครงกัารโรงเรียนร่วิมัพัฒนาและโรงเรียน

ปิระชารัฐ	อีกัปิระมัาณ์	50	โรงเรียน	เปิ็นต�นนั�น	ในระดับกัารเรียนกัารสอน

ในห�องเรียนและกัารบริหารที่างวิิชากัารขีองโรงเรียนส่วินใหญ่	กัลับสะที่�อนว่ิา

ทัี่�งคร้และผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนขีาดทัี่�งควิามัร้�และทัี่กัษะในกัารพัฒนา	

กัารจัดกัารเรียนกัารสอนแบบ	Active	 Learning	 และมัองไม่ัเห็นแวิวิ	
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กัารเรียนร้�ขีองเด็กั	 (Learning	Visibility)	 อีกัที่ั�งยังไมั่สามัารถทีี่�จะเขี�าใจ	

หร่อวิิเคราะห์กัำาหนดควิามัลึกัขีองมัาตรฐานควิามัร้�ขีองสาระวิิชาแต่ละด�าน

ซึ�งมีัควิามัหมัาย	(Constructive)	สำาหรับชีวิิตผู้้�เรียน	ผู้้�อำานวิยกัารขีาดทัี่กัษะ

ในกัารโค�ชหรอ่แนะนำาคร	้เพราะที่ั�งผู้้�อำานวิยกัารและครไ้ม่ัเคยผู่้านกัารที่ำา

แผู้นกัารสอนและตรวิจแผู้นกัารสอนให�คร้	ซึ�งเปิ็นงานที่ี�ผู้้�อำานวิยกัารหร่อ

คร้ใหญ่แที่บทีุ่กัปิระเที่ศที่ำา	Do	แต่ปิระเที่ศไที่ยไมั่ที่ำา	Don’t	จึงที่ำาให�ขีาด

เป้ิาหมัายในกัารสอนค่อผู้ลลพัธิท์ี่ี�จะเกัดิกับัผู้้�เรยีน	และมัคีวิามัยากัลำาบากั

เมั่�อจำาเป็ินทีี่�จะต�องที่ำาแผู้นกัารสอนโดยกัำาหนดเป้ิาหมัายขีองกัารจัดกัาร

เรียนร้�ที่ี�ครบที่ั�งสามัด�าน	ค่อ	ด�านควิามัร้�	(Knowledge)	ด�านที่ักัษะ	(Skill)	

และด�านคุณ์ค่า	 (Value)	 หร่อที่ัศนคติ/จิตสำานึกั	 (Attitude)	 ตลอดจน	

ไมั่สามัารถมัีควิามัคิดสร�างสรรค์กัระบวินกัารเรียนร้�ทีี่�สร�างแรงบันดาลใจ	

และที่�าที่ายกัารเรยีนร้�ให�กับัผู้้�เรยีน	รวิมัที่ั�งกัารตั�งคำาถามัและกัารเปิิดพ่�นทีี่�

ให�ผู้้�เรียนเป็ินเจ�าขีองกัารเรียนร้�นั�นเอง	 ทีี่�จริงปิระเด็นนี�	 เน่�อแที่�ค่อกัาร

พัฒนาหลักัส้ตรเพ่�อยกัระดับกัารศึกัษาให�ส้งขีึ�น	ซึ�งปิระเที่ศเหล่านี�เขีาที่ำา	

ค่อ	Do	ผิู้ดกัับปิระเที่ศไที่ยทีี่�ไม่ัที่ำา	ค่อ	Don’t	ไม่ัว่ิาจะเป็ินในระดับส่วินกัลาง

ที่ี�รับผู้ิดชอบหลักัส้ตรมัาตรฐานขีองปิระเที่ศหร่อในระดับที่�องถิ�น		

หร่อหลักัส้ตรสถานศึกัษากั็ไม่ัพบกัารยกัระดับกัารเรียนกัารสอนเช่นนี�	

แมั�ว่ิาทุี่กัโรงเรยีนจะได�รบัโจที่ย์นวัิตกัรรมักัารศกึัษาในแบบตา่ง	ๆ 	มัาแล�วิ

กั็ตามั	กัลับได�แต่ร้ปิแบบแต่ไมั่ได�	Concept	ขีองกัารเรียนร้�จากันวิัตกัรรมั

เหล่านั�น	 มัาพัฒนาหลักัส้ตรมัาตรฐานตลอดจนหลักัส้ตรที่�องถิ�นหร่อ

หลักัส้ตรสถานศึกัษาได�อย่างแที่�จริง	 ยิ�งไปิกัว่ิานั�นหากัโรงเรียนปิรับ	

กัารจดักัารเรยีนกัารสอนแล�วิกัต็ามัก็ัยังต�องเผู้ชญิกัับกัารสอบวัิดผู้ลระดบั

ปิระเที่ศค่อ	ONET	ที่ี�ขี�อสอบอิงตัวิชี�วิัดตามัหลักัส้ตรมัาตรฐานแกันกัลาง

อย้่ดี
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นอกัจากันี�ผู้ลกัระที่บที่ี�ตามัมัาจากักัารไมั่มัีบุคลากัรที่างกัารศึกัษา

ที่ี�มัีคุณ์ภาพเพียงพอ	ที่ำาให�กัารจัดกัารศึกัษาในระดับโรงเรียนเหล่านั�น		

ตกัอย้ใ่นสภาพเรยีนแล�วิไมัร่้�	หรอ่เขี�าใจเพียงผู้วิิเผู้นิและจำาไปิสอบเที่า่นั�น

จนกัระทัี่�งผู้้�เรียนไม่ัอาจนำาควิามัร้�ไปิปิระยุกัต์ใช�ในชีวิิตจริงได�	 หร่ออาจ

กัล่าวิได�ว่ิา	บุคลากัรที่างกัารศึกัษาทีี่�เป็ินกัำาลังสำาคัญในกัารพัฒนากัารศึกัษา

ขีองไที่ยขีาดชุดควิามัร้�ที่ี�จำาเปิ็น	และขีาดที่ักัษะกัารจัดกัารเรียนร้�ยุคใหมั่	

จึงที่ำาให�ห่างไกัลจากักัารพัฒนากัารศึกัษาในโลกัยุคปัิจจุบันเป็ินอย่างมัากั

ยิ�งมัองไปิที่ี�แหล่งผู้ลิตบุคลากัรที่างกัารศึกัษาที่ี�สถาบันอุดมัศึกัษา

ที่างด�านครุศาสตร์	ศึกัษาศาสตร์	กั็พบวิ่า	ไมั่ได�ปิรับเปิลี�ยนหลักัส้ตรและ

วิิธีิกัารจัดกัารเรียนกัารสอนเพ่�อสร�างคร้สมัรรถนะใหมั่	 หร่อผู้้�อำานวิยกัาร

โรงเรียนในยุคปัิจจุบัน	 อีกัที่ั�งบุคลากัรปิระจำากัารยังขีาดกัารพัฒนา	

บนกัารที่ำางาน	ผู้้�อำานวิยกัารไมั่สามัารถเปิ็นโค�ชสร�างที่ีมักัารเรียนร้�	 หร่อ	

ที่ี�เรียกัวิ่า	PLC	 (Professional	Learning	Community)	 ให�เกัิดขีึ�นได�จริง	

แต่กัลับเขี�าใจผู้ิด	ค่อคร้นำา	PLC	ไปิฝึกัให�นักัเรียนที่ำาในโรงเรียนขีองตน

ส่วินอกีับที่เรยีนหนึ�งที่ี�สำาคญั	ก็ัคอ่	จากักัรณี์ศกึัษาขีองสหรฐัอเมัรกิัา

ซึ�งกัล่าวิว่ิา	 ควิามัอ่อนแอขีองคุณ์ภาพกัารศึกัษาเกิัดจากัฝ่ายบริหารใน

กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารขีองปิระเที่ศ	ขีองรัฐ	และขีองเขีตพ่�นทีี่�	 มุ่ังที่ำาหน�าทีี่�

ตรวิจสอบคร้และโรงเรียนว่ิาดำาเนินกัารตามัขี�อกัำาหนดหร่อไมั่	 แที่นทีี่�จะ

ที่ำาหน�าที่ี�สง่เสรมิัสนับสนุนให�โรงเรยีนและครท้ี่ำาหน�าที่ี�จดักัารเรยีนกัารสอน

เพ่�อผู้ลลัพธ์ิกัารเรยีนร้�คณุ์ภาพส้งขีองนกััเรยีน	ปิระเดน็นี�พบเห็นได�ชดัเจน

จากัเขีตพ่�นที่ี�นวัิตกัรรมักัารศึกัษาทีี่�หน่วิยงานหร่อกัลไกัในพ่�นที่ี�ขีอง

กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	 ได�แกั่	 ศึกัษาธิิกัารจังหวิัดและเขีตพ่�นที่ี�กัารศึกัษา	

ในบางจังหวัิด	 ทีี่�ไมั่สามัารถที่ำางานปิระสานหร่อให�ควิามัสนใจสนับสนุน
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โรงเรียนนำาร่องในโครงกัารที่ดลองนี�ได�	รวิมัที่ั�งกัลไกักัารบริหารส่วินกัลาง

ระดับนโยบาย	ก็ัไม่ัสามัารถทีี่�จะดำาเนินกัารปิลดล็อกัหร่อลดหย่อนกัติกัาลง	

เพ่�อให�โรงเรยีนนำารอ่งสามัารถดำาเนินกัารได�อย่างคลอ่งตวัิและไม่ัลังเลใจ

สถานกัารณ์์ในเขีตพ่�นที่ี�กัารศึกัษานี�สะที่�อนให�เห็นอย่างชัดเจนถึงควิามั

อ่อนแอในกัารบริหาร	ระบบราชกัารแบบรวิมัศ้นย์อำานาจ	ไมั่วิ่าในที่างใด	

เช่น	ในด�านบุคลากัร	ด�านวิิชากัาร	ตลอดจนด�านกัารใช�งบปิระมัาณ์	จึงไมั่

เปิิดโอกัาสให�โรงเรียนเกิัดกัารปิรับเปิลี�ยนหร่อยกัระดับ	 และสนับสนุน	

กัารบริหารจัดกัารที่ี�ตอบโจที่ย์กัารพัฒนาโรงเรียนให�ดีขีึ�น	ที่ั�ง	ๆ	ที่ี�กัลไกัใน

ระดับพ่�นที่ี�อ่�น	ๆ	เช่น	องค์กัารบริหารที่�องถิ�น	ภาคปิระชาสังคมั	ตลอดจน

ภาคธุิรกิัจเอกัชนล�วินมีัควิามัพร�อมัทีี่�จะเขี�ามัาสนับสนุนกัารพัฒนากัารศึกัษา

ในพ่�นที่ี�	

ในที่างตรงกัันขี�ามัพบว่ิา	 จุดอ่อนขีองกัารบริหารจัดกัารโดยกัลไกั

ระดับนโยบายกัลางและพ่�นที่ี�ขีองกัระที่รวิงศกึัษาธิกิัาร	กัลายเปิน็อปุิสรรค

ขัีดขีวิางที่ำาให�เกิัดควิามัยากัต่อกัารปิฏิบัติตามัเป้ิาหมัายขีองโครงกัารที่ดลอง

เสียเอง	 เช่น	 กัารให�อิสระในกัารจัดซ่�อหนังส่อเรียนเพ่�อให�สอดคล�องกัับ

หลักัส้ตรที่ี�โรงเรียนปิรับเปิลี�ยนเปิ็นระบบบ้รณ์ากัาร	หร่อนวิัตกัรรมัต่าง	ๆ

ก็ัดี	หร่อเร่�องบุคลากัรคร้และผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียน	ทีี่�มัักัจะย�ายออกัอย่้เสมัอ

จึงไมั่อาจพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเน่�องได�	 ตลอดจนเร่�องขีองกัารสั�งให�ติวิ	

ONET	เพ่�อที่ำาคะแนนสอบ	ONET	ให�ดีขีึ�นในระดับเขีตพ่�นที่ี�ต่าง	ๆ	อันจะ	

มัีผู้ลต่อกัารเล่�อนขีั�นและตำาแหน่งขีองผู้้�บริหารต่อไปิ	เปิ็นต�น

สำาหรับสองปิระเด็นกัารเรียนร้�ดังกัล่าวิขี�างต�นนั�น	 ชี�ให�เห็นถึง	

ควิามัไมั่พร�อมัที่ั�งปิัจจัยภายในโรงเรียนและปิัจจัยภายนอกัโรงเรียนที่ี�	

ที่ำาให�ไมัอ่าจขัีบเคล่�อนกัารเปิลี�ยนแปิลงหร่อปิฏิรป้ิกัารศกึัษาให�เกัดิขีึ�นได�
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ระบบกัารศึกัษาจึงเป็ินกัารอนุรักัษ์กัารที่ำางานขีองขี�าราชกัารทีี่�ไม่ัมัีผู้ลต่อ

ผู้ลลัพธิ์ที่างกัารศึกัษาขีองผู้้�เรียนแต่อย่างใด

ส่วินปิระเด็นเร่�องขีองกัารตั�งผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิกัารศึกัษาทีี่�ส้ง	 ซึ�งเปิ็น

มัาตรกัารเชงิบวิกัและเป็ินมัาตรกัารที่ี�ใช�ในกัารยกัระดับคณุ์ภาพกัารศกึัษา

ขีองปิระเที่ศเหล่านั�น	 อย่างได�ผู้ลมัาแล�วินั�น	 อาจจะต�องตั�งคำาถามัวิ่า		

ในกัรณ์ีปิระเที่ศไที่ย	 เราจะเริ�มัสร�างควิามัมุ่ังมัั�นและร่วิมัมั่อกัันกัำาหนด	

เปิ้าหมัายดังกัล่าวิกัับกัลุ่มัใด	 จึงจะมีัผู้ลต่อกัารปิฏิบัติจริงในโรงเรียน		

ขีองโครงกัารพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษาจังหวิัด	 หร่อโครงกัารเพ่�อปิฏิร้ปิ	

กัารศกึัษาตา่ง	ๆ 	ได�อย่างที่ั�วิถึง	ที่ั�งนี�จากัปิระสบกัารณ์ต์รงที่ี�ชกััชวินโรงเรยีน

นำาร่องต่าง	ๆ	มัาร่วิมักัันสร�างวิิสัยที่ัศน์และเปิ้าหมัายที่ี�ส้งขีึ�นขีองโรงเรียน	

ให�ไปิถึงระดับ	Global	Literacy	ยังไมั่ต�องถึงร่วิมัโครงกัารวิิจัยนานาชาติ	

ดังทีี่�ที่่านอาจารย์หมัอได�แนะนำาให�เขีตพ่�นทีี่�นวัิตกัรรมัเห็นช่องที่าง	 ซึ�ง

แนน่อนสิ�งเหล่านี�เป็ินเร่�องใหม่ัสำาหรบัโรงเรยีนทีี่�ไมัเ่คยมีัควิามัเป็ินตวัิขีอง

ตัวิเองและกัำาหนดเปิ้าหมัายขีองโรงเรียนมัากั่อน	จึงมีัควิามัเปิ็นไปิได�ใน

บางกัรณ์ี	ขีึ�นอย้่กัับควิามัมัุ่งมัั�นขีองผู้้�นำาค่อผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนบางที่่าน

เที่่านั�น	ที่ี�มัีควิามักัล�าหาญและมัีควิามัสามัารถเปิ็นผู้้�นำาที่ีมัคร้ที่ั�งโรงเรียน

ให�ปิรับเปิลี�ยนไปิในที่ิศที่างเดียวิกัันได� 

อย่างไรก็ัดี	 ในกัรณ์ีขีองโครงกัารพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษาระดับ

จังหวัิดนั�น	พอจะมัีโอกัาสแห่งควิามัสำาเร็จอย้่บ�าง	 กัล่าวิค่อ	พบวิ่ายังมัี	

ผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนจำานวินหนึ�งสามัารถพัฒนาและปิรับเปิลี�ยนบที่บาที่

ขีองตนเองจากักัารที่ี�เคยบริหารจัดกัารที่ั�วิไปิ	มัาเปิ็นกัารบริหารวิิชากัาร

และเปิ็นโค�ชให�กัับคณ์ะคร้ในโรงเรียนนั�น	 ๆ	 ได�	 ซึ�งเที่่ากัับเปิ็นกัารพัฒนา

ปิัจจัยภายในให�เพิ�มัพ้นขีึ�น	ผู้่านนวิัตกัรรมักัารเรียนร้�ต่าง	ๆ	 ได�	แต่ต�องมัี
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ควิามัมัุ่งมัั�นพยายามัและกัารฝึกัฝนที่ำาอย่างต่อเน่�องเปิ็นระยะเวิลานาน

พอสมัควิร	ทัี่�งนี�ไม่ันับถึงอุปิสรรคทีี่�เกิัดจากักัารย�ายขีองคร้และผู้้�อำานวิยกัาร	

กัลางคัน	ตลอดจนอุปิสรรคอ่�น	 ๆ	 ไมั่วิ่าจะเปิ็นเร่�องงบปิระมัาณ์หร่อเร่�อง	

โครงกัารจากัสว่ินกัลางอกีัมัากัมัายกัต็ามั	บคุคลเหลา่นี�กัยั็งคงมีัจติใจและ

จิตวิิญญาณ์ขีองควิามัเปิ็นคร้อย่้อย่างมัั�นคง	ซึ�งจะเปิ็นหลักัให�หน่วิยงาน

หร่อองค์กัรสนับสนุนจากัภายนอกัมัาร่วิมัพัฒนาด�วิยได�	 ด�วิยวิิธิีกัารและ

ที่างลดัตา่ง	ๆ 	ให�เล่อกัเดนิ	และหากัเกัดิกัารเปิลี�ยนแปิลงระบบกัารสง่เสรมิั

ควิามักั�าวิหน�าในอาชีพราชกัาร	ให�อิงกัับผู้ลลัพธิ์ที่ี�เกัิดกัับผู้้�เรียนเปิ็นหลักั	

ซึ�งในหนังส่อเล่มันี�ได�ชี�ให�เห็นวิ่า	 เปิ็นระบบทีี่�ปิระเที่ศเหล่านั�นได�ใช�	 Do	

อย่างได�ผู้ลมัาแล�วิเช่นกััน

แมั�ว่ิาสถานกัารณ์์จรงิในปิระเที่ศไที่ยจะมีัควิามัยากัลำาบากัเพียงใด

กั็ตามั	 กัารเผู้ยแพร่หนังส่อเล่มันี�	 ท่ี่ามักัลางวิาระแห่งกัารเปิลี�ยนแปิลง	

ผู้้�บริหารปิระเที่ศในขีณ์ะนี�	 จึงเปิ็นอีกัหนึ�งควิามัหวิังและเปิ็นโอกัาสอัน	

หาได�ยากัอีกัครั�งหนึ�งสำาหรับผู้้�บริหารปิระเที่ศ	 ทีี่�มัีควิามัมุ่ังมัั�นจะพัฒนา

เด็กัและเยาวิชนไที่ยให�มัีสมัรรถนะส้ง	 ได�ศึกัษาที่ั�งควิามัเปิ็นไปิได�และ

อุปิสรรคขีองกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาไที่ย	 และดำาเนินกัารด�วิยสัมัมัาที่ิฏฐิ		

เพ่�อสร�างควิามัสำาเร็จให�เกัิดขีึ�นได�ต่อไปิ

	 ปิระภาภัที่ร	นิยมั

	 อธิิกัารบดีสถาบันอาศรมัศิลปิ์

	 29	มัิถุนายน	2562
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เข็ีมูมุู�งห้ลักมีู 2 ปัระการ คืุอ
สูร�างคุวิามูเที่�าเทีี่ยมูที่างการศึึกษา
และเสูาะห้าทัี่กษะทีี่�ต้�องการสูำาห้รับ
การดัำารงชีีวิิต้ในำอนำาคุต้ ซึึ่�งจะต้�อง
สูอดัคุล�องกับบริบที่และวัิฒนำธิรรมู

ขีองแต้�ละปัระเที่ศึ



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 25

สูารบัญ

บที่ทีี่� 1 เรียนร้�จากสิูงคุโปัร์ 27 
 ใชี�การศึึกษาคุุณภาพสููง 
 สูร�างการก�าวิกระโดัดัขีองสัูงคุมู

บที่ทีี่� 2 เรียนร้�จากแคุนำาดัา 45 
 ยกระดัับผู้ลลัพธ์ิการเรียนำรู�ขีอง 
 โรงเรียนำในำเมืูองและชีนำบที่

บที่ทีี่� 3 เรียนร้�จากฟินิำแลนำด์ั 61 
 สูามูสิูบปีัขีองการไต้�บันำไดัคุุณภาพการศึึกษา

บที่ทีี่� 4 เรียนร้�จากจีนำ 77 
 จากปัฏิิวัิติ้วัิฒนำธิรรมูสูู�การปัฏิิรูปัการศึึกษา

บที่ทีี่� 5 เรียนร้�จากออสูเต้รเลีย 95 
 การศึึกษาระบบสูห้พันำธิรัฐ

บที่ทีี่� 6 ลักษณะร�วิมูขีองระบบทีี่�ปัระสูบคุวิามูสูำาเร็จ 109

บที่ทีี่� 7 การพัฒนำาคุรูและผูู้�บริห้าร 127

บที่ทีี่� 8 ยกระดัับคุวิามูทัี่นำสูมัูยขีองห้ลักสููต้ร 153 
 การเรียนำการสูอนำและการปัระเมิูนำ 

บที่ทีี่� 9 สูร�างอนำาคุต้ดั�วิยการศึึกษา 171

บที่ทีี่� 10 จินำต้นำาการสูู�ระบบการศึึกษาไที่ย 181

บที่ทีี่� 11 พื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูการศึึกษาขีองปัระเที่ศึไที่ย 191





การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 27

ใชี�การศึึกษาคุุณภาพสููง
สูร�างการก�าวิกระโดัดั
ขีองสัูงคุมู

เรียนร้�จาก

สูิงคุโปัร์
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จัดัการพัฒนำาการศึึกษาทีี่�สู�งเสูริมู
และสูอดัคุล�องกับการพัฒนำาเศึรษฐกิจ

และสัูงคุมูขีองปัระเที่ศึไดั�อย�างไร?

?
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ผู้มัเคยเล่ากัารไปิด้งานด�านกัารศึกัษาที่ี�สิงคโปิร์ที่ี�	gotoknow.org1

เน่�อหาในบที่ควิามันี�ผู้มัถอดควิามั	และตีควิามัจากัหนังส่อ	A	World-

Class	Education:	Learning	from	International	Models	of	Excellence	

and	 Innovation	 (2012)	 หน�า	 34	 -	 45	 ในหัวิขี�อ	 Singapore:	Using	

Education	to	Jump	from	the	Third	World	to	the	First	ซึ�งปิระเที่ศไที่ย

เรากั็มัีแผู้น	20	ปิี	ที่ี�จะบรรลุเปิ้าหมัายนี�ที่ี�เราเรียกัวิ่า	ปิระเที่ศไที่ย	4.0	

จุดเริ�มัต�นขีองกัารวิางรากัฐานกัารศึกัษาเริ�มัจากัปิี	ค.ศ.	1959	เมั่�อ

เปิน็เอกัราชโดยรวิมัอย่้กัับมัาเลเซีย	และต่อมัาในฐานะปิระเที่ศในปีิ	1965	

เปิ็นยุคขีองกัารสร�างตัวิเพ่�ออย่้รอด	คนสิงคโปิร์สร�างปิระเที่ศ	สร�างระบบ

ต่าง	 ๆ	 ขีองสังคมั	 เพ่�อควิามัอย่้รอด	หากัปิระเที่ศไที่ยในขีณ์ะนี�จะเรียนร้�	

จากัเขีากั็ต�องเขี�าใจควิามัต่าง	 ว่ิาเมั่�อ	 50	 -	 60	 ปีิที่ี�แล�วิจิตวิิญญาณ์ขีอง	

คนสิงคโปิร์ในขีณ์ะนั�นค่อควิามัอย่้รอดขีองสังคมัทีี่�ไร�ที่รัพยากัรธิรรมัชาติ	

ยากัจน	และไม่ัมีัระบบกัารศึกัษาภาคบังคับ	ต�องสร�างระบบต่าง	ๆ	ขึี�นมัาใหม่ั

แตป่ิระเที่ศไที่ยเป็ินปิระเที่ศทีี่�รำ�ารวิยที่รัพยากัรธิรรมัชาติมัาแต่โบราณ์กัาล

และในขีณ์ะนี�มัีระบบกัารศึกัษาที่ี�คนจำานวินหนึ�ง	(คนในระบบกัารศึกัษา)	

เสวิยผู้ลปิระโยชน์จากัระบบที่ี�เปิ็นอย่้	 ไมั่อยากัเปิลี�ยนแปิลง	 เปิ็นระบบที่ี�

คนในวิงกัารศกึัษามัเีงนิเดอ่นสง้	มัรีะบบเล่�อนขัี�นเล่�อนตำาแหนง่ที่ี�งา่ย	และ

ไมั่เช่�อมัโยงกัับผู้ลงาน	Learning	Outcome	ขีองนักัเรียน	แมั�ในบางส่วิน	

จะต�องจ่ายเบี�ยบ�ายรายที่าง	

1
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ระบบกัารเม่ัองขีองสิงคโปิร์ภายใต�ภาวิะผู้้�นำาขีอง	ลี	กัวิน	ย้	ในขีณ์ะนั�น	

มัุง่สร�างสังคมัที่ี�สะอาดบรสิทุี่ธ์ิิจากัคอรร์ปัิชนั	ฟันฝา่จนปิระสบควิามัสำาเรจ็

แต่เมั่องไที่ยในขีณ์ะนั�นจนขีณ์ะนี�ไมั่ปิระสบควิามัสำาเร็จในกัารกัวิาดล�าง

และปิ้องกัันคอร์รปัิชันเลย	 โดยที่ี�ระบบกัารเมั่องขีองเขีาเปิ็นระบบสะอาด	

แตกัต่างโดยสิ�นเชิงกัับระบบขีองไที่ยมัาจนขีณ์ะนี�

สิงคโปิร์จัดพัฒนากัารกัารศึกัษาออกัเปิ็น	3	ยุค	ค่อ	

ยุคที่ 1	เพ่�อควิามัอย้่รอด	(1959	-	1978)	ยุคที่ี�	2	เพ่�อปิระสิที่ธิิภาพ

(1978	-	1996)	และยุคที่ี�	3	ควิามัร้�โลกั	(1990s	-	ปิัจจุบัน)	เคล็ดลับสำาคัญ

ค่อ	เขีาออกัแบบระบบกัารศึกัษาตามัแนวิที่างกัารพัฒนาปิระเที่ศ	แต่ละยุค

เน�นกัำาหนดผู้ลลัพธิก์ัารเรยีนร้�ตามัยุคขีองกัารพัฒนาปิระเที่ศ	ซึ�งชดัเจนวิา่

ระบบกัารศึกัษาขีองสิงคโปิร์ในปัิจจุบัน	ปิระสบควิามัสำาเร็จส้งมัากัเปิ็น	

อันดับต�น	ๆ	ขีองโลกั	ในฐานะกัารศึกัษาเพ่�อควิามัเป็ินส่วินหนึ�งขีองสังคมัโลกั	

ทีี่�สำาคัญค่อเป็ินระบบทีี่�มีัคุณ์ภาพ	และปิระสิที่ธิิภาพส้ง	เป็ินระบบกัารศึกัษา

ที่ี�สร�างพลังขีับเคล่�อนควิามัสามัารถในกัารแขี่งขีัน	 และกัารเปิ็นสังคมัที่ี�	

คนมัีสุขีภาวิะขีองปิระเที่ศ	

ยุคที่ 2	 เริ�มัจากักัารปิระเมัินภาพรวิมัขีองระบบกัารศึกัษาที่ี�มั	ี

อัตราตกัออกัส้ง	 เน่�องจากัเป็ินระบบเดียวิสำาหรับเด็กัทุี่กัคน	นำาไปิส่้	

การออกแบบระบบการศึึกษาใหม่่ให้มี่ 3 เส้้นทางต้ั้�งแต่ั้ช้ั้�นม้่ธยม่ปลาย

คอื ส้ายวิิชั้าการ ส้ายโปลีเทคนิค และส้ายอาชีั้วิะ โดยทุกส้ายส้าม่ารถ

ข้้าม่ไปข้า้ม่ม่าได ้เพื่ือ่ใหเ้ดก็ทกุคนไดเ้รยีนตั้าม่ควิาม่ถน้ด ควิาม่ชั้อบ

และควิาม่ส้าม่ารถข้องตั้น เพ่ืื่อเตั้รียม่พื่ลเม่ืองส้ำาหร้บยกระด้บ 

การพื่้ฒนาประเทศึ จากเศึรษฐกิจแบบใชั้้แรงงาน ส้่่เศึรษฐกิจแบบ
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“เคุล็ดัลับสูำาคัุญคืุอ
เขีาออกแบบระบบการศึึกษาต้ามู

แนำวิที่างการพัฒนำาปัระเที่ศึแต้�ละยุคุ 
เนำ�นำกำาห้นำดัผู้ลลัพธ์ิการเรียนำรู�

ต้ามูยุคุขีองการพัฒนำาปัระเที่ศึ”
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ใชั้้ทุนและท้กษะ เป้าหม่ายส้ำาค้ญข้องการศึึกษาคือส้ร้างพื่ลเมื่องที่

ม่ท้ีกษะด้านเทคนิคในทกุระดบ้	โดยจดัตั�ง	ITE	(Institute	for	Technical	

Education)	 เปิ็นสถาบันกัารศึกัษาหลังระดับมััธิยมั	 รับคนที่ี�เรียนจบ	

เกัรด	 10	หร่อผู้้�ใหญ่ที่ี�ต�องกัารเปิลี�ยนงานเขี�าเรียน	 เปิ็นกัลไกัสำาคัญให�	

คนสิงคโปิร์เห็นคุณ์ค่าขีองกัารศึกัษาสายอาชีวิะมัาจนปิัจจุบัน	 โดยที่

ร้ฐบาลส้ิงคโปร์ม่ีการรณรงค์ให้ผู้่้คนเห็นคุณค่าข้องอาชั้ีวิศึึกษาด้วิย

คำาวิ่า Hands-on, Minds-on, Hearts-on คือยำ�าให้เห็นวิ่า อาชั้ีวิศึึกษา

ส้ิงคโปร์ไม่่ใชั้่แค่การฝึึกท้กษะทางม่ือเท่าน้�น ย้งเป็นการฝึึกท้กษะ 

ทางจิตั้ใจ และห้วิใจด้วิย

ITE	 ได�รับกัารพัฒนาต่อเน่�อง	 โดยดำาเนินกัารร่วิมักัับบริษัที่ไฮเที่ค	

ที่ี�เขี�าไปิดำาเนินกัารในปิระเที่ศสิงคโปิร์	ที่ำาให�ผู้้�จบกัารศึกัษาสายอาชีวิะมัี

ควิามัร้�และที่กััษะด	ีเปิน็ที่ี�ต�องกัารขีองตลาดแรงงาน	และมังีานที่ำาอยา่งดี

รายได�ดี	 เยาวิชนสิงคโปิร์มัองกัารศึกัษาสายอาชีวิะว่ิาเป็ินกัารป้ิพ่�นกัารศึกัษา

ส้่อนาคตที่ี�มัั�นคง	ต่างจากัปิระเที่ศอ่�น	 ๆ	 ในโลกัที่ี�ผู้้�จบอาชีวิศึกัษามัักัถ้กั	

มัองวิ่าได�รับกัารศึกัษาชั�นตำ�า	และ	ITE	เปิ็นที่ี�ยกัย่องในวิงกัารอาชีวิศึกัษา

ขีองโลกั

ยุคท่ี 3	เกัดิจากัรฐับาลสงิคโปิรเ์หน็ว่ิา	แมั�กัารศกึัษาและกัารพัฒนา

ปิระเที่ศโดยเน�นปิระสิที่ธิิภาพจะปิระสบควิามัสำาเร็จ	 แต่โลกักัำาลังกั�าวิส่้	

ยุคค�นพบและปิระยุกัต์ควิามัร้�ใหมั่	 สิงคโปิร์จึงปิรับกัารศึกัษาให�เน�น

นวิัตกัรรมั	กัารสร�างสรรค์	 และกัารวิิจัย	 โดยรัฐบาลจัดสรรทีุ่นวิิจัย	 และ	

ทีุ่นดึงด้ดนักัวิิที่ยาศาสตร์	 และนักัวิิจัยชั�นยอดเขี�าไปิเปิ็นอาจารย์ใน

มัหาวิิที่ยาลัยสิงคโปิร์	 รวิมัที่ั�งดึงด้ดบริษัที่ที่ี�เน�นพัฒนานวิัตกัรรมัเขี�าไปิ	
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ตั�งอย่้ในปิระเที่ศสิงคโปิร์	 เขีาบอกัว่ิาในแต่ละช่วิงเวิลา	 มีัคนต่างปิระเที่ศ

เขี�าไปิที่ำางานในสิงคโปิร์ปิระมัาณ์	1	ล�านคน	

ในยุคนี�	คำาข้วิญ้ดา้นการศึึกษาคอื “Thinking Schools, Learning 

Nation” โดยมี่เป้าหม่ายให้คนสิ้งคโปร์มี่ควิาม่คิดริเริ่ม่ส้ร้างส้รรค์ 

และม่ีท้กษะและฉ้นทะในการเรียนร่้ตั้่อเนื่องตั้ลอดชั้ีวิิตั้	

ควิามัแตกัตา่งระหวิา่งระบบกัารศกึัษาสิงคโปิร์กับัระบบกัารศกึัษา

ขีองไที่ยอย้ท่ี่ี�ควิามัสำาเรจ็ในกัารปิระยุกัตน์โยบาย	(Policy	Implementation)	

ปิระเที่ศสิงคโปิร์มัีกัารยกัระดับคุณ์ภาพและฐานะขีองคร้	ผู้่าน	NIE	

(National	 Institute	 of	 Education)	 รวิมัที่ั�งเปิลี�ยนร้ปิแบบกัารจัดกัาร

โรงเรียน	 จากัระบบรวิมัศ้นย์สั�งกัารจากัเบ่�องบน	 เปิ็นให�โรงเรียนรวิมัตัวิ	

กัันเปิ็นกัลุ่มั	 มีัอิสระในกัารจัดกัารและดำาเนินกัาร	 รวิมัทัี่�งส่งเสริมัยกัย่อง

ผู้้�นำาโรงเรียนที่ี�มัีผู้ลงานดี	

ในส่วินขีองรัฐบาลมัีกัารปิระกัาศใช�นโยบาย	“Teach	Less,	Learn	

More”	 ส่งเสริมักัารใช�ไอทีี่ในกัารเรียน	ส่งเสริมักัารเรียนด�านศิลปิะและ

ดนตรีมัากัขีึ�น	 ในชั�นเด็กัเล็กัเน�นกัารเรียนโดยกัารเล่น	 และกัารกัระตุ�น	

ควิามัอยากัร้�อยากัเห็นขีองเด็กั	
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ในหนังส่อเล่มันี�ได�ยกัตัวิอย่าง	 Victoria	 School2	 ในฐานะ		

“A	 Thinking	 School	 in	A	 Thinking	Nation”	 โดยเปิ็นโรงเรียนเกั่าแกั่		

กั่อตั�งปีิ	ค.ศ.	1876	ปัิจจุบันได�พัฒนาร้ปิแบบกัารเรียนร้�ทีี่�ทัี่นสมััย	ตามัแนวิ	

Project	Zero	ขีอง	Howard	Gardner3	 เขีาบรรยายสภาพห�องเรียนขีอง

นักัเรียนชั�น	มั.ต�น	 ชั�นเรียนศิลปิะและชั�นเรียนภ้มัิศาสตร์ทีี่�ใช�ไอทีี่ที่ำางาน

สร�างสรรค์ศิลปิะ	 และที่ำาโจที่ย์พัฒนากัารด�านสังคมัและเศรษฐกัิจขีอง		

4	 ปิระเที่ศในภ้มัิภาค	 โดยที่ำางานเป็ินที่ีมั	 ศึกัษาอัตรากัารร้�หนังส่อขีอง

ปิระชากัรผู้้�ใหญ่,	จีดีพี,	โครงสร�างกัารจ�างงาน,	Urbanization4,	อัตราตาย

ขีองที่ารกั	โดยนักัเรียนได�รับมัอบหมัายให�ตีควิามัดัชนีต่าง	ๆ 	ขี�างต�น	และ

เสนอแนะแนวิที่างพัฒนาปิระเที่ศให�แต่ละปิระเที่ศ	คร้เดินไปิรอบ	ๆ	ห�อง	

คอยตั�งคำาถามัตอ่ขี�อสรปุิหร่อขี�อเสนอแนะขีองนักัเรยีนแตล่ะกัลุม่ัในแตล่ะ

ช่วิง	 ในที่ี�สุดนักัเรียนแต่ละกัลุ่มันำาเสนอผู้ลงานต่อเพ่�อนในชั�น	 โดยใช�	

Google	 Slides	 เพ่�อนร่วิมัชั�นเรียนให�คะแนนต่อขี�อมั้ล	 และขี�อคิดเห็น		

(ขี�อโต�แย�ง)	ในกัารนำาเสนอโดยใช�	Rubric5	หนังส่อเล่มันี�ตีพิมัพ์ในปิี	2012	

แสดงว่ิาผู้้�เขีียนไปิเย่อนและสังเกัตกัารณ์์ห�องเรียนแบบใหม่ัที่ี�	 Victoria	

School	ในปิ	ี2010	หรอ่	2011	เขีาบอกัว่ิารฐับาลสงิคโปิรส์ง่เสรมิัให�โรงเรยีน

คิดแนวิที่างจัดกัารเรียนกัารสอนแบบใหมั่ที่ี�	 “Touch	 the	Heart	 and	

Engage	the	Mind”	ขีองผู้้�เรียน	เน�นกัารค�นพบควิามัร้�ผู้่านปิระสบกัารณ์์

ตรงขีองตนเอง	คร้ออกัแบบกัารเรียนร้�ที่ี�แตกัต่าง	เน�นฝึกัที่ักัษะกัารเรียนร้�

ตลอดชีวิิต	 และสร�างลักัษณ์ะนิสัยทีี่�พึงปิระสงค์ผู้่านกัารเรียนร้�จากั	

กัารลงมั่อปิฏิบัติ	

2 3 4

5

ควิามัเปิ็นสังคมัเมั่อง

เคร่�องมั่อและเกัณ์ฑ์กัารปิระเมิันผู้ล

กัารเรียนร้�
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“สิูงคุโปัร์มีูวิิสัูยทัี่ศึน์ำและภาวิะผูู้�นำำา 
ทีี่�มูองเห็้นำคุวิามูจำาเป็ันำทีี่�จะต้�อง 

จัดัการศึึกษาคุุณภาพสููงให้�แก�พลเมูอืง
 เพราะที่รัพยากรห้ลักสูำาห้รับ

คุวิามูอยู�รอดัและอยู�ดีัขีองปัระเที่ศึ
สิูงคุโปัร์คืุอ ที่รัพยากรมูนุำษย์”
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ปัจัจัยห้ลักทีี่�สู�งผู้ลต้�อคุวิามูสูำาเร็จขีองสิูงคุโปัร์

1 วิิสััยทััศน์์และภาวิะผู้้�น์ำา 
สิงคโปิร์มีัวิิสัยทัี่ศน์และภาวิะผู้้�นำาทีี่�มัองเห็นควิาม่จำาเป็นทีี่�จะต�อง

จัดกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งให�แก่ัพลเม่ัอง	 เพราะที่รัพยากัรหลักัสำาหรับ	

ควิามัอย่้รอดและอย่้ดีขีองสิงคโปิร์ค่อ	ทร้พื่ยากรม่นุษย์	 ปัิจจัยต่อมัาค่อ

ควิาม่ต่ั้อเน่ืองข้องนโยบาย และการเปลี่ยนนโยบายการศึึกษาตั้าม่

ยุทธศึาส้ตั้ร์การพ้ื่ฒนาเศึรษฐกิจข้องประเทศึ ทีี่�ที่ำาอย่างสอดคล�อง

กัลมักัล่นกััน	 เน�นควิามัเขี�มัแข็ีงด�านวิิชาวิิที่ยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์		

และด�านอาชีวิศึกัษาคุณ์ภาพส้ง	จนเปิ็นที่ี�ยกัย่องไปิที่ั�วิโลกั	

2 วัิฒน์ธรรมให้�คุุณคุ่าคุวิามสัามารถและผู้ลงาน์  
 (Meritocracy) 

สร�างวัิฒนธิรรมัให�คุณ์ค่าควิามัสามัารถและผู้ลงาน	 ขีึ�นมัาใหม่ั	

แที่นที่ี�วิัฒนธิรรมัเดิมัที่ี�เน�นผู้ลปิระโยชน์ขีองชนชั�นส้ง	

3 ตัั้�งมาตั้รฐาน์ไวิ�ส้ัง 
เน�นควิามัเขี�มัแข็ีงขีองวิิชาคณิ์ตศาสตร์	วิิที่ยาศาสตร์	และสองภาษา

	ค่อภาษาแมั่กัับภาษาอังกัฤษ	

4 ระบบห้ลักส้ัตั้ร การเรียน์การสัอน์ และการประเมิน์ 
เม่ั�อตั�งมัาตรฐานไวิ�ส้ง	 สถาบันพัฒนาหลักัส้ตร	 (Curriculum		

Development	 Institute)	 กั็รับมัาพัฒนาหลักัส้ตรด�านวิิที่ยาศาสตร์	
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คณ์ิตศาสตร์	 ภาษา	และอาชีวิศึกัษา	และจัดฝึกัอบรมัคร้ให�จัดกัารเรียน

กัารสอนตามัแนวิที่างดังกัล่าวิเปิ็น	ซึ่ึ่งผู้ม่ข้อตั้้�งข้้อส้้งเกตั้วิ่า ส้ถาบ้น

พื่้ฒนาหล้กส้่ตั้รตั้้องม่ีท่าทีการทำาหน้าท่ีในล้กษณะ Empowerment 

แก่คร่ ไม่่ใชั้้ท่าที Top-down, Command and Control	

5 คุร้และคุร้ให้ญ่่มีคุุณภาพส้ัง 
	 เริ�มัตั�งแต่กัารคัดเล่อกันักัเรียนทีี่�มัีควิามัสามัารถและรักัอาชีพคร	้

เขี�าเรยีนคร	้กัารเรยีนกัารฝกึังานคณุ์ภาพสง้กัารสง่เสรมิัสนบัสนนุตอ่เน่�อง

เมั่�อจบออกัไปิเปิ็นคร้	 รวิมัที่ั�งระบบจัดกัารที่รัพยากัรมันุษย์ขีองปิระเที่ศที่ี�

จัดวิ่าเปิ็นที่ี�หนึ�งในโลกั	

6 คุวิามเช่ื่�อมโยง (Alignment and Coherence) 
	 นโยบายและกัารปิฏบิตัเิปิน็เน่�อเดยีวิกััน	หร่อเช่�อมัโยงไปิในที่ศิที่าง

เดียวิกััน	 ซึ�งผู้มัมัีควิามัเห็นวิ่าเปิ็นเร่�องที่ี�ระบบกัารบริหารกัารศึกัษาไที่ย

ต�องเรียนร้�และปิรับปิรุง	

7 คุวิามรับผิู้ดรับชื่อบ (Accountability) 
	 ใช�	Performance	Management	เช่�อมัโยงกัับ	Career	Development	

8 เน์�น์โลกและอน์าคุตั้ 
	 ระบบกัารศึกัษามัุ่งสร�างกัระบวินทัี่ศน์แกั่ทีุ่กัคนว่ิา	 สิงคโปิร์เปิ็น	

ส่วินหนึ�งขีองโลกั	และต�องปิรับตัวิส้่กัารเปิลี�ยนแปิลงในอนาคต	
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คุวิามูที่�าที่าย

ที่ี�ผู่้านมัาขี�อที่�าที่ายต่อระบบกัารศึกัษาสิงคโปิร์ค่อ	 กัารเอาชนะ

หลักัส้ตรแบบเดิมั	 ๆ	 ทีี่�เน�นเน่�อหา	 เน�นกัารสอนแบบถ่ายที่อดควิามัร้�		

มุ่ังสนองกัารสอบตัดสินอนาคตขีองเด็กั	 ทีี่�พ่อแม่ัมุ่ังให�ล้กัสอบได�คะแนนส้ง

โดยให�ล้กัเขี�าโรงเรียนติวิกัวิดวิิชา	และถึงกัับมีัพ่อหร่อแม่ัจำานวินหนึ�งลางาน	

1	ปิีเพ่�อช่วิยกัวิดวิิชาให�ล้กัที่ี�กัำาลังเรียน	ปิ.66	กัารเอาชนะควิามัเคยชินขีอง

คร้ที่ี�คุ�นกัับกัารสอนแบบคร้เปิ็นศ้นย์กัลาง	 จากัโรงเรียนผู้ลิตคร้แบบเกั่า	

และกัารเผู้ชิญแนวิโน�มัโลกัทีี่�ช่องว่ิางควิามัเป็ินธิรรมัที่างสังคมัถ่างกัวิ�างขึี�น	

โดยที่ี�ในช่วิง	 40	 -	 50	 ปีิที่ี�ผู้่านมัา	 ระบบกัารศึกัษาสิงคโปิร์ได�ปิิดช่องว่ิาง	

ดังกัล่าวิที่างกัารศึกัษาลงไปิมัากั	ที่ำาให�โอกัาสเรียนตามัศักัยภาพขีองเด็กั

แต่ละคนเที่่าเที่ียมักัันระหวิ่างล้กัคนรวิยและล้กัคนจน	แต่มัาตรกัารสร�าง

ควิามัเสมัอภาคที่างกัารศึกัษาทีี่�เคยปิระสบควิามัสำาเร็จในสิงคโปิร์จะถ้กั

ที่�าที่ายโดยกัระแสโลกั	

	

6
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ขี�อเรียนำรู�สูำาห้รับวิงการศึึกษาไที่ย

ที่ี�จริงหัวิขี�อในหนังส่อค่อ	 ขี�อเรียนร้�สำาหรับวิงกัารศึกัษาอเมัริกััน		

แต่ผู้มันำามัาตีควิามัต่อ	 ให�เปิ็นปิระโยชน์โดยตรงต่อวิงกัารศึกัษาไที่ย		

โดยผู้มัมีัควิามัเห็นวิ่า	 ทีี่มัแกันนำาขัีบเคล่�อนเขีตกัารศึกัษาพิเศษ	จังหวัิด

ศรีสะเกัษ	สต้ล	เชียงใหม่ั	กัาญจนบุรี	และสามัจังหวัิดชายแดนใต�	น่าจะได�

มัีโอกัาสไปิด้งานระบบกัารศึกัษาขีองสิงคโปิร์	 โดยใช�	KM7	 เปิ็นเคร่�องมั่อ

เรียนร้�ร่วิมักััน	 เหมั่อนอย่างที่ี�ที่ีมัจังหวิัดระยองได�ไปิเรียนร้�เมั่�อเด่อน

เมัษายน	 2561	 จัดโดยสถาบันอาศรมัศิลป์ิ8	 ขี�อเรียนร้�จากัหนังส่อค่อ		

หลักักัาร	Alignment	หร่อกัารเช่�อมัต่อเป็ินเน่�อเดียวิกัันระหว่ิางนโยบาย

และกัารปิฏิบัติ	 ซึ�งหมัายควิามัว่ิา	 ในระดับเขีตพ่�นทีี่�พิเศษที่างกัารศึกัษา	

กัารดำาเนินกัารพัฒนาระบบต�องมีักัารปิรึกัษาหาร่อกัับผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียน

และคร้อย่างกัวิ�างขีวิาง	และต�องหาที่างร่วิมัมั่อกัับสถาบันผู้ลิตคร้	 และ

พัฒนาคร้ในพ่�นทีี่�	เพ่�อ	Align	กัารพัฒนาทัี่กัษะคร้เขี�ากัับเป้ิาหมัายกัารศึกัษา

ในพ่�นที่ี�	รวิมัที่ั�งต�องส่�อสารสงัคมัในจงัหวิดั	ให�ปิระชาชนเขี�าใจควิามัหมัาย

ขีองระบบกัารศึกัษาคณุ์ภาพส้งสำาหรบัอนาคตขีองลก้ัหลาน	และขีองพ่�นที่ี�

87 Knowledge	Management	(KM)	

กัารจัดกัารควิามัร้�



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา

คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
 ท้ังในระดับนโยบาย

ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน
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ลักษณะเดั�นำขีองระบบการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึสิูงคุโปัร์
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คุุณมีูคุวิามูคิุดัเห็้นำอย�างไร
เรื�องการแบ�งสูายในำระดัับมัูธิยมูศึึกษาต้อนำปัลาย?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�เห้มืูอนำกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและสิูงคุโปัร์?

คุุณคิุดัวิ�าอะไรคืุอสิู�งทีี่�สูามูารถนำำามูาปัรับใชี�กับ
การพัฒนำาการศึึกษาไที่ยไดั�ง�ายทีี่�สุูดั?

ชีวินำคิุดั
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คุุณคิุดัวิ�าจะสูามูารถนำำาแนำวิที่างการพัฒนำาการศึึกษาขีอง
ปัระเที่ศึสิูงคุโปัร์มูาปัรับใชี�กับปัระเที่ศึไที่ยไดั�อย�างไร?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�แต้กต้�างกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและสิูงคุโปัร์?

ชีวินำคิุดั
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ยกระดัับผู้ลลัพธ์ิการเรียนำรู�
ขีองโรงเรียนำในำเมืูอง
และชีนำบที่

เรียนร้�จาก

แคุนำาดัา

2
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การยกระดัับการเรียนำรู�ขีองโรงเรียนำ
ในำเมืูองและชีนำบที่แต้กต้�างกันำอย�างไร 

และเราจะพัฒนำาไปัพร�อมูกันำไดั�อย�างไร?

?



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 47

ในบันทึี่กันี�จะเล่าเร่�องกัารศึกัษาขีองแคนาดา	 โดยตีควิามัจากั

หนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	from	International	Models	

of	Excellence	and	Innovation	(2012)

ปิระเที่ศแคนาดามีั	10	รัฐ	(เรียกัว่ิา	Province)	และ	3	พ่�นทีี่�	(Territories)	

กัารศึกัษาจัดกัารโดยรัฐ	ไมั่ใช่โดยรัฐบาลกัลาง	รัฐที่ี�คุณ์ภาพกัารศึกัษาส้ง

และยกัมัาเปิ็นตัวิอย่างค่อ	Alberta	และ	Ontario	

ในภาพรวิมั	 ระบบกัารศึกัษาขีองแคนาดาคล�ายขีองสหรัฐอเมัริกัา	

แต่ผู้ลกัารจัดอันดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาขีองแคนาดาส้งกัว่ิาขีองอเมัริกัามัากั

ค่ออย้่ใน	10	อันดับแรกัขีองโลกั	(อันดับที่ี�	6	ใน	PISA1	2018)	ในขีณ์ะที่ี�	

อเมัริกัาอย้่อันดับที่ี�	31	ใน	PISA	2018	สะที่�อนวิ่า	แคนาดาบริหารจัดกัาร

ระบบกัารศึกัษาได�ดีกัวิ่า	

รัฐ Alberta

รัฐอัลเบอร์ตามีัภ้มัิศาสตร์เป็ินทุ่ี่งหญ�ากัวิ�างใหญ่	 มีัพลเมั่องเพียง		

3.	5	ล�านคน	มันัีกัเรยีนเก่ัอบ	6	แสนคน	ลกััษณ์ะพิเศษขีองระบบกัารศกึัษา

ที่ี�ที่ำาให�มัีคุณ์ภาพส้งมัี	5	ปิระกัาร

1. หลก้ส้ต่ั้รคุณภาพื่ส้ง่ พ้ื่ฒนาโดยครเ่อง และให้อิส้ระในการ

ประยุกตั้์ใชั้้	มัีหลักัส้ตรระดับอนุบาลถึงเกัรด	12	ที่ี�ระบุรายละเอียดในทีุ่กั

รายวิิชา	เพ่�อให�นักัเรียนทีุ่กัคนได�รับกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง	เขีายกัตัวิอย่าง

1 โปิรแกัรมัปิระเมัินสมัรรถนะนักัเรียนมัาตรฐานสากัล	(Programme	for	International	Student	

Assessment	หร่อ	PISA)	
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หลักัส้ตรวิิที่ยาศาสตร์สำาหรับเกัรด	7,	8,	9	มีัควิามัยาวิถึง	73	หน�า	ในขีณ์ะทีี่�

หลกััสต้รวิชิาและระดับเดยีวิกันัขีองรฐัไอโอวิา	สหรฐัอเมัริกัา	(ซึ�งมัลัีกัษณ์ะ

ภ้มัิสังคมัคล�ายกััน)	มัีเพียง	3	หน�า	เคล็ดล้บส้ำาค้ญคือ คร่ม่ีส้่วินส้ำาค้ญ

ในการพื่้ฒนาหล้กส้่ตั้รด้งกล่าวิ และคร่ม่ีอิส้ระในการประยุกตั้์ใชั้้

หล้กส้่ตั้ร	 เขีายกัตัวิอย่างหลักัส้ตรด�านสังคมัศึกัษา	 มีัสาระครอบคลุมั	

ที่ั�งสภาพสังคมัในพ่�นที่ี�และในโลกั	 โดยให�นักัเรียนนำาเร่�องราวิในปิัจจุบัน	

มัาเรียนร้�	เช่�อมัโยงกัับเหตุกัารณ์์ในปิระวิัติศาสตร์	ที่ำาควิามัเขี�าใจเชิงลึกั	

2. คร่คุณภาพื่ส้่ง	 เน่�องจากัเงินเดือนส้่ง จึงดึงด่ดคนมี่ควิาม่

ส้าม่ารถส่้งม่าเป็นคร่	 เขีาให�ตัวิเลขีเปิรียบเที่ียบกัับเงินเด่อนคร้ในรัฐ

ไอโอวิา	ว่ิาครใ้นรัฐอลัเบอร์ตาเงินเดอ่นสง้กัว่ิาเก่ัอบเท่ี่าตัวิ	โดยทีี่�คา่ใช�จ่าย

ที่างกัารศึกัษาต่อหัวินักัเรียนขีองอัลเบอร์ตาตำ�ากัวิ่า	สะที่�อนปิระสิที่ธิิภาพ

ในกัารบริหารระบบกัารศึกัษาขีองรัฐอัลเบอร์ตาทีี่�ส้งกัว่ิามัากั	 เร่�องนี�วิงกัาร

กัารศกึัษาไที่ยนา่จะได�ศกึัษารายละเอยีด	เพ่�อเอามัาปิรบัปิรงุปิระสทิี่ธิิภาพ

ขีองระบบกัารศึกัษาไที่ย	

นอกัจากันั�น	คร่ทุกคนตั้้องเส้นอแผู้นพื่้ฒนาตั้นเองประจำาปี 

โดยแผู้นน้�นจะตั้้องส้อดคล้องก้บหล้กส้่ตั้รข้องโรงเรียน และข้องร้ฐ

โดยที่คร่เป็นผู้่้เส้นอวิิธีการบรรลุแผู้นพื่้ฒนาตั้นเอง	

3. โปรแกรม่การวิิจ้ยชั้้�นเรียน	 ในที่างปิฏิบัติเรียกัว่ิา	 Alberta	

Initiative	for	School	Improvement2	ส่งเสริมักัารวิิจัยและพัฒนาเพ่�อให�

คร้ในโรงเรียนรวิมัตัวิกัันสร�างนวัิตกัรรมัในกัารเรียนกัารสอน	กัารผู้้กัพัน

2
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“คุรูทุี่กคุนำต้�องเสูนำอแผู้นำพัฒนำาต้นำเอง
ปัระจำาปั ีโดัยแผู้นำนัำ�นำจะต้�องสูอดัคุล�อง
กับห้ลักสููต้รขีองโรงเรียนำและขีองรัฐ 

โดัยทีี่�คุรูเปัน็ำผูู้�เสูนำอวิิธีิการ
บรรลุแผู้นำพัฒนำาต้นำเอง”
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นักัเรียน	(Student	Engagement)	และศึกัษาผู้ลกัระที่บที่ี�เกัิดขีึ�น	เกัิดเปิ็น

ขีบวินกัารที่ั�วิที่ั�งรัฐ	มัีคลังขี�อมั้ลกัิจกัรรมัเพ่�อกัารแลกัเปิลี�ยนเรียนร้�	 มัีกัาร

จัดปิระชุมัวิิชากัารปิระจำาปิี	เปิ็นพ่�นที่ี�แลกัเปิลี�ยนเรียนร้�	

กิจกรรม่ท้�งหม่ดนี� ส่้งผู้ลให้คร่มี่กระบวินท้ศึน์เรียนร้่ และพ้ื่ฒนา

ท้กษะการทำาหน้าท่ีคร่ต่ั้อเน่ือง จากการทำาหน้าท่ีคร่น้�นเอง รวิม่ท้�ง

เกิดวิ้ฒนธรรม่การใชั้้ข้้อม่่ลในการพื่้ฒนาการเรียนการส้อนข้องตั้น

ผู้มัตีควิามัว่ิา	ช่�อโครงกัารสะที่�อนกัระบวินทัี่ศน์ว่ิา	กัารพัฒนาโรงเรียน

(และผู้้�เรียน)	ที่ำาได�ดีที่ี�สุดโดยคร้	 จากักัารที่ี�คร้ที่ำางานเปิ็นที่ีมั	 เพ่�อพัฒนา

วิิธิีที่ำาหน�าที่ี�ขีองตน	เปิ็นกัารแสดงที่่าที่ีให�เกัียรติและเช่�อมัั�นคร้	

4. ระบบร้บผู้ิดร้บชั้อบ	 ปิระกัอบด�วิยกัารสอบที่ั�วิที่ั�งรัฐ	 4	 ครั�ง		

ค่อตอนเรียนจบเกัรด	 3,	 6,	 9	 และกัารสอบเพ่�อรับปิระกัาศนียบัตร

มััธิยมัศึกัษาตอนปิลาย	 เกัรด	 12	นอกัจากันั�นโรงเรียนยังส่งรายงานผู้ล	

กัารที่ดสอบ	อตัรากัารจบมัธัิยมัศกึัษา	วิิธิกีัารสร�างควิามัผู้ก้ัพันขีองนกััเรยีน

(Student	Engagement)	และกัารยกัระดบัผู้ลลพัธิก์ัารเรยีนร้�ทีี่�ดำาเนนิกัาร

ร่วิมักัับชุมัชน	ไปิยังกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารขีองรัฐ	

สะที่�อนภาพกัารที่ี�รัฐอัลเบอร์ตามัีควิาม่คาดหวิ้งส้่งตั้่อผู้ลล้พื่ธ์ 

การเรียนร่้ข้องน้กเรียน และการม่ีกระบวินท้ศึน์พื่้ฒนาตั้่อเนื่องข้อง

วิงการศึึกษา	

5. นโยบายส้ร้างการเปล่ียนแปลง แมั�ว่ิาระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษา

ขีองรัฐอัลเบอร์ตาเป็ินที่ี�ยอมัรับนับถ่อไปิที่ั�วิโลกั	 แต่รัฐมันตรีวิ่ากัาร

กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารกั็ยังคงขีับเคล่�อนกัารเปิลี�ยนแปิลงต่อเน่�อง	โดยในปิี	

ค.ศ.	2010	กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารได�จัดกัระบวินกัาร	Public	Engagement	
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ด�านนโยบายกัารศึกัษา	ผู้่านที่างออนไลน์	 โดยส่งอีเมัลไปิยังปิระชาชน	

ถามัวิ่า	กัารศึกัษาขีองรัฐอัลเบอร์ตาควิรจะเปิ็นอย่างไรใน	20	 ปีิขี�างหน�า	

โดยกัอ่นหน�านั�นรฐับาลได�ส่�อสารสาธิารณ์ะชี�ให�เหน็วิา่ที่รัพยากัรธิรรมัชาติ

ขีองรัฐ	ค่อนำ�ามัันและก๊ัาซธิรรมัชาติ	 จะต�องหมัดในไม่ัช�า	ตั้่อจากน้�นไป

ควิาม่อย่่ดีกินดีภายในร้ฐจะขึ้�นก้บทร้พื่ยากรม่นุษย์ ไม่่ใช่ั้ทร้พื่ยากร 

ธรรม่ชั้าตั้ิอีกตั้่อไป	

	จากักัระบวินกัารสอบถามัควิามัเห็นสาธิารณ์ะในปิี	2010	นำาไปิส้่

รายงานช่�อ	Inspiring	Change	ในปิ	ี2011	เสนอนโยบายจดักัารศกึัษาเพ่�อ

เตรียมัเยาวิชนส้่อนาคต	ไมั่ใช่จัดตามัอดีตขีองผู้้�ใหญ่	

คุุณคิุดัวิ�าปัระเที่ศึไที่ยมีูคุวิามูคุล�ายกับรัฐอัลเบอร์ต้�าในำดั�านำใดั? 
วิิธีิการไห้นำทีี่�นำ�านำำามูาปัรับใชี�?

ชีวินำคิุดั
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รัฐ Ontario

รัฐออนแที่รีโอ	 เปิ็นรัฐใหญ่ทีี่�สุดในปิระเที่ศแคนาดา	 มีัโรงเรียน		

5,000	โรง	นักัเรียนจำานวิน	2	ล�านคน	ในจำานวินนี�	ร�อยละ	27	เปิ็นผู้้�อพยพ

เขี�าเมัอ่ง	ระบบกัารศกึัษาขีองรฐันี�จงึมีัลกััษณ์ะจำาเพาะ	ทีี่�ปิระชากัรนักัเรียน

มีัควิามัแตกัต่างหลากัหลายมัากั	และพัฒนากัารขีองระบบกัารศึกัษาในช่วิง	

20	ปิีที่ี�ผู้่านมัาแตกัต่างจากัขีองรัฐอัลเบอร์ตา	โดยสิ�นเชิง	

เริ�มัจากัช่วิงที่ศวิรรษที่ี�	 1990s	รัฐบาลพรรคอนุรักัษนิยมั	จัดระบบ

ที่ดสอบคร	้ลดงบปิระมัาณ์พัฒนาคร	้และเพิ�มักัารสนบัสนนุโรงเรยีนเอกัชน

ที่ำาให�เกัิดควิามัขีัดแย�งระหวิ่างรัฐบาลกัับสหภาพแรงงานคร้	วิงกัารคร้ถ้กั

สาธิารณ์ชนตำาหนิ	คร้ลาออกัมัากั	ส่วินหนึ�งย�ายไปิที่ำางานในโรงเรียนเอกัชน

ในปีิ	 2004	 เปิลี�ยนนายกัรัฐมันตรี	 เปิลี�ยนนโยบายจากัเป็ินศัตร้	

มัาเปิ็นมัิตรกัับคร้	 ยกัเลิกักัารที่ดสอบคร้	 ที่ดแที่นด�วิยกัารพัฒนาคร้		

เพ่�อเปิ้าหมัายยกัระดับผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ขีองกัารเรียนร้�	จัด	Ontario	Education	

Partnership	 Table	 ดึงทุี่กัฝ่ายในสังคมัมัาร่วิมักัันพัฒนากัารศึกัษา		

ภายใต�แนวิคิดที่ี�เสนอโดย	Michael	 Fullan	แห่งมัหาวิิที่ยาลัย	 Toronto	

วิ่ากัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาแบบ	Top-down	Reform	จะไมั่ส่งผู้ลยั�งย่น	เพราะ

จะเปิ็นกัารปิฏิร้ปิที่ี�ผู้ิวิหร่อเปิล่อกันอกั	 เขี�าไมั่ถึงแกั่นค่อวิิธิีจัดกัารเรียน	

กัารสอน	 เพราะคิดว่ิาคร้ร้�สิ�งสำาคัญในกัารปิฏิร้ปิ	 ซึ�งในควิามัเป็ินจริงคร้ไม่ัร้�

นอกัจากันั�นคร้ยังถ้กัสั�งกัารให�ดำาเนินกัิจกัรรมัเพ่�อกัารปิฏิร้ปิมัากักิัจกัรรมั

เกัินไปิ	รวิมัที่ั�งคร้ไมั่ศรัที่ธิาในกัระบวินกัารปิฏิร้ปิ	ฟังด้คุ�น	ๆ	นะครับ	
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“การปัฏิิรูปัการศึึกษาแบบ 
Top-down Reform จะไมู�สู�งผู้ลยั�งยืนำ 

เพราะจะเป็ันำการปัฏิิรูปัทีี่�ผิู้วิห้รือเปัลือกนำอก
เขี�าไมู�ถึงแก�นำ คืุอวิิธีิจัดัการเรียนำการสูอนำ
เพราะคิุดัวิ�าคุรูรู�สิู�งสูำาคัุญในำการปัฏิิรูปั 

ซึึ่�งในำคุวิามูเปัน็ำจริงคุรูไมู�รู�
นำอกจากนัำ�นำคุรูยังถูกสัู�งการให้�

ดัำาเนิำนำกิจกรรมูเพื�อการปัฏิิรูปัมูากเกินำไปั
รวิมูทัี่�งคุรูไมู�ศึรัที่ธิาในำกระบวินำการปัฏิิรูปั”
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มัีกัารตั�ง	 Literacy	 and	Numeracy	 Initiatives	 ขึี�นในกัระที่รวิง

ศึกัษาธิิกัาร	ดำาเนินกัารโดยนักักัารศึกัษาทีี่�มีัควิามัสามัารถ	ไม่ัใช่ขี�าราชกัาร

และกัำาหนดให�เขีตพ่�นทีี่�กัารศึกัษาและโรงเรียนต�องตั�งเป้ิาผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิขีองตน

รวิมัที่ั�งแผู้นดำาเนินกัารเพ่�อบรรลุเปิ้า	 ภายในโรงเรียนมัีกัารจัดกัิจกัรรมั

พัฒนาคร้อย่างคึกัคักั	เพ่�อปิรับปิรุงกัารจัดกัารเรียนกัารสอนโดย

1.	 ในระดับปิระถมัศึกัษา	 มีักัารเพิ�มัคร้ศิลปิะ	 ดนตรี	 และกัีฬา	

จำานวินมัากั	เพ่�อให�ครป้ิระจำาชั�นมัเีวิลาเพิ�มัพน้ที่กััษะด�านกัารจดักัารเรยีน

กัารสอนขีองตน	และมีัเวิลาเอาใจใส่พัฒนากัารเรียนร้�วิิชา	 ทัี่กัษะ	และ

คุณ์ลักัษณ์ะขีองศิษย์	

2.	 สำาหรับโรงเรียนที่ี�มัีควิามัยากัลำาบากัในกัารพัฒนาตนเอง		

มัีกัารทีุ่่มัควิามัช่วิยเหล่อเปิ็นพิเศษ	

3.	 ในระด้บม้่ธยม่ศึึกษา มี่การจ้ดต้ั้�ง Student Success Initiative 

เพ่ืื่อค้นหาส้้ญญาณควิาม่เส่ี้ยงน้กเรียนท่ีจะออกจากโรงเรียนกลางค้น

ตั้้�งแตั้เ่กรด 9 เพื่ือ่หาทางชั้ว่ิยเหลอืปอ้งกน้เปน็รายๆ	มัทีีี่มัดำาเนินกัาร

ในแต่ละโรงเรียน	 โดยมัีระบบขี�อมั้ลให�ติดตามั	 รัฐบาลให�งบปิระมัาณ์แกั่

เขีตพ่�นที่ี�กัารศกึัษาสำาหรบัจ�าง	Student	Success	Leader	และแกัโ่รงเรยีน

จ�าง	Student	Success	Officer	ม่ีม่าตั้รการหลายอย่างชั้่วิยเหลือเด็ก 

ที่เบื่อเรียน เช่น	จัดวิิชาเอกัที่ี�เน�นที่ักัษะกัารที่ำางาน	ร่วิมักัับบริษัที่เอกัชน	

รัฐบาลจัดกิัจกัรรมัทีี่�หลากัหลาย	 เพ่�อส่งเสริมัให�คร้มัีผู้ลงาน	

ยกัระดบัผู้ลลัพธ์ิกัารเรยีนร้�ขีองศษิย์	ได�แกั	่กัารปิฐมันเิที่ศคร้ใหม่ั	โครงกัาร

สมัรรถนะคร้	 โครงกัารปิระเมิันคร้ทีี่�สมัรรถนะ	กัารกัำาหนดให�คร้แต่ละคนมีั

แผู้นพัฒนาสมัรรถนะปิระจำาปีิขีองตนเอง	 โครงกัารค�นหาคร้รุ่นใหมั่
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สมัรรถนะส้ง	โครงกัารพัฒนาภาวิะผู้้�นำาแกั่คร้ใหญ่	รวิมัที่ั�งกัารปิฐมันิเที่ศ

คร้ใหญ่รุ่นใหมั่	

ภายในเวิลา	6	ปิี	มัาตรกัารดังกัล่าวิกั็ออกัผู้ลเปิ็นที่ี�ปิระจักัษ์	

ปัจัจัยห้ลักทีี่�สู�งผู้ลต้�อคุวิามูสูำาเร็จ 4 ปัระการ

1 ยุทัธศาสัตั้ร์ดำาเนิ์น์การทัั�วิทัั�งรัฐ 

โดยทีี่�ระบบกัารศกึัษาขีองแคนาดาจดัโดยรฐั	ไมัใ่ชโ่ดยรฐับาลกัลาง

แต่ก็ัมัีโครงสร�างกัลไกักัารจัดกัารในระดับที่�องถิ�นภายในรัฐด�วิย	แต่เงิน	

งบปิระมัาณ์จัดสรรโดยรัฐ	ที่ำาให�สะดวิกัต่อกัารจัดยุที่ธิศาสตร์และมัาตรกัาร

ปิฏิร้ปิกัารศึกัษา	 ในระดับปิระเที่ศมัีควิามัร่วิมัม่ัอแลกัเปิลี�ยนเรียนร้�	

ระหวิ่างรัฐผู้่าน	Council	of	Ministers	และผู้่านกัลไกัที่างวิิชากัาร

2 ร่วิมม่อกับสัห้ภาพคุร้ และภาคีุอ่�น์ ๆ 

หัวิใจค่อควิามัไวิ�วิางใจซึ�งกัันและกััน	 ซึ�งติดลบมัาเปิ็นเวิลานาน		

ต�องมัีกัารสร�างสภาพแวิดล�อมักัารที่ำางานแบบร่วิมัมั่อกัันขีึ�นมัาใหมั่	และ

กัลไกั	Ontario	 Education	Partnership	Table	 ทีี่�จัดปิระชุมัร่วิมักัันปีิละ		

2	-	4	ครั�ง	มัีพลังมัากั
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3 เน์�น์ทีั�การจััดการเรียน์การสัอน์

เป้ิาหมัายค่อผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�มัาตรกัารค่อสร�างขีีดควิามัสามัารถ

ขีองโรงเรียน	คร้ใหญ่	และคร้	 ในกัารส่งมัอบผู้ลลัพธิ์ดังกัล่าวิ	ที่ั�งในระดับ	

รัฐ	เขีต	โรงเรียน	และชั�นเรียน	

4 เน์�น์ประสิัทัธิผู้ลของคุร้ 

ในควิามัเปิ็นจริงแล�วิ	 รัฐออนแที่รีโอมีัระบบวิิชาชีพคร้ทีี่�เขี�มัแข็ีง		

เงินเด่อนดี	คนเกั่งเขี�ามัาเปิ็นคร้	แต่ระบบดังกัล่าวิถ้กัรบกัวินโดยนโยบาย

ที่ี�ผู้ิดพลาดขีองรัฐบาลกั่อน	กัารปิรับระบบบริหารแนวิบวิกั	บนฐานควิามั

เขี�มัแขี็งที่ี�มัีอย้่เดิมั	จึงให�ผู้ลสำาเร็จในเวิลาไมั่นาน	

ขี�อที่�าที่ายต้�อปัระเที่ศึแคุนำาดัา

ไมั่มัีระบบกัารศึกัษาใดในโลกัที่ี�เพียบพร�อมัสมับ้รณ์์	ขี�อที่�าที่ายต่อ

รัฐอลัเบอรต์า	คอ่	สดัสว่ินขีองนักัเรยีนออกักัลางคนักัอ่นจบชั�นมััธิยมัปิลาย

(เกัรด	12)	ยังคงสง้กัวิา่ขีองรฐัโอไฮโอขีองสหรฐัอเมัรกิัา	สว่ินขี�อที่�าที่ายตอ่

รัฐออนแที่รีโอ	ค่อ	บรรลุผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ระดับธิรรมัดาได�ดีมัากั	แต่ผู้ล

กัารที่ดสอบผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีั�นส้ง	เช่น	กัารคิดระดับส้ง	(Higher	Order	

Thinking)	ยังบรรลุน�อย	นอกัจากันั�น	รฐับาลรเิริ�มัโครงกัารมัากัเกันิไปิที่ำาให�

คร้สับสน	(ตรงนี�เรากั็คุ�นนะครับ)	
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ขี�อเรียนำรู�ต้�อวิงการศึึกษาไที่ย

ขีอยำ�าอีกัที่ีว่ิา	 ในหนังส่อเป็ินขี�อเรียนร้�ต่อสหรัฐอเมัริกัา	 แต่ผู้มั

ตีควิามัโยงเขี�าหาระบบกัารศึกัษาไที่ยเอง	ผู้ิดถ้กัผู้มัเปิ็นผู้้�รับผู้ิดชอบ

การปฏิร่ปการศึึกษาตั้้องยืดหยุ่นตั้าม่บริบทข้องพื่ื�นท่ีน้�นๆ  

ด้งจะเห็นวิ่า ร้ฐอ้ลเบอร์ตั้ามี่เป้าหม่ายพื่้ฒนาผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร้่ 

ทุกด้าน พื่ฒ้นาท้�งระบบ แตั้ร่ฐ้ออนแทรโีอ ม่เีปา้ท่ีโฟก้ส้กวิา่ม่าก คือ

เน้นเฉพื่าะผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร้่ด้านการอ่านและคณิตั้ศึาส้ตั้ร์ และลด 

Drop-out Rate

แนวิที่างทีี่�ถ้กัต�องค่อการดำาเนินการเชั้ิงบวิก ส้ร้างพื่ื�นท่ีให้คร่

และภาคีอ่ืนๆ ในพื่ื�นท่ีเข้้าม่าร่วิม่ก้นคิด วิางเป้าวิางยุทธศึาส้ตั้ร์

ดำาเนินการ และวิ้ดผู้ล	

ห้วิใจข้องการพ้ื่ฒนาคือต้ั้องพ้ื่ฒนาส้ม่รรถนะในระด้บโรงเรียน

เน้นส้นบ้ส้นุนให้โรงเรยีนดำาเนินการเอง โดยม่ต้ีั้วิชั้ว่ิยหรอืกลไกชั้ว่ิย

ท่ีเหม่าะส้ม่ ตั้าม่บริบทข้องโรงเรียนน้�น ควิาม่ช่ั้วิยเหลือเน้นท่ีการช่ั้วิย

ส้ร้างข้ีดควิาม่ส้าม่ารถหรือส้ม่รรถนะหล้กข้องคร่ และผู้่้อำานวิยการ

โรงเรียน โดยโรงเรียนต้ั้องเป็นผู้่้ตั้้�งเป้าการพื่้ฒนาและกำาหนด

ม่าตั้รการบรรลุเป้าด้วิยตั้นเอง	 ค่อเน�นกัารพัฒนาจากัล่าง	 ไมั่ใช่จากั	

บนลงล่าง	เน�นควิามัเปิ็นตัวิขีองตัวิเองขีองโรงเรียน	ในกัารพัฒนาผู้ลลัพธิ์

กัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 เน�นให�โรงเรียนยึดผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�ระดับส้งขีอง

นักัเรียนเปิ็นสรณ์ะ	ไมั่ใช่เน�นกัารเอาใจผู้้�มัีอำานาจในกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร

หร่อหน่วิยเหน่อเปิ็นสรณ์ะ	



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
ท้ังในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน
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ลักษณะเดั�นำขีองระบบการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึแคุนำาดัา
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อะไรคืุอสิู�งทีี่�เห้มืูอนำกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและแคุนำาดัา?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�แต้กต้�างกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและแคุนำาดัา?

คุุณคิุดัวิ�าจะสูามูารถนำำาแนำวิที่างการพัฒนำาการศึึกษาขีอง
ปัระเที่ศึแคุนำาดัามูาปัรับใชี�กับปัระเที่ศึไที่ยไดั�อย�างไร?

ชีวินำคิุดั
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สูามูสิูบปัขีีองการไต้�บันำไดั
คุุณภาพการศึึกษา 

เรียนร้�จาก

ฟิินำแลนำดั์

3
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พัฒนำาจากปัระเที่ศึเกษต้รกรรมู
ทีี่�การศึึกษาล�าห้ลัง สูู�ปัระเที่ศึทีี่�มีู

การศึึกษาคุุณภาพสููงชัี�นำนำำาขีองโลก
ไดั�อย�างไร?

?
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ในบันทึี่กันี�จะเล่าเร่�องกัารศึกัษาขีองฟินแลนด์	 โดยตีควิามัจากั

หนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	from	International	Models	

of	Excellence	and	 Innovation	 (2012)	หน�า	55	 -	 64	ผู้มัเคยเล่าเร่�อง	

กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศฟินแลนด์ในบล็อกั	Gotoknow	ไวิ�จำานวินมัากั1	

ตื้�นำจากคุวิามูล�าห้ลัง

ในอดีต	 ฟินแลนด์เปิ็นปิระเที่ศเล็กัที่ี�ตกัอย้่ใต�อิที่ธิิพลขีองปิระเที่ศ

มัหาอำานาจที่ี�ขีนาบอย้่	ค่อ	สวิีเดน	และรัสเซีย	อาชีพหลักัค่อที่ำาปิ่าไมั�	และ

กัารเกัษตร	ระบบกัารศึกัษาล�าหลัง	ในปิี	ค.ศ.	1970	เพียงร�อยละ	40	ขีอง

พลเมั่องผู้้�ใหญ่เรียนจบมััธิยมัปิลาย	

แต	่30	ปีิให�หลงั	ในปิ	ีค.ศ.	2000	เมั่�อปิระกัาศผู้ล	PISA	เปิน็ครั�งแรกั

โลกักั็ตะลึงที่ี�ฟินแลนด์มัีผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ที่างกัารศึกัษาขีองเด็กัอายุ	15	ปิี	เปิ็น

ที่ี�หนึ�งขีองโลกั	และทีุ่กั	ๆ	3	ปิีต่อมัา	ที่ี�ปิระกัาศผู้ล	PISA	ฟินแลนด์ติด

อันดับ	10	ปิระเที่ศแรกัตลอดมัา	และที่ี�สำาคัญกัวิ่านั�นค่อ	ผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ที่าง	

กัารศึกัษาขีองนักัเรียน	มัีควิามัแตกัต่างกัันน�อยมัากั	(น�อยกัวิ่าร�อยละ	5)	

คนฟินแลนด์ร�อยละ	99	เรียนจบกัารศึกัษาภาคบังคับ	(เกัรด	9)	เมั่�ออายุ	

16	ปิี	 โดยที่ี�ผู้ลลัพธิ์คุณ์ภาพส้งนี�	 ใช�งบปิระมัาณ์ขีองปิระเที่ศอย้่ในระดับ

ปิานกัลาง	เมั่�อเที่ียบกัับปิระเที่ศอ่�น	ๆ	

1
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เที่ยีบกัับปิระเที่ศไที่ย	ใช�งบปิระมัาณ์ด�านกัารศกึัษาอย่้ในกัลุม่ัสง้สดุ

ขีองโลกั	แต่ผู้ลลัพธิ์ขีองกัารเรียนร้�อย้่ในกัลุ่มัตำ�า

กัารไหวิตัวิเพ่�อกัารเปิลี�ยนแปิลงปิระเที่ศเริ�มัในที่ศวิรรษทีี่�	 1960s	

เกิัดคำาถามัแนวิที่างพัฒนาสังคมัและเศรษฐกิัจเพ่�อควิามัเสมัอภาค	และ

กัารออกัจากัเศรษฐกิัจทีี่�พึ�งป่ิาและเกัษตรกัรรมัเป็ินหลักั	มีักัารโต�แย�งถกัเถียง

กัันรุนแรงอย่้หลายปีิ	จนในทีี่�สุดรัฐสภาออกักัฎหมัายระบบกัารศึกัษาพ่�นฐาน

ที่ี�รัฐจัดกัารศึกัษาภาคบังคับ	9	ปิี	(เกัรด	1	-	9)	ที่ี�มัีคุณ์ภาพเที่่าเที่ียมัให�แกั่

เด็กัทีุ่กัคน	 ไมั่วิ่าพ่อแมั่จะมัีฐานะหร่ออาชีพใด	 อาศัยอย้่ทีี่�ใดในปิระเที่ศ	

โรงเรียนสำาหรับกัารนี�เรียกัว่ิา	Common	School	 มีักัารพัฒนาโรงเรียนแบบนี�

อย่างช�า	ๆ	แต่ต่อเน่�อง	มัีกัารซ่�อโรงเรียนเอกัชนมัาเปิ็นขีองรัฐ	เพ่�อพัฒนา

เปิ็น	Common	School	 รวิมัที่ั�งย�ายคร้มัาเปิ็นคร้ในภาครัฐ	 รวิมัที่ั�งมัีกัาร

พัฒนาหลักัส้ตรใหมั่ระดับชาติ	โดยมัีคร้แกันนำากัวิ่าร�อยคนมัาร่วิมัพัฒนา

	

เม่ือ่ดำาเนนิการหล้กส้ต่ั้รใหม่่ วิงการศึึกษาฟินแลนดก็์ตั้ระหน้ก

ท้นทีวิ่า จะบรรลุเป้าหม่ายผู้ลส้้ม่ฤทธิ์ข้องเด็กทุกคนได้ ตั้้องม่ีการ

ผู้ลิตั้คร่ที่ม่ีควิาม่ร่้และท้กษะชัุ้ดใหม่่ 
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“รัฐจัดัการศึึกษาภาคุบังคัุบ 9 ปีั 
(เกรดั 1 - 9) ทีี่�มีูคุุณภาพเที่�าเทีี่ยมู

ให้�แก�เด็ักทุี่กคุนำ ไมู�วิ�าพ�อแมู�จะมีูฐานำะ
ห้รืออาชีีพใดั อาศัึยอยู�ทีี่�ใดัในำปัระเที่ศึ

โรงเรียนำสูำาห้รับการนีำ�เรียกวิ�า
Common School”
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คุรูคืุอหั้วิใจขีองคุุณภาพการศึึกษา

ในปิี	 ค.ศ.	 1979	กัารฝึกัหัดคร้ย�ายเขี�าไปิอย้่ใต�มัหาวิิที่ยาลัย	 และ

ต่อมัามี่การกำาหนดม่าตั้รฐานคร่ ว่ิาต้ั้องจบการศึึกษาระด้บปริญญาโท

รวิม่ท้�งคร่เด็กเล็ก วิิชั้าชั้ีพื่คร่ค่อยๆ ได้ร้บควิาม่เชั้ื่อถือ และม่ีอิส้ระ 

(Autonomy ไม่่ใชั้่ Freedom) ในการทำางาน เป็นวิิชั้าชั้ีพื่ยอดนิยม่  

คนสมััครเขี�าเรยีนคร้จำานวินมัากัและคดัไวิ�เฉพาะคนเก่ังและมีัคุณ์ลักัษณ์ะ

เหมัาะสมัต่อกัารเปิ็นคร้เที่่านั�น	 สัดส่วินคนสมััครและได�รับกัารคัดเล่อกั

เที่่ากัับ	10	:	1	โดยมัีกัารสอบสองรอบ	รอบแรกัด้ผู้ลกัารเรียนระดับมััธิยมั	

และดผู้้ลกัารที่ำากัจิกัรรมันอกัโรงเรยีน2	รอบสองสอบขี�อเขียีนจากักัารอา่น

หนังส่อด�านกัารเรยีนกัารสอน	กัารที่ำากิัจกัรรมัทีี่�ในหนังส่อเรยีกัว่ิา	Clinical	

Activity	ซึ�งผู้มัไม่ัเขี�าใจว่ิาที่ำาอะไร	เอาเป็ินว่ิามีักัารสอบภาคปิฏิบัติตามัด�วิย

กัารสัมัภาษณ์์เร่�องเกีั�ยวิกัับวิิชาชีพคร้	 นักัศึกัษาทีี่�ได�รับคัดเล่อกัถ่อเปิ็น

นักัเรียนทีุ่นรัฐบาล	

2
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ระบบการศึึกษาทีี่�ไมู�มีูเด็ักคุนำใดัถูกทิี่�งให้�ล�าห้ลัง

นโยบาย	No	child	left	behind	ขีองฟินแลนด์และขีองสหรฐัอเมัรกิัา

มัผีู้ลสัมัฤที่ธ์ิิแตกัตา่งกัันโดยสิ�นเชงิ	ฟินแลนด	์เดก็ัอายุ	16	ปีิ	จบกัารศกึัษา

ภาคบังคับ	 (เกัรด	 9)	 ร�อยละ	 99	ปัจจ้ยหล้กท่ีนำาไปส้่่ควิาม่ส้ำาเร็จมี่  

4 ประการคือ

1.	 ครท้ี่กุัคนถ้กัฝึกัให�มีัที่กััษะวินิจิฉยัเดก็ัทีี่�ต�องกัารควิามัช่วิยเหล่อ

และมัีที่ักัษะช่วิยเหล่อเด็กัที่ี�เรียนล�าหลัง	 โดยสอนพิเศษให�ใน

ช่วิงนอกัเวิลาเรียนปิกัติ

2.	 มัีคร้พิเศษ	 ทีี่�มัีที่ักัษะช่วิยเหล่อเด็กัทีี่�มัีควิามัยากัลำาบากัใน	

กัารเรียน	ช่วิยสนับสนุนคร้ปิระจำาชั�น	

3.	 ทีุ่กัโรงเรียนมัี	 “ที่ีมัช่วิยเหล่อเด็กั”	 ปิระกัอบไปิด�วิยคร้ใหญ่		

คร้ปิระจำาชั�น	 คร้พิเศษ	 และนักัจิตวิิที่ยา	 ที่ี�ปิระชุมักัันอย่าง

สมัำ�าเสมัอเพ่�อปิระเมันิว่ิาชั�นเรยีนดำาเนินไปิอย่างไร	มัเีด็กัคนใด

เรยีนล�าหลงัในบางวิิชา	และจะหาที่างช่วิยเหล่ออย่างไร	และ

หากัเกัินกัำาลังขีองโรงเรียนทีี่�จะช่วิยเหลอ่	ที่างเที่ศบาลมีัหน่วิย

ช่วิยเหลอ่พิเศษ	

4.	 มัทีี่มีับรกิัารสขุีภาพ	ร่วิมัดแ้ลพัฒนากัารและสขุีภาพขีองนักัเรียน
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ผู้มัเคยเขีียนบันที่ึกัเร่�องกัารศึกัษาพิเศษขีองฟินแลนด์3	 ทีี่�บอกัวิ่า	

เดก็ันักัเรียนฟินแลนดป์ิระมัาณ์ครึ�งหนึ�งเคยได�รบักัารด้แลชว่ิยเหล่อพิเศษ

ในเร่�องใดเร่�องหนึ�ง	โดยที่ี�มัีระบบช่วิยเหล่อคร้ด�วิย	ตามัขี�อ	2,	3,	4	ขี�างบน

	

ศูึนำย์กลางขีองการพัฒนำาระบบการศึึกษา 
คืุอโรงเรียนำ

เมั่�อระบบกัารศึกัษาภาคบังคับ	(ถึงเกัรด	9	หร่อมััธิยมัต�น)	กั่อผู้ลดี

กั็มีัควิามัต�องกัารเรียนมััธิยมัปิลายเพิ�มัขึี�น	 มีักัารปิฏิร้ปิกัารเรียนกัารสอน

ชั�น	มั.ปิลาย	จากัชั�นเรียนที่ี�นักัเรียนทีุ่กัคนเรียนเหมั่อน	ๆ	กััน	เป็นระบบ 

Module ที่น้กเรียนแต่ั้ละคนเลือกเรียนโม่ด่ลท่ีตั้นส้นใจได้ และมี่ 

ชั้้�น ม่.ปลาย ส้ายอาชั้พีื่ กบ้ส้ายวิชิั้าการ ซึ่ึง่ท้�งส้องส้ายเรียนต่ั้อระดบ้

ม่หาวิิทยาล้ยได้ กัารปิฏิร้ปินี�ส่งผู้ลให�เวิลานี�คนฟินแลนด์อายุ	20	-	30	ปิี

ร�อยละ	43	จบกัารศึกัษาระดับอุดมัศึกัษาส้งที่ี�สุดในยุโรปิ

ในที่ศวิรรษ	1980s	มัีกัารกัระจายอำานาจกัารบริหารกัารศึกัษาให�

แกั่โรงเรียน	ยกัเลิกักัารควิบคุมัจากัส่วินกัลาง	มัอบให�โรงเรียนรับผู้ิดชอบ

คุณ์ภาพกัารศึกัษาเอง	 ไม่ัมีักัารสอบทีี่�จัดโดยส่วินกัลางเลย	 ยกัเวิ�นกัาร	

สุ่มัที่ดสอบในช่วิงเกัรด	2	และเกัรด	9	

3
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“โรงเรียนำมีูอิสูระในำการจัดัห้ลักสููต้ร
การปัระเมิูนำ และการสูร�างนำวัิต้กรรมู
การเรียนำการสูอนำ โดัยเฉพาะอย�างยิ�ง

วิิธีิจัดัการเรียนำรู�ทีี่�จะชี�วิยปัอ้งกันำ
การออกกลางคัุนำขีองนัำกเรียนำ
และการสู�งเสูริมูคุวิามูสูนำใจใคุร�รู�

ห้รือคุวิามูริเริ�มูสูร�างสูรรค์ุขีองนัำกเรียนำ 
และการเรียนำรู�ต้�อเนืำ�องจากการปัฏิิบัติ้งานำ
ขีองคุรู คุวิามูสูำาเร็จขีองโรงเรียนำและคุรู 

สูร�างคุวิามูมัู�นำใจไวิ�ใจขีองพ�อแมู�
วิงการการเมืูอง และสูาธิารณชีนำทัี่�วิไปั”
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คุวิามูไมู�ราบรื�นำที่างเศึรษฐกิจและสัูงคุมู 
ชี�วิยขัีบเคุลื�อนำการปัฏิิรูปัการศึึกษา

ในช่วิงที่ศวิรรษทีี่�	 1990s	 ฟินแลนด์ได�รับผู้ลกัระที่บที่างเศรษฐกิัจ	

จากัวิิกัฤติโซเวีิยตรัสเซียล่มั	 เพราะโซเวีิยตรัสเซียเป็ินแหล่งนำาเขี�าสินค�า

รายหลักัขีองฟินแลนด์	ที่ำาให�คนฟินแลนด์ตกังาน	อัตราคนวิ่างงานส้งถึง

ร�อยละ	 20	 รัฐบาลต�องวิางแผู้นพัฒนาเศรษฐกิัจและสังคมัใหม่ั	 เน�นทีี่�	

กัารวิิจัย	นวัิตกัรรมั	และโที่รคมันาคมั	ระบบการศึึกษาจึงต้ั้องเปล่ียนเพ่ืื่อ

รองรบ้นโยบายดง้กลา่วิ โดยเน้นเปา้หม่ายผู้ลลพ้ื่ธก์ารเรยีนร้่ท่ีควิาม่

ริเริ่ม่ส้ร้างส้รรค์ การแก้ปัญหา การเรียนร่้เป็นรายคน ควิาม่ยืดหยุ่น

และการทำางานเป็นทีม่ ในวิิชั้าคณิตั้ศึาส้ตั้ร์แทนท่ีน้กเรียนจะทำา 

แบบฝึึกห้ด ก็เปลี่ยนเป็นฝึึกแก้ปัญหาในส้ถานการณ์จริงท่ีม่ีควิาม่ 

ซึ่้บซึ่้อน 

เริ�มัจากัชั�น	มั.ต�น	 นักัเรียนแต่ละคนจะออกัแบบหลักัส้ตรกัารเรียน	

ขีองตนเอง	(โดยมีัคร้คอยช่วิยแนะนำา)	ถึงระดับ	มั.ปิลาย	นักัเรียนแต่ละคน

จะออกัแบบโปิรแกัรมักัารเรียนขีองตนเอง	 ซึ�งหมัายควิามัว่ิานักัเรียน	

แต่ละคนจะเรียนไม่ัเหมั่อนกัันเลย	 และเป็ินกัารเรียนทีี่�เน�นควิามัเป็ิน

พลเมั่องโลกั	ค่อนอกัจากัภาษาฟินนิชแล�วิ	 ต�องเรียนภาษาต่างปิระเที่ศ	

อีกั	2	ภาษา	

จากักัารปิฏิร้ปิกัารศกึัษาดงักัลา่วิ	ที่ำาให�ฟินแลนดก์ัลายเป็ินปิระเที่ศ

กั�าวิหน�าด�านนวิัตกัรรมั	และโที่รคมันาคมั	อย่างรวิดเร็วิ



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 71

ปัจัจัยห้ลักทีี่�สู�งผู้ลต้�อคุวิามูสูำาเร็จ 4 ปัระการ

1 มุ่งสัร�างคุวิามเท่ัาเทีัยม 

ไมั่ว่ิารัฐบาลใดปิกัครองปิระเที่ศ	 ควิามัเท่ี่าเทีี่ยมั	 (Equity)	 เปิ็น	

เปิ้าหมัายอันดับหนึ�งเสมัอ	ควิามัเท่ี่าเทีี่ยมัที่างกัารศึกัษาขีองฟินแลนด์เป็ิน

ควิามัภ้มิัใจขีองปิระเที่ศ	สะที่�อนจากัผู้ลกัารที่ดสอบ	PISA	ที่ี�ผู้ลสอบวิิชา

วิิที่ยาศาสตร์มีั	 Between-school	 Variance	แค่ร�อยละ	 5	ตัวิเลขีเฉลี�ย	

ขีองปิระเที่ศ	OECD	เที่่ากัับร�อยละ	33	

2 คุร้คุุณภาพส้ังมาก 

คำาอธิบิายรายละเอยีดขีองตอนนี�ในหนงัสอ่ยังไมัจ่ใุจผู้มั	โดยผู้มัขีอ

เตมิัวิา่	ปิจัจยัสำาคญัที่ี�ที่ำาให�ครฟิ้นแลนดม์ัคีณุ์ภาพส้งยิ�งที่ี�หนังส่อไม่ัได�เอย่

ค่อ	 มัีระบบเรียนร้�และพัฒนาต่อเน่�องขีองคร้	 โดยที่ี�เปิ็นกัารเรียนร้�จากั	

กัารปิฏิบัติหน�าที่ี�คร้	 ที่ี�มัีเปิ้าหมัาย	No	 child	 left	 behind	 นั�นเอง	 และ

เปิน็กัารเรยีนร้�โดยมัรีะบบสนบัสนนุโดยครไ้มัร่้�ตวัิ	เชน่กัารมั	ี“ที่มีัชว่ิยเหลอ่

เด็กั”	 ทีี่�กัล่าวิมัาแล�วิ	 ไมั่ใช่ปิล่อยให�คร้ต�องขีวินขีวิายช่วิยตัวิเองอย่าง	

เดียวิดาย	

3 ห้ลักส้ัตั้รเปดิกวิ�างและย่ดห้ยุ่น์ 

ในช่วิงปิฐมัวิัย	เน�นกัารเรียนจากักัารเล่น	ในระดับชั�นปิระถมัศึกัษา

เน�นให�เด็กัเรียนตามัควิามัอยากัร้�ขีองตน	และให�เรียนจากัสภาพปัิญหาจริง

ให�เดก็ัรบัผู้ดิชอบกัารเรยีนขีองตนเองตั�งแตอ่ายุน�อย	วิงกัารศกึัษาฟินแลนด์
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ป้ิองกัันสิ�งขัีดขีวิางกัารเรียนร้�	ได�แก่ั	กัารที่ดสอบมัาตรฐาน,	หลักัส้ตรทีี่�แคบ,	

สอนเพ่�อสอบ,	กัารที่ำาให�ผู้ลกัารที่ดสอบด้ดี	 และกัารแข่ีงขีันเพ่�อเอาชนะ

ระหวิ่างโรงเรียน	

4 คุวิามรับผิู้ดรับชื่อบด�าน์วิิชื่าชีื่พ 

หมัายควิามัว่ิา	ครเ้ปิน็ผู้้�รบัผิู้ดรบัชอบต่อผู้ลกัารเรยีนร้�ขีองศษิย์	และ

มัหีลกััฐานวิา่ผู้ลกัารปิระเมันิขีองครม้ัคีวิามัแมัน่ยำา	ซ่�อสัตย์	ตรงไปิตรงมัา

เป็ินทีี่�น่าเช่�อถ่อ	ยกัเลิกัระบบศึกัษานิเที่ศก์ั	 ไม่ัมีักัารที่ดสอบจากัส่วินกัลาง

จนถึงกัารสอบจบเกัรด	 12	ควิามัรับผู้ิดรับชอบนี�ในที่างปิฏิบัติเปิ็นควิามั	

รบัผู้ดิชอบรว่ิมักัันขีองวิงกัารโรงเรยีน	และวิงกัารคร้	(Collective	Account-

ability)	 ค่อ	 โรงเรียนมัีกัารรวิมัตัวิกัันเปิ็นเคร่อขี่าย	 ช่วิยเหล่อ	 และ	

แลกัเปิลี�ยนเรียนร้�กััน	

ขี�อที่�าที่ายต้�อปัระเที่ศึฟินิำแลนำด์ั

ขี�อที่�าที่ายหลักั	 ค่อกัารให�กัารศึกัษาแกั่เด็กัในครอบครัวิอพยพ		

เปิน็ขี�อที่�าที่ายร่วิมักันัขีองปิระเที่ศยุโรปิ	ควิามัที่�าที่ายหนกััอย้ท่ี่ี�เมัอ่งหลวิง

ค่อ	นครเฮลซิงกัิ	ที่ี�บางโรงเรียนมัีเด็กัจากัครอบครัวิอพยพถึงครึ�งโรงเรียน	

ขี�อที่�าที่ายปิระกัารที่ี�สองค่อควิามัชะล่าใจ	 จากัควิามัสำาเร็จขีอง

ระบบกัารศกึัษา	ที่ำาให�พอใจตอ่ระบบทีี่�เปิน็อย่้	ไมัข่ีวินขีวิายพัฒนาตอ่เน่�อง

	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 73

ขี�อเรียนำรู�ต้�อวิงการศึึกษาไที่ย

ขีอยำ�าวิ่า	 ในหนังส่อเปิ็นขี�อเรียนร้�ต่อสหรัฐอเมัริกัา	แต่ผู้มัตีควิามั	

โยงเขี�าหาระบบกัารศึกัษาไที่ยเอง	ผู้ิดถ้กัผู้มัเปิ็นผู้้�รับผู้ิดชอบ

ลักัษณ์ะพิเศษขีองฟินแลนด์ที่ี�แตกัต่างจากัไที่ยค่อ	เข้าไม่่ยอม่ร้บ

ควิาม่ไม่่เท่าเทียม่ก้นไม่่ว่ิาในเร่ืองใด	ที่ำาให�เขีาต�องแสวิงหาและที่ดลอง	

วิิธีิกัารทีี่�ที่ำาให�โรงเรียนมัีคุณ์ภาพเที่่าเทีี่ยมักัันหมัด	 ลักัษณ์ะพิเศษอีกั	

อย่างหนึ�งค่อ	คนฟินน์เปิ็นนักัอ่าน	มัีอัตรากัารใช�ห�องสมัุดส้งที่ี�สุดในยุโรปิ	

รวิมัที่ั�งเปิ็นสังคมัที่ี�มัีศรัที่ธิาเช่�อมัั�นในสถาบันสาธิารณ์ะ	ที่ั�งสามัปิระกัารนี�

ไที่ยเราอ่อนด�อย	

แต่เราสามัารถเรียนร้�ได�จากัยุที่ธิศาสตร์	High	Expectation	(หร่อ	

High	Challenge),	High	Support	กัารสร�างบรรยากัาศให�เกัียรติให�ควิามั

เช่�อถ่อไวิ�วิางใจคร้	(ส่วินที่ี�วิางใจได�)	ให�เขี�ามัาที่ำาหน�าที่ี�แกันนำาขีับเคล่�อน

คุณ์ภาพกัารศึกัษา	 โดยใช�โรงเรียนเป็ินหน่วิยพัฒนา	ส่งเสริมัให�โรงเรียน

รวิมัตัวิกัันเปิ็นเคร่อขี่ายพัฒนาผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีองศิษย์	 และกัารปิรับ

ปิัจจัยแห่งควิามัสำาเร็จ	4	ปิระกัาร	มัาใช�ในบริบที่ไที่ย



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
ท้ังในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน
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ลักษณะเดั�นำขีองระบบการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึฟินิำแลนำด์ั
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คุุณคิุดัวิ�าอะไรคืุอสูาเห้ตุ้ขีองคุวิามูไมู�เที่�าเทีี่ยมู
ในำระบบการศึึกษาไที่ย?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�เห้มืูอนำกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและฟินิำแลนำด์ั?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�แต้กต้�างกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและฟินิำแลนำด์ั?

คุุณคิุดัวิ�าจะสูามูารถนำำาแนำวิที่างการพัฒนำาการศึึกษาขีอง
ปัระเที่ศึฟินิำแลนำด์ัมูาปัรับใชี�กับปัระเที่ศึไที่ยไดั�อย�างไร?

ชีวินำคิุดั





การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 77

จากปัฏิิวัิติ้วัิฒนำธิรรมู
สูู�การปัฏิิรูปัการศึึกษา

เรียนร้�จาก

จีนำ

4
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จีนำพลิกฟิ้� นำระบบการศึึกษาทีี่�ถูกที่ำาลาย
สูู�การเปัน็ำปัระเที่ศึทีี่�มีูคุุณภาพการศึึกษา

อันำดัับห้นึำ�งขีองโลก ภายในำ 20 ปัี
ไดั�อย�างไร?

?
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ในบันที่ึกันี�จะเล่าเร่�องกัารศึกัษาขีองจีน	 โดยตีควิามัจากัหนังส่อ	

A	World-Class	Education:	Learning	 from	 International	Models	of	

Excellence	and	Innovation	(2012)	หน�า	64	-	72

จากซึ่ากปัรักหั้กพังสูู�อันำดัับห้นึำ�งขีองโลก

ผู้ลพวิงจากัยุคปิฏิวัิติวิัฒนธิรรมั	 (ค.ศ.	 1966	 -	 1976)	 ระบบ	

กัารศึกัษาถ้กัที่ำาลาย	ต�องฟ้ืนขีึ�นใหมั่	 แต่จีนก็ัเรียนร้�เร็วิ	 ใน	PISA	2009		

จีนเขี�ารับกัารที่ดสอบเปิ็นครั�งแรกั	 โดยส่งเฉพาะมัณ์ฑลที่ี�กัารศึกัษา

กั�าวิหน�าที่ี�สุดเขี�ารับกัารปิระเมัิน	ค่อมัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�	 (ปิระชากัร	50	ล�าน)	

ผู้ลค่อโลกัตะลึง	เพราะจีนได�อันดับหนึ�งขีองโลกั	ในกัารที่ดสอบที่ั�ง	3	วิิชา	

ค่อ	กัารอ่าน	วิิที่ยาศาสตร์	และคณ์ิตศาสตร์	

คำาถามัค่อ	 จีนที่ำาอย่างไร	 จึงพลิกัฟ้ืนระบบกัารศึกัษาขึี�นมัาเป็ิน

อันดับหนึ�งขีองโลกัได�ภายในเวิลาเพียง	20	ปิีกัวิ่า	ๆ	

คำาตั้อบคือ มุ่่งปฏิร่ปช้ั้�นเรียน เพ่ืื่อส้ร้างพื่ลเมื่องยุคใหม่่  

ยุคศึตั้วิรรษท่ี 21	 ซึ�งมัีตัวิอย่างดี	 ๆ	 ในโลกัมัากัมัาย	 เอามัาดำาเนินกัาร	

ในบริบที่จนี	 (มัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�)	 ห้วิใจไม่่ใช่ั้หล้กการหรือควิาม่ร้่ แต่ั้เป็น 

การประยกุต์ั้หลก้การหรือควิาม่ร่ใ้ห้เกดิผู้ลท่ีน้กเรยีน ยำ�าวิา่ เปา้หม่าย

ตั้้องเป็นผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ข้องน้กเรียน

จุดแข็้งข้องจีนคือว้ิฒนธรรม่ให้คุณค่าต่ั้อการเรียน เช่ืั้อว่ิา 

การศึึกษาจะชั้่วิยยกระด้บฐานะในส้้งคม่ 
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กัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาเริ�มัจากักัารออกักัฎหมัายกัารศึกัษาภาคบังคับ		

9	 ปีิ	 ในปีิ	 ค.ศ.	 1988	 ซึ�งหมัายควิามัว่ิาบังคับจนจบมััธิยมัต�น	 แต่ด�วิย	

ควิามักัระหายกัารศึกัษาขีองคนจีน	 กัารศึกัษาระดับมััธิยมัปิลายก็ัขียาย	

ตวัิเอง	โดยไม่ัต�องบงัคบั	การศึกึษาระดบ้ม้่ธยม่ปลายนี� ม่ที้�งส้ายอาชั้วีิะ

และส้ายวิิชั้าการค่่ก้น เพื่ื่อส้นองการข้ยายตั้้วิข้องภาคการผู้ลิตั้

ขีณ์ะนี�	ระบบการศึึกษาข้องจนีใหญท่ี่สุ้ดในโลก	มีันักัเรียนระดบั

ปิระถมัและมััธิยมั	200	ล�านคน	คดิเปิน็ร�อยละ	20	ขีองโลกั	ในขีณ์ะทีี่�	GDP		

ขีองจีนเปิ็นเพียงร�อยละ	 10	 ขีองโลกั	การข้ยายตั้้วิข้องการศึึกษาจีน

รวิดเร็วิท้�งด้านปริม่าณและคุณภาพื่

กัารปิฏิร้ปิหลักัส้ตรเริ�มัในปิี	2001	หลังจากัศึกัษาตัวิอย่างขีองกัวิ่า	

30	ปิระเที่ศที่ั�วิโลกั	 โดยเริ�มัดำาเนินกัารเชิงที่ดลองในบางมัณ์ฑล	แล�วิจึง

ขียายไปิทัี่�วิปิระเที่ศในปีิ	 2007	 หลักัส้ตรใหม่ัเน�นเรียนจากักัารปิฏิบัติ		

ซึ�งเป็ินกัารเรียนร้�สหวิิที่ยากัาร	หร่อบ้รณ์ากัารวิิชา	 เปิลี�ยนจากัเดิมัที่ี�เน�น

เรียนเปิ็นรายวิิชา	 เรียนจากักัารที่่องจำาตามัที่ี�คร้สอน	 และกัารสอบกั็	

เปิลี�ยนไปิ	จากัสอบควิามัร้�	เปิ็นสอบควิามัสร�างสรรค์	และกัารปิระยุกัต์ใช�

ควิามัร้�ในกัารแกั�ปิัญหา

กัารศึกัษาดั�งเดิมัขีองจีนเน�นที่ี�คณ์ิตศาสตร์และวิิที่ยาศาสตร์	 วิิชา

บังคับระดับมััธิยมัค่อ	 ชีวิวิิที่ยา	 เคมัี	 ฟิสิกัส์	 พีชคณ์ิต	 และเรขีาคณ์ิต		

ในหล้กส้ต่ั้รใหม่่เพื่ิม่่การเน้นดา้นศึลิปะ และม่นุษยศึาส้ตั้ร ์และเนน้

เรียนจากการปฏิบ้ตั้ิ 
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“หั้วิใจไมู�ใชี�ห้ลักการห้รือคุวิามูรู�
แต้�เปัน็ำการปัระยุกต์้ห้ลักการ

ห้รือคุวิามูรู�ให้�เกิดัผู้ลทีี่�นัำกเรียนำ
ยำ�าวิ�า ต้�องเปัน็ำผู้ลลัพธ์ิการเรียนำรู�

ขีองนัำกเรียนำ”
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ในปิี	2001	โรงเรียนที่ั�วิปิระเที่ศเริ�มัสอนภาษาอังกัฤษตั�งแต่ชั�น	ปิ.	3	

เพ่�อเตรียมัพลเมั่องจีนให�เปิ็นพลเมั่องโลกัด�วิย	

กัารริเริ�มัปิฏิร้ปิกัารศึกัษา	 ดำาเนินกัารโดยกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร		

ซึ�งหมัายควิามัว่ิา	 เป็ินกัารขัีบเคล่�อนจากัส่วินกัลาง	แต่ั้ในปัจจุบ้น มี่การ 

กระจายอำานาจตั้้ดส้ินใจเรื่องหล้กส้่ตั้รไปที่ท้องถิ่น เพื่ื่อให้หล้กส้่ตั้ร

ส้อดคล้องก้บบริบทข้องท้องถิ่น	

ยุที่ธิวิิธีิขีองเซีึ่�ยงไฮ้�

นครเซี�ยงไฮ�เปิ็นศ้นย์กัลางควิามัที่ันสมััย	 ศ้นย์กัลางธิุรกัิจ	 และ

ศ้นย์กัลางควิามัเปิ็นนานาชาติขีองจีน	 แต่มัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�มัีส่วินที่ี�เปิ็น	

ชนบที่ด�วิย	 จีนใช�มัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�เปิ็นกัองหน�าในกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษา		

โดยเปิิดหลักัส้ตรกัารศึกัษาในโรงเรียนให�กัวิ�างขีึ�น	 โดยเปิิดวิิชาเล่อกั	

จำานวินมัากั	 และจัดกัิจกัรรมันอกัหลักัส้ตรให�นักัเรียนได�ฝึกัเรียนร้�จากั	

กัารตั�งคำาถามั	ตามัด�วิยกัารปิฏิบัติเพ่�อกัารเรียนร้�ขีองตน	 เช่น	 กิัจกัรรมั

วิิที่ยาศาสตร์	กัารละคร	ชมัรมัผู้้�ปิระกัอบกัาร	

มัมีัาตรกัารลดควิามัเครยีดในกัารเรยีนแบบแข่ีงขีนั	โดยดำาเนินกัาร

ยกัเลิกัโรงเรียนสำาหรับเด็กัเกั่งที่ี�แย่งกัันสอบแขี่งขีันเขี�าเรียน	(ในชั�น	มั.ต�น

และ	 มั.ปิลาย)	 และตั�งอย่้ในเมั่อง	 ที่ดแที่นด�วิยโรงเรียนคุณ์ภาพส้งทีี่�

กัระจายอย้่ในพ่�นที่ี�	มัีกัารยกัระดับคุณ์ภาพโรงเรียนโดยมัาตรกัาร	“จับค้่”	

โรงเรียนคุณ์ภาพส้งกัับโรงเรียนอ่อน	โรงเรียนในเม่ัองกัับโรงเรียนในชนบที่
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ม่ีม่าตั้รการกระจายคร่ส้อนเก่ง (Master Teacher) ไปท้่วิท้�ง

ม่ณฑล จัดวิิธิีกัารสอบเขี�ามัหาวิิที่ยาลัยในมัณ์ฑลเสียใหม่ั	ที่ดแที่นกัาร

สอบระดับปิระเที่ศ	 (ที่ี�สุดโหด)	 โดยปิรับกัารสอบให�เน�นที่ดสอบทัี่กัษะ	

แกั�ปิัญหา	และที่ดสอบควิามัร้�แนวิกัวิ�าง	

ผู้ม่ข้อเพ่ิื่ม่เตั้ิม่เคล็ดล้บข้องเซ่ีึ่ยงไฮ้ในการยกระด้บคุณภาพื่

การศึึกษาข้องม่ณฑล โดยการทำางานร่วิม่ก้นเป็นทีม่ข้องคร่ ชั้่วิยก้น

เข้้าส้้งเกตั้การณ์ชั้้�นเรียน และให้ Feedback แก่ก้นและก้น	 โดยมัี	

รายละเอียดในเอกัสาร	Chinese	Lessons:	Shanghai’s	Rise	to	the	Top	

of	PISA	League	Tables1	เร่�องยุที่ธิศาสตร์จัดเคร่�องม่ัอ	Feedback	แก่ัคร้นี�	

Bill	 Gates	 เคยพ้ด	 Ted	 Talk	 เสนอใช�เงิน	 5	 พันล�านเหรียญซ่�อกัล�อง	

วิดีทิี่ศันข์ีนาดเลก็ัตดิหน�าห�องเรยีนเพ่�อถ่ายบรรยากัาศพฤตกิัรรมักัารเรียน

ขีองนกััเรยีนเปิน็	Feedback	แกัค่ร้2	ซึ�งผู้มัตคีวิามัวิา่	เปน็การใชั้น้ก้เรยีน

เป็นโค้ชั้แก่คร่ 

1 2
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ปัจัจัยห้ลักทีี่�สู�งผู้ลต้�อคุวิามูสูำาเร็จ 5 ปัระการ

1 วิิสััยทััศน์์ทีั�ทั�าทัายและระยะยาวิ 

กั�าวิส้่ผู้้�นำาคุณ์ภาพกัารศึกัษาระดับโลกัใน	 12	 ปิี	 ค่อกัำาหนด	

เปิ้าหมัายว่ิาในปิี	 2020	 จีนมีักัารศึกัษาพ่�นฐาน	 12	ปิี	 มัีมัหาวิิที่ยาลัย	

ชั�นนำาระดับโลกั	100	แห่ง	มัีอุที่ยานวิิที่ยาศาสตร์	100	แห่ง	เพ่�อนำาผู้ลงาน

วิิจัยขีองมัหาวิิที่ยาลัยไปิส่้ตลาด	 มีัหลักัส้ตรทัี่นสมััยที่ี�ส่งเสริมัควิามัริเริ�มั

สร�างสรรค์	ที่ักัษะในกัารใช�ควิามัร้�	ที่ักัษะในกัารใช�เที่คโนโลยี	และที่ักัษะ

ภาษาอังกัฤษขีองนักัเรียน	

2 มาตั้รฐาน์และห้ลักส้ัตั้รแกน์ทีั�ทั�าทัาย

เน้นวิิชั้าวิิทยาศึาส้ตั้ร์และคณิตั้ศึาส้ตั้ร์ มัีคร้วิิที่ยาศาสตร์และ

คณ์ิตศาสตร์สอนตั�งแต่ชั�น	 ปิ.1	 สังคมัให�คุณ์ค่า	 รวิมัที่ั�งกัารสอบเขี�า

มัหาวิิที่ยาลัยให�นำ�าหนักัต่อวิิที่ยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์	

3 ระบบการพัฒน์าคุร้ทีั�ดำาเนิ์น์การอย่างจัริงจััง 

นักัศึกัษาคร้มัีควิามัร้�ด�านสาระวิิชาแข็ีง	 และได�มัีปิระสบกัารณ์์

สังเกัตกัารณ์์กัารสอนขีองคร้เกั่ง	 (Master	 Teacher)	 ตั�งแต่เรียนปีิแรกั		

เมั่�อบรรจุเป็ินคร้จะต�องเขี�าร่วิมักัิจกัรรมัพัฒนาวิิชาชีพคร้ที่ี�จัดทุี่กัสัปิดาห์	

นำาโดยคร้สอนเกั่งขีองโรงเรียน	มัีแรงจ้งใจด�วิยกัารขีึ�นเงินเด่อน	และกัาร	

ไต่บันไดอาชีพ	โดยผู้ลงานกัารฝึกัคร้รุ่นหลัง	กัารตีพิมัพ์	และกัารบรรยาย

ในที่ี�สาธิารณ์ะ	
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4 วัิฒน์ธรรมให้�คุุณคุ่าส้ังแก่การศึกษา 

คนจีนฝัึงใจก้บระบบจอหงวิน	 ที่ี�ดำาเนินกัารมัาเปิ็นระยะเวิลา	

กัวิ่าหนึ�งพันปีิ	 ระหว่ิาง	 ค.ศ.	 603	 ถึง	 1905	 ซึ�งเป็ินระบบให�คุณ์ค่าแก่ั	

ควิามัสามัารถ	 (Meritocracy)	และสะที่�อนวัิฒนธิรรมัควิามัเช่�อในควิามั

ขียันหมัั�นเพียร	มัานะพยายามั	ไมัใ่ชค่วิามัฉลาดทีี่�จะนำามัาซึ�งควิามัสำาเร็จ

กัระบวินทัี่ศน์นี�ในปิจัจบัุนเรยีกัว่ิา	กัระบวินทัี่ศน์พัฒนา	(Growth	Mindset)	

ซึ�งตรงกัันขี�ามักัับกัระบวินที่ัศน์หยุดนิ�ง	 (Fixed	Mindset)	 เมั่�อเที่ียบกัับ

นักัเรียนอเมัริกััน	นักัเรียนจีนมัีเวิลาเรียนมัากักัวิ่าสองเที่่า	เวิลาในชั�นเรียน

ขีองจีนมัากักัวิ่า	และนักัเรียนจีนยังใช�เวิลาเรียนนอกัชั�นเรียนอีกัมัากั	

5 เน์�น์คุวิามเป็น์น์าน์าชื่าติั้ 

ระบบกัารศึกัษาขีองจีนหมัั�นเที่ียบเคียงผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�กัับ

มัาตรฐานนานาชาติอย่้ตลอดเวิลา	ผู้มัตีควิามัว่ิา	 เพ่�อที่ำาให�ได�ผู้ลดีกัว่ิา		

ดังกัรณ์ีขีองผู้ลสอบ	 PISA	 2009	 ขีองมัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�	 นอกัจากันั�นยังมัี	

ระบบโรงเรียนพี�โรงเรียนน�องกัับโรงเรียนในปิระเที่ศต่าง	ๆ	ที่ั�วิโลกั	
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“ยุที่ธิศึาสูต้ร์สูำาคัุญคืุอ
เลือกดัำาเนิำนำการนำำาร�อง

แล�วิเรียนำรู�จากการดัำาเนิำนำการนัำ�นำ
เพื�อห้าที่างขียายผู้ลไปัทัี่�วิปัระเที่ศึ
อย�างรวิดัเร็วิ ห้ลักการสูำาคัุญคืุอ

สูร�างตั้วิอย�างคุวิามูสูำาเร็จเป็ันำตั้วิแบบ”
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เสู�นำที่างสูู�การเปัน็ำสัูงคุมูแห้�งการเรียนำรู�

ในปิี	ค.ศ.	2010	ปิระธิานาธิิบดี	ห้	จิ�น	เที่า	ปิระกัาศแผู้นปิฏิร้ปิและ

พัฒนากัารศึกัษาระยะปิานกัลางและระยะยาวิ	 ถึง	ค.ศ.	 2020	หลังกัาร	

เตรียมัยกัร่างผู่้านกัารปิรึกัษาหาร่ออย่างกัวิ�างขีวิาง	 รวิมัทัี่�งเปิิดรับฟัง	

ควิามัเห็นสาธิารณ์ะผู้่านอินเที่อร์เน็ต	 ทีี่�มัีคนให�ควิามัเห็นหลายล�าน	

ควิามัเห็น	แผู้นดังกัล่าวิสรุปิได�ดังนี�

•	 จัดกัารเรียนร้�แกั่เด็กัปิฐมัวิัยเปิ็นเวิลา	1	ปิี	ที่ั�วิปิระเที่ศ

•	 เพิ�มัอัตราจบกัารศึกัษาภาคบังคับ	9	ปิี	ให�ได�ร�อยละ	95

•	 เพิ�มัอัตราเขี�าเรียนชั�น	มั.ปิลาย	เปิ็นร�อยละ	90

•	 ลดควิามัเหล่�อมัลำ�าขีองคณุ์ภาพกัารศกึัษาโดยรัฐบาลกัลางเพิ�มั

กัารช่วิยเหล่อโรงเรียนที่ี�อ่อนแอเปิ็นพิเศษ

•	 ลดควิามัแตกัต่างขีองคณุ์ภาพระหว่ิางโรงเรียนชั�นด	ีกัับโรงเรียน

ที่ี�อ่อนแอกัวิ่า

•	 ลดกัารบ�าน

•	 จัดระบบคัดเล่อกัเขี�ามัหาวิิที่ยาลัยให�มัีควิามัหลากัหลาย

•	 เพิ�มัอตัราเขี�าเรยีนระดบัอดุมัศึกัษาให�ได�ร�อยละ	40	ขีองกัลุ่มัอายุ

•	 เพิ�มัจำานวินมัหาวิิที่ยาลัยที่ี�มัีคุณ์ภาพระดับโลกั	
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คุวิามูที่�าที่ายดั�านำการศึึกษาขีองจีนำ

ควิามัที่�าที่ายหลักั	ๆ	มัี	3	ปิระกัารค่อ	

1.	 ช่องวิ่างระหวิ่างเมั่องกัับชนบที่

2.	 กัารสอบเขี�ามัหาวิิที่ยาลัย	 โดยที่ี�มัหาวิิที่ยาลัยมัีอิสระในกัาร

ดำาเนินกัารเอง	และเน�นควิามัร้�ด�านวิิที่ยาศาสตร์	คณิ์ตศาสตร์	และควิามัร้�

วิชิากัารที่นัสมัยั	มีัผู้ลย�อนกัลบัมัายังโรงเรยีนระดบัมัธัิยมัศกึัษาตอนปิลาย

ให�ต�องเน�นกัารสอบวิิชาควิามัร้�	 ซึ�งเปิ็นที่ิศที่างตรงกัันขี�ามักัับกัารปิฏิร้ปิ	

กัารศึกัษาขีองปิระเที่ศ

3.	 ขีีดควิามัสามัารถในกัารรองรับกัารดำาเนินกัารสนองนโยบาย

ขียายตัวิ	และยกัระดับคุณ์ภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งคร้เก่ัา	 ๆ	 ทีี่�เรียนมัา	

ในระบบกัารศึกัษาแบบถ่ายที่อดควิามัร้�	 ไมั่คุ�นกัับกัารจัดกัารเรียนร้�แบบ	

Inquiry-based	
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ขี�อเรียนำรู�ต้�อวิงการการศึึกษาไที่ย

นี�ค่อกัารตีควิามัขีองผู้มัเอง	ไมั่ได�ระบุในหนังส่อแต่อย่างใด	

ควิามัสำาเร็จในกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาขีองจีนที่ั�วิปิระเที่ศ	 ยังเปิ็น	

ควิามัที่�าที่าย	แต่จีนกั็ที่ำาสำาเร็จในหลายด�าน	โดยยุทธศึาส้ตั้ร์ส้ำาค้ญคือ

เลือกดำาเนินการนำาร่อง แล้วิเรียนร้่จากการดำาเนินการน้�น เพ่ืื่อหาทาง

ข้ยายผู้ลไปท่้วิประเทศึอย่างรวิดเรว็ิ หล้กการส้ำาค้ญคอืส้ร้างตั้ว้ิอยา่ง

ควิาม่ส้ำาเร็จ เป็นตั้้วิแบบให้เรียนร่้ ใชั้้ส้่วินที่ทำาได้ดีหรือส้ำาเร็จเป็น

พื่ลง้ให้ส้ว่ินท่ีเหลอืดำาเนินการไดผู้้ลตั้าม่เปา้หม่ายดว้ิย	ผู้มัตคีวิามัว่ิา

เปิ็นการใชั้้พื่ล้งข้องจิตั้วิิทยาเชั้ิงบวิก (Positive Psychology) ในการ

ข้้บเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยากและซึ่้บซึ่้อน	

แนวิทางเลือกดำาเนินการนำาร่องในบางพืื่�นท่ี เป็นแนวิทางท่ี

ประเทศึไทยกำาล้งใชั้้อย่่ในข้ณะนี� คือการดำาเนินการพื่ื�นที่นวิ้ตั้กรรม่

การศึกึษา	ขี�อเรยีนร้�จากัจนีที่ำาให�กัารดำาเนนิกัารพัฒนากัารนำารอ่งปิระสบ

ควิามัสำาเร็จ	 โดยมีักัารเปิลี�ยนแปิลงวิิธีิกัารและกัติกัาทีี่�ล�าหลัง	 ก่ัอกัารเรียนร้�

สำาหรับนำาเอาไปิปิรับใช�ที่ั�วิปิระเที่ศ	จึงมัีควิามัหมัายมัากัสำาหรับไที่ย



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
ท้ังในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน

90 การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ลักษณะเดั�นำขีองระบบการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึจีนำ
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อะไรคืุอสิู�งทีี่�เห้มืูอนำกันำ
ระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและจีนำ?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�แต้กต้�างกันำ
ระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและจีนำ?

ชีวินำคิุดั
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คุุณคิุดัวิ�าจะสูามูารถนำำาแนำวิที่างการพัฒนำาการศึึกษาขีอง
ปัระเที่ศึจีนำมูาปัรับใชี�กับปัระเที่ศึไที่ยไดั�อย�างไร?

ชีวินำคิุดั
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การศึึกษาระบบสูห้พันำธิรัฐ

เรียนร้�จาก

ออสูเต้รเลีย

5
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เราจะเชืี�อมูโยงเด็ักทีี่�อยู�ห้�างไกลและ
สู�งเสูริมูการศึึกษาที่างไกลไดั�อย�างไร?

?
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ในบันที่ึกันี�จะเล่าเร่�องกัารศึกัษาขีองออสเตรเลีย	 โดยตีควิามัจากั

หนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	from	International	Models	

of	Excellence	and	Innovation	(2012)	หน�า	72	-	78

ห้ลักสููต้รแห้�งชีาติ้ออสูเต้รเลีย

ปิระเที่ศออสเตรเลียแบ่งเขีตกัารบริหารเป็ินรัฐ	 แบบเดียวิกัันกัับ

สหรฐัอเมัรกิัาและแคนาดา	และระดบัคณุ์ภาพขีองออสเตรเลยีตามั	PISA	

ถอ่วิา่คณุ์ภาพสง้	สภาพห�องเรยีนคล�ายในสหรฐัอเมัรกิัามัากักัวิา่ในองักัฤษ

แมั�จะเคยเป็ินเม่ัองขึี�นขีองอังกัฤษ	แต่คุณ์ภาพกัารศึกัษาดีกัว่ิาสหรัฐอเมัริกัา

เน่ืองจากเป็นประเทศึท่ีกวิ้างใหญ่ม่าก ม่ีเด็กท่ีอย่่ห่างไกล จึงม่ีการ

ใชั้เ้ทคโนโลยีช่ั้วิยการศึึกษาม่าก ในโรงเรยีนม่เีดก็ท่ี Teleconference 

จากที่ห่างไกลเข้้าม่าเรียน ในล้กษณะข้องการเรียนทางไกล 

แนวิโน�มัผู้ลกัารสอบ	PISA	บอกัว่ิา	คณุ์ภาพกัารศกึัษาขีองออสเตรเลยี

ถดถอยลง	นอกัจากันั�นยงัมัรีะดบัควิามัเท่ี่าเที่ยีมั	(Equity)	ตำ�า	จึงเริ�มัปิฏิร้ปิ

กัารศึกัษาระดับปิระเที่ศ	 ในปีิ	 ค.ศ.	 2008	มัีกัระบวินกัารปิรึกัษาหาร่อ

ระหวิา่งรฐัต่าง	ๆ 	มักีัารพัฒนาเปิา้หมัายและกัรอบกัารที่ำางาน	(Framework)	

ระดับปิระเที่ศในปิี	2009	

วิิสัยทัี่ศน์ขีองหลักัส้ตรค่อ	 “เพ่ืื่อพ้ื่ฒนาเยาวิชั้นออส้เตั้รเลียให้มี่ 

ท้กษะ ควิาม่ร่้ ควิาม่เข้้าใจ และควิาม่ส้าม่ารถในการอย่่ร่วิม่ก้นและ

มี่ควิาม่ก้าวิหน้าในส้้งคม่ รวิม่ท้�งมี่ควิาม่ส้าม่ารถในการแข่้งข้้นในโลก

แห่งโลกาภิว้ิตั้น์ มี่ควิาม่ส้าม่ารถประส้บควิาม่ส้ำาเร็จในหน้าท่ีการงาน
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ในอนาคตั้ท่ีตั้้องใช้ั้ข้้อม่่ลท่ีซึ่้บซ้ึ่อน หล้กส้่ตั้รด้งกล่าวิจะต้ั้องเข้้าถึง

เยาวิชั้นออส้เตั้รเลียทุกคน ไม่่ว่ิาจะอย่่ในครอบคร้วิท่ีมี่เศึรษฐฐานะใด

หรืออย่่ในโรงเรียนใด” เป็นวิิส้้ยท้ศึน์ที่เน้นควิาม่เท่าเทียม่ (Equity) 

อย่างชั้้ดเจน

หลักัสต้รใหมัน่ี�ครอบคลมุัตั�งแตช่ั�นอนบุาล	ถึงเกัรด	12	เน�นกัารเรยีน

เปิ็นรายวิิชา	โดยดำาเนินกัารเปิ็น	3	ขีั�นตอน	

•	 ขีั�นตอนแรกั	วิิชาภาษาอังกัฤษ	คณ์ิตศาสตร์	วิิที่ยาศาสตร์	และ

ปิระวิัติศาสตร์	

•	 ขีั�นตอนที่ี�สอง	วิิชาภ้มัิศาสตร์	ภาษาต่างปิระเที่ศ	และศิลปิะ

•	 ขีั�นตอนทีี่�สามั	 วิิชาไอซีทีี่	 เศรษฐศาสตร์	 กัารออกัแบบและ

เที่คโนโลยี	และหน�าที่ี�พลเมั่อง	

แม่้วิ่าหล้กส่้ตั้รจะเน้นรายวิิชั้า แต่ั้ก็คำานึงถึงการพื่้ฒนา 

ข้ีดควิาม่ส้าม่ารถท่้วิไปด้วิย เช่ั้น ควิาม่ริเริ่ม่ส้ร้างส้รรค์ การเป็น 

คนดีมี่จริยธรรม่ ควิาม่เข้้าใจคนต่ั้างวิ้ฒนธรรม่ อ่านออกเขี้ยนได้ 

คิดเลข้เป็น จ้ดการตั้นเอง ท้กษะทางส้้งคม่ การทำางานเป็นทีม่ และ

ท้กษะการคิด 

หล้กส้่ตั้รย้งเอาใจใส้่ “Cross Curriculum Themes” ได้แก่  

โลกท้ศึน์ข้องคนพืื่�นเมื่อง เอเชีั้ยและควิาม่ผู่้กพื่้นข้องออส้เตั้รเลีย 

ตั้่อเอเชั้ีย รวิม่ท้�งการใชั้้ชั้ีวิิตั้อย่างย้่งยืน 

ปิระเด็นสำาคัญเพ่�อยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษา	แมั�ว่ิาหลักัส้ตรจะ

ไปิที่างแนวิอนุรักัษนิยมั	 (เน�นรายวิิชา)	ค่อ	กัารกัำาหนดควิามัคาดหวิังส้ง

ต่อนักัเรียนทีุ่กัคน	(หลักักัาร	High	Expectation,	High	Support)	
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“วิิสัูยทัี่ศึน์ำขีองห้ลักสููต้รคืุอ... 
พัฒนำาเยาวิชีนำออสูเต้รเลียให้�มีู

ทัี่กษะ คุวิามูรู� คุวิามูเขี�าใจ
และคุวิามูสูามูารถในำการอยู�ร�วิมูกันำ

และก�าวิห้นำ�าในำสัูงคุมู รวิมูทัี่�งมีูคุวิามูสูามูารถ
ในำการแขี�งขัีนำในำโลกแห้�งโลกาภิวัิต้น์ำ

ปัระสูบคุวิามูสูำาเร็จในำห้นำ�าทีี่�การงานำในำอนำาคุต้
ทีี่�ต้�องใชี�ขี�อมููลทีี่�ซัึ่บซึ่�อนำ ห้ลักสููต้รดัังกล�าวิ
จะต้�องเขี�าถึงเยาวิชีนำออสูเต้รเลียทุี่กคุนำ
ไมู�วิ�าจะอยู�ในำคุรอบคุรัวิทีี่�มีูเศึรษฐฐานำะใดั 

ห้รืออยู�ในำโรงเรียนำใดั... เป็ันำวิิสัูยทัี่ศึน์ำทีี่�เนำ�นำ
คุวิามูเที่�าเทีี่ยมู (Equity) อย�างชัีดัเจนำ”
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เอกัสารหลกััส้ตรอย้บ่นออนไลน์	และมักีัารพัฒนา	National	Digital	

Resource	เช่�อมักัับหลักัส้ตร

ขี�อมููลและการสืู�อสูารสูาธิารณะ

มัีกัารจัดตั�ง	ACARA	(The	Australian	Curriculum,	Assessment,	

and	Reporting	Authority)	โดยรัฐสภาขีองปิระเที่ศ	ในปิี	2008	หน่วิยงาน

นี�มัีสภารัฐมันตรีศึกัษาธิิกัารขีองทีุ่กัรัฐที่ำาหน�าที่ี�กัำาหนดนโยบาย	ACARA	

ที่ำาหน�าที่ี�ตดิตามัตรวิจสอบผู้ลสมััฤที่ธิิข์ีองระบบโรงเรยีน	โดยจดั	National	

Assessment	of	Literacy	and	Numeracy	ต่อนักัเรียนเกัรด	3,	5,	7,	9	

นอกัจากันั�นยังมัีกัารสุ่มัสอบนักัเรียนในบางวิิชา	เช่น	วิิที่ยาศาสตร์	หน�าที่ี�

พลเมั่อง	 ควิามัสามัารถด�านไอซีที่ี	 เป็ินต�น	ACARA	ที่ำาหน�าทีี่�เช่�อมัโยง

ออสเตรเลียกัับกัารที่ดสอบนานาชาติ	เช่น	PISA,	IEA	

อีกัมัาตรกัารหนึ�งค่อ	สร�างควิามัโปิร่งใสขีองผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิขีองแต่ละ

โรงเรียน	 (ที่ั�งปิระเที่ศมัีกัวิ่า	10,000	โรงเรียน)	ต่อสาธิารณ์ชน	โดยจัดตั�ง

เวิ็บไซต์	MySchool1	เปิิดเผู้ยขี�อมั้ลขีองแต่ละโรงเรียนต่อพ่อแมั่	คร้	และ

ปิระชาชนทีุ่กัคน	

	

1
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Australian Institute for Teaching and 
School Leadership

จัดตั�งในปิี	 20102	ที่ำาหน�าที่ี�ส่งเสริมัควิามัเปิ็นเลิศขีองอาชีพคร้	

และภาวิะผู้้�นำาที่างกัารศึกัษา	โดยดำาเนินกัาร

•	 พัฒนามัาตรฐานวิิชาชีพคร้ที่ี�มัีมัาตรฐานส้ง

•	 ดำาเนินกัารให�กัารรับรอง	 (Accreditation)	หร่อให�ใบปิระกัอบ

วิิชาชีพคร้	ตามัมัาตรฐานที่ี�กัำาหนด

•	 ดำาเนินกัารรับรองหลักัส้ตรกัารผู้ลิตคร้ระดับชาติ

•	 ส่งเสริมักัารพัฒนาวิิชาชีพคร้ปิระจำากัาร

•	 เช่�อมัโยงกัับกัารวิิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ

•	 ที่ำางานร่วิมักัับภาคี	 เช่น	 สหภาพคร้	 ธิุรกัิจ	 กัลุ่มัโรงเรียน	และ	

ACARA

2
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คุวิามูที่�าที่ายดั�านำการศึึกษาขีองออสูเต้รเลีย

เน่�องจากัหนังส่อเล่มันี�ตีพิมัพ์ปิี	 2012	ขี�อมั้ลขีองกัารปิฏิร้ปิอย่างดี

กั็น่าจะถึงปิี	2011	โดยที่ี�ในที่างปิฏิบัติกัารปิฏิร้ปิเริ�มัปิี	2010	จึงเร็วิเกัินไปิ

ที่ี�จะปิระเมันิผู้ลกัารปิฏิรป้ิ	ในเชงิหลกัักัาร	ควิามัที่�าที่ายหลกัั	ๆ 	มั	ี3	ปิระกัาร

ค่อ	

1.	 โรงเรียนในออสเตรเลียมีัควิามัแตกัต่างหลากัหลายมัากั		

กัารปิระยุกัต์หลกัักัารที่ี�กัลา่วิขี�างต�นจงึต�องคำานึงถึงรายละเอยีด

ที่ี�ซับซ�อน

2.	 กัารเน�นช่วิยเหล่อโรงเรียนที่ี�อ่อนแอเปิ็นพิเศษ

3.	 กัารเปิลี�ยนหลักัส้ตรผู้ลิตคร้	 และกัารพัฒนาคร้ปิระจำากัาร		

ให�ที่ำางานสนองหลักัส้ตรใหมั่อย่างได�ผู้ลดี	
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ขี�อเรียนำรู�ต้�อวิงการศึึกษาไที่ย

นี�ค่อกัารตีควิามัขีองผู้มัเอง	ไมั่ได�ระบุในหนังส่อแต่อย่างใด	

แมั�วิ่าคุณ์ภาพกัารศึกัษาขีองออสเตรเลียตามัผู้ลกัารที่ดสอบระดับ

นานาชาติจะส้งอย้่แล�วิ	ออสเตรเลียกั็ยังมัุ่งมัั�นยกัระดับเพ่�อสร�างคุณ์ภาพ

พลเมั่องให�แข่ีงขัีนได�	 โดยมัีจุดเน�นสำาคัญที่ี�สุดค่อ	คาดหวิ้งผู้ลล้พื่ธ์ 

การเรียนร้่ในระด้บส้่งส้ำาหร้บน้กเรียนทุกคน ซึ่ึ่งเป็นการเน้นควิาม่

เท่าเทียม่ (Equity) ในการศึกึษาน้น่เอง ผู้ม่เรยีกว่ิาเปน็นโยบาย High 

Expectation for All	 เปิ็นปิระเด็นที่�าที่ายในกัารปิฏิร้ปิเชิงโครงสร�างขีอง

ระบบกัารศึกัษาไที่ย	ซึ�งเราเพิ�งมัี	กัสศ.3		ซึ�งได�รับกัารจัดตั�งในปิี	พ.ศ.	2561	

ที่ำาหน�าที่ี�นี�

ผู้้�เขีียน	(Vivien	Stewart)	บอกัว่ิา	ในออสเตรเลีย	หาง	(กัารปิระเมิัน)	

ไมั่กัระดิกัหมัา	 (ระบบกัารศึกัษา)	 เปิ็นตัวิอย่างทีี่�ดี	 แต่เขีาไม่ัได�อธิิบาย	

รายละเอียดว่ิาที่ำาไมัจึงเป็ินเช่นนั�น	ผู้มัจึงขีอเดาจากักัารอ่านระหว่ิางบรรทัี่ด

วิา่	เขีาเน�นใช�ระบบปิระเมิัน	(รับผิู้ดชอบโดย	ACARA)	เพ่�อ	Feedback	ระบบ

ไมั่ใช่เพ่�อเน�นบอกัเปิ็นรายโรงเรียนว่ิาโรงเรียนไหนดีไม่ัดี	 ค่อเน�นเป็ิน	

Formative	Assessment	มัากักัวิ่าเปิ็น	Summative	Evaluation

3 กัองทีุ่นเพ่�อควิามัเสมัอภาคที่างกัารศึกัษา	 (กัสศ.)	มัีวิัตถุปิระสงค์เพ่�อสร�างควิามัเสมัอภาคที่างกัาร

ศกึัษา	ชว่ิยเหล่อผู้้�ขีาดแคลนที่นุที่รัพย	์ลดควิามัเหล่�อมัลำ�าที่างกัารศกึัษา	รวิมัทัี่�งเสรมิัสร�างและพฒันา

คณุ์ภาพและปิระสทิี่ธิิภาพคร	้โดยให�รฐัเปิน็ผู้้�จดัสรรงบปิระมัาณ์ให�กัองที่นุอย่้ภายใต�กัารกัำากัับดแ้ล

ขีองนายกัรัฐมันตรี	และมัีกัารบริหารงานที่ี�เปิ็นอิสระ



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา
คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
ท้ังในระดับนโยบาย
ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน
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ลักษณะเดั�นำขีองระบบการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึออสูเต้รเลีย
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อะไรคืุอสิู�งทีี่�เห้มืูอนำกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและออสูเต้รเลีย?

อะไรคืุอสิู�งทีี่�แต้กต้�างกันำระห้วิ�างปัระเที่ศึไที่ยและออสูเต้รเลีย?

คุุณคิุดัวิ�าจะสูามูารถนำำาแนำวิที่างการพัฒนำาการศึึกษาขีอง
ปัระเที่ศึออสูเต้รเลียมูาปัรับใชี�กับปัระเที่ศึไที่ยไดั�อย�างไร?

ชีวินำคิุดั
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คุรู ทีี่มูผูู้�บริห้ารโรงเรียนำ ภาคุรัฐ
ผูู้�ปักคุรอง ชุีมูชีนำ และผูู้�ปัระกอบการ 

ทุี่กคุนำมีูบที่บาที่สูำาคัุญในำการ
ขัีบเคุลื�อนำการศึึกษาคุุณภาพสููง 

เพื�อสู�งเสูริมูการเรียนำรู�ต้ลอดัชีีวิิต้
ทัี่�งในำและนำอกห้�องเรียนำ เพื�อพัฒนำา

เยาวิชีนำไปัสูู�การเป็ันำพลเมืูองโลก
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ลักษณะร�วิมูขีอง
ระบบทีี่�ปัระสูบคุวิามูสูำาเร็จ

6



วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นํา

กําหนด
มาตรฐานสูง
หรือท้าทาย

มุ่งสร้าง
ความเท่าเทียม

ครูและผู้นํา
การศึกษา

คุณภาพสูง

แรงจูงใจ
ของนักเรียน

มุ่งเรียนเป็น
พลโลกและ
เพ่ืออนาคต

มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
 ท้ังในระดับนโยบาย

ถึงปฏิบัติการ

แนวทาง
การจัดการและ

ระบบรับผิดรับชอบ
ท่ีสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีผู้เรียน
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ลักษณะร�วิมู 8 ปัระการ 
ขีองระบบการศึึกษาทีี่�มีูคุุณภาพสููง
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ในบที่นี�แนะนำาปัิจจยัหลกัั	8	ปิระกัาร	ตามับรบิที่อเมัริกััน	จากับที่ทีี่�	3	

ในหนังส่อ	A	World-Class	Education:	 Learning	 from	 International	

Models	 of	 Excellence	 and	 Innovation	 (2012)	 และผู้มัตีควิามัสรุปิ	

โดยใส่บริบที่ไที่ย	มัานำาเสนอดังต่อไปินี�	

1 วิิสัูยทัี่ศึน์ำและภาวิะผูู้�นำำา

มัีปิระเด็นสำาคัญในเร่�องวิิสัยที่ัศน์และภาวิะผู้้�นำา	6	ปิระเด็นค่อ

1. ช่ั้วิยให้ม่แีรงข้บ้เคลือ่นต่ั้อเน่ืองในระยะยาวิ	เพราะนโยบาย

และมัาตรกัารที่างกัารศึกัษากัว่ิาจะเหน็ผู้ลต�องใช�เวิลา	5	-	10	ปีิ	ภาวิะผู้้�นำา

ต�องมัาจากัที่ั�งภาคกัารเมั่องและภาคสังคมั	และต�องสร�างควิามัเห็นพ�อง	

ในกัลุ่มัคร้	 ผู้้�นำาที่างกัารศึกัษา	 ผู้้�ปิกัครอง	 และภาคธิุรกัิจ	 จึงจะมัีพลัง	

ขีับเคล่�อนต่อเน่�องยั�งย่น	

2. ต้ั้องเชั้ื่อม่โยงก้บการพื่้ฒนาเศึรษฐกิจและส้้งคม่ข้องพื่ื�นท่ี	

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกัารพัฒนาเศรษฐกัิจฐานควิามัร้�	

3. ต้ั้องเอาใจใส่้ม่ิตั้ิด้านควิาม่เป็นธรรม่ในส้้งคม่	 ค่อควิามั	

เที่่าเทีี่ยมักัันที่างกัารศึกัษา	 และใช�มัาตรกัารที่างกัารศึกัษาสร�างควิามั	

เที่่าเที่ียมักัันในสังคมั

4. การม่ตีั้ารางแส้ดงบทบาทข้องหุน้ส้ว่ิน (Partnership Table) 

อย่างทีี่�แคนาดาใช�	จะช่วิยให�ทุี่กั	ๆ	ฝ่ายได�ตรวิจสอบกัารมีัส่วินร่วิมัขีองตน
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5. ถ้อยคำาแส้ดงวิสิ้ย้ท้ศึนต์ั้อ้งกวิา้งพื่อ ท่ีจะครอบคลมุ่บรบิท

ที่แตั้กตั้่างหลากหลายในส้้งคม่ 

6. ร่้จ้กใชั้้วิิกฤตั้ิเป็นโอกาส้	เพ่�อดึงด้ดทีุ่กัฝ่ายเขี�ามัาร่วิมักััน	

ผู้มัขีอเพิ�มัเติมัปิระเด็นที่ี�	7	สำาหรับบริบที่ไที่ยค่อ

7. ต้ั้องให้เกิดควิาม่เป็นหน่ึงเดียวิ (Unity)	 ขีองวิิสัยทัี่ศน์และ

ภาวิะผู้้�นำา	ไม่ัใช่ต่างฝ่ายต่างที่ำา	เกัดิวิิสยัที่ศัน์และภาวิะผู้้�นำาต่างชดุ	แยกักััน

ที่ำาเปิ็นเสี�ยง	ๆ	ซึ�งอาจกัล่าวิใหมั่วิ่า	ต�องมัี	Alignment	และ	Coherence		

ในกัารดำาเนินกัาร	

2 กำาห้นำดัมูาต้รฐานำสููงห้รือที่�าที่าย

ทกุประเทศึท่ีม่ผีู้ลลพ้ื่ธก์ารเรยีนร่ด้ ีกำาหนดม่าตั้รฐานการบรรลุ

ผู้ลลพ้ื่ธ์การเรียนร่ไ้ว้ิส้ง่ท้�งส้ิ�น เจา้ข้องม่าตั้รฐานควิรเปน็ระดบ้พื่ื�นที่

เชั้น่ ในบริบทไทยระดบ้จ้งหวิด้	แตม่ักีัารปิระสานงานปิรกึัษาหารอ่หรอ่

ที่ำางานร่วิมักัันทุี่กัพ่�นทีี่�	 โดยส่วินกัลางที่ำาหน�าทีี่�ปิระสานงานและอำานวิย

ควิามัสะดวิกั	หร่อให�คำาแนะนำา	ไมั่ควิรกัำาหนดแบบสั�งกัารจากัส่วินกัลาง

หร่อเบ่�องบน	

หล้กการในการกำาหนดม่าตั้รฐานม่ีด้งนี�

•	 โฟกััสปิระเด็น	หร่อจุดเน�น

•	 กัำาหนด	 “ควิามัลึกั”	 (Depth)	 ขีองมัาตรฐานแต่ละด�านอย่าง

ชัดเจน	 โดยเฉพาะควิามัลึกัขีองเน่�อหาวิิชา	 ไมั่ใช่กัำาหนดแค่	

ควิามักัวิ�างหร่อควิามัครอบคลุมั



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 113

•	 มัีควิามัเขี�มังวิดจริงจัง	 (Rigor)	 หร่อระดับวิิชากัารที่ี�ส้งหร่อเขี�มั	

ตัวิอย่างทีี่�เขีายกัมัาอธิิบายค่อ	 มัาตรฐานควิามัเขี�มัขีองวิิชาทีี่�

นักัเรียน	มั.2	 ขีองอเมัริกัาเรียน	 ล�าหลังขีองปิระเที่ศที่ี�คุณ์ภาพ	

กัารศึกัษาเปิ็นเยี�ยมั	 2	 ปิี	 เร่�องนี�มัีขี�อมั้ลขีองไที่ยวิ่านักัเรียน	

กัลุ่มัเกั่งขีองไที่ย	เรียนร้�วิิชาเขี�มักัวิ่านักัเรียนกัลุ่มัอ่อน	2	-	3	ปิี	

•	 เปิ็นมัาตรฐานที่ี�มัีควิามัต่อเน่�อง	 มัีหลักัคิดเป็ินเหตุเป็ินผู้ลตามั

หลักัวิิชา	ไมั่ใช่เขีียนเปิ็นที่่อน	ๆ	ไมั่เช่�อมัโยงกััน	

•	 เปิน็มัาตรฐานที่ี�ครอบคลมุัทัี่�งหลกััสต้ร	ไมัใ่ชก่ัำาหนดเพียงเฉพาะ

บางส่วิน	

•	 กัารกัำาหนดมัาตรฐาน	เปิน็เพียงจดุเริ�มัต�น	งานจรงิคอ่กัารพัฒนา

หลกััสต้ร	และดำาเนินกัารให�บรรลมุัาตรฐานที่ี�กัำาหนด	ซึ�งหัวิใจค่อ

กัารพัฒนาคร้ให�มัีสมัรรถนะในกัารดำาเนินกัารเพ่�อบรรลุเปิ้า	

กัารปิระเมิันภายนอกัเป็ินระยะ	ๆ	 (ส่วินใหญ่ตอนปีิสุดที่�ายขีอง

มััธิยมัต�น	 และปิีสุดที่�ายขีองมััธิยมัปิลาย)	 จะช่วิยกัระตุ�นกัาร

ดำาเนินกัารตามัหลักัส้ตรที่ี�กัำาหนดขีึ�นรองรับมัาตรฐาน	
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3 มุู�งสูร�างคุวิามูเที่�าเทีี่ยมู

ควิามัล�มัเหลวิขีองระบบกัารศึกัษาก่ัอผู้ลเสียหายในระยะยาวิ	

ต่อสังคมัอย่างรุนแรงยิ�ง	ควิามัล�มัเหลวิที่ี�พบบ่อยมัากัในโลกัค่อ	กัารสร�าง

ควิามัเที่่าเที่ียมักัันที่างกัารศึกัษา	 ระหวิ่างเด็กัในครอบครัวิฐานะดีกัับเด็กั

ในครอบครัวิยากัจน	และระหวิ่างเด็กัในเมั่องกัับเด็กัในชนบที่ห่างไกัล	

กัลไกัสำาคัญในกัารสร�างควิามัเที่่าเที่ียมั	มัี	5	ปิระกัารค่อ

1. การดำาเนินการระด้บชั้้�นเรียน	รัฐออนแที่รีโอ	แคนาดา	บรรลุ

ผู้ลลพัธ์ิด�านอา่นออกั	โดยดำาเนนิกัารในที่กุัโรงเรยีนในรฐั	ไมัใ่ชด่ำาเนินกัาร

เฉพาะในบางโรงเรียน	 ฟินแลนด์ดำาเนินกัารโดยเน�นฝึกัคร้ให�สามัารถ

จดักัารสอนแบบแยกัแยะแกัเ่ดก็ัที่ี�มัทีี่กััษะตา่งกััน	และมัทีี่มีัชว่ิยเหลอ่เดก็ั

ที่ี�เรียนไมั่ที่ันเพ่�อน	สิงคโปิร์มัีกัารสอนพิเศษแกั่กัลุ่มัเด็กัที่ี�เรียนไมั่ที่ัน	

“คุวิามูล�มูเห้ลวิขีองระบบการศึึกษาก�อผู้ล
เสีูยห้ายในำระยะยาวิต้�อสัูงคุมูอย�างรุนำแรงยิ�ง 

คุวิามูล�มูเห้ลวิทีี่�พบบ�อยมูากในำโลกคืุอ
การสูร�างคุวิามูเที่�าเทีี่ยมูที่างการศึึกษา 

ระห้วิ�างเด็ักในำคุรอบคุรัวิฐานำะดีั
กับเด็ักในำคุรอบคุรัวิยากจนำ และระห้วิ�าง
เด็ักในำเมืูองกับเด็ักในำชีนำบที่ห้�างไกล”
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2. โครงส้ร้างข้องโรงเรียน หรือข้องระบบการศึึกษา	 ขีณ์ะนี�

เปิ็นที่ี�ปิระจักัษ์จากัผู้ลกัารวิิจัย	 วิ่ากัารแยกัสายนักัเรียนเร็วิเกัินไปิ	 เช่น		

กัารที่ี�ระบบกัารศกึัษาไที่ยแยกัเปิน็สายวิทิี่ยาศาสตร	์สายศลิปิศาสตร	์และ

สายอาชีวิศึกัษา	ตั�งแต่จบชั�นปิระถมัปิลาย	 เปิ็นตัวิเร่งควิามัไม่ัเท่ี่าเที่ียมั	

เพราะเป็ินกัารเปิดิช่องให�เด็กัจากัครอบครัวิเศรษฐฐานะตำ�าหันไปิเรียนสาย

ที่ี�วิชิากัารออ่น	เขีาแนะนำาว่ิาควิรแยกัในระดบั	มั.ปิลาย	และจะให�ดคีวิรให�

เปิลี�ยนสายได�เสมัอ	

3. ระบบส้น้บส้นุนการเรียนร่้นอกโรงเรียน	 เร่�องนี�ผู้มัเรียกัวิ่า		

“พ่�นที่ี�สองในสามั”	เพราะจริง	ๆ	แล�วิ	2/3	ขีองกัารเรียนร้�ขีองเด็กัเกัิดนอกั

ห�องเรียน	ผู้มัเคยเขีียนเร่�องนี�ไวิ�ในหนังส่อเล่มันี�1	 กัล่าวิยำ�าควิามัสำาคัญ	

ขีองพ่�นที่ี�เรียนร้�ขีองเด็กัเล็กั	ซึ�งผู้มัขีอแนะนำาหนังส่อ	พื่ล้งแห่งวิ้ยเยาวิ์2

4. โครงส้ร้างครอบคร้วิและการผู่้กพ้ื่นครอบคร้วิเข้้าก้บ 

การเรียนร่ข้้องเด็ก		ยิ�งนบัวินักัยิ็�งมัเีดก็ัที่ี�ในครอบครวัิมัเีฉพาะแมัห่รอ่พอ่

และผู้ลกัารวิิจัยบ่งชัดวิ่าเด็กัเหล่านี�มัีผู้ลกัารเรียนโดยเฉลี�ยตำ�ากัว่ิา		

ในสิงคโปิร์มัีกัารจัดที่ีมัอาสาสมััครในชุมัชนที่ำาหน�าที่ี�คล�ายครอบครัวิ	

เขี�าไปิสนบัสนนุเดก็ัที่ี�อย่้ในสถานะแม่ัหรอ่พ่อเลี�ยงเดี�ยวิ	ผู้ม่ข้อเพ่ิื่ม่เติั้ม่ใน

บริบทไทยว่ิา ไม่่ว่ิาในโรงเรียนและในเด็กกลุ่ม่ใด การจ้ดให้พื่่อแม่่ม่ี

ส้่วินชั้่วิยเหลือหรือแส้ดงบทบาทในโรงเรียนอย่างเหม่าะส้ม่ ม่ีผู้ลดี

ตั้่อการเรียนร้่ข้องน้กเรียนอย่างม่ากม่าย และม่ีตั้้วิอย่างโรงเรียนท่ี

ใชั้้ม่าตั้รการนี�อย่างได้ผู้ลดียิ่ง	

1 2
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5. ทร้พื่ยากร	 กัารมัีที่รัพยากัรเพียงพอและใช�อย่างถ้กัต�อง	

เหมัาะสมั	 มีัควิามัสำาคัญมัากัต่อกัารสร�างควิามัเท่ี่าเทีี่ยมัที่างกัารศึกัษา	

เปิ็นที่ี�น่ายินดีวิ่า	 ในปิี	 2561	ปิระเที่ศไที่ยได�ก่ัอตั�ง	 สำานักังานกัองทีุ่นเพ่�อ

ควิามัเสมัอภาคที่างกัารศึกัษา	(กัสศ.)	เพ่�อเปิน็แหล่งที่รัพยากัร	และแหล่ง

จดักัารเพ่�อควิามัเสมัอภาคที่างกัารศึกัษา	ในปัจจุบ้น ระบบการศึึกษาไทย

มี่ปัญหาพื่ร้อม่ ๆ ก้นส้าม่ด้านคือ (1) ใช้ั้ทร้พื่ยากรม่าก ผู้ลส้้ม่ฤทธ์ิตั้ำา่ 

(2) คุณภาพื่ตั้ำ่า (3) ควิาม่เท่าเทียม่ตั้ำ่า ยุทธศึาส้ตั้ร์ส้ำาค้ญข้องไทย 

จึงควิรเน้นท่ีการลดควิาม่ส่้ญเปล่าในการใช้ั้ทร้พื่ยากร ควิบค่่ไปก้บ 

การจ้ดส้รรทร้พื่ยากรไปย้งส่้วินท่ีมี่ควิาม่จำาเป็นส้่งเพ่ืื่อคุณภาพื่ข้อง

ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ 

	หนังส่อบอกัวิ่า	วิิถีปิฏิบัติอย่างหนึ�งที่ี�กั่อควิามัไมั่เที่่าเที่ียมัที่างกัาร

ศกึัษาในสหรัฐอเมัริกัาคอ่ระบบที่รัพยากัร	ที่ี�งบปิระมัาณ์สนับสนุนโรงเรียน

มัาจากัภาษีที่�องถิ�น	 ที่ำาให�ที่�องถิ�นยากัจนย่อมัมัีคุณ์ภาพกัารศึกัษาตำ�า	

เพราะที่รัพยากัรไมั่เพียงพอ	

ผู้มัขีอเพิ�มัเติมัปิระเด็นที่ี�	6	สำาหรับพัฒนาระบบกัารศึกัษาไที่ยให�มัี

ควิามัเที่่าเที่ียมัค่อ

6. วิ้ฒนธรรม่คร่เอาใจใส้่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม่ก้น	 โดยที่ี�

ในปิจัจบุนัครไ้ที่ยโดยทัี่�วิไปิเอาใจใสเ่ดก็ัเกัง่เปิน็พเิศษ	เพ่�อให�สร�างช่�อเสยีง

แกั่โรงเรียน	 กัารบริหารกัารศึกัษาทีี่�เน�นจัดกัารแข่ีงขีัน	 อย่างทีี่�เปิ็นอย่้		

กั็มัีส่วินสร�างวิัฒนธิรรมัเอาใจใส่และรักัเด็กัเกั่ง	 หร่อเด็กัตั�งใจเรียน		

ไมั่เอาใจใส่	(หร่อในบางกัรณ์ี	รังเกัียจ)	เด็กัที่ี�เรียนไมั่เกั่งหร่อไมั่ตั�งใจเรียน

กั่อควิามัไมั่เที่่าเที่ียมัในชั�นเรียน	
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4 คุรูและผูู้�นำำาการศึึกษาคุุณภาพสููง

ปิระเดน็ขี�างต�น	ได�แก่ั	วิิสยัที่ศัน์และภาวิะผู้้�นำา	กัารกัำาหนดมัาตรฐาน

กัารศึกัษาไวิ�สง้	กัารมัุง่สร�างควิามัเท่ี่าเทีี่ยมั	ฯลฯ	ไมัส่ามัารถบันดาลผู้ลลัพธ์ิ

กัารเรยีนร้�ตามัที่ี�ต�องกัารได�หากัไม่ัมักีัารจดักัารเรยีนร้�ในชั�นเรยีนที่ี�เหมัาะสมั

และผู้้�ที่ี�ที่ำาหน�าที่ี�รับผู้ิดชอบค่อคร้	 และผู้้�บริหารกัารศึกัษา	 ส่้วินนี�เอง 

เป็นส่้วินท่ียากท่ีสุ้ดในการปฏิร่ปการศึึกษา ขี�อสรปุิที่ี�ร้�กัันทัี่�วิไปิในกัาร

ปิฏิร้ปิกัารศึกัษาค่อ	ต�องกัารคร้ที่ี�มัีคุณ์ภาพส้ง	และระบบสนับสนุนให�คร้

ที่ำาหน�าที่ี�ได�เตม็ัที่ี�	ผู้้�สนบัสนนุใกัล�ชดิที่ี�สดุคอ่คร้ใหญ	่ตามัมัาด�วิยผู้้�บรหิาร

ระดับต่าง	ๆ	ในกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร ผู้่้เข้ียนเล่าวิ่า ปัจจ้ยที่ส้ร้างควิาม่

อ่อนแอให้ก้บคุณภาพื่การศึึกษาในส้หร้ฐอเม่ริกา คือ ฝึ่ายบริหาร 

ในกระทรวิงศึึกษาธิการข้องประเทศึ ข้องร้ฐ และข้องเข้ตั้พื่ื�นท่ี  

มุ่่งทำาหนา้ทีต่ั้รวิจส้อบคร่และโรงเรียนวิ่าดำาเนนิการตั้าม่ข้้อกำาหนด

หรือไม่่ แทนท่ีจะทำาหน้าที่ส้่งเส้ริม่ส้น้บส้นุนให้โรงเรียนและคร่  

ทำาหน้าท่ีจ้ดการเรียนการส้อนเพ่ืื่อผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้คุณภาพื่ส้่ง 

ข้องน้กเรียนได้อย่างดี ฟังด่คุ้นๆ นะคร้บ

“ขี�อสูรุปัทีี่�รู�กันำทัี่�วิไปัในำการปัฏิิรูปัการศึึกษา
คืุอ คุรูทีี่�มีูคุุณภาพสููง และมีูระบบสูนัำบสูนุำนำ

ให้�คุรูที่ำาห้นำ�าทีี่�ไดั�เต็้มูทีี่� ผูู้�สูนัำบสูนุำนำใกล�ชิีดัทีี่�สุูดั
คืุอคุรูให้ญ� ต้ามูมูาดั�วิยผูู้�บริห้ารระดัับต้�างๆ 

ในำกระที่รวิงศึึกษาธิิการ”
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5 มีูเปัา้ห้มูายไปัในำทิี่ศึที่างเดีัยวิกันำ 
และสัูมูพันำธ์ิเชืี�อมูโยงกันำ ทัี่�งในำระดัับ
นำโยบายถึงปัฏิิบัติ้การ 

ที่ี�จริงเปิ็นสามััญสำานึกัธิรรมัดา	ๆ	นะครับ	วิ่าหากัมัีเปิ้าหมัายไปิใน

ที่ิศหนึ�ง	 แต่กัารปิฏิบัติไปิต่างทิี่ศ	 ก็ัย่อมัไม่ับรรลุผู้ลงานตามัเป้ิาหมัายทีี่�

กัำาหนด	ที่ั�ง	ๆ 	ที่ี�ร้�	แต่วิงกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศส่วินใหญ่รวิมัทัี่�งไที่ย	ตกัอย่้ใน

หลุมัดำานี�	 คำาอธิิบายขีองผู้มัค่อ	 เปิ็นเพราะกัารศึกัษาเปิ็นเร่�องที่ี�ซับซ�อนมัี

หลายระดบั	หลายขีั�นตอน	หลายมิัต	ิหลายแง่มัมุั	สภาพหลงทิี่ศในที่างปิฏบิตัิ

เพราะโดนผู้ลปิระโยชน์ส่วินกัลุ่มัหร่อส่วินตน	ดึงให�เขีวิ	จึงเกัิดง่าย

ปิระเที่ศทีี่�มัีผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�คุณ์ภาพส้ง	 จึงมีัวิิธีิกัารจัดกัาร	

Alignment	และ	Coherence	ขีองระบบกัารศึกัษา	เช่น	ปิระเที่ศสิงคโปิร์	

สว่ินต่าง	ๆ 	ขีองระบบกัารศึกัษา	ได�แก่ั	กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	ศน้ย์ผู้ลติและ

พัฒนาคร้	(ช่�อ	NIE	-	National	Institute	of	Education)	ผู้้�ตรวิจกัารกัลุ่มั	

คร้ใหญ่	 และคร้สอนเกั่ง	 (MasterTeacher)	ที่ำางานร่วิมักัันอย่างใกัล�ชิด	

ฟินแลนด์ให�อิสระแกั่พ่�นที่ี�	 โดยกัลไกัสร�าง	Alignment	และ	Coherence	

ค่อ	มัหาวิิที่ยาลัยแหล่งผู้ลิตและพัฒนาคร้	 ซึ�งมีัส่วินที่ำาให�คนทีี่�ที่ำางานใน

ทีุ่กัส่วินขีองระบบกัารศึกัษามัีควิามัเขี�าใจกััน	และที่ำางานอย่างกัลมักัล่น

สอดคล�องกััน	

Alignment และ Coherence อกีแบบหนึง่คอื ระหวิา่งการศึกึษา

ข้้�นพืื่�นฐานก้บอดุม่ศึกึษา ท่ีการศึกึษาข้้�นพื่ื�นฐานวิางรากฐานวิชิั้าการ

และด้านคุณล้กษณะท่ีเข้้ม่แข็้ง และส้อดคล้องก้บเป้าหม่ายการ 
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วิางรากฐาน Knowledge Economy เม่ื่อน้กเรียนเข้้าม่หาวิิทยาล้ยก็

ส้าม่ารถจ้ดการเรียนร่เ้พ่ืื่อพ้ื่ฒนาส้ม่รรถนะ ให้บณ้ฑิตั้ออกไปทำางาน

ส้ร้างส้รรค์ในเศึรษฐกิจฐานควิาม่ร่้ได้อย่างดี	 นอกัจากันั�นเกัณ์ฑ์กัาร

คัดเล่อกันกััเรียนเขี�าเรียนในสถาบันอุดมัศึกัษา	กัม็ัีส่วินส่งสัญญาณ์ไปิยงั

กัารศกึัษาขีั�นพ่�นฐานให�เน�นควิามัร้�	ที่กััษะ	และคณุ์ลกััษณ์ะสำาคญั	ที่ี�ใช�เป็ิน

เกัณ์ฑ์คัดเล่อกั	ซึ�งส่วินใหญ่มัักัส่งสัญญาณ์ให�เรียนลึกัแต่แคบ

โดยส้รุป ระบบการศึึกษาท่ีมี่ผู้ลส้้ม่ฤทธิ์ส้่ง ม่ีวิิธีการส้ร้าง  

Alignment และ Coherence ระหว่ิางองค์ประกอบต่ั้างๆ ได้แก่ 

ม่าตั้รฐานหลก้ส้ต่ั้ร การเตั้รียม่คร ่การพ้ื่ฒนาวิชิั้าชีั้พื่คร ่(Professional 

Development) และการประเมิ่น เพ่ืื่อยกระด้บม่าตั้รฐาน และลดช่ั้องว่ิาง

ด้านคุณภาพื่การศึึกษา	

6 แนำวิที่างการจัดัการและ 
ระบบรับผิู้ดัรับชีอบทีี่�สูะที่�อนำผู้ลลัพธ์ิทีี่�ผูู้�เรียนำ

การปฏิร่ปการศึึกษามี่ส้องแนวิทาง คือแนวิทางรวิม่ศ่ึนย์อำานาจ

ไว้ิท่ีส่้วินกลาง ก้บแนวิทางกระจายอำานาจ	มีัทัี่�งปิระเที่ศที่ี�จดักัารรวิมัศน้ย์

มัากัขีึ�น	 (อังกัฤษ	ออสเตรเลีย	และสหรัฐอเมัริกัา)	และทีี่�กัระจายอำานาจ

มัากัขีึ�น	(ฟินแลนด์	จีน	สิงคโปิร์)	

ระบบร้บผู้ิดร้บชั้อบ (Accountability) ตั้่อผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้

ข้องน้กเรียน	 มัี	 2	 ขัี�วิตรงกัันขี�ามั	 ค่อ	Test-based Accountability		
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ที่ี�สหรัฐอเมัริกัาใช�	กัับ	Trust-based Accountability	ที่ี�ฟินแลนด์ใช�	และ	

ผู้มัตีควิามัวิ่าไที่ยตามัอย่างอเมัริกัา	และแน่นอนวิ่า	 มีัแบบทีี่�อย้่ระหว่ิาง

สองขีั�วินี�	

เปิ็นที่ี�ร้�กัันวิ่า	 ระบบรับผู้ิดรับชอบที่ี�ใช�ผู้ลกัารที่ดสอบควิามัร้�ขีอง

นกััเรียนทีี่�จดัโดยหน่วิยงานภายนอกั	เปิน็ขี�อมัล้หลักั	มัขีี�อดคีอ่ชว่ิยให�เขี�าใจ

ผู้ลกัารเรยีนร้�ขีองนกััเรยีนกัลุม่ัทีี่�มักััถ้กัละเลย	แตม่ักัันำาไปิส้ค่วิามับดิเบี�ยวิ

กัารลดควิามัเขี�มังวิดขีองหลักัส้ตร	 รวิมัที่ั�งที่ำาให�หลักัส้ตรแคบ	 ไมั่นำาไปิส่้

กัารพฒันาโรงเรยีนอ่อน	และผู้มัขีอเพิ�มัเตมิัจากัขี�อสงัเกัตในปิระเที่ศไที่ยว่ิา

นำามัาซึ�งควิามัชั�วิร�ายไม่ัซ่�อสตัยใ์นวิงกัารศกึัษา	และกัารจดักัารศกึัษาเพยีง

เพ่�อกัารสอบ	ที่ี�เรียกัวิ่า	Teach	to	Test	

ระบบร้บผู้ิดร้บชั้อบแบบม่อบควิาม่เชั้ื่อถือตั้่อคร่ แบบท่ี

ฟินแลนด์ใชั้้	 ไมั่มัีกัารสอบทีี่�จัดโดยหน่วิยงานภายนอกัโรงเรียนเลย	

จนกัระทัี่�งจะจบกัารศึกัษาภาคบังคับ	 (เกัรด	 9	หร่อ	มั.3)	 จึงมัีกัารสอบ		

ระบบแบบนี�ใช�ได�กัับระบบที่ี�คร้มัีควิามัสามัารถ	และควิามัน่าเช่�อถ่อส้ง	

“ระบบการศึึกษาทีี่�มีูผู้ลสัูมูฤที่ธิิ�สููงมีูวิิธีิการ
สูร�าง Alignment และ Coherence 

ระห้วิ�างองค์ุปัระกอบต้�างๆ ไดั�แก� 
มูาต้รฐานำ ห้ลักสููต้ร การเต้รียมูคุรู 

การพัฒนำาวิิชีาชีีพคุรู และการปัระเมิูนำ
เพื�อยกระดัับมูาต้รฐานำ และลดัชี�องวิ�าง

ดั�านำคุุณภาพการศึึกษา”
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ส้ิงคโปร์ใช้ั้ระบบร้บผิู้ดร้บชั้อบท่ีมี่หลายกลไกร่วิม่ก้น	 เน�นให�	

คร้และคร้ใหญ่ร่วิมักัันตั�งเปิ้าหมัายที่ี�ต�องกัารบรรลุ	รวิมัที่ั�งกัำาหนดตัวิชี�วิัด

ปิระจำาปิี	 โดยมีักัลไกัที่างวิิชาชีพที่ำาหน�าทีี่�ปิระเมิัน	 ตัวิชี�วิัดมีัทัี่�งหมัวิด	

ผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ขีองนักัเรียน	กัารรับใช�ชุมัชน	ควิามัสัมัพันธิ์กัับผู้้�ปิกัครอง	และ

กัารพฒันาครป้ิระจำากัาร	ในภาพใหญข่ีองปิระเที่ศวิดัควิามัสามัารถในกัาร

เกั็บคนดีและเกั่งไวิ�ในระบบ	 โดยเปิิดโอกัาสให�ได�เปิ็นผู้้�ตัดสินใจในกัรณ์ี

สำาคัญ	ๆ	

โดยสรุปิ	กลไกร้บผู้ิดร้บชั้อบท่ีระบบการศึึกษาคุณภาพื่ส้่งใช้ั้ 

เป็นกลไกเชั้ิงซึ่้อน ที่ใชั้้ข้้อม่่ลและม่ีควิาม่โปร่งใส้ ม่ีการส้ร้างควิาม่ร่้

ควิาม่ส้าม่ารถในการทำาหน้าที่คร่ ม่ีการประเม่ินวิิธีปฏิบ้ตั้ิที่เป็นเลิศึ

ระด้บโรงเรียน ท่ีนำาไปส่่้วิ้ฒนธรรม่พื่้ฒนาต่ั้อเน่ือง และยกระด้บ

ควิาม่คาดหวิ้งตั้่อผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้อย่างตั้่อเนื่อง 

7. แรงจูงใจขีองนัำกเรียนำ

ควิามัตั�งใจเรียนขีองนักัเรียนทีี่�พบในปิระเที่ศทีี่�ผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�

เปิ็นเลิศอย่างสิงคโปิร์และจีน	 เปิ็น	 Intrinsic	Motivation	 ที่ี�เกัิดจากั

วิฒันธิรรมัให�คณุ์คา่ตอ่กัารเรยีน	และมัาจากัแรงกัระตุ�นภายในครอบครวัิ

ที่ี�ต�องกัารให�ล้กัหลานได�ยกัระดับสถานะที่างสังคมัผู่้านกัารศึกัษา		

แตน่กััเรยีนบางคนก็ัไม่ัมัแีรงจง้ใจภายในเชน่นั�น	จงึเปิน็หน�าทีี่�ขีองโรงเรยีน

ที่ี�จะต�องที่ำาหน�าทีี่�สร�างแรงจ้งใจให�นักัเรียนสนใจและเห็นคุณ์ค่าขีอง	

กัารเรยีน	โดยมัีคำาแนะนำาวิ่าที่ำาได�	4	วิิธิีค่อ	
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1. ส้ร้างกระบวินท้ศึน์พื่้ฒนา (Growth Mindset)

2. จ้ดให้มี่เกณฑ์ควิาม่ส้ำาเร็จในการเรียนหลายๆ แบบ	 เช่น		

เกั่งคณ์ิตศาสตร์	 เกั่งภาษา	 เกั่งดนตรี	 เกั่งกัีฬา	 เกั่งศิลปิะ		

เพ่�อสร�างควิามัมัั�นใจในตนเองให�แกั่นักัเรียน	

3. พื่้ฒนาคร่ให้ม่ีส้ม่รรถนะในการส้อน และการส้ร้าง 

ควิาม่ส้นใจเรียนข้องน้กเรียน (Student Engagement)

4. หาทางให้น้กเรยีนลดเวิลาท่ีใช้ั้ทำากิจกรรม่อย่างอ่ืนท่ีทำาให้

ม่ีเวิลาเอาใจใส่้การเรียนลดลง	 เช่น	 เวิลาด้ทีี่วิี	 กิัจกัรรมัที่าง

สังคมั	รวิมัที่ั�งกัารที่ำางานหาเงิน	

ในฟินแลนด์	แต่ละโรงเรียนมีัที่ีมัช่วิยเหล่อนักัเรียนทีี่�เอาใจใส่ด้แล

เป็ินรายคน	ในสงิคโปิร์มีักัลไกัที่มีังานขีองชมุัชนที่ำาหน�าที่ี�ให�ควิามัช่วิยเหลอ่

นักัเรียนและครอบครัวินักัเรียนทีี่�ผู้ลกัารเรียนไม่ัดี	 ในรัฐออนแที่รีโอ	

แคนาดา	มัีกัารจัดที่ำาระบบขี�อมั้ลเพ่�อค�นหานักัเรียนที่ี�มัีปิัญหาไมั่สนใจ	

กัารเรียน	และมัี	Student	Success	Officer	ให�ควิามัช่วิยเหล่อ	

“เด็ักทุี่กคุนำ (โดัยเฉพาะวัิยรุ�นำ) ต้�องการ
เปัน็ำบุคุคุลสูำาคัุญในำสูายต้าขีองคุนำอื�นำ
คุรู โรงเรียนำ และคุรอบคุรัวิ คุวิรใชี�
จิต้วิิที่ยาขี�อนีำ�คุ�นำห้าคุวิามูสูามูารถ

ห้รือคุวิามูชีอบเฉพาะตั้วิ แล�วิห้าที่าง
สู�งเสูริมูให้�เขีาไดั�เรียนำบรรลุเปัา้ห้มูายนัำ�นำ”
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ผู้ม่ม่ีควิาม่เห็นวิ่าเด็กทุกคน (โดยเฉพื่าะอย่างย่ิงเด็กวิ้ยรุ่น) 

ตั้้องการเป็นบุคคลส้ำาค้ญในส้ายตั้าข้องคนอ่ืน คร่ โรงเรียน และ

ครอบคร้วิ ควิรใช้ั้จิตั้วิิทยาข้้อนี�ในการค้นหาควิาม่ส้าม่ารถหรือ 

ควิาม่ชั้อบเฉพื่าะตั้้วิ แล้วิหาทางส่้งเส้ริม่ให้เข้าได้เรียนเพ่ืื่อบรรลุ 

เป้าหม่ายน้�น ก็จะเป็นแรงบ้นดาลใจให้อยากเรียนและประส้บ 

ควิาม่ส้ำาเร็จในด้านอื่นๆ ได้ด้วิย	

8 มุู�งเรียนำเปัน็ำพลโลก 
 และเพื�ออนำาคุต้

ทีุ่กัปิระเที่ศทีี่�ผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�เปิ็นเลิศมัุ่งจัดกัารศึกัษาเพ่�อสร�าง

พลเมั่องที่ี�เขี�าใจโลกั	โดยวิิธิีกัารหลักั	ๆ	5	แนวิที่าง	ดังนี�

1. ส้ร้างควิาม่ร่้และท้กษะเก่ียวิก้บโลกในหม่่่คร่ ผู้่้บริหาร 

การศึึกษา และน้กเรียน	 เพ่�อใช�ในกัารจัดกัารเรียนกัารสอน	 และ	

กัารกัำาหนดหลักัส้ตร

2. มี่การจ้ดการให้แตั้่ละโรงเรียนมี่โรงเรียนพ่ีื่โรงเรียนน้อง		

ในต่างปิระเที่ศ	มัีกัารแลกัเปิลี�ยนคร้	นักัเรียน	

3. จ้ด International Benchmarking เพ่ืื่อเป็น Feedback  

ให้ปร้บปรุงตั้นเอง	 ผู้มัคิดว่ิาเร่�องนี�มัีขี�อมั้ลอย่้ใน	PISA,	 TIMSS,	 IEA		

และอ่�น	ๆ 	เปิน็อยา่งด	ีและมัรีายละเอยีดมัากั	ผู้มัอยากัเหน็กัารศกึัษาขี�อมัล้

เหลา่นี�อยา่งจรงิจงัเพ่�อนำามัาใช�ปิรบัปิรงุระบบกัารศกึัษาไที่ยในภาคปิฏบิตัิ
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ให�เกัิดผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�คุณ์ภาพส้ง	 (ไมั่ใช่เพียงเพ่�อให�ผู้ลกัารที่ดสอบ	

ได�คะแนนส้ง)	

4. มี่การเรียนร่้วิิธีการในประเทศึอ่ืนๆ	 โดย	 (1)	 มีัผู้้�เชี�ยวิชาญ		

ที่ำาหน�าที่ี�ค�นควิ�าติดตามัควิามักั�าวิหน�าขีองปิระเที่ศอ่�น	 ๆ	 (2)	 ส่งที่ีมัไปิ	

ศึกัษาด้งานต่างปิระเที่ศ	(3)	วิ่าจ�างผู้้�เชี�ยวิชาญต่างปิระเที่ศ	

5. ทำากิจกรรม่ที่เรียกวิ่า Vision Exercise	เพ่�อมัองอนาคตด�าน

กัารศึกัษา	

วิงกัารศึกัษา	ต�องตระหนักัถึงกัารเปิลี�ยนแปิลงรวิดเร็วิและพลิกัผู้ัน

ขีองโลกัและสังคมั	 ต�องติดตามักัารเปิลี�ยนแปิลงให�ทัี่นหร่อคาดกัารณ์์	

ไวิ�ล่วิงหน�า	 เพ่�อนำามัาใช�จัดกัารศึกัษาแห่งอนาคต	 ไมั่หลงจัดกัารศึกัษา	

แห่งอดีต
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“วิงการศึึกษาต้�องต้ระห้นัำกถึง
การเปัลี�ยนำแปัลงรวิดัเร็วิและพลิกผัู้นำ

ขีองโลกและสัูงคุมู
ต้�องติ้ดัต้ามูการเปัลี�ยนำแปัลงให้�ทัี่นำ

ห้รือคุาดัการณ์ไวิ�ล�วิงห้นำ�า
เพื�อนำำามูาใชี�จัดัการศึึกษาแห้�งอนำาคุต้

ไมู�ห้ลงจัดัการศึึกษาแห้�งอดีัต้”
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ไมู�มีูระบบการศึึกษาใดั
ทีี่�จะมีูคุุณภาพเกินำคุุณภาพคุรู

ทีี่�ที่ำางานำอยู�ในำระบบการศึึกษานัำ�นำ
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การพัฒนำาคุรู
และผูู้�บริห้าร

7



128 การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

บที่นี�	ตีควิามัจากัหนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	

from	 International	Models	 of	 Excellence	and	 Innovation	 (2012)		

บที่ที่ี�	4	Developing	Effective	Teachers	and	School	Leaders

ดึังดูัดัคุนำดีัมูาเปัน็ำคุรู และฝึึกให้�เปัน็ำคุรูทีี่�เก�ง

เมั่�อปิระสบปิัญหาขีาดแคลนคร้	ส้ิ่งที่ตั้้องไม่่ทำาคือลดม่าตั้รฐาน

คุณภาพื่คนเข้้าเรียนคร่	 เพราะจะกั่อผู้ลร�ายต่อคุณ์ภาพกัารศึกัษาขีอง

ปิระเที่ศไปิอีกัยาวินานมัากั	ปิระเที่ศที่ี�มัีคุณ์ภาพกัารศึกัษาชั�นนำาขีองโลกั	

เช่น	ฟินแลนด์	 สิงคโปิร์	 จีน	ต่างกั็มัีแนวิที่างสร�างคุณ์ภาพคร้ด�วิยวิิธิีกัาร

ต่าง	ๆ	ที่ี�แยบยลมัากั	ได�แกั่

• ยกระด้บการศึึกษาข้องคร่	ให�ต�องจบปิรญิญาโที่	จากัหลกััส้ตร

ผู้ลติครที้ี่�เปิน็	Research-based	Curriculum	และมักีัารคัดเลอ่กั

คนที่ี�จะเขี�าศึกัษาเพ่�อเปิ็นคร้อย่างเขี�มังวิด	 นี�ค่อวิิธิีกัารขีอง

ฟินแลนด์

• ส้รรหาและค้ดเลอืกน้กเรยีนท่ีจะเข้้าเรยีนหล้กส้ต่ั้รคร่ ด้วิย

วิิธกีารเชิั้งรุก	ไม่ัใช่แค่ปิระกัาศรับสมัคัร	เป็ินวิิธิกีัารขีองสิงคโปิร์

• ดำาเนินการเชั้ิงรุก เพ่ืื่อดึงด่ดคนที่ทำางานในวิิชั้าชั้ีพื่อื่นอย่่

ชั้่วิงหนึ่งแล้วิ ม่าเป็นคร่ในส้าข้าที่ตั้้องการ	เช่น	สาขีาศิลปิะ	

เปิ็นวิิธิีกัารขีองสิงคโปิร์	
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• ให้ทุนการศึึกษาแก่เด็กเก่งท่ีได้ร้บค้ดเลือกให้เข้้าเรียนใน

หล้กส้่ตั้รผู้ลิตั้คร่	เปิ็นวิิธิีกัารขีองปิระเที่ศจีน	

• ทุกประเทศึท่ีคุณภาพื่การศึึกษาส้่งระด้บโลก เลือกคนมี่

ควิาม่ส้าม่ารถม่าฝึึกอย่างดี	ที่ั�งในด�านสาระวิิชา	ด�านกัารจัด

กัระบวินกัารเรียนร้�	 ควิามัมัีแรงบันดาลใจรักักัารเปิ็นคร้	 และ	

รักัศิษย์	สำาหรับออกัไปิที่ำาหน�าที่ี�คร้	และให�กัารตอบแที่นส้ง

•	 นอกัจากัฝึกัคร้อย่างดี	 และให�กัารตอบแที่นส้ง	 ให�เกัียรติยศ

ศักัดิ์ศรีในกัารเปิ็นคร้แล�วิ ย้งต้ั้องจ้ดบรรยากาศึการทำางาน 

ในโรงเรียนท่ีส้ร้างควิาม่สุ้ข้ควิาม่พื่ึงพื่อใจในการทำางาน  

ม่ีระบบเรียนร่้ในระหว่ิางปฏิบ้ติั้งาน และม่ีเส้้นทางควิาม่

ก้าวิหน้าในวิิชั้าชั้ีพื่	

“ปัระเที่ศึทีี่�การศึึกษาคุุณภาพสููง
และคุรูมีูคุุณภาพสููง

จะผู้ลิต้คุรูจำานำวินำจำากัดั
เที่�าทีี่�ต้�องการเที่�านัำ�นำ”
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ปัระสูบการณ์แก�ปัญัห้าขีาดัแคุลนำคุรูในำอังกฤษ

ในช่วิงที่ศวิรรษทีี่�	1990s	องักัฤษปิระสบควิามัขีาดแคลนครต่้อเน่�อง

รฐับาลนายกัรฐัมันตรี	โที่นี	แบลร์	แกั�ปัิญหาโดยกัารรณ์รงค์โฆษณ์าดงึดด้

คนเกั่งมัีควิามัเหมัาะสมัให�มัาเปิ็นคร้	ปิระสบควิามัสำาเร็จดียิ�งโดยใช�เวิลา		

5	ปิี	วิิธีการคือกำาหนดคนที่เป็นเป้าหม่ายในการจ่งใจเป็น 3 กลุ่ม่ คือ

(1) กลุม่่ท่ีตั้อ้งการเปน็คร ่(2) กลุม่่ท่ีม่องการเปน็ครเ่ปน็ทางเลอืกหน่ึง

(3) กลุ่ม่ท่ีไม่่เคยคิดจะเป็นคร่เลย	 กัารรณ์รงค์โฆษณ์าใช�ยุที่ธิศาสตร์

ตา่งกัันต่อแต่ละกัลุ่มั	สองกัลุม่ัแรกัใช�ยุที่ธิศาสตร์บอกัคุณ์ค่าที่างสังคมัใน

กัารเป็ินคร้	 กัารได�ที่ำางานกัับเด็กั	และกัารได�ที่ำางานในสาขีาวิิชาทีี่�ตนรักั	

ส่วินกัลุ่มัหลัง	 เน�นใช�แรงจ้งใจด�านกัารเงิน	 โดยเฉพาะต่อผู้้�มัีพ่�นฐานด�าน

คณ์ิตศาสตร์และวิิที่ยาศาสตร์	

มัีกัารโฆษณ์าปิระชาสัมัพันธ์ิเพ่�อสร�างควิามัร้�สึกัว่ิาวิิชาชีพคร้เป็ิน

อาชีพทีี่�มัฐีานะสง้ที่างสังคมั	มีัค่าตอบแที่นพิเศษสำาหรับครใ้นสาขีาทีี่�หายากั

และมัีกัารติดต่อที่างโที่รศัพที่์ถึงบุคคลเปิ้าหมัาย	 เพ่�อบอกัผู้ลปิระโยชน์ทีี่�

จะได�รับ	

มัีโครงกัาร	Teach	First	ที่ี�เลียนแบบโครงกัาร	Teach	for	America	

รับบัณ์ฑิตที่ี�สติปิัญญาส้ง	ผู้ลกัารเรียนดีเปิ็นพิเศษ	 เพ่�อไปิเปิ็นคร้	 2	ปิีใน

โรงเรียนที่ี�ผู้ลกัารเรียนตำ�า	

โครงกัารทีี่�ให�นำ�าหนักัมัากัทีี่�สุดค่อกัารดึงด้ดคนอายุ	 25	 ปีิขีึ�นไปิทีี่�

ต�องกัารเปิลี�ยนอาชีพให�หันมัาฝึกัอบรมัเพิ�มัเติมัเพ่�อเปิ็นคร้	 มีั	 Training	

and	Development	 Agency	 ขีองกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	 ที่ำาหน�าที่ี�ฝึกั		
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มัหีลกััสต้ร	6	เด่อนสำาหรบัคนที่ี�จบมัาในสายคณ์ติศาสตรแ์ละวิิที่ยาศาสตร์

และในชว่ิงวิิกัฤตเิศรษฐกัจิในช่วิงที่ศวิรรษ	2000s	มักีัารรณ์รงค์	“Bankers	

to	Teachers”	และรณ์รงค์ชักัชวินบัณ์ฑิตเกัรดส้งไปิเปิ็นคร้	โปรดส้้งเกตั้

นะคร้บ วิ่าเข้าเน้นดึงด่ดคนท่ีจบม่าในส้าข้าหล้ก ม่าฝึึกเทคนิค 

การเป็นคร่เพื่ื่อให้ได้คร่คุณภาพื่ส้่ง	

	

เต้รียมูคุรูแห้�งศึต้วิรรษทีี่� 21

มัีปัิญหาที่ั�วิโลกั	 ว่ิากัารศึกัษาเพ่�อกัารผู้ลิตคร้พัฒนาไม่ัที่ัน	

กัารเปิลี�ยนแปิลงด�านกัารศึกัษา	ปิระเที่ศทีี่�เพลี�ยงพลำ�ามัากัค่อปิระเที่ศ	

ที่ี�ปิล่อยให�มัหาวิิที่ยาลัยผู้ลิตคร้โดยไม่ัคำานึงถึงจำานวินควิามัต�องกัาร		

ที่ำาให�ผู้ลิตคร้ล�นตลาด	 ฉุดคุณ์ภาพคร้ให�ตำ�าลง	 นอกัจากันั�น	 หลักัส้ตร	

ผู้ลิตคร้มัักักัวิ�าง	 ไมั่โฟกััสทีี่�ควิามัร้�และที่ักัษะทีี่�สำาคัญ	 บัณ์ฑิตทีี่�ผู้ลิตจึง	

เป็ินครค้ณุ์ภาพตำ�า	ประเทศึท่ีการศึกึษาคณุภาพื่ส้ง่และครมี่่คณุภาพื่ส้ง่

ผู้ลิตั้คร่จำานวินจำาก้ดเท่าที่ตั้้องการเท่าน้�น	

ประเทศึท่ีการศึึกษาม่ีคุณภาพื่ส้่งแก้ปัญหาเร่ืองการผู้ลิตั้คร่

ส้องแนวิ แนวิแรก แก้ท่ีส้ถาบ้นหรือระบบผู้ลิตั้คร่โดยตั้รง	 ได�แก่ั		

แนวิที่ี�เล่าในหวัิขี�อ	“ปิระสบกัารณ์์แกั�ปัิญหาขีาดแคลนครใ้นองักัฤษ”	ขี�างบน	

วิิธิีกัารดังกัล่าวิสร�างกัารแข่ีงขัีนกัับระบบผู้ลิตคร้ตามัปิกัติ	 ที่ำาให�ระบบ	

ผู้ลิตคร้ตามัปิกัติต�องปิรับตัวิ	ผู้ลิตคร้ที่ี�มัีคุณ์ภาพส้งขีึ�น
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ปิระเที่ศทีี่�ยกัมัาเป็ินตัวิอย่างในกัารผู้ลิตคร้แห่งศตวิรรษทีี่�	 21	ค่อ

ฟินแลนด์และสิงคโปิร์

ฟินแลนด	์เน�นหลักัส้ตรผู้ลิตคร้แบบ	Research-based	นักัศึกัษา

เรยีนที่ฤษฎกีัารศกึัษาควิบค้ไ่ปิกัับวิิธิวิีิที่ยาวิิจยั	และฝกึัออกัแบบวิจิยัและ

ที่ำาวิิจัยในชั�นเรียน	 เน�นเรียนแบบฝึกังาน	มัีกัารเรียนแบบปิฏิบัติหน�าที่ี�คร้

ในโรงเรียนตัวิอย่างทีี่�มัคีวิามัร่วิมัมัอ่กับัมัหาวิิที่ยาลัย	ภายใต�กัารนิเที่ศขีอง

คร้สอนเกั่ง	(Master	Teacher)	ขีองโรงเรียน	ใช�เวิลาร�อยละ	15	-	25	ขีอง

เวิลาในหลกััสต้ร	นกััศึกัษาครต้�องฝึกัทัี่กัษะปิระเมันินกััเรยีน	ที่กััษะกัารสอน

นักัเรียนที่ี�ต�องกัารควิามัช่วิยเหล่อพิเศษ	ที่ักัษะพัฒนาหลักัส้ตร	มัีควิามัร้�

แนน่ในสาระวิิชา	รวิมัที่ั�งมัทีี่กััษะในกัารจดักัารเรยีนร้�แบบเรยีนเปิน็ทีี่มั	และ

เรียนโดยใช�ปิัญหาเปิ็นฐาน	

ส้ิงคโปร์	เริ�มัโครงกัาร	TE21	(Teacher	Education	Model	for	the	

21st	Century)	ในปิี	2009	เพ่�อสร�างคร้แห่งศตวิรรษที่ี�	21	ที่ี�มัีที่ักัษะสร�าง

สภาพแวิดล�อมักัารเรยีนร้�ที่ี�เอ่�อให�นกััเรยีนพฒันาที่กััษะแหง่ศตวิรรษที่ี�	21	

ลักัษณ์ะขีอง	TE21	มัีดังต่อไปินี�	

•	 มัขีี�อกัำาหนดชดัเจนว่ิาบณั์ฑิตต�องร้�และที่ำาอะไรได�บ�างในแต่ละ

วิิชา

•	 โปิรแกัรมัผู้ลิตคร้รับผู้ิดรับชอบต่อสมัรรถนะขีองบัณ์ฑิต

•	 มัีกัารฝึกัปิฏิบัติในชั�นเรียนภายใต�กัารนิเที่ศตั�งแต่ปิีแรกัขีอง	

กัารศึกัษา
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•	 สถาบนัผู้ลติครม้ัส่ีวินเป็ินพี�เลี�ยงครใ้หม่ัในกัารที่ำางานที่ี�โรงเรียน

•	 ผู้้�จะเปิ็นคร้มัีที่ักัษะด�านกัารเรียนกัารสอนที่ี�กัวิ�าง	 รวิมัถึงที่ักัษะ

กัารจดักัารเรยีนร้�แบบเน�นควิามัร่วิมัมัอ่	(Cooperative	Learning	/	

Team	Learning)	และเน�นกัารตั�งคำาถามั	(Inquiry-based)

•	 ผู้้�จะเปิ็นคร้มัีที่ักัษะใช�	ไอซีที่ี	ช่วิยจัดกัารเรียนร้�

•	 คร้มัีที่ักัษะใช�ขี�อมั้ลและกัารปิระเมัินเปิ็นตัวิชี�แนวิที่างจัดกัาร

เรียนร้�

•	 ส่งเสริมักัารเรียนร้�โดยกัารรับใช�สังคมั	(Service	Learning)	เพ่�อ

ให�ครร้้�จกััชุมัชน	และผู้มัขีอเพิ�มัเตมิัว่ิา	เพ่�อสร�างจิตสำานึกัเหน็แก่ั

สังคมั	(Social	Mind)	ในผู้้�เปิ็นคร้

•	 ผู้้�จะเปิ็นคร้ฝึกัที่ักัษะกัารวิิจัยเพ่�อจะได�ที่ำางานเปิ็นคร้โดยใช�

ขี�อมั้ลหลักัฐานในกัารวิินิจฉัยและแกั�ปิัญหา

“คุรูต้�องการระบบสูนัำบสูนุำนำการเรียนำรู�
ต้�อเนืำ�องต้ลอดัการปัระกอบอาชีีพคุรู 
รวิมูทัี่�งต้�องเต้รียมูทัี่กษะและฉันำที่ะ
การเรียนำรู�ต้ลอดัชีีวิิต้ให้�แก�คุนำทีี่�

เต้รียมูปัระกอบวิิชีาชีีพคุรู”
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การพัฒนำาวิิชีาชีีพคุรู

ตั้าม่หล้กการพื่้ฒนาเป็น “ผู้่้เชั้ี่ยวิชั้าญ” ตั้้องการเวิลาฝึึกฝึน 

10,000 ชั้้่วิโม่งข้ึ�นไป คร่ก็อย่่ในส้ภาพื่เดียวิก้น กวิ่าจะพื่้ฒนาเป็นคร่

ท่ีเก่งได้ก็ต้ั้องใช้ั้เวิลาส้้่งส้ม่ประส้บการณ์ แต่ั้คร่ยากกวิ่า ตั้รงท่ีเด็ก

เปลีย่น ส้าระวิชิั้าเปลีย่น ส้ภาพื่ส้ง้คม่เปลีย่น และเทคโนโลยเีปลีย่น

คร่จึงตั้้องเรียนร่้ตั้่อเน่ืองไม่่ส้ิ�นสุ้ด กล่าวิใหม่่วิ่า คร่ตั้้องการระบบ

ส้น้บส้นุนการเรียนร่้ตั้่อเนื่องตั้ลอดการประกอบอาชั้ีพื่คร่ รวิม่ท้�ง

ตั้้องเตั้รียม่ท้กษะและฉ้นทะการเรียนร่้ตั้ลอดชีั้วิิตั้ให้แก่คนท่ีเตั้รียม่

ประกอบวิิชั้าชั้ีพื่คร่ 

ขี�อควิามัในย่อหน�าบน	ใช�ได�ต่อทีุ่กัวิิชาชีพ

ปิระเที่ศที่ี�คุณ์ภาพกัารศึกัษาอย่้ในระดับชั�นนำาขีองโลกั	 ต่างกั็มัี

ระบบกัารพัฒนาวิิชาชพีครที้ี่�เขี�มัแข็ีงเอาจริงเอาจงั	ทัี่�งระดบัก่ัอนเขี�าส่้กัาร

ที่ำางาน	ตอนเริ�มังานคร้	1	-	2	ปิีแรกั	และระหวิ่างกัารเปิ็นคร้	

ขีอยำ�าว่ิา	 นี�ค่อระบบสนับสนุนให�คร้สามัารถรับมั่อกัับงานที่ี�ยากั	

ที่�าที่าย	และมัคีวิามัคาดหวิงัสง้ได�	โดยหลกัักัารสำาคญัคอ่	มักีัารดำาเนนิกัาร

อย่างเปิ็นระบบ	มัีกัระบวินกัารพัฒนาบ้รณ์ากัารอย่้ในกัารที่ำางานปิระจำา	

และจัดให�คร้ดำาเนินกัารเปิ็นที่ีมั	หร่อช่วิยเหล่อกััน	

หลักักัารสำาคัญค่อ	ต�องไมั่ปิล่อยให�คร้ตะเกีัยกัตะกัายเอาเองแบบ

โดดเดี�ยวิ	 ต�องไมั่สร�างวิัฒนธิรรมัอิสรภาพและควิามัเปิ็นตัวิใครตัวิมััน	

ที่างวิิชากัารขีองคร้	ที่ี�คร้เปิ็นอิสระแบบผู้ิด	ๆ	แบบอเมัริกััน	ค่อ	ไมั่ยอมัรับ
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กัารเขี�าสังเกัตกัารณ์์ชั�นเรียนซึ�งกัันและกััน	เพ่�อให�	Feedback	เปิ็นขี�อมั้ล

สำาหรบัปิรับปิรุงที่กััษะกัารจดักัารชั�นเรยีน	ซึ�งมัผีู้ลร�ายตอ่ชวิีิตคร	้คอ่	ที่ำาให�

ไมัม่ักีัลไกัช่วิยเหลอ่กัารพัฒนาตนเองต่อเน่�อง	ที่ี�ฝรั�งเรยีกัว่ิา	Professional	

Development	

กัารพัฒนาคร้มัี	 2	 แนวิ	 ค่อ จ้ดการฝึึกอบรม่ ที่ี�อาจเรียกัวิ่า	

Training-based	Professional	Development	 กัับ การจ้ดให้ม่ีระบบ

เรียนร่้ฝัึงแฝึงอย่่ในการทำางาน	 ที่ี�อาจเรียกัว่ิา	 Learning-based	

Professional	Development	และมัีศัพที่์เฉพาะวิ่า	PLC - Professional 

Learning Community

ขีอยกัตัวิอย่างวิิธิีกัารขีองปิระเที่ศทีี่�เด่นด�านกัารพัฒนาวิิชาชีพคร้	

ดังต่อไปินี�

ญี่ปุ่น	 ใช�ระบบ	 “Lesson	 Study	Group”	 ซึ�งกั็ค่อ	 PLC	 นั�นเอง		

โดยครใ้นโรงเรยีนกัลุม่ัหนึ�งรวิมัตัวิกัันกัำาหนดเปิา้หมัายกัารเรยีนร้�ขีองศษิย์

ที่ี�คร้ต�องกัารบรรลุ	 ร่วิมักัันตรวิจสอบวิิธิีกัารที่ี�ใช�อย้่เดิมั	และคิดหาวิิธิีกัาร

ใหมั่หร่อปิรับปิรุงวิิธิีกัารเดิมั	 ตามัด�วิยกัารนำาไปิปิฏิบัติขีองคร้แต่ละคน	

และมัีเพ่�อนคร้ไปินั�งสังเกัตกัารณ์เ์กับ็ขี�อมั้ลสิ�งที่ี�เกัดิขีึ�นในชั�นเรียน	(Open	

Classroom)	สำาหรบันำามัาให�	Feedback	แก่ัเพ่�อนครใ้นที่มีั	 เพ่�อให�เพ่�อนคร้

ปิรับปิรุงวิิธิีสอนขีองตน	 ขัี�นตอนสุดที่�ายขีองกัิจกัรรมั	 “Lesson	 Study	

Group”	คอ่กัารที่บที่วินหลกัักัารหรอ่ที่ฤษฎีทีี่�ใช�	และครใ้นที่มีัใช�ที่ฤษฎีนั�น

ในที่างปิฏิบัติได�อย่างถ้กัต�องเหมัาะสมัอย่างไร	 เพ่�อนำาไปิส้่กัารปิรับปิรุง

พัฒนาต่อเน่�อง	
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จีน	สร�างวิัฒนธิรรมัเปิิดเผู้ยชั�นเรียน	เปิ็นส่วินหนึ�งขีองระบบรับผู้ิด

รบัชอบที่างวิิชาชีพ	(Professional	Accountability)	และระบบรับผู้ดิรับชอบ

ต่อสาธิารณ์ะ	(Public	Accountability)	แต่ละโรงเรียนจัดกัิจกัรรมั	“กัลุ่มั

เรียนร้�ขีองคร้”	 (Teacher	 Study	Group)	 เปิ็นกัลุ่มัตามัรายวิิชา	นำาโดย	

คร้สอนเก่ัง	 (Master	 Teacher)	 โดยจัดทุี่กัสัปิดาห์	 เน�นกัารปิรึกัษาหาร่อ

กัันเร่�องหลักัส้ตร	กัารเตรียมักัารสอน	และแนวิที่างปิรับปิรุงชั�นเรียน	และ

มัีช่องโที่รที่ัศน์คร้	สำาหรับช่วิยส่งเสริมักัารพัฒนาวิิชาชีพคร้

ส้ิงคโปร์	 กัำาหนดนโยบาย	 ให�คร้ทีุ่กัคนมัีเวิลาปิีละ	 100	 ชั�วิโมัง		

เพ่�อกัารพัฒนาวิิชาชีพขีองตน	 โดยที่ี�คร้อาจใช�เวิลาดังกัล่าวิได�หลาย	

ร้ปิแบบ	เช่น	รับกัารฝึกัอบรมัที่ี�	NIE	(National	 Institute	of	Education)	

ด�านสาระวิิชาและวิิธิีจัดกัารเรียนกัารสอน	ซึ�งกัารฝึกัอบรมันี�อาจนำาไปิส้่

กัารเรียนต่อระดับที่ี�ส้งขีึ�นไปิ	แต่เวิลาดังกัล่าวิส่วินใหญ่ใช�จัดกัารเรียนร้�

ขีองครใ้นโรงเรียนนั�นเอง	โดยมีัครที้ี่�ร้�สภาพขีองโรงเรียนและปิระเด็นทีี่�ควิร

มักีัารเรยีนร้�เพ่�อปิรับปิรุงกัารเรยีนกัารสอน	เปิน็ผู้้�จัดกัระบวินกัารสนับสนุน

เช่น	จัดวิงเรียนร้�เร่�อง	PBL	(Project-based	Learning)	เร่�องกัารใช�ไอซีที่ี

ในชั�นเรียน	เปิน็ต�น	และมักััมีักัารจัดกัารวิิจัยปิฏิบตักิัาร	(Action	Research)	

ในชั�นเรียน	 เพ่�อค�นหาวิิธิีกัารบรรลุผู้ลตามันโยบาย	Thinking	Schools,	

Learning	Nation	และ	Teach	Less,	Learn	More	นอกัจากันั�นสิงคโปิร์

ยังมัีระบบ	“คร้สอนเกั่ง”	(Master	Teacher)	ในทีุ่กัโรงเรียน	ที่ำาหน�าที่ี�เปิ็น

พี�เลี�ยง	(Mentor)	ให�แกั่คร้ใหมั่และเพ่�อนคร้ที่ี�ต�องกัารคำาแนะนำา	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 137

“ปัระเที่ศึทีี่�คุุณภาพการศึึกษาสููงใชี�
ยุที่ธิศึาสูต้ร์สูร�าง ‘กระบวินำทัี่ศึน์ำพัฒนำา’ 
(Growth Mindset) ในำขีณะทีี่�ในำปัระเที่ศึ
ทีี่�มีูคุุณภาพการศึึกษาต้ำ�า คุรูและคุนำในำ
วิงการศึึกษามีู ‘กระบวินำทัี่ศึน์ำห้ยุดันิำ�ง’

(Fixed Mindset)”

ผู้มัตีควิามัวิ่า	ปิระเที่ศที่ี�คุณ์ภาพกัารศึกัษาส้ง	ใช�ยุที่ธิศาสตร์สร�าง	

“กัระบวินที่ัศน์พัฒนา”	 (Growth	Mindset)	 ในคร้	 ในขีณ์ะที่ี�ในปิระเที่ศที่ี�

คณุ์ภาพกัารศกึัษาตำ�า	ครแ้ละคนในวิงกัารศกึัษามั	ี“กัระบวินทัี่ศน์หยุดนิ�ง”	

(Fixed	Mindset)	และขีอเพิ�มัเติมัวิ่า	ผู้้�บริหารโรงเรียนต�องเปิ็นผู้้�นำา	และ

เขี�าร่วิมักัระบวินกัารเรียนร้�ต่าง	ๆ	ที่ี�กัล่าวิมัาแล�วิ	

ขีอยำ�าวิ่า	กัารพัฒนาคร้ปิระจำากัาร	ต�องที่ำาอย่างเปิ็นระบบ	 เน�นที่ำา

ในโรงเรียนเองเปิ็นส่วินใหญ่	(ร�อยละ	80	-	90)	และต�องมัีกัารปิระเมัินวิ่า

กั่อผู้ลดีต่อนักัเรียนเพียงใด	 เพ่�อปิรับปิรุงวิิธิีกัารพัฒนาคร้เพ่�อศิษย์		

พัฒนาจิตใจให�เปิ็นคร้ที่ี�รักัศิษย์	
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การปัระเมิูนำและคุ�าต้อบแที่นำ

กัารปิระเมัินคร้มัีหลายแนวิคิด	 และมัีกัารปิระเมัินหลายแบบ		

ที่ี�บางปิระเด็นมัีควิามัเช่�อและวิิธิีปิฏิบัติต่างกัันอย่างขีั�วิตรงกัันขี�ามั		

ในปิระเที่ศที่ี�ต่างกั็มัีระบบกัารศึกัษาโดดเด่นระดับโลกั	

แบบแรกัเปิ็นกัารปิระเมัินเพ่�อพัฒนา	 ใช�กัารปิระเมัินเปิ็นขี�อมั้ล	

Feedback	 ส้่กัารออกัแบบและดำาเนินกัารพัฒนาคร้หร่อพัฒนาตัวิเอง		

กัารปิระเมัินแบบนี�เปิ็น	Assessment	หร่อ	Appraisal	ไมั่ใช่	Evaluation	

คำาเต็มัค่อ	Formative	Assessment	

กัารปิระเมันิแบบที่ี�ไมัค่วิรที่ำา	คอ่ปิระเมันิเพ่�อด้วิา่คร้ดำาเนินกัารตามั

รายละเอียดวิิธิีกัารและขี�อบังคับที่ี�กัำาหนดหร่อไมั่	ที่ี�เรียกัวิ่า	Compliance	

Appraisal	เพราะจะเปิ็นตัวิปิิดกัั�นควิามัสร�างสรรค์ขีองคร้	

ส้ิง่ท่ีควิรทำาคอื Performance Appraisal เพ่ืื่อเป็นข้้อม่่ลข้บ้เคลือ่น

ยกระด้บคุณภาพื่การทำาหน้าทีค่ร ่และการพื่ฒ้นาตั้ว้ิคร	่ซึ�งในปิระเที่ศ

ญี�ปิุ่นและนอร์เวิย์ใช�กัารปิระเมัินโรงเรียน	หร่อทีี่มัคร้	 ไมั่ปิระเมัินคร้เปิ็น	

รายคน	ปิระเดน็ว่ิา	ควิรผู้ก้ัผู้ลกัารปิระเมันิเขี�ากัับควิามัดคีวิามัชอบหรอ่ไมั่

เปิ็นเร่�องทีี่�ถกัเถียงกัันโดยไม่ัมัีขี�อยุติตายตัวิ	 เช่น	 ฟินแลนด์และแคนาดา

ไม่ัใช�ระบบให�โบนสัตามัผู้ลกัารปิระเมันิ	สว่ินสงิคโปิร	์เซี�ยงไฮ�	และครึ�งหนึ�ง

ขีองปิระเที่ศในกัลุ่มั	OECD1	มัีระบบโบนัสคร้

องค์กัารเพ่�อควิามัร่วิมัมั่อและกัารพัฒนาที่างเศรษฐกัิจ	หร่อ	โออีซีดี	(Organisation	for	Economic	

Co-operation	and	Development	-	OECD)	เป็ินองค์กัรระหว่ิางปิระเที่ศขีองกัลุม่ัปิระเที่ศทีี่�พฒันาแล�วิ

1
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ขี�อสรปุิจากั	2011	International	Summit	on	the	Teaching	Profession	

ที่ี�นิวิยอร์กั	 เสนอว่ิา	Performance	Appraisal	 ต่อคร้เป็ินรายคน	ควิรที่ำา	

เปิ็นส่วินหนึ�งขีองระบบกัารพัฒนาคร้	 ดำาเนินกัารโดยคนที่ี�มัีทัี่กัษะในกัาร

ปิระเมิันกัารสอน	ปิระเมิันกัารที่ำาหน�าทีี่�คร้อย่างครบด�าน	 ไมั่ใช่เพียงด้ทีี่�	

ผู้ลสอบขีองนักัเรียน	

ปิระเที่ศที่ี�เขีายกัเปิ็นตัวิอย่างค่อสิงคโปิร์	 ซึ�งมัีระบบปิระเมัินและ	

กัารตอบแที่นพิเศษดังนี�

• คร่ทุกคนได้ร้บการประเม่ินแบบ Performance Appraisal		

ปิีละครั�ง	 โดยกัลไกักัารปิระเมิันในโรงเรียน	 โดยวัิดบที่บาที่กัาร

ที่ำาให�นกััเรยีนเกิัดกัารพัฒนาครบด�าน	กัารตดิตอ่ปิระสานงานกัับ

พ่อแมั่ผู้้�ปิกัครอง	 ชุมัชน	 บที่บาที่ในกัารพัฒนาคร้ในโรงเรียน		

กัารริเริ�มักัารเรยีนร้�แบบใหม่ั	ๆ 	กัารที่ำาปิระโยชน์แก่ัโรงเรยีน	และ

แกั่เพ่�อนคร้	

• เป้าหม่ายข้องการประเม่นิ	เพ่�อกัระตุ�นให�เกิัดกัารเสวินาระหว่ิาง

ครกั้ับ	Supervisor	อย่างสมัำ�าเสมัอ	เพื่ือ่ช่ั้วิยให้ครท่กุคนพื่ฒ้นา

ตั้นเอง และติั้ดตั้าม่การเปลีย่นแปลงได้ท้น	

• ผู้ลข้อง Performance Appraisal ที่ดีจะชั้่วิยให้ได้ร้บโบน้ส้  

ร้อยละ 10 - 30 ข้องเงินเดือน 1 ปี 

• คร่ทุกคนต้ั้องเขี้ยนเป้าการพ้ื่ฒนาตั้นเองในแต่ั้ละปีการศึึกษา

มัีสิที่ธิิใช�เวิลาที่ำางานปีิละ	 100	 ชั�วิโมังเขี�าร่วิมักิัจกัรรมัเพ่�อ	

พัฒนาตนเอง	(Professional	Development)	ให�เขี�าเป้ิาดงักัลา่วิ

กัารเขี�าร่วิมักัิจกัรรมัพัฒนาตนเองนี�	 หากัมัีค่าใช�จ่ายก็ัสามัารถ
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ย่�นขีอได�	 มัีกัารที่บที่วินตรวิจสอบกัารดำาเนินกัารตามัเปิ้าปิีละ		

2	 ครั�ง	 กัารที่บที่วินตรวิจสอบนี�เพ่�อค�นหาจุดแขี็งและจุดที่ี�ต�อง

ปิรับปิรุงขีองคร้แต่ละคน	(Formative	Assessment)	สำาหรับใช�

เปิ็นเปิ้าขีองกัารพัฒนาขีองตนเอง	จะเห็นว่ิากัระบวินกัารนี�เปิ็น

กัลไกัช่วิยเหล่อคร้ให�สามัารถพัฒนาตนเองได�	 มัากักัวิ่ากัาร	

ไล่จับผิู้ด	หร่อหาที่างกัำาจัดคร้ที่ี�ด�อยควิามัสามัารถ	ผู้ลขีองกัาร

ที่บที่วินนี�	จะชว่ิยให�คร้สามัารถเขีียนเป้ิาพัฒนาตนเองในปีิตอ่ไปิ

ได�อย่างเหมัาะสมั	เปิ็นคุณ์ต่อตนเอง	

การกระจายคุรู

การกระจายครเ่ป็นปัจจย้ส้ำาค้ญข้องคณุภาพื่และควิาม่เส้ม่อภาค

ทางการศึึกษา หากัไมัม่ักีัารจดักัารที่ี�ด	ีโรงเรยีนและพ่�นทีี่�ทีี่�มัคีวิามัต�องกัาร

คร้ดีส้งที่ี�สุด	จะเปิ็นที่ี�ที่ี�ขีาดแคลนคร้ที่ี�สุด	

การกระจายคร่มี่ 2 ประเด็น คือ การกระจายเชั้ิงจำานวิน ก้บ

การกระจายเชั้ิงคุณภาพื่

ตามัในหนังสอ่เล่มันี�	ปิระเที่ศทีี่�เอาใจใสก่ัระจายครต้ามัคุณ์ภาพ	ค่อ

จดัให�ครท้ี่ี�มัปีิระสบกัารณ์์และควิามัสามัารถต่างกัันกัระจายไปิตามัโรงเรยีน

อย่างเที่่าเที่ียมักัันค่อ	สิงคโปิร์	และมัณ์ฑลเซี�ยงไฮ�ขีองจีน	

มัาตรกัารกัระจายคร้ไปิยังพ่�นทีี่�ยากัจน	 ห่างไกัล	ที่ี�ปิระเที่ศทีี่�เปิ็น

ผู้้�นำาขีองโลกัด�านคุณ์ภาพกัารศึกัษาใช�	ได�แกั่
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• ให้ทุนการศึกึษาเพื่ือ่ดึงดด่คนจากพื่ื�นท่ีท่ีต้ั้องการคร ่ให้เข้้า

ม่าเรียนคร่และกล้บไปทำางานในพื่ื�นท่ีน้�น	 เปิ็นมัาตรกัารทีี่�

ปิระเที่ศจีนใช�	และ	กัสศ.	ขีองไที่ยจะเริ�มัดำาเนินกัารในปิี	2563	

• ให้เงนิเพ่ิื่ม่พื่เิศึษแก่คร่ในพื่ื�นท่ีห่างไกล	ใช�ในฟินแลนด์	ญี�ปิุน่

ออสเตรเลีย	 และอีกัหลายปิระเที่ศที่ั�วิโลกั	ปิระเที่ศจีนเพิ�มัให�		

ร�อยละ	10	ขีองเงินเด่อน	

•	 มัีบ�านพักัให�	เปิ็นมัาตรกัารขีองปิระเที่ศจีน	

•	 มัีระบบพัฒนาคร้ผู้่านกัารศึกัษาที่างไกัล	

•	 จัดให�โรงเรียนในพ่�นที่ี�ห่างไกัลร่วิมัมั่อกัันเปิ็นกัลุ่มั	มัีที่รัพยากัร

กัลางสำาหรับใช�ร่วิมักััน	

“ระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงต้�องเป็ันำระบบทีี่�
ดึังดูัดัคุนำดีัมีูคุวิามูสูามูารถ และรักอาชีีพคุรู 

เขี�ามูาเปัน็ำคุรู และดึังดูัดัไวิ�ให้�อยู�ในำ
อาชีีพนีำ�นำานำห้รือต้ลอดัชีีวิิต้การที่ำางานำ”
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เสู�นำที่างอาชีีพและบที่บาที่ผูู้�นำำา

ระบบกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งต�องเปิ็นระบบทีี่�ดึงด้ดคนดีมัีควิามั

สามัารถ	และรักัอาชีพคร้	เขี�ามัาเปิ็นคร้	และดึงด้ดไวิ�ให�อย้่ในอาชีพนี�นาน

หร่อตลอดชีวิิตกัารที่ำางาน	

นั�นหมัายควิามัว่ิา	 ต�องมีักัารออกัแบบเส�นที่างควิามักั�าวิหน�าใน

อาชีพ	ตลอดเวิลากัวิ่า	 30	ปิี	 ขีองกัารที่ำางานเปิ็นคร้	 โดยที่ี�คนดีมัีควิามั

สามัารถส้ง	 ย่อมัต�องกัารแสดงควิามัสามัารถ	 มีัโอกัาสแสดงภาวิะผู้้�นำา	

ขีองตน	ที่ั�งในชั�นเรียน	ในโรงเรียน	ในระบบกัารศึกัษาภาพใหญ่	ในชุมัชน	

และในสังคมัวิงกัวิ�าง	

ประเทศึท่ีมี่ระบบนี�ชั้้ดเจนท่ีสุ้ดคือส้ิงคโปร์ โดยมี่เส้้นทางส่่้

การเป็นผู้่้นำา 3 เส้้นทาง คือ 1) เป็นคร่ส้อนเก่ง (Master Teacher)  

2) เปน็ครเ่กง่วิชิั้า (Subject Specialist) 3) เปน็ครใ่หญ	่ที่ั�งสามัเส�นที่าง

นี�ค่าตอบแที่นเที่่ากััน	และเปิ็นควิามัสำาเร็จที่างวิิชาชีพที่ี�เที่่าเที่ียมักััน	

ระบบเส�นที่างอาชีพคร้ที่ี�ผู้ิดค่อ	 ยกัย่องสายบริหารส้งกัว่ิา	 และ	

มัอบหมัายงานด�านกัารบริหารที่ี�มัีขีั�นตอนมัากัมัายจนไมั่ได�ที่ำาหน�าที่ี�ผู้้�นำา

เพ่�อผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิที่างกัารเรียนขีองนักัเรยีน	ผู้ลสุดที่�ายคอ่	คุณ์ภาพกัารศึกัษา

ขีองปิระเที่ศตกัตำ�า	

สิงคโปิร์มัีนโยบายและระบบทีี่�ชัดเจนในเร่�องเส�นที่างอาชีพคร้	 ค่อ

ดงึดด้คนดมีัคีวิามัสามัารถมัาเป็ินคร	้และสนับสนนุให�ได�แสดงควิามัสามัารถ

แสดงผู้ลงาน	 ยกัระดับควิามัสามัารถและผู้ลงานขีึ�นไปิตลอดเส�นที่าง	

กัารเปิ็นคร้	 รวิมัทัี่�งมัีโอกัาสแสดงภาวิะผู้้�นำาตามัควิามัถนัดขีองตน	ที่ำาให�
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เกัิดควิามัพึงพอใจในงาน	(Job	Satisfaction)	มัีกัารออกัแบบสอบถามัคร้

สงิคโปิรว์ิา่	อย้ใ่นวิิชาชพีนี�เพราะอะไร	คำาตอบคอ่	รายได�ด	ีบรรยากัาศและ

วิัฒนธิรรมักัารที่ำางานในโรงเรียนดี	 เปิ็นวัิฒนธิรรมัเชิงบวิกั	 มีัเปิ้าหมัายทีี่�

ส้งส่ง	และมัีโอกัาสกั�าวิหน�าที่างวิิชาชีพ	

จนีแบ่งครเ้ป็ิน	4	ระดบั	ผู้ลงานสำาหรบัเล่�อนระดับคอ่คณุ์ภาพกัารสอน

และกัารเปิ็นพี�เลี�ยงคร้ที่ี�อ่อนอาวิุโส	 ในระดับส้งสุดต�องมัีผู้ลงานวิิจัยและ	

ตีพิมัพ์	เมั่�อเส�นที่างอาชีพคร้ส้งขีึ�น	คร้จะที่ำาหน�าที่ี�กัวิ�างขีึ�น	เช่น	ออกัแบบ

หลักัส้ตร	พัฒนาวิิชาชีพคร้	 และสนับสนุนคร้คนอ่�น	 ๆ	 ในโรงเรียน	 พ่�นทีี่�		

และมัณ์ฑล	คร้ดีเด่นจะได�รับกัารยกัย่องในวิันคร้แห่งชาติ	

ฟินแลนด์ต่างจากัจีนเพราะเปิ็นปิระเที่ศเล็กั	 และโครงสร�าง	

วิิชาชีพคร้เปิ็นโครงสร�างที่ี�แบนราบ	 (Flat)	 และค่าตอบแที่นกั็ไม่ัส้งมัากั		

แต่คร้ก็ัมัีควิามัรับผิู้ดชอบส้งต่อกัารวิางแผู้นหลักัส้ตร	ด้แลและปิระเมัิน

ควิามักั�าวิหน�าขีองศิษย์	กัารได�รับควิามัคาดหวิังส้ง	และได�รับกัารยกัย่อง

ส้งจากัสังคมั	 โดยมัีอิสระในกัารที่ำางาน	 เปิ็นเคร่�องจรรโลงใจให�คนอยากั

เป็ินคร้	 โดยทีี่�เวิลาสอนในชั�นเรียนขีองแต่ละวัินสั�น	คร้จงึมัเีวิลาที่ำางานอ่�น	ๆ		

ที่ี�ส่งเสริมักัารเรียนร้�ขีองศิษย์	 และพัฒนาวิิชาชีพขีองตนเองและเพ่�อนคร้	

ค่อคร้ฟินแลนด์พัฒนาวิิชาชีพทัี่�งด�านลึกัและด�านกัวิ�าง	 ในด�านกัวิ�างค่อ	

ที่ำางานร่วิมักัับระบบกัารศึกัษา	 ชุมัชน	 และสังคมัด�วิย	 เพ่�อกัารพัฒนา

นักัเรียน	

ห้วิใจส้ำาค้ญคือ ตั้้องจ้ดระบบวิิชั้าชั้ีพื่คร่ให้เป็น Knowledge-

based Profession ซึ่ึ่งหม่ายควิาม่วิ่า ตั้้องม่ีการเรียนร่้อย่่ตั้ลอดเวิลา

ระบบเส้้นทางวิิชั้าชั้ีพื่ตั้้องใชั้้หล้กการนี� 
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ในสหรฐัอเมัริกัา	ในหลายกัรณี์	สหภาพครต้ั�งหน�ารกััษาผู้ลปิระโยชน์

ขีองคร้	 โดยไมั่สนใจเร่�องคุณ์ภาพผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิที่างกัารเรียนร้�	 สหภาพคร้

กัลายเปิ็นอุปิสรรคขีองคุณ์ภาพกัารศึกัษา	แต่ในฟินแลนด์	และแคนาดา	

สหภาพคร้เปิ็นภาคีพัฒนาคุณ์ภาพกัารศึกัษาอย่างได�ผู้ลดี	

ผู้มัขีอยำ�าบที่บาที่ผู้้�นำาขีองคร้	 3	 เส�นที่างอาชีพคร้ขีองสิงคโปิร์วิ่า	

ระบบกัารศึกัษาเป็ินระบบทีี่�ซับซ�อนและเปิลี�ยนแปิลงอย่้ตลอดเวิลา	

(Complex	Adaptive	Systems)	กัารออกัแบบโครงสร�างวิิชาชีพคร้แบบ

สิงคโปิร์	เปิ็นกัารร้�เที่่าที่ันธิรรมัชาติขีองระบบกัารศึกัษา

พัฒนำาผูู้�บริห้ารโรงเรียนำ

ระบบกัารศึกัษาในปิระเที่ศที่ี�คุณ์ภาพกัารศึกัษาตำ�ามัักัแกั�ปิัญหา

แบบซำ�าเติมัควิามัผู้ิดพลาด	โดยควิามัตั�งใจดี	ค่อ	 ระบบบริหารส่วินกัลาง

เขี�าไปิกัำาหนดมัาตรฐานและวิิธีิกัารดำาเนินกัารในโรงเรียน	 แล�วิคร้และ	

ผู้้�บริหารต�องส่งรายงานต่อส่วินกัลาง	 ระบบนี�พิส้จน์แล�วิพิส้จน์อีกัวิ่า

ปิระสบควิามัล�มัเหลวิ	

กัารพัฒนาผู้้�บริหารโรงเรียนเป็ินส่วินหนึ�งขีองระบบพัฒนาบุคลากัร

กัารศกึัษา	และระบบพฒันาคณุ์ภาพกัารศกึัษา	มัหีลกัักัารสำาคญั	สกััดจากั

ปิระสบกัารณ์์ขีองปิระเที่ศทีี่�มัีผู้ลสัมัฤที่ธ์ิิที่างกัารศึกัษาเปิ็นเลิศระดับโลกั	

ดังต่อไปินี�	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 145

• ผู้่้บริหารโรงเรียนตั้้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้่้บริหาร” ที่ี�เน�น

บที่บาที่	4b	ค่อ	Bells,	Buildings,	Budgets,	และ	Buses	ม่าเป็น

“ผู่้น้ำาการพื่ฒ้นาคุณภาพื่”	ซึ�งหมัายถึง	พัฒนา	1i	(Instructional	

Leadership)	โดยมัุ่งผู้ลกัระที่บสดุที่�าย	ค่อสัมัฤที่ธิผิู้ลกัารเรียนร้�

ขีองนักัเรียน	 กัารบริหารโรงเรียนโดยไมั่ต�องรับผู้ิดรับชอบต่อ	

สัมัฤที่ธิิผู้ลกัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 เปิ็นระบบกัารบริหารที่ี�เลวิ	

OECD	ได�ที่บที่วินปิระสบกัารณ์์และเสนอวิ่า	ผู้่้บริหารที่ดีตั้้อง

ร้บผู้ิดชั้อบ 4 เรื่อง คือ (1) ส้่งเส้ริม่ พื่้ฒนา และประเม่ิน

ระบบการพื่้ฒนาคร่ เพ่ืื่อยกระด้บผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร้่ข้อง

น้กเรียน (2) กำาหนดเป้าหม่ายการพื่้ฒนาส้ม่รรถนะข้อง

น้กเรียน วิ้ดควิาม่ก้าวิหน้า และพื่้ฒนาต่ั้อเน่ือง (3) ใช้ั้

ทรพ้ื่ยากรอยา่งม่ยีทุธศึาส้ตั้ร ์โฟกส้้เปา้ทีก่ารเรยีนร่ข้้องคร่

และน้กเรียน (4) ส้ร้างหุ้นส้่วินก้บชัุ้ม่ชั้น องค์กรทางส้้งคม่ 

และม่หาวิิทยาล้ยเพื่ื่อร่วิม่ก้นพื่้ฒนาน้กเรียน	

“การพัฒนำาผูู้�บริห้ารโรงเรียนำ
เป็ันำสู�วินำห้นึำ�งขีองระบบพัฒนำา

บุคุลากรที่างการศึึกษา
และระบบพัฒนำาคุุณภาพการศึึกษา”
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•	 มักีัลไกัสร�างควิามัต่อเน่�อง	 เมั่�อมีักัารเปิลี�ยนครใ้หญ่หรอ่ผู้้�นำาอ่�น	ๆ	

ตัวิอย่างรัฐออนแที่รีโอ	แคนาดา	คณ์ะกัรรมักัารโรงเรียนได�รับ

งบปิระมัาณ์จากักัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารให�จัดแผู้นและกัระบวินกัาร

พัฒนาผู้้�มัีควิามัสามัารถ	 (Talent	Development)	 ในโรงเรียน	

สำาหรับรับช่วิงกัารเปิ็นคร้ใหญ่	เมั่�อคร้ใหญ่ที่่านเดิมัออกัไปิ	

•	 ใช�	“มัาตรฐาน”	(Standards)	เป็ินเคร่�องมัอ่พัฒนาคร้และโรงเรยีน

ไมั่ใช่เพียงที่ำาเพ่�อบรรลุตามัมัาตรฐาน	 ตัวิอย่าง	 ฟินแลนด์	

บที่บาที่ภาวิะผู้้�นำาไม่ัได�โฟกััสทีี่�ผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�	 แต่โฟกััสทีี่�	

กัารสร�างเง่�อนไขีหร่อสภาพแวิดล�อมัที่ี�ส่งเสริมัผู้ลสำาเร็จ	 ได�แก่ั		

กัารมีัเปิ้าหมัายร่วิมักััน	กัารมีัคร้ชั�นเลิศ	และกัารที่ำางานโดยใช�

ภาวิะผู้้�นำาร่วิมักััน	

•	 คร้ใหญ่ทุี่กัคน	 เคยเปิ็นคร้ที่ี�ที่ำาหน�าทีี่�สอนมัากั่อน	อย้่ในระบบ

ขีองฟินแลนด์และสิงคโปิร์	

•	 คร้ใหญ่และที่ีมังาน	เปิ็นผู้้�นำาองค์กัรยุคใหมั่	ใช�หลักักัารบริหาร

คล�ายระบบธิุรกัิจ	เปิ็นระบบขีองสิงคโปิร์	

•	 ใช�ระบบ	“เล่อกัแล�วิฝึกั”	ไมั่ใช่ระบบ	“ฝึกัแล�วิเล่อกั”	เปิ็นระบบ

ขีองสิงคโปิร์	ค่อ	คร้ที่ี�เล่อกัมัาแล�วิเปิ็นอย่างดี	เมั่�อเขี�ามัาเปิ็นคร้

ในช่วิง	3	ปิีแรกัจะมัีระบบพี�เลี�ยง	ฝึกั	และปิระเมัินหาควิามัถนัด

และควิามัชอบส่วินตัวิ	 เพ่�อส่งเสริมัให�เติบโตส้่ภาวิะผู้้�นำาใน	

เส�นที่างนั�น	รวิมัที่ั�งเส�นที่างกัารเปิ็นผู้้�บริหารโรงเรียน	ผู้มัมัองวิ่า

เปิ็นระบบที่ี�ปิระสิที่ธิิภาพส้ง	กัารส้ญเปิล่าน�อย
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โปัรแกรมูพัฒนำาผูู้�นำำาที่างการศึึกษาขีอง
สิูงคุโปัร์

ครท้ี่ี�ที่ำางานด	ีมัคีวิามัสามัารถสง้	(Talented)	และเหมัาะที่ี�จะส่งเสรมิั

ให�เป็ินผู้้�บริหาร	จะได�เขี�ารับกัารอบรมั	LEP	(Leader	in	Education	Program)	

เป็ินหลักัส้ตรอบรมัเต็มัเวิลา	 6	 เด่อน	 โดยคร้ได�รับเงินเด่อนเต็มั	 และมีั	

งบปิระมัาณ์สนบัสนนุกัจิกัรรมัต่าง	ๆ	 เช่น	กัารไปิศึกัษาดง้านต่างปิระเที่ศ	

2	สัปิดาห์	 อ่านแล�วิผู้มัตีควิามัว่ิา	คล�ายหลักัส้ตร	 วิปิอ.2	ด�านกัารศึกัษา		

(ขีองสงิคโปิร์)	แต่ขีองเขีาจดัให�แก่ัครด้มีัคีวิามัสามัารถสง้ตั�งแต่อายไุม่ัถงึ		

30	ปิี	สิงคโปิร์เช่�อในควิามัสามัารถขีองคนอายุน�อยที่ี�คัดสรรมัาอย่างดี	

เปิ้าหมัายขีอง	LEP	ค่อ	 เพ่�อพัฒนาผู้้�นำาโรงเรียนที่ี�มัีควิามัสามัารถ

เปิลี�ยนแปิลงโรงเรียนให�เป็ิน	“ชมุัชนเรียนร้�อยา่งมีันวัิตกัรรมั”	(Innovative	

Learning	Community)	 ที่ี�สามัารถเอ่�อให�นักัเรียนและคร้มัีที่ักัษะสร�าง

นวิัตกัรรมั	ในสังคมัและเศรษฐกัิจฐานควิามัร้�	และฐานกัารเรียนร้�	

กัารเรยีนใน	LEP	เปิน็กัระบวินกัารเรยีนร้�เชงิปิฏิสมััพันธิ	์(Interaction	

-based	Learning)	ที่ั�งสิ�น	 เพ่�อพัฒนาผู้้�บริหารกัารศึกัษาที่ี�มัีควิามัสันที่ัด	

ต่อกัารจัดหร่อสนับสนุนกัระบวินกัารดังกัล่าวิในโรงเรียน	

วิิที่ยาลัยปิ้องกัันราชอาณ์าจักัร	(วิปิอ.)2
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กัระบวินกัารเรียนร้�ดังกัล่าวิ	เน�น	3	กัระบวินกัาร	ค่อ

1. ส้าระควิาม่ร่้ (Knowledge Content)	เรียนร้�โดยกัารอภิปิราย

แลกัเปิลี�ยนเพ่�อเรียนร้�	 และพัฒนาที่ักัษะ	 “กัารสานเสวินาเชิงวิิชาชีพ”	

(Professional	Dialogue)	และกัารคิดอย่างลึกั	(Critical	Thinking)	ตัวิอย่าง

เร่�องสำาคัญ	 ๆ	 ได�แกั่	 กัารที่ำาให�ผู้ลปิระกัอบกัารขีององค์กัรถึงขีีดส้งสุด	

ยุที่ธิศาสตร์และเอกัลักัษณ์์ขีององค์กัร	 สภาพแวิดล�อมัและวิัฒนธิรรมัทีี่�

เหมัาะสมัต่อ	 e-Learning	 กัารออกัแบบหลักัส้ตรใหมั่และกัารปิระเมิัน		

กัารสร�างวิิสัยทัี่ศน์	 กัารนำาทีี่มั	 เปิ็นต�น	 มีักัารศึกัษาด้งานทีี่�ต่างปิระเที่ศ		

2	 สัปิดาห์	 เพ่�อกัระตุกัควิามัคิดเกีั�ยวิกัับกัารศึกัษา	 เมั่�อกัลับมัาผู้้�เขี�ารับ	

กัารอบรมัต�องนำาเสนอสรุปิขี�อเรียนร้�ขีองตนต่อสมัาชิกักัลุ่มัและผู้้�สนใจ	

ผู้มัตีควิามัวิ่า	 “สาระควิามัร้�”	 ในที่ี�นี�	 หมัายถึงสาระควิามัร้�ด�าน	

กัารบริหารกัารศึกัษา	

2. การส้ร้างควิาม่ร่้ (Knowledge Creation)	 ที่ำาโดยแบ่งกัลุ่มั	

ผู้้�เขี�ารับกัารอบรมัเปิ็นกัลุ่มัละ	 6	 คน	 ที่ำาโครงกัารทีี่�มัีนัยต่อกัารศึกัษา	

ขีองปิระเที่ศสิงคโปิรใ์นอนาคต	เชน่	โครงกัารโรงเรยีนต�นแบบขีองสงิคโปิร์

ใน	15	ปิขีี�างหน�า	ซึ�งทีี่มังานต�องค�นควิ�าหาขี�อมัล้	นำามัาที่ำานายอนาคตแล�วิ

ออกัแบบโรงเรียน	ที่ี�ระบุเปิ้าหมัาย	หลักัส้ตร	วิิธิีจัดกัารเรียนร้�	กัารปิระเมัิน

กัารพัฒนาคร้	 กัารบริหารโรงเรียน	นำาเสนอต่อปิระชาคมัขีอง	NIE	และ	

ต่อปิระชาคมั	Singapore	Superintendents	

3. การประยุกตั้์ใช้ั้ควิาม่ร่้ (Knowledge Application)	 ผู้้�เขี�ารับ

กัารอบรมัแต่ละคน	 ได�รับมัอบหมัายให�ร่วิมังานกัับโรงเรียน	 1	 แห่ง		

ตลอดเวิลา	6	เด่อน	ต�องวิางแผู้น	และดำาเนินกัารกัิจกัรรมัสร�างนวิัตกัรรมั

ที่ี�มัีปิระโยชน์ต่อโรงเรียน	
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บที่เรียนำต้�อปัระเที่ศึไที่ย

เร่�องราวิในบันที่ึกัตอนนี�	 เปิ็นเร่�องที่รัพยากัรมันุษย์ขีองระบบ	

กัารศึกัษา	ที่ี�จะต�องผู้ลิต	 พัฒนา	และจัดกัาร	 เพ่�อให�ที่ำาหน�าทีี่�ได�ผู้ลดีใน

สภาพเศรษฐกิัจและสังคมัฐานควิามัร้�ที่ี�มัีกัารเปิลี�ยนแปิลงรวิดเร็วิและ	

ไม่ัแน่นอน	ต้ั้องดงึดด่ ฝึึก และรก้ษาคนดมี่คีวิาม่ส้าม่ารถส้ง่ไว้ิในระบบ

และจ้ดส้ภาพื่บรรยากาศึการทำางานใหเ้กดิการเรยีนร่ส้้ง่ ใชั้ห้ลก้ High 

Expectation, High Support	

หากัพิเคราะห์สาระในแต่ละหัวิขี�อย่อยในบันที่ึกัตอนนี�	 จะเห็นว่ิา	

มัีหลากัหลายปิระเด็นที่ี�ระบบกัารศึกัษาไที่ยเพลี�ยงพลำ�า	 หลงใช�หลักักัาร	

และมัาตรกัารผู้ิด	ๆ	ที่ี�ควิรต�องแกั�ไขีโดยเร็วิ	เขีตพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษา

ควิรศึกัษาปิระเด็นเหล่านี�ให�ถ่องแที่�	 และหาที่างแกั�ไขีระบบทีี่�ผู้ิดพลาด	

โดยเรว็ิ	ขี�อแนะนำาขีองผู้มัคอ่	อย่าเน้นใช้ั้ม่าตั้รการเชิั้งลบ ให้ใช้ั้ม่าตั้รการ

เชั้ิงบวิก ใช้ั้หล้กส้ร้างควิาม่มุ่่งม่้่นร่วิม่ก้นเพ่ืื่อส้ร้างผู้ลส้้ม่ฤทธิ์ทาง 

“ต้�องดึังดูัดั ฝึึก และรักษาคุนำดีั
มีูคุวิามูสูามูารถสููงไวิ�ในำระบบ

และจัดัสูภาพบรรยากาศึการที่ำางานำ
ให้�เกิดัการเรียนำรู�สููง โดัยใชี�ห้ลัก

High Expectation, High Support”
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การศึกึษาทีส่้ง่ข้ึ�นอย่างเป็นข้้�นเป็นตั้อน โดยใช้ั้หลก้ High Expectation, 

High Support 

หลักักัารพ่�นฐานที่ี�ใช�ในปิระเที่ศที่ี�คณุ์ภาพกัารศกึัษาสง้ระดบัโลกัคอ่	

• ลงทุนด้านทรพ้ื่ยากรม่นุษย์ข้องระบบการศึกึษาอย่างจริงจง้

• โฟก้ส้ที่ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ข้องน้กเรียน 

และวิิธีการจ้ดการเรียนการส้อน

• เน้นเส้าะหาคนดีม่ีควิาม่ส้าม่ารถ (Talent) แล้วิพื่้ฒนาและ

ส้่งเส้ริม่ให้เป็นผู้่้นำา

• ใชั้้ระบบ CQI - Continuous Quality Improvement  

ในระบบงาน และระบบพื่้ฒนาคน 
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“คุนำดีัมีูคุวิามูสูามูารถ
คืุอพลังขีองแผู้�นำดิันำ

ห้าให้�พบแล�วิสูนัำบสูนุำนำให้�เติ้บโต้”
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โรงเรียนำต้ามูรูปัแบบปัจัจุบันำ
ไมู�ใชี�โรงเรียนำในำอนำาคุต้

การยกระดัับคุวิามูทัี่นำสูมัูย
ขีองโรงเรียนำ และระบบการศึึกษา
จึงเปัน็ำสิู�งทีี่�ต้�องที่ำาอยู�ต้ลอดัเวิลา
และบางคุรั�งต้�อง Disruptive
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ยกระดัับคุวิามูทัี่นำสูมัูยขีอง
ห้ลักสููต้ร การเรียนำการสูอนำ
และการปัระเมิูนำ

8
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บที่นี�	ตีควิามัจากัหนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	

from	 International	Models	 of	 Excellence	and	 Innovation	 (2012)		

บที่ที่ี�	5	Modernizing	Curriculum,	Instruction	and	Assessment

มูาต้รฐานำระดัับโลก

ม่าตั้รฐานการศึึกษาหม่ายถึงข้้อกำาหนดเป้าหม่ายผู้ลล้พื่ธ์ 

การเรียนร่้ข้องน้กเรียน ท่ีตั้้องกำาหนดให้ส้อดคล้องก้บส้ภาพื่ส้้งคม่

ในยุคส้ม้่ย	ซึ�งในปัิจจบุนัเป็ินสงัคมัและเศรษฐกิัจนวัิตกัรรมัทีี่�เช่�อมัโยงกััน

ที่ั�วิโลกั	แต่ละปิระเที่ศจึงต�องระดมัควิามัคิด	กัำาหนดมัาตรฐานกัารศึกัษา

ขีองตน	 ทีี่�เป็ินมัาตรฐานทีี่�ไม่ัเพียงผู้้�เรียนพัฒนาไปิเป็ินพลเม่ัองขีองปิระเที่ศ

เที่่านั�น	ยังต�องเปิ็นพลเมั่องโลกัด�วิย	

ตั้้องไม่่หลงให้ควิาม่ส้ำาค้ญต่ั้อข้้อเขี้ยนม่าตั้รฐานม่ากกวิ่า

ม่นุษย์ ซึ่ึ่งในที่นี�คือคร่	กัล่าวิใหมั่วิ่า	กัระบวินกัารพัฒนามัาตรฐานกัาร

ศึกัษาต�องดำาเนินกัารแบบ	“มัีส่วินร่วิมั”	อย่างกัวิ�างขีวิาง	โดยคร้มัีบที่บาที่

ที่ำาควิามัเขี�าใจสภาพสงัคมัในอนาคต	และนำามัารว่ิมักันักัำาหนดมัาตรฐาน

กัารศึกัษา	กัระบวินกัาร	จะช่วิยให�วิงกัารคร้	 เขี�าใจแจ่มัแจ�งวิ่า	เพ่�อบรรลุ

มัาตรฐานนั�น	ตนเองจะต�องเปิลี�ยนแปิลงอะไรบ�าง	

กัารเขีียนมัาตรฐานเปิ็นเพียงจุดเริ�มัต�น	 งานท่ีแท้จริงคือการ

ดำาเนินการให้แก่น้กเรียนเพ่ืื่อให้ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร้่ข้องน้กเรียน 

บรรลุม่าตั้รฐานน้�น	กัล่าวิใหม่ัว่ิา	ม่าตั้รฐานต้ั้องนำาไปส่่้แนวิทางจ้ดการ
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เรียนร้่ (Instruction) ที่ม่ีล้กษณะส้ำาค้ญ 3 ประการคือ มุ่่งเป้า (Focus)  

เอาจรงิเอาจง้ หรอืม่คีวิาม่ลุม่่ลกึ (Rigor) หรอืไม่ผิู่้วิเผู้นิ และม่คีวิาม่

กลม่กลืนส้อดคล้อง (Coherence) ก้นในหลากหลายมิ่ติั้ ซึ�งเป็ินลักัษณ์ะ

ขีองกัารจัดกัารเรียนร้�ขีองปิระเที่ศที่ี�คุณ์ภาพกัารศึกัษาส้งเปิ็นอันดับต�น	ๆ	

ขีองโลกั	

ท่ีส้ำาค้ญคือ ม่าตั้รฐานด้งกล่าวิต้ั้องพื่้ฒนาขึ้�นโดยม่ีข้้อม่่ล 

หล้กฐานรองร้บ	ไมั่ใช่คิดขีึ�นมัาลอย	ๆ	หร่อเขีียนตามัอย่างปิระเที่ศอ่�น	

ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ตั้้อง “ซึ่้บซึ่้อน” (Complex) ที่ไม่่ใชั้่เพื่ียงแค่ 

“ร่้” แต่ั้ตั้้องเอาควิาม่ร้่น้�นไปประยุกต์ั้ใชั้้ในส้ถานการณ์จริงท่ีหลาก

หลายได้ ค่อไมั่ใช่เพียงระบุวิ่าร้�	 แต่ต�องระบุวิ่าสามัารถนำาควิามัร้�ไปิใช�	

แกั�ปิัญหาในสถานกัารณ์์ต่าง	ๆ	ได�	

“มูาต้รฐานำการศึึกษาห้มูายถึง ขี�อกำาห้นำดั
เปัา้ห้มูายผู้ลลัพธ์ิการเรียนำรู�ขีองนัำกเรียนำทีี่�
ต้�องสูอดัคุล�องกับยุคุสูมัูย ซึึ่�งในำปัจัจุบันำ

เปัน็ำสัูงคุมูและเศึรษฐกิจนำวัิต้กรรมูทีี่�เชืี�อมูโยง
กันำทัี่�วิโลก แต้�ละปัระเที่ศึจึงต้�องกำาห้นำดั

มูาต้รฐานำการศึึกษาทีี่�ไมู�เพียงผูู้�เรียนำพัฒนำา
ไปัเปัน็ำพลเมืูองขีองปัระเที่ศึเที่�านัำ�นำ
ยังต้�องเปัน็ำพลเมืูองโลกดั�วิย”
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มัาตรฐานเปิ็นเพียงจุดเริ�มัต�น	 งานหลักัค่อกัารเขีียนสาระวิิชา	

(Content)	ที่ี�มัีคุณ์ภาพส้ง	(อย้่ในร้ปิหนังส่อ	หร่อส่�อออนไลน์)	เช่�อมัโยงส้่

โปิรแกัรมัสร�างคร้ใหม่ั	และโปิรแกัรมัพัฒนาคร้ปิระจำากัาร	และกัารปิระเมิันผู้ล

ทีี่�มีัควิามัละเอียดซับซ�อน	จึงจะบรรลุเป้ิาหมัายกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งได�จริง

ทัี่กษะให้มู�สูำาห้รับสัูงคุมูนำวัิต้กรรมูโลกาภิวัิต้น์ำ

กัารเขีียนทัี่กัษะใหม่ัที่ี�ต�องกัารแบบกัวิ�าง	 ๆ	 ใช�คำาโต	 ๆ	 ไร�จุดเน�น		

เปิ็นจุดอ่อนขีองวิงกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศที่ี�มัีคุณ์ภาพกัารศึกัษาตำ�า	

ในภาพรวิมั	 สังคมัและเศรษฐกัิจฐานควิามัร้�	 มัีลักัษณ์ะสำาคัญ		

4	ปิระกัาร	ที่ี�ใช�เปิ็นปิระเด็นหลักัในกัารกัำาหนดมัาตรฐาน	ค่อ	

1.	 มัีควิามัเขี�มัแขี็งด�านวิิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลยี

2.	 ให�ควิามัสำาคัญต่อควิามัยั�งย่น	(Sustainability)	ขีองที่รัพยากัร

3.	 คำานึงถึงควิามัเช่�อมัโยงส่งผู้ลกัระที่บต่อกัันและกัันที่ั�วิโลกั		

	 (Global	Interdependent)	

4.	 ขีับเคล่�อนด�วิยนวิัตกัรรมั	(Innovation-driven)	
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มีูสูมูรรถนำะสููงดั�านำวิิที่ยาศึาสูต้ร์และเที่คุโนำโลยี

ผู้มัมีัควิามัเห็นเพิ�มัเติมัว่ิา	 ในยุคนี�ตั้้องเพื่ิ่ม่ “วิิทยาศึาส้ตั้ร์ 

เทคโนโลยีและนวิ้ตั้กรรม่”	 ซึ�งมีันัยด�านกัารดำาเนินกัารแบบ	 “ฝ่ายผู้้�ใช�	

เป็ินผู้้�กัำาหนด”	(Demand-pull)	ไมัใ่ชวิ่ิที่ยาศาสตรแ์ละเที่คโนโลยีทีี่�แยกัตวัิ

จากัฝ่ายผู้้�ใช�	ที่ี�เรียกัวิ่า	“ฝ่ายชีวิิตจริง”	(Real	Sector)	ซึ่ึ่งหม่ายควิาม่วิ่า 

น้กเรียนต้ั้องทำาควิาม่เข้้าใจ และฝึึกปฏิบ้ตั้ิการวิิทยาศึาส้ตั้ร์และ

เทคโนโลยีบนฐานชีั้วิิตั้จริง ปฏิบ้ตั้ิการจริง เพ่ืื่อเชั้ื่อม่โยงไปเป็น 

ผู่้้ส้ร้างนวิ้ตั้กรรม่ในอนาคตั้ คร่อาจารย์ตั้้องส้าม่ารถจ้ดการเรียน 

การส้อนวิิทยาศึาส้ตั้ร์ให้ศิึษย์เข้้าใจวิิทยาศึาส้ตั้ร์ในส้ภาพื่ชีั้วิิตั้จริงได้

นักัเรียนต�องเขี�าใจควิามัแตกัต่างระหว่ิาง	วิิที่ยาศาสตร์แที่�	(Science)	

กัับวิิที่ยาศาสตร์เทีี่ยมั	 (Pseudoscience)	และสามัารถตัดสินใจโดยกัาร

ใช�ขี�อมั้ลหลักัฐานในเร่�องใหมั่	 ๆ	ที่ี�เขี�ามัาเกัี�ยวิขี�องกัับชีวิิตปิระจำาวิัน	 เช่น

รถไฟควิามัเร็วิส้ง	สเต็มัเซลล์	พลังงานที่างเล่อกั	เปิ็นต�น	กัล่าวิง่าย	ๆ	ค่อ	

ต�องไมั่ถ้กัหลอกัด�วิยกัารโฆษณ์าชวินเช่�อแบบผู้ิด	ๆ	

ที่ี�สำาคญัยิ�งคอ่	มัคีรท้ี่ี�มัคีวิามัร้�ควิามัสามัารถสง้	มัมีัาตรฐานคณุ์ภาพ

กัารศกึัษาที่ี�แตกัตา่งกันัระหวิา่งพ่�นที่ี�น�อยมัากั	มัวีิธิิดีำาเนินกัารอย่างได�ผู้ล

ในกัารลดช่องวิ่างขีองผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีองนักัเรียนที่ี�แตกัต่างกัันที่าง

เศรษฐกิัจและสังคมั	และมัีกัารเช่�อมัต่อ	 (Alignment)	 อย่างดี	 ระหว่ิาง

มัาตรฐาน	หลักัส้ตรกัารฝึกัคร้	และกัารปิระเมัิน	



158 การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

กัารจดักัารเรยีนร้�ในวิิชาวิิที่ยาศาสตรแ์ละคณ์ติศาสตรใ์นปิระเที่ศที่ี�

คณุ์ภาพกัารศกึัษาสง้	มัลีกััษณ์ะรว่ิมัสำาคญัคอ่	วิชิาทีี่�เรยีนในแตล่ะชั�นเรยีน

มัีระดับควิามัร้�ที่ี�ส้งหร่อกั�าวิหน�ามัากั	เช่น	ในปิระเที่ศจีน	นักัเรียนทีุ่กัคนที่ี�

จบกัารศกึัษาระดบัมัธัิยมัปิลาย	มีัควิามัร้�ด�านวิทิี่ยาศาสตร์และคณ์ติศาสตร์

ส้งมัากั	 วิิชาเหล่านี�ได�แกั่	 พีชคณิ์ต	 เรขีาคณิ์ต	ชีวิวิิที่ยา	 ฟิสิกัส์	และเคมีั		

ขี�อเรยีนร้�ในปิระเดน็นี�เกัี�ยวิกับักัารศกึัษาไที่ยคอ่	ระบบขีองเราแยกันกััเรยีน

สายศิลปิ์ออกัมัา	ให�ไมั่ต�องเรียนคณ์ิตศาสตร์และวิิที่ยาศาสตร์	หร่อเรียน

น�อยมัากั	เป็ินแนวิที่างทีี่�ถ้กัต�องสำาหรับคุณ์ภาพพลเม่ัองในอนาคตหร่อไม่ั

ส้ิ่งท่ีพื่ึงระวิ้งอย่างย่ิงคือ ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ม่ีล้กษณะกวิ้าง 

และตั้ื�น และเน้นท่องนิยาม่ศึ้พื่ท์ตั้่างๆ แทนท่ีจะเน้นควิาม่เข้้าใจ

หลก้การ และการประยุกต์ั้ใชั้ค้วิาม่ร้่น้�น ในการแก้ปญัหา และในการ

ตั้้�งคำาถาม่เพื่ื่อหาควิาม่ร่้เพื่ิ่ม่เตั้ิม่	

การจ้ดการเรียนร่้ที่ถ่กตั้้องคือการจุดประกายควิาม่ใคร่ร่้ และ

ควิาม่พิื่ศึวิงหลงใหลในวิิชั้าวิิทยาศึาส้ตั้ร์ ที่เรียกว่ิาวิิธีจ้ดการเรียนร้่

แบบตั้้�งข้้อส้งส้้ย (Inquiry Method)	 โดยมัีหลักักัารสำาคัญค่อ	 เรียนร้�

วิิที่ยาศาสตร์โดยปิฏิบัติกัารวิิที่ยาศาสตร์	 เพ่�อให�เกัิดควิามัเขี�าใจ

วิิที่ยาศาสตร์ในมิัติทีี่�ลึกั	 เขี�าไปิถึงระดับคุณ์ค่า	 ไมั่ใช่โดยที่่องควิามัร้�ที่าง

วิิที่ยาศาสตร์	ซึ�งจะนำาไปิส้่กัารเรียนร้�ในระดับต่�น	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 159

คำาแนะนำาภาคปิฏิบัติต่อโรงเรียน	มัีดังนี�

•	 ลดกัารสอนแบบถ่ายที่อดควิามัร้�สำาเร็จร้ปิ	 เพิ�มักัารเรียนในห�อง

ปิฏิบตักิัารและกัารที่ำาโครงกัาร	เขีาแนะนำา	Online	Laboratory1	

•	 คร้วิิที่ยาศาสตร์และคร้คณ์ิตศาสตร์	 ร่วิมักัันวิิเคราะห์ที่ำาควิามั

เขี�าใจขี�อสอบ	PISA2	นำามัาใช�ในกัารสอน

•	 สร�างควิามัร่วิมัมั่อ	 ดำาเนินกัารที่ดลองที่างวิิที่ยาศาสตร์กัับ

โรงเรียนในต่างปิระเที่ศ	ตัวิอย่างเช่น	GLOBE’s	Program3	ขีอง	

NASA	และโครงกัาร	 ilearn4	 ทีี่�จริงเราสามัารถนำามัาใช�สร�าง	

ควิามัร่วิมัมั่อระหว่ิางโรงเรียนใกัล�เคียง	หร่อระหว่ิางโรงเรียนใน

ต่างภาคในปิระเที่ศไที่ยก็ัได�	 หร่อร่วิมัมั่อกัับโรงเรียนในปิระเที่ศ

เพ่�อนบ�านกั็ได�

“การจัดัการเรียนำรู�ทีี่�ถูกต้�องคืุอการ
จุดัปัระกายคุวิามูใคุร�รู� และคุวิามูพิศึวิง
ห้ลงให้ลในำวิิชีาวิิที่ยาศึาสูต้ร์ ทีี่�เรียกวิ�า

วิิธีิจัดัการเรียนำรู�แบบตั้�งขี�อสูงสัูย
(Inquiry Method)”

1 32 4
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มีูคุวิามูลึกซึึ่�งจริงจังดั�านำเศึรษฐกิจยั�งยืนำ

เร่�องนี�อาจเรียกัวิ่า	 Environmental	 Literacy	หร่อ	 Sustainable	

Education	ซึ�งมัีหลักักัารวิ่า	นักัเรียนควิรได�ที่ำาสิ�งต่อไปินี�

•	 เขี�าใจพลวัิตขีองระบบสิ�งมีัชีวิิต	และปัิจจัยทีี่�สร�างกัารเปิลี�ยนแปิลง

ขีองระบบ	พัฒนากัารคดิกัระบวินระบบ	(Systems	Thinking)	ว่ิา

ตนเองมีัที่างเล่อกัอย่างไรบ�าง	 เพ่�ออนาคตขีองตนเอง	และขีอง

เพ่�อนร่วิมัโลกั

•	 เขี�าใจที่ฤษฎี	 เศรษฐกัิจยั�งย่น	 และเขี�าใจวิ่าพฤติกัรรมัขีอง

ปิัจเจกับุคคลส่งผู้ลกัระที่บต่อ	 “สุขีภาวิะ”	 ขีองดาวิเคราะห์โลกั	

อย่างไร	

•	 ตระหนักัในควิามัเช่�อมัโยงพึ�งพาอาศัยต่อกัันและกัันขีอง	

สรรพชีวิิตในโลกั	ที่ี�เรียกัวิ่า	“สหสุขีภาวิะ”	(Healthy	Commons)	

และทีุ่กัคนมัีส่วิน	 “ให�”	 แกั่	 Commons	 เพ่�อชีวิิตทีี่�ดีร่วิมักัันใน	

ระยะยาวิ

•	 มัทีี่กััษะและจรติในกัารที่ำางานรว่ิมักัับคนทีี่�มัพี่�นฐานแตกัตา่งกััน

เพ่�อร่วิมักัันออกัแบบและดำาเนินกัารเพ่�อสุขีภาวิะร่วิมักัันในชุมัชน	

ตัวิอย่างกัารดำาเนินกัารในโรงเรียนมัีมัากัมัาย	เช่น

•	 โรงเรียนระดับปิระถมัศึกัษาให�นักัเรียนตรวิจสอบร้ปิแบบกัารใช�

ที่ี�ดนิในชมุัชนใกัล�เคียง	และที่ำาควิามัเขี�าใจว่ิาสภาพเช่นนั�นมัผีู้ล	

อย่างไรต่อระบบนเิวิศอาจให�นกััเรยีนที่ำาสวิน	เพ่�อศกึัษากัารใช�นำ�า	
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•	 โรงเรียนระดับมััธิยมัต�น	สร�างหน่วิยกัารเรียนร้�สหวิิชา	ให�คร้วิิชา

วิทิี่ยาศาสตร	์สงัคมัศาสตร	์ภาษา	และคณ์ติศาสตร	์รว่ิมักันัศกึัษา

ปิระเด็นด�านสภาพแวิดล�อมั	นำามัาสร�างบที่เรียน	

•	 โรงเรียนระดับมััธิยมัปิลายให�นักัเรียนจัดทีี่มัที่ำาโครงงานในปิระเด็น

ที่ี�เกีั�ยวิขี�องกัับสภาพแวิดล�อมั	เชน่	ในสหรฐัอเมัรกิัามีั	Habitable	

Planet	Project	(www.edc.org/projects/)	

•	 นักัเรียนใช�	Energy	Modeling	Software	ศึกัษาร้ปิแบบกัารใช�

พลังงานในโรงเรียน	แล�วิดำาเนินกัารปิรับปิรุงเพ่�ออนุรักัษ์พลังงาน	

•	 โรงเรียนร่วิมัม่ัอกัับเกัษตรกัร	เพ่�อส่งเสริมักัารใช�วัิตถุดิบ	ออร์แกันิกั

ผู้ลิตอาหารให�นักัเรียนบริโภค

•	 มีัแหล่งเอกัสารปิระกัอบกัารสอนเพ่�อกัารนี�มัากัมัาย	เช่น	National	

Science	Foundation,	National	Institute	of	Health,	Environ-

mental	Protection	Agency,	Cloud	Institute	for	Sustainable	

Education	 คร้ไที่ยแต่ละโรงเรียนควิรที่ำากัระบวินกัาร	 PLC		

เพ่�อค�นหาแหล่งเอกัสารปิระกัอบกัารสอนด�านนิเวิศวิิที่ยาใน

ปิระเที่ศไที่ย	
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พัฒนำาคุวิามูรู�และทัี่กษะเกี�ยวิกับสัูงคุมูโลก

ห้วิใจข้องเรื่องนี�คือ โลกม่นุษย์เชั้ื่อม่โยงถึงก้นหม่ด การศึึกษา

จึงต้ั้องส้ร้างส้ม่รรถนะ 3Cs เพ่ืื่อการนี� คือ Compete (แข่้งข้้น) 

Connect (เช่ืั้อม่โยง) และ Cooperate (ร่วิม่มื่อ) การศึึกษาจึงต้ั้อง

ครอบคลุม่ควิาม่ร้่โลกนอกข้อบเข้ตั้ประเทศึข้องตั้น เพ่ืื่อเตั้รียม่ไป

เป็นคนทำางานและเป็นพื่ลเมื่องท้�งข้องประเทศึตั้นและข้องโลก	

นักัเรียนต�องเรียนร้�กัารที่ำางานร่วิมักัันกัับคนในปิระเที่ศอ่�น	 และในต่าง

วิฒันธิรรมั	ควิามัร้�ด�านภาษาตา่งปิระเที่ศ	และวัิฒนธิรรมัขีองตา่งปิระเที่ศ

รวิมัที่ั�งกัารฝึกัที่ักัษะกัารที่ำางานร่วิมักัับคนที่ี�มัีพ่�นฐานแตกัต่างจากัตนเอง	

จึงมัีควิามัสำาคัญยิ�ง	

ส้ม่รรถนะนี�เรยีกวิา่ Global Competence หรอื Global Literacy 

ซึ่ึ่งม่ีผู้่้นิยาม่วิ่า หม่ายถึง “ควิาม่ส้าม่ารถใชั้้ควิาม่ร่้และท้กษะในการ

ทำาควิาม่เข้้าใจและม่ีปฏิส้้ม่พื่้นธ์ในโลกท่ีควิาม่ซึ่้บซ้ึ่อน แตั้กต่ั้าง  

และเชั้ื่อม่โยงถึงก้น เพ่ิื่ม่พื่่นข้ึ�นตั้ลอดเวิลา”	 อาจมัองอีกัมัุมัหนึ�งวิ่า	

“หั้วิใจขีองการพัฒนำาคุวิามูรู�และทัี่กษะ
เกี�ยวิกับสัูงคุมูโลกคืุอ โลกมูนุำษย์เชืี�อมูโยง
ถึงกันำห้มูดั การศึึกษาจึงต้�องคุรอบคุลุมู
คุวิามูรู�โลกนำอกขีอบเขีต้ปัระเที่ศึขีองต้นำ

เพื�อเต้รียมูไปัเป็ันำคุนำที่ำางานำและเปัน็ำพลเมืูอง
ทัี่�งขีองปัระเที่ศึต้นำและขีองโลก” 



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 163

เป็ินกัารเรยีนเพ่�อพัฒนาภาวิะผู้้�นำาขีองนกััเรยีนในชมุัชนขีองตน	ในปิระเที่ศ

ขีองตนและในโลกั	

กัารพัฒนาสมัรรถนะนี�	ไมัค่วิรแยกัเปิน็วิิชาตา่งหากั	ควิรบ้รณ์ากัาร

อย้่ในทีุ่กัวิิชา	

Asia	 Society	 ได�จัดตั�ง	 Center	 for	 Global	 Education	 ซึ�งมัี	

International	Study	Network5	ที่ำาหน�าที่ี�ส่งเสริมั	Global	Competence	

ขีองนักัเรียนในปิระเที่ศต่าง	ๆ

ผู้่้เข้ียน (Vivien Stewart) ส้รุปแนวิทางดำาเนินการ 6 ประเด็น  

ด้งตั้่อไปนี�

1 	 สร�างวิิสัยที่ัศน์เรียนร้�โลกั	 โดยปิรับปิรุงขี�อควิามัระบุพันธิกัิจ		
และสมัรรถนะขีองผู้้�จบกัารศึกัษา	ให�สะที่�อนกัารเรียนร้�แบบนานาชาติ

2 	 ดำาเนินกัารเกัี�ยวิกัับคร้อาจารย์	โดยรับคร้ที่ี�สนใจเร่�องราวิขีอง	

ต่างปิระเที่ศ	ส่งเสริมัโอกัาสไปิต่างปิระเที่ศ	รวิมัทัี่�งส่งเสริมักิัจกัรรมัพัฒนาคร้

ที่ี�ช่วิยเพิ�มัควิามัร้�ควิามัเขี�าใจชีวิิตควิามัเปิ็นอย้่และเร่�องราวิขีองต่างชาติ

3 	 จัดกัารสาระวิิชาให�มีัสาระนานาชาติมัากัขึี�นในทุี่กัวิิชา	บรรจุมิัติ

ด�านนานาชาติลงไปิในทีุ่กัวิิชา	

4 	 ให�เรียนภาษาสำาหรับส่�อสารได�ทัี่�วิโลกั	 รวิมัทัี่�งภาษาที่ี�ไมั่มัี	

กัารสอนบ่อยนักั	

5
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5 	 เขี�าถึงแหล่งขี�อมั้ลจากัที่ั�วิโลกัโดยใช�ไอซีที่ี	มัีควิามัร่วิมัมั่อกัับ	

ต่างชาติ	จัดรายวิิชานานาชาติออนไลน์	

6 	 ขียายปิระสบกัารณ์์ขีองนักัเรียน	 โดยจัดให�มัีกัารเรียนร้�รับใช�

สังคมัที่ี�มัีคนหลากัหลายเช่�อชาติ	ศาสนา	และวิัฒนธิรรมั	

ในปัิจจุบัน	 โดยรอบโรงเรียนมัักัมีัที่รัพยากัรเพ่�อกัารเรียนร้�ด�าน

นานาชาติ	 เช่นทีี่�อำาเภอศรีราชา	 จังหวิัดชลบุรี	 มัีคนญี�ปิุ่นเขี�ามัาที่ำางาน	

อย้่มัากั	 ใกัล�	 ๆ	มัหาวิิที่ยาลัยศรีนครินที่รวิิโรฒ	 (มัศวิ)	ปิระสานมัิตร	กั็มัี	

ชาวิญี�ปิุน่อาศยัอย้ใ่นคอนโดฯ	ใกัล�ๆ 	จำานวินมัากั	และมัักัมัคีนจากัปิระเที่ศ

เพ่�อนบ�านมัาที่ำางานในเมั่องไที่ย	 โรงเรียนสามัารถใช�คนเหล่านี�เปิ็น		

“อาสาสมััครผู้้�ช่วิยคร้”	 ที่ำาหน�าที่ี�ให�ควิามัร้�ด�านชีวิิตควิามัเป็ินอย้่	 ภาษา	

และวิัฒนธิรรมัขีองปิระเที่ศนั�นๆ	

สู�งเสูริมูคุวิามูสูร�างสูรรค์ุ และทัี่กษะการเรียนำรู�

ในยุคเศรษฐกิัจและสังคมัฐานควิามัร้�	 กัารศึกัษาต�องพัฒนา	

ควิามัสร�างสรรค์	 เพ่�อนำาไปิส่้ที่ักัษะสร�างนวัิตกัรรมั	 เพ่�อให�พลเมั่องไที่ย	

มีัสมัรรถนะในกัารดำารงชีวิิตอย่้กัับกัารเปิลี�ยนแปิลงทีี่�รวิดเร็วิพลิกัผัู้น	อย่้กัับ

สภาพสังคมัที่ี�มัีควิามัซับซ�อน	และควิามัไมั่ชัดเจน	หร่อมัองได�หลายแง่

หลายมุัมั	การศึึกษาต้ั้องมุ่่งให้น้กเรียนได้ฝึึกค้นหา ตั้รวิจส้อบ วิิเคราะห์ 

และส้้งเคราะห์ควิาม่ร่้ เพ่ืื่อเลือกนำาม่าประยุกต์ั้ใชั้้ในส้ถานการณ์ท่ี

แตั้กตั้่างหลากหลาย โดยเฉพื่าะอย่างย่ิงในส้ถานการณ์ท่ีแตั้กตั้่าง 

ไปจากที่คุ้นเคย ซึ่ึ่งจะเป็นการฝึึกท้กษะการเรียนร่้ (Learning how to 

learn) ไปโดยปริยาย
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ประเทศึท่ีการศึึกษามี่คุณภาพื่ส้่งระด้บโลกเอาใจใส่้เร่ืองการ

ส้่งเส้ริม่และพื่้ฒนาควิาม่ส้ร้างส้รรค์ และท้กษะการเรียนร่้ โดยการ

ทำาให้น้กเรียนเกิดส้ม่รรถนะในการเป็น “ผู้่้เรียนที่กำาหนดการเรียนร่้

ข้องตั้นเอง” (Self-directed Learner)	โดยที่ี�สภาพชั�นเรียนแตกัต่างจากั

“ห�องสอน”	ที่ี�นักัเรียนมัุ่งฟัง	(และเช่�อฟัง)	คร้	เปิลี�ยนไปิเปิ็น	“ห�องที่ำางาน”	

(Studio)	 ขีองนักัเรียน	ที่ี�นักัเรียนค�นควิ�าและที่ำากัิจกัรรมัเปิ็นที่ีมั	 เพ่�อกัาร

เรียนร้�ร่วิมักััน	หร่อที่ำากัิจกัรรมัคนเดียวิ	 เพ่�อกัารเรียนร้�เฉพาะตัวิ	แล�วินำา	

มัาใคร่ครวิญสะที่�อนคิด	 (Reflection)	 ร่วิมักััน	 โดยคร้ที่ำาหน�าทีี่�โค�ช	หร่อ	

ที่ำาหน�าที่ี�จัด	 Scaffolding	 ให�แกั่ศิษย์	 เพ่�อให�เกัิดทัี่กัษะขีั�นส้ง	 (Higher	

Order	Skills)	และฝึกักัารคิดอย่างลึกัซึ�ง	(Deep	Thinking)	

ควิามัสร�างสรรค์ไมั่ได�เกัิดจากักัารปิิ๊งแวิ�บ	แต่เกัิดจากักัระบวินกัาร

ที่ี�ซับซ�อน	หนังส่อบอกัวิ่ามัี	5	องค์ปิระกัอบเปิ็นอย่างน�อย	ค่อ

1 	 ความร้�	มีัควิามัร้�เร่�องนั�นอย่างที่ะลุปิรุโปิร่ง	และร้�เร่�องทีี่�เกีั�ยวิขี�อง

พอปิระมัาณ์	

2 	 ทกัษะการคดิสรา้งสรรค์	ได�แกัก่ัารตคีวิามัขี�อมัล้หลักัฐานด�วิย

มุัมัมัองใหม่ั	ๆ	กัารคิดหาวิิธีิกัารปิระยุกัต์ควิามัร้�ในแนวิที่างใหม่ั

3 	 แรงจูงใจ	ทีี่�มัาจากัควิามัอยากัร้�อยากัเห็น	มีัควิามัสนใจส่วินตัวิ

อดที่นที่ำาต่อเน่�อง	กัล�าเสี�ยง	ไม่ักัลัวิควิามัไม่ัชัดเจนหร่อกัำากัวิมั

4 	 ความเข้าใจเรื่องการคิด (Metacognition)	 มีัควิามัตั�งใจที่ี�จะ

สร�างสรรค์	ซึ�งผู้มัตีควิามัวิ่า	ไมั่กัลัวิผู้ิด	

5 	 สภาพแวดลอ้ม	ทีี่�สง่เสรมิัแรงขีบัดนัจากัภายในบคุคล	มีัควิามั

ร่วิมัมั่อ	และไมั่ตำาหนิหร่อลงโที่ษหากัล�มัเหลวิ
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ข้อเพ่ิื่ม่เติั้ม่ว่ิา คำาว่ิา Literacy ในควิาม่หม่ายข้องการศึึกษา

คุณภาพื่ส่้ง ไม่่ได้แปลว่ิา “ควิาม่ร้่” แต่ั้แปลว่ิา “ควิาม่ส้าม่ารถในการ 

นำาควิาม่ร่้ไปใชั้้” 

	

การปัระเมิูนำ

หล้กการส้ำาค้ญท่ีสุ้ดส้ำาหร้บระบบการศึึกษาคุณภาพื่ส้่งคือ  

การประเม่ินตั้้องทำาเพื่ื่อประโยชั้น์ข้องน้กเรียนเป็นหล้ก ไม่่ใชั้่เพื่ื่อ

ประโยชั้นข์้องผู้่้บริหารการศึกึษาเป็นหลก้ อยา่งทีี่�ปิฏิบตักัิันในปิระเที่ศ

ที่ี�กัารศึกัษาคุณ์ภาพตำ�า	

หลักักัารปิระกัารทีี่�สองค่อ	ให้ม่ีการประเมิ่นน้อยๆ แต่ั้ม่ีคุณค่า

อย่าจัดให�มัีกัารปิระเมัินมัากัมัายหลายหน่วิยงานเจ�าขีองจนเปิรอะ	และ

กั่อผู้ลร�ายต่อกัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	

หลักักัารปิระกัารที่ี�สามั	ส้ำาหร้บน้กเรียนชั้้�นประถม่ ควิรเน้นท่ี

การประเม่นิโดยโรงเรยีน (School-based testing) ไม่ค่วิรเนน้ประเม่นิ

โดยองค์กรหรือกลไกภายนอก	

หลักักัารปิระกัารทีี่�สี�	ควิรเน้นข้้อส้อบอ้ตั้น้ย ท่ีทดส้อบควิาม่

ส้าม่ารถในการแก้ปัญหา และทดส้อบการเรียนร้่ในระด้บลึก	 ไมั่ใช่

ขี�อสอบปิรนัย	ที่ี�เน�นกัารจำาสาระควิามัร้�	และเปิ็นกัารเรียนร้�ระดับที่ี�ต่�น	

หลักักัารปิระกัารทีี่�ห�า	ประเม่ินและให้คะแนนตั้าม่เป้าหม่าย

ผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ อย่าให้คะแนนโดยเปรียบเทียบก้บเพื่ื่อนๆ ใน 
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ชั้้�นเรียน	เช่น	อย่าให�	A	แกั่นักัเรียนที่ี�ตอบขี�อสอบได�คะแนน	50	จากั	100	

และเปิ็นที่ี�หนึ�งขีองชั�น	

หลักักัารปิระกัารทีี่�หกั	ม่ีระบบชั้่วิยให้คร่และโรงเรียนประเมิ่น

ควิาม่ก้าวิหน้าและผู้ลส้้ม่ฤทธิ์ข้องน้กเรียนได้แม่่นยำา และซึ่ื่อส้้ตั้ย์ 

หลักักัารปิระกัารทีี่�เจด็	ส้ำาหรบ้นก้เรยีนม้่ธยม่ปลาย ควิรประเม่นิ

โดยกลไกภายนอกโรงเรียน	

หลกัักัารปิระกัารที่ี�แปิด	ควิรพื่ฒ้นาขี้ดควิาม่ส้าม่ารถข้องคร่และ

โรงเรียน ในการประเม่ินผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ในม่ิตั้ิที่ลึกและเชั้ื่อม่โยง

เพื่ื่อให้ส้าม่ารถเอื�อการเรียนร่้ในระด้บด้งกล่าวิได้ ผู้ม่ข้อเส้ริม่วิ่า  

ในข้้อที่แปดนี� ม่ีม่ิตั้ิข้อง Formative Assessment และ Constructive 

Feedback อย่่ด้วิย รายละเอียดอย่่ในหน้งส้ือ ‘ประเมิ่นเพ่ืื่อม่อบ

อำานาจการเรียนร่้’ ซึ่ึ่งอ่านได้จากบล็อก6

6
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เต้รียมูนัำกเรียนำสูู�สัูงคุมูนำวัิต้กรรมูโลกาภิวัิต้น์ำ

หลักักัารค่อ	 มีัระบบกัารเรียนกัารสอนที่ี�เขี�มัแขี็ง	 โดยมัีมัาตรฐาน	

ฝังอย้่ในหลักัส้ตรที่ี�เขี�มัแขี็ง	 มัีขีั�นตอนกัารเรียนร้�ที่ี�เช่�อมัโยงต่อเน่�องกััน	

อย่างมีัหลักักัาร	เช่�อมัไปิยังกัารปิระเมิันทีี่�จริงจัง	และเช่�อมัไปิยังกัารผู้ลิตคร้	

และกัารพัฒนาคร้ปิระจำากัาร	ในระบบกัารศกึัษาคุณ์ภาพส้ง	องค์ปิระกัอบ

ที่ี�กัล่าวิถึงขี�างต�นต�องที่ำางานร่วิมัมั่อเช่�อมัโยงเป็ินเน่�อเดียวิกััน	 ไมั่ใช่	

ตา่งสว่ินต่างที่ำา	และต�องปิระเมันิคณุ์ภาพขีองกัารดำาเนินกัารในแตล่ะสว่ิน

แต่ละขีั�นตอน	ให�มัั�นใจวิ่ามัีคุณ์ภาพส้งจริง	ๆ	

หล้กส้่ตั้รที่เข้้ม่แข้็ง ตั้้องระบุส้าระหรือเนื�อหาวิิชั้าที่เข้้ม่ และ

ระบวุิธิจีด้การเรยีนร้่แบบใหม่ ่รวิม่ท้�งระบวุิธีิการประเมิ่นท่ีเข้้ม่ โดยท่ี

หลก้ส้ต่ั้รตั้อ้งท้�งกว้ิางและโฟกส้้ และตั้อ้งเรยีกรอ้งผู้ลงานคุณภาพื่ส้ง่

จากคร	่โดยมัีกัารสนับสนุนส้งด�วิย	(High	Expectation,	High	Support)	

ในกัารดำาเนินกัารปิระยุกัต์หลักัส้ตรดังกัล่าวิ	ต�องใช�	 PDCA	 (Plan,	Do,	

Check,	Act)	เปิ็นวิงจรยกัระดับคุณ์ภาพอย้่ตลอดเวิลา	
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บที่เรียนำต้�อปัระเที่ศึไที่ย

คำาแนะนำาต่อวิงกัารกัารศึกัษาไที่ยค่อ

•	 กัำาหนดมัาตรฐานส้งระดับโลกั	 หลักักัาร	High	 Expectation,	

High	Support	ใช�ได�เสมัอ

•	 พัฒนาที่ักัษะเพ่�อสร�างพลเมั่องขีองสังคมันวิัตกัรรมัระดับโลกั

•	 ใช�กัารปิระเมัินที่ี�ที่ันสมััย	

•	 ให�นักัเรียนได�เรียนโดยที่ำากิัจกัรรมัเพ่�อเช่�อมัโยงกัารเรียนร้�กัับ	

ชีวิิตจริงสภาพจริงในสังคมั

•	 ใช�	 PDCA	 ในกัิจกัรรมัเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 ในกัารที่ำางานขีองคร้	

และในกัารจัดกัารหลักัส้ตร

“การศึึกษาคุุณภาพสููงที่ำาให้�นัำกเรียนำ
เกิดัสูมูรรถนำะในำการเปัน็ำ ‘ผูู้�เรียนำทีี่�

กำาห้นำดัการเรียนำรู�ขีองต้นำเอง’
โดัยคุรูที่ำาห้นำ�าทีี่�โคุ�ชีเพื�อให้�เกิดัทัี่กษะขัี�นำสููง 

และฝึึกการคิุดัอย�างลึกซึึ่�ง” 
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การสูอนำเด็ักต้ามูแนำวิที่าง
ทีี่�เราเคุยไดั�รับการสูอนำในำอดีัต้
เปัน็ำการปัล�นำอนำาคุต้ขีองเด็ัก
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สูร�างอนำาคุต้
ดั�วิยการศึึกษา

9
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บที่นี�	ตีควิามัจากัหนังส่อ	A	World-Class	Education:	Learning	

from	 International	Models	 of	 Excellence	and	 Innovation	 (2012)		

บที่ที่ี�	6	Creating	the	Future	

กัารศึกัษาในปัิจจุบัน	 จึงต�องมัุ่งพัฒนาเด็กัไปิมีัชีวิิตทีี่�ดีในอนาคต		

ที่ี�ไม่ัร้�ว่ิาเป็ินอย่างไร	เขีม็ัมัุง่หลักัมั	ี2	ปิระกัารคอ่	สร�างควิามัเท่ี่าเทีี่ยมัที่าง	

กัารศึกัษา	และเสาะหาทัี่กัษะที่ี�ต�องกัารสำาหรับกัารดำารงชีวิิตในอนาคต		

ซึ�งจะต�องสอดคล�องกัับบริบที่และวิัฒนธิรรมัขีองแต่ละปิระเที่ศ	

ดังกัล่าวิในตอนที่ี�	 6	 ลักัษณ์ะร่วิมัสำาคัญขีองระบบกัารศึกัษาที่ี�มัี

คุณ์ภาพส้ง	มัี	8	ปิระกัาร	ได�แกั่

1.	 วิิสัยที่ัศน์และภาวิะผู้้�นำา	

2.	 กัำาหนดมัาตรฐานส้งหร่อที่�าที่าย

3.	 มัุ่งสร�างควิามัเที่่าเที่ียมั

4.	 คร้และผู้้�นำากัารศึกัษาคุณ์ภาพส้ง

5.	 มัีเปิ้าหมัายไปิในที่ิศที่างเดียวิกัันและสัมัพันธิ์เช่�อมัโยงกััน		

ที่ั�งในระดับนโยบายถึงปิฏิบัติกัาร

6.	 แนวิที่างกัารจัดกัารและระบบรับผู้ิดรับชอบที่ี�สะที่�อนผู้ลลัพธิ	์

ที่ี�ผู้้�เรียน

7.	 แรงจ้งใจขีองนักัเรียน

8.	 มัุ่งเรียนเปิ็นพลโลกั	และเพ่�ออนาคต
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โดยแต่ั้ละประเทศึจะต้ั้องประยุกต์ั้หลก้การท้�ง 8 อย่างเป็นระบบ 

และคำานึงถึงบริบทและวิ้ฒนธรรม่ข้องประเทศึ ทำาไปปร้บปรุงไป 

ผู้ม่เรียกวิ่า ตั้้องดำาเนินการระบบการศึึกษาให้เป็น “ระบบท่ีเรียนร่้” 

(Learning Systems) เรียนร่้และปร้บตั้้วิตั้าม่การเปลี่ยนแปลงข้อง

ส้ง้คม่ เศึรษฐกจิ และเทคโนโลย ีโดยม่กีลไกพื่ฒ้นาคณุภาพื่ตั้อ่เน่ือง

(CQI - Continuous Quality Improvement) ฝึังอย่่ในระบบ	

ควิามัผิู้ดพลาดทีี่�พบบ่อยค่อ	 กัารมัองควิามัไม่ัเที่่าเที่ียมัในกัาร

จัดสรรที่รัพยากัรแก่ัโรงเรียนว่ิาเป็ินเร่�องปิกัติธิรรมัดา	ควิามัอ่อนแอขีอง

ระบบกัารสรรหาคร้และพัฒนาคร้	 และกัารเปิลี�ยนนโยบายโดยไม่ัมั	ี

ขีีดควิามัสามัารถในกัารดำาเนินกัารกัารเปิลี�ยนแปิลงนั�น	

สำาหรับปิระเที่ศทีี่�คุณ์ภาพกัารศึกัษาตำ�า	 และมัีช่องว่ิางหร่อควิามั

แตกัต่างกัันมัากั	 มีัคำาแนะนำาวิ่ารัฐบาลกัลางต�องเขี�าไปิจัดกัาร	 แต่กั็มั	ี

คำาแนะนำาเสริมัวิ่า	ต�อง	“ปิลดโซ่ตรวิน”	โรงเรียนที่ี�มัีผู้ลสัมัฤที่ธิิ์ส้ง

“ต้�องดัำาเนิำนำการระบบการศึึกษาให้�เปัน็ำ 
‘ระบบทีี่�เรียนำรู�’ (Learning Systems) 
เรียนำรู�และปัรับตั้วิต้ามูการเปัลี�ยนำแปัลง
ขีองสัูงคุมู เศึรษฐกิจ และเที่คุโนำโลยี” 
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เที่คุโนำโลยีและนำวัิต้กรรมู

ในอนาคตั้อ้นใกล ้เทคโนโลยสี้ารส้นเทศึและ

การส้ื่อส้ารจะเอื�อให้เกิดนวิ้ตั้กรรม่ท่ีหลากหลาย

ดา้นการเรยีนร่	้ได�แกั	่กัารเรียนร้�ที่ี�จดัเฉพาะตัวินกััเรียน

แต่ละคน	กัารเรยีนร้�ที่ี�เน�นนกััเรยีนเป็ินศน้ย์กัลาง	 เรยีนร้�

เมั่�อไรและที่ี�ไหนกั็ได�	 เปิ็นต�น	 เขีาแนะนำาให�หาที่างใช�

เที่คโนโลยีเพ่�อปิระโยชน์ต่อไปินี�

•	 สร�างโอกัาสให�นักัเรียน	 เขี�าเรียน	 “รายวิิชั้าเส้ม่ือน”	 (Virtual	

Course)	ผู้่านระบบไอซีที่ี1	ในหลากัหลายวิิชา	ซึ�งจะมัีปิระโยชน์

เปิ็นพิเศษต่อนักัเรียนในโรงเรียนที่ี�ขีาดแคลน	

•	 สร�างช่องที่างให�คร้ได�รับกัารพัฒนาหร่อคำาแนะนำาจากัคร้สอนเก่ัง	

(Master	Teacher)	ทีี่�อย่้ไกัลกััน	รวิมัทัี่�งเป็ินช่องที่างให�เกิัด	“ชุั้ม่ชั้น

เรียนร้่”	 ในกัลุ่มัคร้ทีี่�สอนวิิชาเดียวิกััน	แต่สอนอย่้ในโรงเรียนที่ี�	

ห่างไกัลกััน

•	 ใช�ขียายเวิลาเรียน	 ออกัไปินอกัเวิลาเรียนตามัปิกัติ	 หร่อนอกั	

ภาคกัารศึกัษา	ช่วิยให�ม่ีควิาม่ยืดหยุ่นข้องเวิลาเรียน

•	 เอ่�อต่อกัารจัดกัารเรียนร้�ให�บรรลุทัี่กัษะแห่งศตวิรรษที่ี�	 21		

โดยเฉพาะทัี่กัษะแกั�ปัิญหา	และทัี่กัษะกัารคิดอย่างมีัวิิจารณ์ญาณ์

	

ไอซีที่ี:	ICT	(Information	and	Communication	Technology)	หมัายถึง	เที่คโนโลยีสารสนเที่ศและ

กัารส่�อสาร

1
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•	 ช่วิยให�จัด	 “ห้องเรียนแห่งโลก”	 (Global	Classroom)	 ได�	 ค่อ

นักัเรียนจากัคนละซีกัโลกัเรียนด�วิยกััน

•	 ชว่ิยให�นักัเรยีนที่ำากัารที่ดลองผู้า่น	Online	Lab	ได�	แมั�ว่ิาโรงเรยีน

ไมั่มัีเคร่�องมั่อที่างห�องปิฏิบัติกัาร

•	 ช่วิยให�นักัเรียนมัีเอกัสารปิระกัอบกัารศึกัษาในหลักัส้ตร	ที่ี�เปิ็น

เอกัสารที่ี�ดีที่ี�สุดได�	 ซึ�งกั็ค่อ	MOOCs	 (Massive	Open	Online	

Courses)	

•	 ช่วิยให�คร้ปิระเมิันควิามักั�าวิหน�า	 และให�	 Feedback	 ได�ทัี่นที่ี	

หร่ออย่างรวิดเร็วิ	 ไมั่ต�องรอนานเปิ็นวัินหร่อสัปิดาห์	 ซึ�งจะช่วิย

เอ่�อกัารเรียนขีองนักัเรียนเปิ็นอย่างมัากั

•	 เอ่�อต่อกัารส่�อสารอย่างรวิดเร็วิระหว่ิางโรงเรียนกัับพ่อแม่ัผู้้�ปิกัครอง

•	 ช่วิยกัารเรียนตามัควิามัต�องกัารขีองนักัเรียนแต่ละคน	ช่วิยให�

ขี�อมั้ลหลักัฐานกัารเรียนในขีณ์ะนั�น	 วิ่านักัเรียนต�องกัารควิามั	

ช่วิยเหล่ออย่างไร	 มัีปิระโยชน์ยิ�งต่อนักัเรียนที่ี�เรียนช�า	 หร่อ

ต�องกัารควิามัช่วิยเหล่อเปิ็นพิเศษ	

•	 ชว่ิยเอ่�อกัารสร�างวิดิโีอเกัมั	สำาหรบัเปิน็เคร่�องมัอ่ชว่ิยให�กัารเรยีน

สนุกัสนานน่าสนใจ	ถ้กัจริตเด็กัสมััยใหมั่	

ในอนาคตั้เม่ื่อม่ีระบบส้ื่อส้าร 5G และระบบ AI ก้าวิหน้า  

รป่แบบการเรยีนร่จ้ะเปลีย่นโฉม่ไปโดยส้ิ�นเชั้งิ ในลก้ษณะ Disruptive 

Change	
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ปิระเที่ศต่าง	ๆ	ที่ั�วิโลกัต่างกั็จัดระบบ	ใช�ไอซีที่ีเอ่�อให�เกัิดกัารศึกัษา

คุณ์ภาพส้ง	 เช่น	 เกัาหลีจัดระบบติวิเตอร์ที่ี�ใช�ทัี่�วิปิระเที่ศ	 และจัดที่ำา	

e-Textbook	เปิ็นตำาราเรียนออนไลน์	ออสเตรเลียจัดระบบสาระควิามัร้�ใน

หลกััสต้รทีี่�เขี�าถึงได�ที่างออนไลน์	แกัทั่ี่�วิปิระเที่ศ	และจดัให�มีัขี�อมัล้โรงเรียน

ที่กุัโรงเรยีนที่ี�พอ่แมัเ่ขี�าไปิดไ้ด�ที่าง	MySchool	web	portal	จนีใช�เที่คโนโลยี

ดาวิเที่ียมัช่วิยให�คร้สอนเกั่ง	 (Master	 Teacher)	 ในเมั่อง	 ช่วิยฝึกัคร้ใน

ชนบที่ห่างไกัล	 สิงคโปิร์บ้รณ์ากัารไอซีที่ีเขี�าในระบบกัารศึกัษาอย่างเปิ็น

ขีั�นตอน	 ค่อ	 ขีั�นตอนแรกั	 คร้ทุี่กัคนได�รับกัารฝึกัไอซีที่ี	 ขีั�นตอนทีี่�สอง		

มัโีรงเรยีนนำาร่องใช�ไอซทีี่ชีว่ิยกัารเรยีนเปิน็ที่มีั	และเรยีนโดยนกััเรยีนกัำากัับ

กัารเรียนขีองตนเอง	(Self-directed)	ขีั�นตอนที่ี�สามั	ขียายกัารดำาเนินกัาร

ในขีั�นตอนที่ี�สองส่้ที่กุัโรงเรยีน	ผู้า่นกัารพฒันาครแ้ละครใ้หญ	่นอกัจากันั�น

สิงคโปิร์ยังจัดที่ำา	e-Textbook	ใช�ที่ั�วิปิระเที่ศเช่นเดียวิกัันกัับเกัาหลี	

“ปัลูกฝัึงกระบวินำทัี่ศึน์ำสูำาคัุญสูองปัระการให้�
แก�นัำกเรียนำ คืุอกระบวินำทัี่ศึน์ำมูองโลกกวิ�าง 
มูองออกไปันำอกตั้วิเอง นำอกชุีมูชีนำทีี่�ต้นำ
มีูชีีวิิต้อยู� กับกระบวินำทัี่ศึน์ำมูองอนำาคุต้

ไมู�ห้ยุดัอยู�แคุ�ที่ำาคุวิามูรู�จักสูภาพปัจัจุบันำ” 
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เรียนำร�วิมูโลก เพื�อพัฒนำาวิิธีิจัดัการเรียนำรู�

สาระในตอนนี�ขีองหนังส่อ	เขีียนส่�อกัับวิงกัารศึกัษาอเมัริกััน	ผู้มัได�

ตีควิามันำามัาเขีียนใหมั่	ให�เน�นส่�อสารต่อวิงกัารศึกัษาไที่ย

หลักักัารสำาคัญค่อ	ปิล้กัฝังกัระบวินทัี่ศน์สำาคัญสองปิระกัารให�แก่ั

นกััเรยีน	คอ่	กระบวินท้ศึน์ม่องโลกกว้ิาง	มัองออกัไปินอกัตัวิเองนอกัชุมัชน

ที่ี�ตนมัีชีวิิตอย้่	กัับกระบวินท้ศึน์ม่องอนาคตั้	ไมั่หยุดอย้่แค่ที่ำาควิามัร้�จักั

สภาพปัิจจุบัน	 ซึ�งหมัายควิามัว่ิา	 ระบบกัารศึกัษาขีองทุี่กัปิระเที่ศต�อง	

ส่งเสริมักัารเรียนร้�นานาชาติ	 ซึ�งกั็ค่อ	 กัารเรียนร้�ร่วิมักัันกัับโรงเรียนใน	

ปิระเที่ศอ่�น	ๆ	โดยดำาเนินกัารต่อไปินี�

1. ร�วิมูในำโคุรงการวิิจัยนำานำาชีาติ้

กัารวิิจัยที่ี�สำาคัญยิ�งน่าจะเป็ินกัารวิิจัยตอบคำาถามัด�านกัารจัดกัาร	

หร่อกัารวิิจัยระบบกัารศึกัษา	 เน�นคำาถามัที่ี�นำาไปิส้่ผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ทีี่�ส้ง	

และค่าใช�จ่ายตำ�า	 เช่น	กัารอาชีวิศึกัษา	และกัารฝึกัที่ักัษะอาชีพแบบใดที่ี�

ให�ผู้ลดีที่ี�สุดในศตวิรรษทีี่�	21	กัารดำาเนนิกัารใดทีี่�มัผีู้ลลดกัารออกักัลางคนั

ได�ดีที่ี�สุด	ในระดับปิระถมัศึกัษา	มััธิยมัศึกัษา	และอุดมัศึกัษา	โจที่ย์วิิจัยที่ี�

กัวิ�างและซับซ�อนที่ำานองนี�	 จะนำาไปิส้่กัารคิดหา	และเปิรียบเที่ียบผู้ลขีอง

วิิธิกีัารทีี่�หลากัหลาย	รวิมัทัี่�งเกิัดควิามัเขี�าใจว่ิา	มัาตรกัารแต่ละแบบมีัขี�อดี

ขี�อเสียเสมัอ	กัารเลอ่กัมัาตรกัารจะต�องเขี�าใจวิา่	จะได�รบัผู้ลดดี�านใด	และ

ต�องยอมัรับผู้ลเสียในด�านใด	
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การวิิจ้ยร่วิม่ก้น ด้วิยโจทย์เดียวิก้นในหลายประเทศึ จะชั้่วิย

ให้เข้า้ใจควิาม่ส้ำาค้ญข้องบรบิทส้ภาพื่แวิดลอ้ม่ รวิม่ท้�งเข้า้ใจปจัจย้

ตั้่างๆ ที่ม่ีควิาม่ส้ำาค้ญตั้่อการจ้ดการการศึึกษา 

2. เปัดิัโอกาสูให้�จังห้วัิดัห้รือเขีต้พื�นำทีี่�การศึึกษาเขี�าร�วิมู 
 โคุรงการเปัรียบเทีี่ยบ (Benchmarking) นำานำาชีาติ้

โครงกัารปิระเมันิผู้ลลพัธิก์ัารเรยีนร้�นานาชาตทิี่ี�เปิน็ทีี่�ยอมัรบันับถ่อ

และสร�างกัารเรียนร้�เกีั�ยวิกัับคุณ์ภาพกัารศึกัษามัากัทีี่�สุดในปิัจจุบัน	 ค่อ	

PISA	 ซึ�งปิระเมัินสมัรรถนะขีองนักัเรียนอายุ	 15	 ปิี	 ในด�านกัารอ่าน	

คณ์ิตศาสตร์	และวิิที่ยาศาสตร์	หากัปิระเที่ศไที่ยส่งจังหวิัดที่ี�เปิ็นเขีตพ่�นที่ี�

นวิัตกัรรมักัารศึกัษาเขี�ารับกัารปิระเมัิน	 และหาที่างศึกัษาเปิรียบเที่ียบ

ผู้ลลัพธ์ิและวิิธิีกัารจัดกัารเรียนร้�	 เที่ียบกัับบางปิระเที่ศที่ี�ผู้ลกัารที่ดสอบ	

ได�คะแนนส้ง	กั็จะเกัิดควิามัร้�ควิามัเขี�าใจวิิธิีจัดกัารศึกัษาให�มัีคุณ์ภาพส้ง	

สำาหรับนำามัาพัฒนาวิิธีิจัดกัารเรียนร้�ขีองจังหวิัดนั�น	และเม่ั�อพิส้จน์ได�วิ่า	

วิิธิีกัารที่ี�พัฒนาขีึ�นใช�ในจังหวิัดนำาร่องได�ผู้ลดี	 ก็ัดำาเนินกัารขียายผู้ล	

ปิรับใช�ในจังหวิัดอ่�น	ๆ	หร่อที่ั�วิปิระเที่ศ
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3. สู�งเสูริมูให้�คุรูและผูู้�บริห้ารการศึึกษามีูสู�วินำร�วิมู 
 การแลกเปัลี�ยนำเรียนำรู�นำานำาชีาติ้

เพ่�อส่งเสริมัคร้ดีมัีควิามัสามัารถ	และใช�ปิระโยชน์คนเหล่านี�ให�มีั

บที่บาที่ยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาขีองโรงเรียน	 เขีตพ่�นที่ี�กัารศึกัษา	

จังหวิัด	 และปิระเที่ศ	 ควิรส่งเสริมัให�คร้สอนเกั่ง	 (Master	 teacher)		

ไปิสังเกัตกัารณ์์ห�องเรียนในปิระเที่ศทีี่�กัารศึกัษามีัคุณ์ภาพส้งระดับโลกั		

ผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนทีี่�มัีผู้ลงานเด่นด�านยกัระดับคุณ์ภาพขีองผู้ลลัพธิ์	

กัารเรยีนร้�ขีองนกััเรยีน	ควิรได�ไปิฝึกัปิฏบิตังิานบรหิารโรงเรียนในเวิลาสั�น	ๆ	

(เช่น	 1	 -	 3	 เด่อน)	 ในโรงเรียนขีองปิระเที่ศทีี่�มัีคุณ์ภาพกัารศึกัษาส้งเด่น

ระดับโลกั	และในยุคทีี่�ไอซีที่ีกั�าวิหน�ามัากัเช่นปัิจจุบัน	 กัารแลกัเปิลี�ยน	

เรียนร้�นานาชาติส่วินใหญ่อาจที่ำาผู้่านไอซีที่ี

4. สูร�างภาคีุในำต้�างปัระเที่ศึ

กัารสร�างภาคีเปิ็นควิามัสัมัพันธิ์ระยะยาวิ	 เพ่�อให�กัารศึกัษามัีมัิติ	

ขีองควิามัเขี�าใจปิระเที่ศหรอ่สังคมัอ่�น	ในกัรณี์นี�เพ่�อกัารเรียนร้�ปิระเที่ศขีอง

สถาบันภาคีในมัิติที่ี�ลึกั	 เช่�อมัโยงเร่�องกัารศึกัษากัับเศรษฐกิัจ	 สังคมั	

วิฒันธิรรมั	ศิลปิะ	และอ่�น	ๆ 	รวิมัทัี่�งเกิัดกัารเรียนร้�ในมิัตเิชงิพลวัิต	ที่ี�กัารศึกัษา

ต�องปิรับตัวิเพ่�อสร�างพลเมั่องที่ี�มัีสมัรรถนะเปิลี�ยนแปิลงไปิตามัยุคสมััย	

ควิรเล่อกัเปิ็นภาคีกัับโรงเรียนในปิระเที่ศที่ี�มัีคุณ์ภาพกัารศึกัษาส้ง	

เพ่�อเรียนร้�วิิธิีกัารจัดกัารโรงเรียนที่ี�มัีคุณ์ภาพส้ง	รวิมัที่ั�งกัารจัดบรรยากัาศ

กัารเรียนที่ี�ส่งเสริมักัารเรียนร้�คุณ์ภาพส้ง	โดยยึดหลักักัารวิ่า	คนในวิงกัาร

กัารศึกัษาต่างกั็เปิ็น	“บุคคลเรียนร้�”	กัารแลกัเปิลี�ยนเรียนร้�จากักัันและกััน

มัีคุณ์ค่าเสมัอ
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การศึึกษาคุุณภาพสููง
ต้�องดัำาเนิำนำการระบบการศึึกษาให้�เปัน็ำ
“ระบบเรียนำรู�” (Learning System) 

เรียนำรู�และปัรับตั้วิต้ามูการเปัลี�ยนำแปัลง
ขีองสัูงคุมู เศึรษฐกิจ และเที่คุโนำโลยี 
โดัยมีูกลไกพัฒนำาคุุณภาพต้�อเนืำ�อง 

(CQI - Continuous Quality
Improvement) ฝัึงอยู�ในำระบบ
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จินำต้นำาการสูู�
ระบบการศึึกษาไที่ย

10
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เราจะชี�วิยกันำพัฒนำาการศึึกษาไที่ย
ให้�เปัน็ำการศึึกษาคุุณภาพสููงไดั�อย�างไร?

?

สูำาห้รับคุุณการศึึกษาคุุณภาพสููงห้มูายถึงอะไร?

ในำอีก 20 ปีัขี�างห้นำ�า คุุณอยากเห็้นำการศึึกษาขีองไที่ย
เปัน็ำแบบไห้นำ?

ชีวินำออกแบบอนำาคุต้การศึึกษาไที่ย 
ทีี่�คุุณอยากเห็้นำ
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ที่ำาอย�างไรให้�เด็ักอยากเรียนำรู� ?

คุุณคิุดัวิ�า อะไรคืุอทัี่กษะทีี่�เด็ักต้�องการ
สูำาห้รับดัำารงชีีวิิต้ในำอนำาคุต้และเป็ันำพลเมืูองโลก
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“ในำการพัฒนำาปัระเที่ศึ
ไมู�มีูอะไรสูำาคัุญกวิ�า

คุุณภาพขีองพลเมืูอง
การศึึกษาเปัน็ำการพัฒนำา
คุุณภาพขีองพลเมืูอง”

บที่นี�เป็ินขี�อสังเคราะห์ขีองผู้มัเอง	เพ่�อเสนอแนะต่อวิงกัารศึกัษาไที่ย

ระบบกัารศึกัษาคุณ์ภาพสง้	เปิน็เง่�อนไขีสำาหรับปิระเที่ศไที่ย	ในกัาร

บรรลเุป้ิาหมัายกัารยกัระดบัปิระเที่ศส้ป่ิระเที่ศรายได�สง้และชวิีิตควิามัเป็ินอย่้

ขีองผู้้�คนมัีมัาตรฐานส้ง	ที่ี�เรียกัวิ่า	ปิระเที่ศไที่ย	4.0

ในการพื่ฒ้นาประเทศึ ไม่่มี่อะไรส้ำาคญ้กว่ิาคณุภาพื่ข้องพื่ลเมื่อง

การศึึกษาเป็นการพื่้ฒนาคุณภาพื่ข้องพื่ลเมื่อง ส้ภาพื่ข้องคุณภาพื่ 

การศึกึษาในวิน้นี� จะส่้งผู้ลต่ั้อส้ภาพื่ส้ง้คม่และเศึรษฐกิจข้องประเทศึ

ใน 20 - 50 ปีข้้างหน้า 

ปิระเที่ศที่ี�ผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีองนักัเรียนมัีคุณ์ภาพส้งในระดับ	

ต�น	ๆ	ขีองโลกั	จัดระบบกัารศึกัษาที่ี�ถ้กัต�อง	และมัีลักัษณ์ะร่วิมัตามัที่ี�ระบุ

ในตอนที่ี�	6	ขีองบันที่ึกัชุดกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกันี�	ควิรที่ี�ผู้้�บริหาร

ระบบกัารศึกัษาขีองปิระเที่ศไที่ยจะได�ที่ำาควิามัเขี�าใจ	 นำามัาปิรับใช�ใน

ปิระเที่ศไที่ย	 เพ่�อแกั�ไขีส่วินที่ี�เราเพลี�ยงพลำ�าดำาเนินกัารผู้ิดพลาด	ที่ำาให�



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 185

ระบบกัารศกึัษาขีองเราตกัลงไปิอย่้ในกัลุม่ัปิระเที่ศที่ี�คณุ์ภาพกัารศกึัษาตำ�า	

โดยขีอยำ�าวิ่ากัารแกั�ไขีนี�ต�องที่ำาอย่างเปิ็นระบบ	และเปิ็นขีั�นตอน	อย่างที่ี�	

ได�ระบุตัวิอย่างขีอง	5	ปิระเที่ศ	ในบที่ที่ี�	1	-	5	

ผู้มัเช่�อวิ่า	 เราชั้่วิยก้นทำาได้	 โดยขีอเสนอว่ิา	 เขีตพ่�นทีี่�นวัิตกัรรมั	

กัารศึกัษา	 8	 จังหวิัด	 ควิรดำาเนินกัาร	 Vision	 Exercise	 อย่างทีี่�ระบุใน	

บที่ที่ี�	6	เพ่�อเปิน็กัลไกัสร�างวิิสยัที่ศันร์ว่ิมั	(ที่ี�ที่�าที่าย)	ขีองปิระชาคมัแกันนำา

ในจังหวิัด	 โดยผู้มัขีอเสนอแนะเพิ�มัเติมัว่ิา	ควิรเชิญผู้้�แที่นขีองสำานักังาน

คณ์ะกัรรมักัารกัารศึกัษาขัี�นพ่�นฐาน	 (สพฐ.)	 สำานักังานคณ์ะกัรรมักัาร	

กัารอาชีวิศึกัษา	 (สอศ.)	 และสำานักังานคณ์ะกัรรมักัารกัารอุดมัศึกัษา		

(สกัอ.)	เขี�าร่วิมัด�วิย	เพ่�อสร�างควิามัเขี�าใจร่วิมักัันว่ิา	ส่วินกัลางขีองปิระเที่ศ

ควิรสนับสนุนอย่างไรบ�าง	 โดยเฉพื่าะอย่างย่ิง การส้น้บส้นุนโดยไม่่ 

ออกคำาส้้ง่ และ Vision Exercise ควิรนำาไปส่่้ Implementation Exercise 

เพื่ื่อให้ฝึ่ายตั้่างๆ ในจ้งหวิ้ดและในส้่วินกลาง ได้เข้้าใจและร่วิม่ก้น

ส้ร้าง Alignment และ Coherence ข้องการดำาเนินการพื่้ฒนาระบบ

การศึึกษาในจ้งหวิ้ด ควิาม่ส้ำาเร็จข้องจ้งหวิ้ดนำาร่องเหล่านี� จะเป็น

ข้้อเรียนร่้ส้ำาหร้บการพื่้ฒนาระบบใหญ่ข้องประเทศึตั้่อไป	

Alignment	 สำาคัญยิ�งค่อ	 ควิามัสอดคล�องขีองเปิ้าหมัายและกัาร

ดำาเนินกัารเพ่�อบรรลุเปิ้าหมัาย	 เพ่�อสนองแผู้นระยะยาวิขีองกัารพัฒนา

จงัหวิดัหรอ่พ่�นที่ี�	ปิระเที่ศไที่ยเราอ่อนแอด�านกัารดำาเนินกัาร	(Implemen-

tation)	 เพ่�อบรรลุเป้ิาหมัายหร่อนโยบาย	 เราเขีียนกัฎหมัายหร่อกัำาหนด

นโยบายได�ดี	แตบ่รหิารส้เ่ป้ิาหมัายไม่ัเก่ัง	ควิรเรียนร้�จากัเขีตพ่�นทีี่�นวัิตกัรรมั

กัารศึกัษา	
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ขี�อมัล้จากักัารที่ำางานขีองมัล้นธิิิพ้นพลงั1	ในกัารช่วิยเหล่อเดก็ัยากัจน

ในพ่�นที่ี�ห่างไกัลให�ได�รับกัารศึกัษาตามัศักัยภาพ	พบวิ่าเด็กเหล่านี�ไม่่ได้

ข้าดแคลนเฉพื่าะเงนิเทา่น้�น ท่ีข้าดแคลนกวิา่คอืคำาแนะนำาแนวิทาง

การศึึกษาและดำาเนนิชั้วีิติั้ท่ีถก่ต้ั้องจากผู้่ป้กครองและคร่	ที่ำาให�หลักักัาร

ตั�งเปิ้าส้ง	 สนับสนุนเต็มัที่ี�	 (High	Expectation,	High	Support)	 ที่ี�กัลุ่มั

ปิระเที่ศกัารศึกัษาคุณ์ภาพส้งใช�นั�น	ในสังคมัไที่ยโดยที่ั�วิไปิยังไปิไมั่ถึง

ครแ่ละผู้่้บริหารโรงเรียน คอืห้วิใจส้ำาค้ญข้องคุณภาพื่การศึกึษา

ระบบการผู้ลติั้ครใ่หม่่และการพื่ฒ้นาครป่ระจำาการข้องไทย ท่ีเชั้ือ่ม่โยง

(Align) ก้บการพื่ฒ้นาการเรยีนการส้อนในชั้้�นเรยีนและโรงเรยีนเพื่ือ่

ยกระด้บผู้ลล้พื่ธ์การเรียนร่้ ตั้าม่แนวิข้องประเทศึท่ีม่ีผู้ลล้พื่ธ์ข้อง 

การศึกึษาคณุภาพื่ส้ง่ระดบ้โลก เปน็เรือ่งเรง่ดว่ิน และม่คีวิาม่ส้ำาค้ญ

ยิ่งตั้่อการยกระด้บคุณภาพื่การศึึกษา	โดยในปิัจจุบันระบบกัารควิบคุมั

จากัส่วินกัลางมัีส่วินขัีดขีวิางกัารเปิลี�ยนแปิลงไปิส้่ระบบใหมั่	 เพราะเปิ็น

ระบบที่ี�เน�นผู้ลปิระโยชน์ส่วินกัลุม่ัมัากักัว่ิาผู้ลปิระโยชน์ภาพรวิมัขีองปิระเที่ศ	

จดุส้ำาค้ญอย่างหน่ึง คอืการให้ผู้ลประโยชั้น์ตั้อบแทนตั้าม่ผู้ลงาน

ส้รา้งผู้ลลพ้ื่ธ์การเรยีนร่ข้้องน้กเรยีน แกค่รแ่ละผู้่้บริหารโรงเรยีน	และ

ตามัผู้ลงานสร�างสภาพแวิดล�อมัในโรงเรียนและในพ่�นทีี่�	 เพ่�อกัารเรียนร้�

องค์รวิมัที่ั�งขีองนักัเรียนและขีองคร้และผู้้�บริหารกัารศึกัษา	มัีรายละเอียด

ขีองเร่�องกัารบริหารที่รัพยากัรมันุษย์ขีองระบบกัารศึกัษาในบที่ที่ี�	7	

1 http://www.poonpalang.org
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หลกััสต้รและกัารจดักัารเรยีนร้�ต�องเน�นที่กััษะแหง่อนาคต	เน�นสร�าง

กัระบวินที่ัศน์มัองอนาคตให�แกั่นักัเรียน	(คร้	และผู้้�บริหารกัารศึกัษา)	เน�น

สร�างกัระบวินทัี่ศน์พัฒนาที่ักัษะกัารเปิ็นพลเมั่องโลกั	ด�วิยวิิธีิกัารต่าง	 ๆ	

ไมั่ใช่สร�างกัระบวินทัี่ศน์กัารเรียนเพ่�อกัารมัีชีวิิตอย่้ในสังคมัแคบ	ๆ	และ	

ในสภาพปัิจจบุนั	โดยจะต�องปิรับเปิลี�ยนกัารปิระเมิันผู้ลลัพธ์ิกัารเรียนร้�ให�

เขี�าไปิอย่้ในควิามัรับผู้ิดชอบขีองคร้ให�มัากัที่ี�สุด	 ตามัแนวิขีองปิระเที่ศที่ี�

ผู้ลลพัธิก์ัารเรยีนร้�มัคีณุ์ภาพสง้	โดยจะต�องมักีัลไกัชว่ิยเหล่อสง่เสรมิัให�คร้

ปิระเมัินอย่างแมั่นยำาและซ่�อสัตย์	 เน�นให�นำ�าหนักักัารปิระเมิันเพ่�อพัฒนา	

(Formative	 Assessment)	 ตามัด�วิยกัารให�คำาแนะนำาปิ้อนกัลับอย่าง

สร�างสรรค์	 (Constructive	Feedback)	 เพ่�อให�กัารปิระเมัินเปิ็นส่วินหนึ�ง

ขีองกัลไกักัารเรียนร้�คุณ์ภาพส้ง	 คร้ทีี่�มัีสมัรรถนะและควิามัน่าเช่�อถ่อใน

กัารที่ำาหน�าทีี่�ดงักัล่าวิได�	ควิรได�รับกัารยกัย่องและให�ค่าตอบแที่นในฐานะ

“ห้ลักสููต้รและการจัดัการเรียนำรู�ต้�องเนำ�นำ
ทัี่กษะแห้�งอนำาคุต้ เนำ�นำสูร�างกระบวินำทัี่ศึน์ำ

มูองอนำาคุต้ให้�แก�นัำกเรียนำ คุรู และผูู้�บริห้าร
การศึึกษา และเนำ�นำสูร�างกระบวินำทัี่ศึน์ำ
พัฒนำาทัี่กษะการเป็ันำพลเมืูองโลก

จะต้�องปัรับเปัลี�ยนำการปัระเมิูนำผู้ลลัพธ์ิ
การเรียนำรู�ให้�เขี�าไปัอยู�ในำคุวิามูรับผิู้ดัชีอบ

ขีองคุรูให้�มูากทีี่�สุูดั”
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“คร้สอนเก่ัง”	(Master	Teacher)	ได�รบัตำาแหน่งและควิามักั�าวิหน�าเป็ินพิเศษ	

ดังปิระเที่ศสิงคโปิร์ที่ำาเปิ็นตัวิอย่าง	

ในระบบการศึึกษาคุณภาพื่ส่้ง น้กเรียนไม่่ได้ร้บการเรียนร่้

เฉพื่าะในชั้้�นเรียนเท่าน้�น ย้งม่ีการจ้ดกิจกรรม่นอกชั้้�นเรียนให้

น้กเรยีนเลอืกเข้า้ตั้าม่ควิาม่ชั้อบหรอืควิาม่ถน้ดข้องตั้น	ดงัที่ี�ปิระเที่ศ

ฟินแลนด์ดำาเนินกัารอย่างเอาจริงเอาจัง2	และปิระเที่ศสิงคโปิร์กัำาหนดให�

นกััเรยีนชั�นมัธัิยมัต�องเรยีนวิิชา	Service	Learning	สองวิิชาตอ่ปิ	ีเพ่�อฝกึัฝน

ที่ักัษะควิามัเปิ็นพลเมั่องและควิามัเสียสละเพ่�อผู้้�อ่�น

สำาหรับเขีตพ่�นทีี่�นวัิตกัรรมักัารศึกัษา	“ยุที่ธิศาสตร์ปิลดโซ่ตรวิน”	แกั่

โรงเรียน	อย่างแยกัแยะ	ตามัที่ี�ระบุในบันที่ึกัตอนที่ี�	9	น่าจะมัีควิามัสำาคัญ

ที่ี�สุด	 เพ่�อใช�ควิามัเป็ินอิสระที่ี�จะที่ำางานสร�างสรรค์เพ่�อผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�

ขีองศิษย์อย่างจริงจัง	เปิ็นแรงจ้งใจอย่างหนึ�ง	ต่อคร้และผู้้�บริหารโรงเรียน

ที่ี�เปิ็นคนดีมัีควิามัสามัารถ	ให�ไมั่ต�องที่ำางานที่ี�ไมั่กั่อผู้ลดีต่อนักัเรียน	 โดย

ควิรร่วิมักัันกัำาหนดเกัณ์ฑ์ให�บรรลุเพ่�อนำาไปิส้่	 “กัารปิลดโซ่ตรวิน”	 เกัณ์ฑ์

หนึ�งทีี่�ควิรระบุค่อ	 กัารมัีระบบเรียนร้�ร่วิมักัันขีองคร้และผู้้�อำานวิยกัาร	 ที่ี�

เปิ็นกัารเรียนร้�ร่วิมักัันผู่้านกัารปิฏิบัติ	 รวิมัทัี่�งกัารมีักัารผู้ลัดกัันเขี�า

สังเกัตกัารณ์์ชั�นเรียนเพ่�อให�	feedback	แกั่กัันและกััน	เปิ็น	feedback	นำา

ไปิส้่กัารพัฒนาชั�นเรียนอย่างต่อเน่�อง	 และกัารมัีที่ีมัช่วิยเหล่อนักัเรียนที่ี�	

ล�าหลังในกัารเรียนร้�บางวิิชา	อย่างในปิระเที่ศฟินแลนด์	

2 https://www.gotoknow.org/posts/635072
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เป้าหม่ายส้ำาค้ญย่ิงอีกอย่างหน่ึงข้องระบบการศึึกษาไทยคือ 

การลดควิาม่ส้่ญเปล่า	ซึ�งหมัายถึงกัารลงทุี่นลงแรงทีี่�ไร�ผู้ลต่อกัาร	

ยกัระดบัผู้ลลัพธิก์ัารเรยีนร้�ขีองนกััเรยีน	(ที่ี�เปิน็ผู้ลลัพธิแ์บบองค์รวิมั)	และ

ต่อกัารพัฒนาคร้อย่างต่อเน่�อง	 เรามัีโอกัาสดำาเนินกัารเปิลี�ยนแปิลงนี�	

ได�มัากั	เพราะขีณ์ะนี�มัีกัิจกัรรมัที่ี�ไมั่จำาเปิ็นในระบบกัารศึกัษามัากัมัาย	

เปา้หม่ายรว่ิม่ข้องทกุประเทศึท่ีระบบการศึกึษาคณุภาพื่ส่้งคอื

ควิาม่เส้ม่อภาค (Equity) ทางการศึึกษา ซึ่ึ่งหม่ายถึงการดำาเนินการ

เพื่ื่อให้น้กเรียนทุกคน (หรือเกือบทุกคน) บรรลุเป้าหม่ายผู้ลล้พื่ธ์ 

การเรียนร่้ท่ีกำาหนดไว้ิ การดำาเนินการเพ่ืื่อเป้าหม่ายนี� ไม่่ใชั้่ม่ีผู้ล

แคบๆ เฉพื่าะที่ควิาม่เส้ม่อภาคหรือควิาม่เท่าเทียม่เท่าน้�น แตั้่จะม่ี

ผู้ลดตีั้อ่การยกระดบ้คณุภาพื่การศึกึษาในภาพื่รวิม่เปน็อยา่งม่ากดว้ิย

เพราะจะที่ำาให�วิงกัารกัารศกึัษามัคีวิามัปิระณ์ตี	 เอาใจใส่รายละเอยีดขีอง

กัารจัดกัารเรียนร้�	 ให�มีัควิามัเหมัาะสมักัับนักัเรียนซึ�งมัีควิามัแตกัต่าง	

หลากัหลาย	 เปิ็นกัลไกักัารเรียนร้�ในวิงกัารศึกัษา	 เพ่�อยกัระดับกัารเรียนร้�

วิิธิีจัดกัารเรียนกัารสอนแก่ันักัเรียน	 ซึ�งตามัธิรรมัชาติ	 มัีควิามัแตกัต่าง	

หลากัหลายมัากั	
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พื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูการศึึกษา
ขีองปัระเที่ศึไที่ย

11
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ที่ำาไมูทัี่�วิโลกถึงลุกขึี�นำมูา
ปัฏิิรูปัการศึึกษาพร�อมูกันำในำชี�วิงนีำ�?

?
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ปิัจจุบันสภาพสังคมัและเศรษฐกัิจขีองทัี่�วิโลกักัำาลังเปิลี�ยนไปิ

เน่�องจากัควิามักั�าวิหน�าขีองระบบขีนส่งและกัารส่�อสาร	กัารเขี�ามัาขีอง	4G	

และ	5G	ที่ำาให�กัารส่�อสารระหว่ิางกัันรวิดเร็วิขีึ�น	เที่คโนโลยีเขี�ามัาอย่้กัับเรา

ถงึในห�องนอน	ในครวัิ	เราเริ�มัเหน็ต้�เยน็อจัฉรยิะที่ี�สามัารถบอกัได�ว่ิามัอีาหาร

อะไรอย่้ในต้�เยน็	ควิรที่ำาเมัน้อาหารอะไรได�บ�าง	มันีาฬกิัาอจัฉริยะไปิจนถงึ

เที่คโนโลยีที่างกัารแพที่ย์ที่ี�กั�าวิไกัล	ทีุ่กัอย่างรอบตัวิเกัิดกัารเปิลี�ยนแปิลง	

และทีี่�สำาคัญคอ่กัารเปิลี�ยนแปิลงอย่างรวิดเรว็ิ	ควิามัเรว็ิในกัารเปิลี�ยนแปิลง

นั�นกัลายเปิ็นควิามัที่�าที่ายต่อธิุรกัิจและกัารศึกัษา

กัารจัดกัารศึกัษาในอดีตมีักัารปิรับตัวิมัาเร่�อย	 ๆ	 ถึงแมั�จะช�า		

แต่ยังสามัารถปิรับไปิพร�อมักัับสังคมัที่ี�ค่อย	 ๆ	 เปิลี�ยนได�	 แต่ขีณ์ะนี�	

สงัคมัโลกัเปิลี�ยนเร็วิขึี�นอย่างมัากั	เกัดิอาชีพใหม่ั	ๆ 	ปัิญหาใหม่ั	ๆ 	หรอ่เร่�อง

ที่ี�เราไมั่เคยพบเจอมัากั่อน	ดังนั�นสิ�งที่ี�จะที่ำาให�คนรุ่นใหมั่สามัารถรับมั่อ	

กัับกัารเปิลี�ยนแปิลงที่ี�รวิดเร็วิในวิันนี�ได�ค่อ	ศึ้กยภาพื่ในการแก้ปัญหา 

ศึ้กยภาพื่ในการค้นหาควิาม่ร่้ได้ด้วิยตั้้วิเอง ศึ้กยภาพื่ในการ

จินตั้นาการวิิธีการใหม่่ๆ ในการทำางานด้านนวิ้ตั้กรรม่	 ทัี่กัษะทีี่�คน	

รุ่นใหมั่ต�องกัารเหล่านี�อาจจะไม่ัใช่ศักัยภาพทีี่�เปิ็นอย่้ขีองคนรุ่นพ่อแมั	่

ขีองเขีา	 สิ�งนี�ทัี่�วิโลกัเริ�มัเห็นและยอมัรับแล�วิวิ่า	 วิิธิีกัารเดิมัที่ี�ใช�ในกัาร

พัฒนาคนรุ่นพ่อรุ่นแมั่นั�น	 ไมั่สามัารถใช�ได�กัับกัารจัดกัารศึกัษาเพ่�อสร�าง

ที่ักัษะสำาหรับกัารใช�ชีวิิตในอีกั	 50	 ปิีขี�างหน�า	 จึงพร�อมัใจกัันลุกัขีึ�นมัา	

ปิฏิวิัติกัารศึกัษาเพ่�อเตรียมัคนในอนาคต
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สูถานำการณ์ปัญัห้าขีองการศึึกษาไที่ย (บริบที่) 

กัอ่นจะไปิถงึกัารปิฏริป้ิกัารศกึัษาไที่ย	อยากัชวินมัาที่ำาควิามัเขี�าใจ

ถึงบริบที่และสถานกัารณ์์ปิัญหาที่ี�เกัิดขีึ�น	ปิระเด็นหลักั	ๆ	มัีดังนี�

1. ระบบการศึึกษาไที่ยกำาลังผู้ลิต้คุนำทีี่�ขีาดัทัี่กษะอนำาคุต้ 
 และมีูคุุณภาพต้ำ�ากวิ�าคุวิามูคุาดัห้วัิงขีองนำายจ�าง

ภาคธิุรกัิจได�ชี�ปิระเด็นสำาคัญค่อ	ผู้ลผู้ลิตจากัระบบกัารศึกัษา	หร่อ

ผู้้�ที่ี�จบกัารศึกัษาทัี่�งระดับอาชีวิศกึัษาและระดับปิรญิญาตรี	ซึ�งเป็ินกัำาลงัคน

ที่ี�เขี�าส้ร่ะบบกัารที่ำางาน	มีัคณุ์ภาพขีองผู้้�ทีี่�จบกัารศึกัษาตำ�ากัว่ิาควิามัคาดหวัิง

ขีองนายจ�าง	 เน่�องด�วิยร่ปแบบการศึึกษาข้องไทยเน้นการท่องจำาตั้าม่

ตั้ำารา ส้่งผู้ลให้ผู้่้ท่ีจบม่าแล้วิข้าดท้กษะท่ีส้ำาค้ญในการทำางานและ

ท้กษะในการทำางานร่วิม่ก้บคนอ่ืน ท้�งนี�ผู้่้ประกอบการย้งคาดหวิ้ง

ควิาม่ส้าม่ารถข้องพื่น้กงานในการแก้ปัญหา ควิาม่ส้าม่ารถในการ

ตั้ด้ส้นิใจ และคดิคน้ส้รา้งนวิต้ั้กรรม่ใหม่่ๆ รวิม่ท้�งคณุลก้ษณะท่ีภาค

ธรุกจิหรอือตุั้ส้าหกรรม่ตั้อ้งการ เชั้น่ ควิาม่ตั้รงตั้อ่เวิลา ควิาม่อดทน

การคิดเป็นระบบ	เปิ็นตัวิอย่างขีองอีกัเสียงเรียกัร�องหนึ�ง	จากัฝั�งขีองผู้้�ที่ี�

มัีควิามัต�องกัารจ�างงานเรียกัร�องเขี�ามัาในระบบกัารศึกัษา
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2. ทัี่กษะขีองคุรูรุ�นำให้มู�

เปิา้หมัายขีองกัารจัดกัารศึกัษา	คอ่	พัฒนาผู้้�เรียนให�มีัศกััยภาพเพ่�อ

ใช�ชีวิิตในศตวิรรษที่ี�	 21	 ดังนั�นกัารพัฒนาคร้	 หร่อศักัยภาพขีองคร้ต�อง	

แตกัต่าง	จากัเดิมัคร้รุ่นใหมั่ต�องให�ควิามัสำาคัญกัับกัารยกัระดับศักัยภาพ

หรอ่สมัรรถนะขีองผู้้�เรียน	โดยวิิธิทีี่ี�จะพฒันาสมัรรถนะขีองผู้้�เรียน	ต�องใส่ใจ

พ่�นฐานและเปิ้าหมัายขีองนักัเรียนเปิ็นรายคน	ยกัตัวิอย่างเช่น	 โค�ชกัีฬา		

ที่ี�คนเป็ินโค�ชอาจจะไม่ัใช่ผู้้�เล่นกีัฬาทีี่�เก่ังทีี่�สุด	แต่เขีามัีสายตาทีี่�มัองเห็น

ควิามัสามัารถในตัวิบุคคล	และมัีวิิธิีที่ี�จะพัฒนาเพ่�อเพิ�มัขีีดสมัรรถนะขีอง

นกัักีัฬาได�	ตามัตำาแหน่งและบที่บาที่หน�าทีี่�ในทีี่มั ครรุ่น่ใหม่่จงึตั้อ้งเปน็

โคช้ั้ในการพื่ฒ้นาส้ม่รรถนะข้องผู้่เ้รยีนใหส้้ง่ข้ึ�นและหลากหลายข้ึ�น

วิิธีิกัารสอนจึงต�องเปิลี�ยนจากัอดีต	มัาถึงตรงนี�ต�องถามัว่ิาสอนแบบใหม่ั

นั�นสอนอย่างไร	จึงเปิ็นควิามัที่�าที่ายขีองคนรุ่นใหมั่	ที่ี�หลายหน่วิยงานให�

ควิามัสำาคัญเขี�าไปิช่วิยพัฒนาคร้อย้่ในขีณ์ะนี�	

3. คุุณภาพขีองโรงเรียนำมีูคุวิามูเห้ลื�อมูลำ�า 

เปิน็ที่ี�ที่ราบกัันดวีิา่คณุ์ภาพขีองโรงเรยีนขีองรฐั	มัคีณุ์ภาพแตกัต่าง

กัันมัากั	 ที่ำาให�ผู้้�ปิกัครองต�องย�ายล้กัหลานไปิอย่้ในพ่�นทีี่�ทีี่�โรงเรียนมีั

คณุ์ภาพสง้กัวิา่	แมั�วิา่คำาวิา่	“โรงเรยีนคณุ์ภาพสง้”	อาจตคีวิามัได�หลายมัติิ

กั็ตามั	 ผู้ลทีี่�เกัิดขีึ�นค่อโรงเรียนทีี่�ผู้้�ปิกัครองเช่�อว่ิามีัคุณ์ภาพดีกัว่ิา	 จะมีั

นักัเรียนสมััครเขี�าเรียนจำานวินมัากั	ต่างจากัโรงเรียนทีี่�ผู้้�ปิกัครองเห็นวิ่ามัี

คุณ์ภาพตำ�ากัวิ่า	 แมั�ว่ิาโรงเรียนจะอย่้ใกัล�บ�านก็ัไมั่นิยมั	 ค่าใช�จ่ายจากั	

กัารแย่งเขี�าโรงเรียน	กัารเดินที่าง	และอาจรวิมัถึงค่ากิันอย่้	 เปิ็นภาระทีี่�	

ผู้้�ปิกัครองต�องแบกัรับ	กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารจึงพยายามัแกั�ปัิญหาคุณ์ภาพ
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ขีองโรงเรียนให�มีัคุณ์ภาพใกัล�เคียงกััน	 โดยปิัจจุบันเพิ�มัเร่�องขีองควิามั

หลากัหลายที่ี�เปิ็นจุดเด่นขีองโรงเรียน	เช่น	โรงเรียนที่ี�เด่นเร่�องอาชีพ	กัีฬา	

เปิ็นต�น	 ควิามัเหล่�อมัลำ�าที่างกัารศึกัษาเปิ็นปิระเด็นสำาคัญทีี่�ที่�าที่ายขีอง

กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	และน่าจะเป็ินบที่ที่ดสอบควิามัสามัารถในกัารบริหาร

จัดกัารขีองผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนอย้่ในขีณ์ะนี�

4. พ�อแมู�ผูู้�ปักคุรองยังมีูบที่บาที่ในำการพัฒนำาการเรียนำรู� 
 ขีองลูกห้ลานำนำ�อย 

เร่�องนี�อาจเน่�องมัาจากัพ่อแมั่	 ผู้้�ปิกัครองไที่ยมัองวิ่าตัวิเองไมั่มัี	

ควิามัร้�เร่�องวิิชากัารมัากัพอ	จึงเช่�อว่ิากัารพัฒนาเด็กัและเยาวิชนเป็ินหน�าทีี่�

ขีองโรงเรียน	 จึงมัอบควิามัไวิ�วิางใจให�กัับคร้และโรงเรียน	ซึ่ึ่งควิาม่คิดนี�

ในอดตีั้อาจจะไม่ผิู่้ดเส้ยีท้�งหม่ด หากแต่ั้ใช้ั้ไม่่ไดแ้ลว้ิก้บแนวิทางการ

จ้ดการศึึกษาในศึตั้วิรรษที่ 21	ที่ั�วิโลกัต่างเขี�าใจแล�วิวิ่ากัารเรียนร้�ช่วิงที่ี�

สำาคญัที่ี�สดุขีองมันษุย์เกัดิขีึ�นในช่วิงปิฐมัวิยั	นั�นคอ่	6	ขีวิบแรกั	หรอ่บางคน

อาจจะขียายไปิถงึ	8	ขีวิบแรกัขีองชวิีิต	ซึ�งตั�งแตแ่รกัคลอดออกัมัาเดก็ักัอ็ย่้

ในมั่อขีองครอบครัวิ	พ่อแมั่จึงเปิ็นคนสำาคัญขีองกัารจัดกัารเรียนร้�ขีองล้กั

ในช่วิงปิฐมัวิัย	 และพ่อแมั่ผู้้�ปิกัครองยังมัีบที่บาที่ที่ี�สำาคัญในกัารพัฒนา	

กัารเรียนร้�ขีองล้กัต่อเน่�องต่อไปิในวัิยทีี่�ส้งขึี�น	 โดยปิระสานควิามัร่วิมัมั่อ	

กัับโรงเรียน	
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โรงเรียนำภายใต้� สูพฐ. จะสูร�างการเรียนำรู�
คุุณภาพสููงเพื�อดึังดูัดันัำกเรียนำเขี�ามูาเรียนำ 

และพัฒนำาศัึกยภาพขีองผูู้�เรียนำให้�เปัน็ำ
พลเมืูองโลกทัี่ดัเทีี่ยมูนำานำาปัระเที่ศึ

ไดั�อย�างไร?

?
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ปัรับกระบวินำทัี่พที่างการศึึกษาเพื�อผู้ลิต้ 
คุนำรุ�นำให้มู�สูู�การเปัน็ำพลเมืูองโลก 

หลายปิระเที่ศมีัเปิ้าหมัายกัารปิฏิร้ปิกัารจัดกัารศึกัษาขีองตนให�

สอดคล�องกัับศตวิรรษทีี่�	21	หนึ�งในนั�นคอ่กัารเป็ินพลเมัอ่งโลกั	ซึ�งพลเมัอ่งโลกั

หมัายถงึ	เกัง่หลายภาษา	ร้�จกััเที่คโนโลย	ีและสามัารถใช�เที่คโนโลยใีห�เปิน็

ปิระโยชน์กัับกัารพฒันาตนเอง	มัสีำานกึัควิามัเป็ินปิระชาชนขีองปิระเที่ศนั�น	

และเป็ินปิระชากัรขีองโลกัที่ี�มัคีวิามัรบัผู้ดิชอบต่อส่วินรวิมัร่วิมักัันที่ั�วิทัี่�งโลกั	

ปิระเที่ศไที่ยที่ี�อย่้ในกัระแสกัารเปิลี�ยนแปิลงนี�เช่นเดียวิกััน	 เร่�องเร่งด่วิน	

ในกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาไที่ย	จึงมัีขี�อสรุปิ	ดังนี�	

1. การส้ร้างท้กษะข้องคนไทยในศึตั้วิรรษท่ี 21 และการจ้ดการ

ศึึกษาท่ีช่ั้วิยส้ร้างท้กษะส้ำาหร้บอนาคตั้เด็กไทย	 ผู้ลิตคนทีี่�มัีคุณ์ภาพ

ตอบรับกัับควิามัต�องกัารขีองตลาดแรงงาน	 เพ่�อสร�างที่รัพยากัรมันุษย์	

มัาช่วิยขีับเคล่�อนเศรษฐกัิจและสังคมั

2. ปรบ้ระบบการผู้ลติั้ครรุ่น่ใหม่่	ให�มัทีี่กััษะกัารเป็ินโค�ชทีี่�สง่เสริมั

กัารเรียนร้�และดึงสมัรรถนะขีองผู้้�เรียน

3. พื่ฒ้นาคุณภาพื่การจ้ดการเรียนการส้อนข้องโรงเรียนในข้้�น

พื่ื�นฐานให้ท้ดเทียม่ก้น	เพ่�อลดควิามัเหล่�อมัลำ�าที่างกัารศกึัษาทัี่�งในเมัอ่ง

และชนบที่	และอาจหมัายรวิมัถึงภายในห�องเรียน

4. ทุกภาคส้่วินในส้้งคม่ตั้้องตั้ระหน้กวิ่าการพื่้ฒนาระบบ 

การศึึกษาน้�นอย่่ในม่ือข้องทุกคน	และเขี�ามัามีัส่วินร่วิมัในกัารปิฏิร้ปิ	

กัารศึกัษาครั�งนี�
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การปรบ้เปลีย่นคร้�งนี�จงึต้ั้องปรบ้เปลีย่นเชั้งิระบบ คอืเริม่่ตั้้�งแต่ั้

นโยบายข้องกระทรวิงศึึกษาธิการ การบริหารจ้ดการในระด้บพื่ื�นที่

การศึกึษา การบริหารจด้การในโรงเรียน ห้องเรียน ไปจนถงึครอบครว้ิ

รวิม่ถึงการปร้บระบบการพื่้ฒนาคร่ เพ่ืื่อปร้บทิศึทางการให้นำ�าหน้ก

ข้องคณุภาพื่ครใ่หม่่	เพ่�อให�สอดรับปิระสานกัันอยา่งตอ่เน่�องจากันโยบาย

ไปิส้่หน่วิยปิฏิบัติกัาร	และผู้้�ที่ี�ได�รับผู้ลกัระที่บจากักัารจัดกัารศึกัษาต�อง

เขี�าใจตรงกัันและที่ำางานร่วิมักััน

“การปัรับเปัลี�ยนำคุรั�งนีำ�จึงต้�อง
ปัรับเปัลี�ยนำเชิีงระบบ คืุอเริ�มูตั้�งแต้�
นำโยบายปัระเที่ศึ การบริห้ารจัดัการ

ในำพื�นำทีี่�การศึึกษา ในำโรงเรียนำ ห้�องเรียนำ
ไปัจนำถึงระดัับคุรอบคุรัวิ

และระบบการพัฒนำาคุรูและคุุณภาพคุรู”
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พื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูที่างการศึึกษา 

ดังทีี่�ได�กัล่าวิมัาแล�วิว่ิากัารจัดกัารศึกัษาเปิ็นบที่บาที่หน�าทีี่�ขีองทุี่กั

ภาคส่วินทีี่�จะต�องร่วิมัมั่อกััน	 จึงมัีกัารรวิมัตัวิกัันแบบไม่ัเป็ินที่างกัารนอกั

ระบบราชกัาร	 เปิ็นเคร่อข่ีายขีองเอกัชน	ผู้้�ปิระกัอบกัาร	 นักักัารธินาคาร	

ปิระชาสังคมั	ที่ี�สนใจเร่�องกัารศกึัษาเขี�ามัารว่ิมัในเครอ่ขีา่ยนี�	โดยใช�ช่�อกัลุม่ั

วิ่า	Thailand Education Partnership (TEP)	โดยมัีแนวิที่างกัารที่ำางาน

เพ่�อพัฒนา	 สนับสนุนให�กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารปิฏิร้ปิปิรับเปิลี�ยนระบบ	

กัารศกึัษาได�เปิน็ผู้ลสำาเรจ็	โดยเลง็เหน็วิา่จะปิลอ่ยให�กัระที่รวิงศกึัษาธิิกัาร

ที่ำาอย้่ฝ่ายเดียวิไมั่ได�	ทุกฝึ่ายท่ีเก่ียวิข้้องตั้้องส้น้บส้นุนและให้ควิาม่

ร่วิม่ม่ือในการส้ื่อส้ารให้ข้้อม่่ลท่ีส้ำาค้ญแก่พ่ื่อแม่่ ผู้่้ปกครอง และ

หน่วิยงานต่ั้างๆ ได้เห็นบทบาทข้องตั้้วิเองในการพ้ื่ฒนาล่กหลาน 

และกำาหนดควิาม่ต้ั้องการผู้ลล้พื่ธ์ในการจ้ดการศึึกษาท่ีส้าม่ารถ 

ตั้อบโจทย์ครอบคร้วิ ชัุ้ม่ชั้น ธุรกิจ และผู้่้ประกอบการ โดยตั้้องมี่

ควิาม่ร้บผู้ิดชั้อบร่วิม่ก้น	

TEP	 เกัิดขีึ�นในช่วิงขีองกัารปิระกัาศแผู้นกัารปิฏิร้ปิปิระเที่ศ	 โดย

รัฐบาลปิระยุที่ธิ์	1	ซึ�งมัีแผู้นกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษารวิมัอย้่ด�วิย	รัฐบาลได�ตั�ง

คณ์ะกัรรมักัารอิสระเพ่�อกัารปิฏิรป้ิกัารศึกัษา	(กัอปิศ.)	โดยมั	ีศาสตราจารย์

กัิตติคุณ์	นพ.จรัส	สุวิรรณ์เวิลา	เปิ็นปิระธิานกัรรมักัาร	TEP	จึงได�เขี�าร่วิมั

เสนอแนวิคิดเพ่�อปิฏิร้ปิกัารศึกัษาต่อคณ์ะกัรรมักัารชุดนี�	TEP	มัอบหมัาย

ให�	TDRI	(สถาบนัวิิจยัเพ่�อกัารพัฒนาปิระเที่ศไที่ย)	ซึ�งที่ำางานวิิจยัในเร่�องนี�	

เสนอแนวิคดิกัารปิฏริป้ิกัารศกึัษาวิา่	ควิรที่ำางานสองที่าง	คอ่จากัหนว่ิยงาน
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ระดับปิฏิบัติกัารค่อโรงเรียนในพ่�นที่ี�ต่าง	ๆ	เพ่�อให�มัีควิามัหลากัหลายขีอง

ควิามัต�องกัารจัดกัารศึกัษาในแต่ละจงัหวัิด	ควิบค้ไ่ปิกัับกัารปิรับนโยบาย

และระเบียบที่ี�เป็ินอปุิสรรคต่อกัารปิรบัเปิลี�ยนห�องเรียนและกัารจัดกัารเรียน

กัารสอนแบบใหมั่	 คณ์ะกัรรมักัารอิสระเพ่�อกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาร่วิมักัับ	

กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	 จึงมัีแนวิที่างกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาครั�งนี�	 โดยออกั	

พระราชบัญญัติพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษา	พ.ศ.	2562	ที่ดลองปิรับเปิลี�ยน

กัารจัดกัารศึกัษาที่ั�งระบบ	ซึ�งวิิธิีนี�คล�ายกัับปิระเที่ศจีนที่ี�ใช�เมั่องเซี�ยงไฮ�

เปิ็นโมัเดลนำาร่องในกัารพัฒนาเศรษฐกัิจ	 เมั่�อปิระสบควิามัสำาเร็จจึง	

ขียายผู้ลไปิทัี่�วิปิระเที่ศ	ขี�อดคีอ่	หากัเกัดิขี�อผู้ดิพลาดจะไม่ัเกัดิขีึ�นที่ั�งปิระเที่ศ

กัารเริ�มัที่ดลองในพ่�นทีี่�บางจังหวัิดเมั่�อเริ�มัแล�วิยังไม่ัสำาเร็จก็ัสามัารถปิรับ

กัันต่อจนสำาเร็จ	แล�วินำาบที่เรียนควิามัสำาเร็จนั�นมัาขียายผู้ลต่อไปิได�	

พ.ร.บ.พ่�นที่ี�นวัิตกัรรมักัารศึกัษา	 จึงเปิ็นหนึ�งในผู้ลงานขีองคณ์ะ

กัรรมักัารอสิระเพ่�อปิฏริป้ิกัารศึกัษา	ต�องที่ำาควิามัเขี�าใจว่ิาพื่ื�นท่ีนวิต้ั้กรรม่

การศึกึษาไม่่ใชั้พ่ื่ื�นท่ีทดลองปฏริป่การจด้การศึกึษาในหอ้งเรยีนและ

โรงเรยีนเพื่ยีงระดบ้เดยีวิ แต่ั้เป็นนวิต้ั้กรรม่การบรหิารจ้ดการเชั้งิระบบ

ในระดบ้จ้งหวิด้และในระดบ้นโยบายประเทศึด้วิย	โดยได�กัำาหนดพ่�นทีี่�

นวิัตกัรรมั	 ออกัเปิ็น	 6	 พ่�นที่ี�	 ได�แกั่	 ระยอง	 ศรีสะเกัษ	 สต้ล	 เชียงใหมั่	

กัาญจนบุรี	และ	3	จังหวิัดชายแดนภาคใต�	ปิัตตานี	ยะลา	และนราธิิวิาส	

รวิมัเป็ิน	 6	 พ่�นที่ี�	 8	 จังหวิัด	 เปิ็นพ่�นที่ี�นำาร่องที่ดลองแนวิที่างกัารปิฏิร้ปิ	

กัารศึกัษาไที่ย
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หั้วิใจขีองพื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูการศึึกษา 
คืุอการเปัดิัพื�นำทีี่�เปัดิัใจรับฟิงัเสีูยงขีองทุี่กคุนำ 

พ่�นที่ี�นวัิตกัรรมั	เริ�มัต�นจากัแนวิคิดวิา่แตล่ะพ่�นทีี่�มัตี�นที่นุทีี่�แตกัต่าง

กััน	มัโีจที่ย์และเป้ิาหมัายกัารพฒันาคนทีี่�แตกัต่างกัันตามับริบที่ขีองจงัหวิดั

การจะจ้ดการศึกึษาท่ีตั้อบโจทยพ์ื่ื�นท่ีใหป้ระส้บควิาม่ส้ำาเรจ็จงึจำาเปน็

ตั้้องเปิดร้บฟังควิาม่ตั้้องการข้องคนในพื่ื�นที่ ผู้้�กัำาหนดนโยบายกัรอบ

หลักัส้ตรกัารศึกัษาจังหวัิดต�องฟังคนในจังหวัิดว่ิาต�องกัารอะไร	 ชวินคิด

และรับฟังควิามัเห็นวิ่าในอีกั	10	-	20	ปิีขี�างหน�า	ภาคส่วินต่าง	ๆ	ต�องกัาร

ให�จังหวิัดขีองเขีาเปิ็นอย่างไร	ที่ั�งสภาพสังคมัและเศรษฐกัิจ	 กัารพัฒนา

คุณ์ภาพกัำาลังคนจึงต�องสอดคล�องไปิกัับแผู้นเศรษฐกัิจและสังคมัขีอง

จงัหวิดั	หลก้การคือพื่ฒ้นาคนให้เป็นกำาลง้ส้ำาคญ้ในการพื่ฒ้นาจง้หวิด้

ข้องตั้นเอง	

พ่�นที่ี�นวิัตกัรรมัจึงเปิ็นพ่�นที่ี�ปิฏิบัติกัารให�ทีุ่กัภาคส่วิน	 ที่ั�งพ่อแมั่		

ผู้้�ปิกัครอง	คร้	โรงเรียน	ชุมัชน	ผู้้�ปิระกัอบกัาร	ภาคเอกัชน	และภาคปิระชา

สงัคมั	ได�เขี�ามัาร่วิมักัันรับผู้ดิชอบกัารศึกัษา	 มีักัารที่ำา	Social	Lab	ซึ�งเป็ิน	

กัระบวินกัารเปิิดรับฟังควิามัเห็นและสร�างกัารมัีส่วินร่วิมัขีองทีุ่กัภาคส่วิน

ในกัารร่วิมัออกัแบบกัารศึกัษา	 และร่วิมัจัดกัารกัระบวินกัารขีับเคล่�อน		

จงึตั้อ้งส้รา้ง “ส้ะพื่านเชั้ือ่ม่” คนท่ีอยากเปลีย่นแปลงการจด้การศึกึษา

เข้้าก้บส้ถานศึึกษา เพื่ื่อดึงเอาศึ้กยภาพื่ข้องกลุ่ม่ตั้่างๆ ในจ้งหวิ้ดม่า

ชั้่วิยก้นพื่้ฒนาโรงเรียน	 สิ�งเหล่านี�เกัิดขีึ�นแล�วิในจังหวิัดระยองและ

ศรีสะเกัษ	แต่ยังไมั่พอ	เราควิรจะจัดเวิที่ีเช่นนี�เปิ็นระยะ	ๆ	เพ่�อรับฟังและ

ติดตามัสะที่�อนผู้ลต่อไปิ
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ในสว่ินขีองครท้ี่ี�เริ�มัมักีัารต่�นตัวิแล�วิ	มัล้นธิิิสยามักััมัมัาจล	ที่ี�เขี�ารว่ิมั

เปิ็นส่วินหนึ�งขีอง	TEP	ร่วิมักัับสำานักังานกัองทีุ่นสนับสนุนงานวิิจัย	(สกัวิ.)	

(ช่�อใหมั	่สำานกัังานคณ์ะกัรรมักัารส่งเสริมัวิิที่ยาศาสตร์	วิิจยัและนวัิตกัรรมั

(สกัสวิ.)	 ในกัารพัฒนาคร้	 เพ่�อปิรับเปิลี�ยนกิัจกัรรมักัารเรียนกัารสอนใน

ห�องเรียน	มัีเปิ้าหมัายให�ผู้้�เรียนมัีบที่บาที่ในกัารเรียนร้�ด�วิยตนเองมัากัขีึ�น	

ได�เขี�าไปิสนบัสนนุโรงเรยีนเปิา้หมัายในจงัหวิดัระยอง	ศรสีะเกัษ	และสตล้

รวิมั	85	โรงเรียน	เพ่�อที่ี�จะเปิ็นโรงเรียนแกันนำาในกัารที่ดลองสนับสนุนคร้

ให�สามัารถปิรับกัารสอนให�สอดคล�องกัับหลักัส้ตรใหม่ั	 ขีณ์ะนี�คร้และ	

ผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียนเริ�มัรวิมัตัวิกัันเปิ็นเคร่อขี่ายกัารเรียนร้�ที่ี�วิงกัารศึกัษา

เรยีกัว่ิา	PLC: Professional Learning Community	โดยทัี่�งสองหน่วิยงาน

ได�สนับสนุนให�ผู้้�เชี�ยวิชาญจากัโรงเรียนรุ่งอรุณ์	จุฬาลงกัรณ์์มัหาวิทิี่ยาลัย

มัหาวิิที่ยาลัยขีอนแก่ัน	บริษัที่ธิารปัิญญา	 โรงเรียนอนุบาลสต้ล	 โรงเรียน

ลำาปิลายมัาศพัฒนา	ศ้นย์ปิระสานงานเพ่�อวิิจัยจังหวิัดสต้ล	และอีกัหลาย

หน่วิยงาน	เขี�าไปิเปิ็นโค�ชให�กัับโรงเรียน	เพ่�อกัารปิรับเปิลี�ยนที่ั�งระบบ	ค่อ	

ระบบบรหิารจดักัารที่ั�งในโรงเรยีน	ในห�องเรยีน	หลกััส้ตร	สถานศกึัษา	และ

วิิธีิกัารสอนขีองคร้	การที่โรงเรียนเริ่ม่จ้บม่ือก้นเป็นเครือข้่ายเพื่ื่อ 

ยกระด้บคุณภาพื่การเรียนการส้อนท่ีมุ่่งเป้าท่ี “คุณภาพื่ผู้่้เรียน” จึง

เป็นเครอืข่้ายเพ่ืื่อพ้ื่ฒนาตั้นเองท่ีมี่ควิาม่ก้าวิหน้าโดยหวิง้ผู้ลระยะยาวิ

น้บเป็นควิาม่ก้าวิหน้าเชั้ิงบวิก	 โดยในพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมัมัีเคร่อขี่ายแบบนี�

หลายเคร่อขี่ายเปิ็นควิามัหวิังขีองกัารเปิลี�ยนแปิลง
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กรอบห้ลักสููต้รจังห้วัิดั 

กัรอบหลกััสต้รจงัหวัิด	เปิน็หนึ�งในผู้ลลพัธิท์ี่ี�	พ.ร.บ.ปิฏริป้ิกัารศึกัษา

ตั�งเปิ้าหมัายไวิ�	 โดยแต่ละจังหวัิดควิรมีักัรอบหลักัส้ตรขีองตนเองเพ่�อ	

ตอบโจที่ย์ขีองแต่ละจังหวัิด วิธิกีารไดม้่าข้องกรอบหลก้ส้ต่ั้รตั้อ้งเปลีย่น

จากการร้บผู้ิดชั้อบโดยคนไม่่ก่ีคน ม่าเป็นการร้บฟังควิาม่ต้ั้องการ 

ข้องคนในจ้งหวิ้ด	ดังได�กัล่าวิมัาแล�วิวิ่า	จังหวิัดระยองและศรีสะเกัษได�

ใช�กัารที่ำา	Social	Lab	ในกัารรับฟงัควิามัต�องกัารขีองทุี่กัภาคส่วินในจังหวัิด

วิิธิีกัารที่ำากัรอบหลักัส้ตรจังหวิัดจะตอบสนองกัับควิามัต�องกัารขีอง	

ภาคส่วินต่าง	ๆ	ในจังหวิัดได�อย่างแที่�จริง	การแปลงจากกรอบหล้กส้่ตั้ร

จ้งหวิ้ดให้ม่าเป็นหล้กส้่ตั้รส้ถานศึึกษาเป็นอีกข้้�นตั้อนที่ส้ำาค้ญ		

ผู้่้บริหารโรงเรียนต้ั้องมี่แนวิคิดและแนวิทางท่ีร้บฟังควิาม่เห็นข้อง

คณะคร ่ผู้่ป้กครอง รวิม่ท้�งคนในชั้มุ่ชั้นท่ีโรงเรยีนตั้้�งอย่ ่วิา่อยากเหน็

ล่กหลานและน้กเรียนในโรงเรียนน้�นมี่คุณส้ม่บ้ตั้ิอย่างไร และม่ี 

เป้าหม่ายการเรียนร่้อย่างไรด้วิย กัารจัดที่ำาหลักัส้ตรโรงเรียนในพ่�นทีี่�

นวิัตกัรรมั	จึงต�องคำานึงถึง	3	กัรอบใหญ่	ค่อ	กัรอบหลักัส้ตรขีองกัระที่รวิง

ศึกัษาธิิกัาร	 กัรอบหลักัส้ตรจังหวิัด	 และเปิ้าหมัายกัารจัดกัารศึกัษาขีอง

โรงเรียนและชุมัชน	

ในด�านกัรอบหลักัส้ตรขีองกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	 แมั�วิ่าในขีณ์ะนี�	

ใช�หลักัส้ตรตัวิชี�วิัด	 แต่กัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารได�มัอบหมัายให�	 ดร.รัตนา		

แสงบวัิเผู้่�อน	ผู้้�อำานวิยกัารสำานกััวิิชากัารและมัาตรฐานกัารศกึัษาสำานกัังาน

คณ์ะกัรรมักัารกัารศกึัษาขีั�นพ่�นฐาน	(สพฐ.)	กัระที่รวิงศกึัษาธิิกัาร		รบัผู้ดิชอบ

ที่ำาวิิจัยเพ่�อพัฒนากัรอบหลักัส้ตรฐานสมัรรถนะเพ่�อให�ที่ันปิระกัาศใช�ใน	

ปิีกัารศึกัษา	2565	



การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 205

กัารพัฒนากัรอบหลักัส้ตรสมัรรถนะขีองคณ์ะวิิจัย	 ที่ี�มัี	 ดร.รัตนา		

แสงบวัิเผู้่�อน	เปิน็ผู้้�นำาในครั�งนี�	มัคีวิามันา่สนใจคอ่	คณ์ะผู้้�วิิจยัได�ที่ำาหน�าที่ี�

รวิบรวิมัแนวิคิดเพ่�อยกัร่างกัรอบหลักัส้ตร	โดยร่วิมัมั่อกัับโรงเรียนในพ่�นที่ี�

นวิัตกัรรมัและอ่�น	 ๆ	 เพ่�อที่ดลองนำาไปิใช�ในกัารที่ำาหลักัส้ตรสถานศึกัษา	

และที่ดลองใช�โดยนำาผู้ลกัารที่ดลองปิฏิบัติกัลับไปิปิระกัอบกัารวิิจัย	 เพ่�อ

พัฒนากัรอบหลักัส้ตรให�สมับ้รณ์์	และมัีขี�อแนะนำาให�กัับโรงเรียนต่าง	ๆ	ที่ี�

จะต�องใช�กัรอบหลกััสต้รนี�ในปิกีัารศกึัษา	2565	จะเหน็วิา่เริ�มัมักีัารที่ำางาน

แบบกัารสร�างกัารมัสีว่ินร่วิมัขึี�นแล�วิ	ในระดบัส่วินกัลางและโรงเรยีนซึ�งคอ่

เปิ็นหน่วิยปิฏิบัติในกัารพัฒนากัรอบหลักัส้ตรนี�

ห้วิใจข้องหล้กส้่ตั้รท่ีเน้นส้ม่รรถนะข้องผู้่้เรียนเป็นหล้ก คือ 

ครต่ั้อ้งม่อีสิ้ระในการคดิคน้วิิธกีารส้อนทีห่ลากหลายเพื่ือ่ดงึศึก้ยภาพื่

ใหผู้่้้เรยีนมี่ส้ม่รรถนะส้ง่ข้ึ�น ครต้�องสามัารถวิดัผู้ลกัารเปิลี�ยนแปิลงขีอง

ผู้้�เรียนได�	“กัารหาวิิธิีกัาร”	กัารวิัดผู้ล	จะต�องเปิลี�ยนจากักัารวิัดผู้ลควิามัร้�

มัาเปิ็นกัารวิัด	 “ควิามัคิดสร�างสรรค์”	 และ	 “กัารนำาควิามัร้�ไปิใช�ในกัาร	

แกั�ปิัญหากัับสถานกัารณ์์จริง”	เปิ็นอีกัหนึ�งควิามัที่�าที่าย	กัารวิัดผู้ลควิามั

สำาเรจ็ขีองผู้้�เรียน	ที่ี�ครใ้นพ่�นที่ี�นวิตักัรรมัต�องหาวิิธีิกัารวัิดผู้ลควิามัสำาเรจ็นี�

ให�ได�เปิ็นร้ปิธิรรมั

“หั้วิใจขีองห้ลักสููต้รทีี่�เนำ�นำสูมูรรถนำะ
ขีองผูู้�เรียนำเปัน็ำห้ลัก คืุอ คุรูต้�องมีูอิสูระ

ในำการคิุดัคุ�นำวิิธีิการสูอนำทีี่�ห้ลากห้ลายเพื�อ
ดึังศัึกยภาพให้�ผูู้�เรียนำมีูสูมูรรถนำะสููงขึี�นำ” 



206 การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

คุวิามูที่�าที่ายต้�อไปัขีองการศึึกษาไที่ย 

1 การพัฒนำาคุรู 

กัารเปิลี�ยนจากัควิามัเช่�อเดิมั	 ที่ี�คร้ส่วินใหญ่คุ�นเคยกัับกัารสอน	

แบบบอกัสอนตามัตำารา	 กัารวัิดผู้ลด�วิยกัารสอบและกัารติวิเพ่�อสอบ		

มัาส้่กัารจัดกัระบวินกัารเรียนร้�เพ่�อดึงศักัยภาพขีองผู้้�เรียนและกัารวิัดผู้ล

ด�วิยควิามัคิดสร�างสรรค์ผู้ลงาน	 และกัารนำาควิามัร้�มัาใช�แกั�ปัิญหาใน

สถานกัารณ์์ต่าง	ๆ	 เป็ินเร่�องทีี่�หลายฝ่ายต�องร่วิมัมั่อกัันสนับสนุนคร้ให�	

มัากัขีึ�น	ต�องหาที่างพัฒนาคร้ในแนวิที่างนี�อย่างเร่งด่วิน

2 การที่ำางานำร�วิมูกันำขีองทุี่กภาคุสู�วินำ

ในเวิลานี�	 ภาคกัารศึกัษาเปิิดรับฟังภาคส่วินอ่�น	 ๆ	 มัากัขีึ�นแล�วิ		

ภาคสว่ินอ่�น	ๆ 	โดยเฉพาะพอ่แมัผู่้้�ปิกัครองจะต�องลกุัขึี�นมัามัคีวิามัเขี�มัแข็ีง

ในกัารเสนอควิามัคิดเห็น	และมัีส่วินร่วิมัในกัารจัดกัารศึกัษาและพัฒนา

คนรุ่นใหมั่ในจังหวิัดตัวิเองด�วิย	 นี�เปิ็นเส�นที่างอีกัยาวิไกัลที่ี�จะใช�เวิลาสั�น

หร่อยาวิขีึ�นอย้่กัับกัารต่�นตัวิขีองคนในแต่ละจังหวิัด	วิ่าจะตระหนักัในกัาร

มัสีว่ินรว่ิมัคดิ	รว่ิมัที่ำา	รว่ิมัรบัผู้ดิชอบผู้ลกัารจดักัารศกึัษาขีองจงัหวิดัตนเอง

มัากัน�อยเพียงใด
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3 ระบบบริห้ารจัดัการทีี่�สูอดัคุล�องกับการปัฏิิรูปั 

จำาเปิน็ต�องแกั�กัฎระเบียบที่ี�เปิน็อปุิสรรคต่อกัารปิฏิรป้ิ	เชน่	โรงเรียน

ไม่ัมัอีสิระในกัารจดักัารศกึัษา	ต�องปิรบักัฎระเบยีบจากัส่วินกัลาง	ซึ�งบางเร่�อง

ซำ�าซ�อนหร่อไม่ัได�เป็ินโจที่ย์หลักัขีองจังหวัิด	เพื่ือ่ให้โรงเรยีนส้าม่ารถจด้ 

การศึกึษาท่ีตั้อบโจทย์พื่ื�นท่ีได้ จำาเป็นต้ั้องแก้กฎระเบียบบางอย่าง

เพื่ือ่ม่อบอำานาจการต้ั้ดสิ้นใจให้โรงเรียนได้พื่จิารณาท่ีจะดำาเนินการ

ตั้าม่นโยบายในเรือ่งใดบ้างด้วิยตั้ว้ิเอง	นอกัจากันั�น	 ระบบกัารคดัเลอ่กั

และแต่งตั�งโยกัย�ายบุคลากัรด�านกัารศึกัษายังเปิ็นอีกัหนึ�งอุปิสรรคใหญ่	

ตวัิอย่างจากัจงัหวิดัศรสีะเกัษ	ที่ำาให�เราเขี�าใจถงึอปุิสรรคปัิญหาขีอง

ระเบยีบกัารโยกัย�ายผู้้�อำานวิยกัารโรงเรยีน	ที่ี�กัำาหนดให�สามัารถโยกัย�ายได�

หลังดำารงตำาแหน่งแล�วิ	2	ปิี	เปิ็นช่วิงเวิลาที่ี�สั�นเกัินไปิ	ไมั่สามัารถผู้ลักัดัน

กัารพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเน่�องและยั�งย่นได�	 กัารรับผู้้�อำานวิยกัารที่ี�ย�าย

เขี�ามัาแที่น	 ก็ัเป็ินกัารเล่อกัโดยระบบคะแนน	ที่ำาให�ไม่ัได�คนทีี่�เหมัาะสมั	

มัาสานต่อและต่อยอดแผู้นพัฒนาโรงเรียน	กัารสอบบรรจุคร้ตามัลำาดบั

คะแนน	 เป็ินอีกัเร่�องหนึ�งที่ี�โรงเรยีนไม่ัสามัารถรบัครไ้ด�ตามัควิามัต�องกัาร		

“เพื�อให้�โรงเรียนำจัดัการศึึกษาทีี่�ต้อบโจที่ย์
พื�นำทีี่�ไดั� จำาเป็ันำต้�องแก�กฎระเบียบบางอย�าง

เพื�อมูอบอำานำาจการตั้ดัสิูนำใจให้�โรงเรียนำ
ไดั�พิจารณาทีี่�จะดัำาเนิำนำการในำบางเรื�อง

ดั�วิยตั้วิเอง” 
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การโยกย้ายผู้่บ้รหิารและครเ่ช่ั้นนี� ทำาใหค้วิาม่พื่ยายาม่ข้องกระทรวิง

ศึกึษาธกิารในการพื่ฒ้นาผู้่บ้รหิารและครท่ี่ผู้า่นม่าไม่่ไดผู้้ล เหตเุพราะ

“คนเกั่ง”	ต�องมัีเวิลาที่ำางาน	หากัแผู้นพัฒนาโรงเรียนที่ำางานได�ไมั่ต่อเน่�อง

ต�องส่งต่อผู้้�บรหิารคนใหม่ัต�องที่ำาควิามัเขี�าใจใหม่ั	 เมั่�อเขี�าใจก็ัได�เวิลาย�าย

เช่นนี�	กัารพัฒนาโรงเรียนจะเกิัดขีึ�นได�ยากั	ในปิระเด็นแรกั	“กัารโยกัย�าย

ผู้้�อำานวิยกัาร”	 สำานักังานคณ์ะกัรรมักัารขี�าราชกัารคร้และบุคลากัรที่าง	

กัารศึกัษาได�ให�แนวิที่างไวิ�วิ่า	 โรงเรียนในพ่�นที่ี�นวิัตกัรรมักัารศึกัษา	

สามัารถกัำาหนดเกัณ์ฑก์ัารคดัเลอ่กัผู้้�อำานวิยกัารได�เอง	เปิน็ควิามักั�าวิหน�า

และควิามัพยายามัในกัารปิลดล็อกัปัิญหานี�ไปิได�ส่วินหนึ�ง

ในด�านกัารซ่�อส่�อกัารเรียนกัารสอนเปิ็นอีกัปิระเด็นที่ี�เปิ็นอุปิสรรค	

ในกัารจัดหาส่�อหนังส่อเรียนทีี่�สอดคล�องกัับหลักัส้ตรใหม่ัขีองจังหวัิด		

เป็ินอกีัปิระเด็นที่ี�ได�รบักัารปิลดล็อกั	ให�โรงเรียนในพ่�นที่ี�นวิตักัรรมักัารศึกัษา

สามัารถซ่�อส่�อนอกัเหนอ่จากักัารปิระกัาศขีองที่างกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัารได�	

กัารปิรับระเบียบกัารใช�งบปิระมัาณ์ให�ย่ดหยุ่น	สามัารถใช�งบปิระมัาณ์

ได�ขี�ามัหมัวิดและขี�ามัโครงกัารได�	ในลกััษณ์ะ	Blog	Grant	เพิ�มัปิระสทิี่ธิิภาพ

กัารบริหารจัดกัารงบปิระมัาณ์ให�มัีปิระสิที่ธิิภาพ	ตามัสถานกัารณ์์ปิัญหา

ที่ี�เกิัดขึี�นจริง	 และผู้ลักัดันแผู้นพัฒนาในโรงเรียนได�คล่องตัวิโดยไมั่เพิ�มั	

งบปิระมัาณ์	เปิ็นอีกัเร่�องที่ี�อย้่ในระหวิ่างกัารผู้ลักัดันให�เกัิดขีึ�น	

ที่ั�งสามัเร่�องที่ี�มัคีวิามักั�าวิหน�า	เกัดิจากักัารปิรบัเปิลี�ยนระเบยีบที่ี�เอ่�อ

ต่อกัารปิฏิบตังิานขีองโรงเรียนในพ่�นที่ี�และเขีตกัารศึกัษา	เป็ินควิามักั�าวิหน�า

จากักัารที่ำางานรว่ิมักัันระหวิา่งโรงเรยีน	เขีตกัารศกึัษาในจงัหวิดัศรสีะเกัษ

ระยอง	และสต้ล	 ร่วิมักัับกัระที่รวิงศึกัษาธิิกัาร	ควิามักั�าวิหน�านี�เกัิดจากั	
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ทีุ่กัฝ่ายเปิิดใจและนำาสถานกัารณ์์ปิัญหาในโรงเรียนและเขีตกัารศึกัษา	

ขีึ�นมัาเรียนร้�	และหาแนวิที่างแกั�ปิัญหาร่วิมักัับฝ่ายนโยบาย	ค่อ	กัระที่รวิง

ศึกัษาธิิกัาร	จนที่ำาให�เกัิดแนวิที่างกัารแกั�ปัิญหาร่วิมักัับโรงเรียน	 นับเปิ็น

กั�าวิสำาคัญมัากัขีองกัารปิฏิร้ปิกัารศึกัษาไที่ย

เมืู�ออ�านำมูาถึงต้รงนีำ� 
คุุณคิุดัวิ�าตั้วิเองมีูบที่บาที่
ในำการพัฒนำาการศึึกษาไที่ย

ไดั�อย�างไร?
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แสูดังคุวิามูคิุดัเห็้นำและดูัขี�อมููลเพิ�มูเติ้มูไดั�ทีี่� 
เว็ิบไซึ่ท์ี่พื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูในำแต้�ละจังห้วัิดั

และพื�นำทีี่�นำวัิต้กรรมูสู�วินำกลาง
www.edusandbox.com






