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 	 	 ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals;	 
SDGs)	ซึ่งถือเป็นทิศทางร่วมกันของโลกอนาคตระหว่างปี	ค.ศ.	2015	–	2030	(พ.ศ.	2558	–	2573)	
หรือในอีก	 15	 ปีข้างหน้า	 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพลเมืองให้มีคุณภาพ	 ส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านในระยะยาว	 โดยใช้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย	 ว่าให้ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยเร่งพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ
การศึกษาที่ครอบคลุมท้ังด้านโอกาสทางการศึกษา	 ความเสมอภาค	 ความเท่าเทียมและทั่วถึง 
ในทุกช่วงวัย	ผ่านกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
  
	 	 งานวิจัย	 “แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	 พ.ศ.	 2573”	 
เป็นการวิจัยเอกสารด้วยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพแบบหลายกรณี	 เพื่อวิ เคราะห์ความสำาเร็จ 
ของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มประเทศที่มี 
แบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 3	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 
และสาธารณรัฐเกาหลี	 (เกาหลีใต้)	 และเปรียบเทียบกับประเทศไทย	 เพื่อเสนอภาพอนาคต 
การศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	 พ.ศ.	 2573	 งานวิจัยพบว่า	 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
ของทั้งสามประเทศแตกต่างกัน	 จำาแนกได้เป็นสองขั้ว	 คือ	 มี ลักษณะยืดหยุ่น	 ให้อิสระ 
ในการทำางานและการตัดสินใจ	 ไม่มีการประเมินเชิงตัดสิน	 และไม่มุ่งการแข่งขัน	 ซึ่งเป็น 
ลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐฟินแลนด์	 ส่วนอีกขั้วหนึ่งมีลักษณะรวมอำานาจ	 ควบคุม	 และ 
กำากับดูแลอย่างจริงจัง	 ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยการประเมิน	 และเน้นการแข่งขัน	 ซ่ึงพบใน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์และเกาหลีใต้	 ลักษณะร่วมทั้งสามประเทศ	 คือ	 การให้ความสำาคัญกับ 
คุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเลิศ	 สร้างความทั่วถึงและความเท่าเทียม	 เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
ปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้	 และใช้ภาษามากกว่า	 1	 ภาษาในการเรียน 
การสอน	 โดยให้ความสำาคัญกับภาษาแม่ของผู้ เรียนระดับปฐมวัย 	 และให้ความสำาคัญ 
กับคุณภาพครูในระดับสูง	 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีความแตกต่างท่ีชัดเจน	 
ประเทศไทยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาการเรียนรู้มากกว่าบูรณาการเนื้อหา	 ทักษะแห่ง 
ศตวรรษ	 และสาระท้องถ่ิน	 และยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบและสนับสนุน 
การเรียนรู้ได้	 และในส่วนของการฝึกหัดครูนั้น	 ระบบการผลิตของไทยยังไม่สัมพันธ์กับระบบ 

คำ�นำ�
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(นายกมล	รอดคล้าย)
	เลขาธิการสภาการศึกษา	

การใช้ครู	 คุณสมบัติพื้นฐานผู้ที่จะเข้าเรียนยังไม่ได้อยู่ในระดับเก่ง	 สมรรถนะของบัณฑิตครู 
ยังไม่สามารถสร้างศรัทธาให้กับวิชาชีพครูได้	 และวิชาชีพครูยังไม่เป็นตัวเลือกของผู้เรียนที่ถือ 
เป็นระดับยอดของประเทศ	
  
	 	 ข้อค้นพบของงานวิจัยนำาเสนอภาพอนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกหัดครู 
ของประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2573	 ประกอบด้วย	ภาพอนาคตที่ 1 กระจายอำานาจระบบบริหาร 
การศึกษาสู่ท้องถิ่นแบบประสานพลังด้วยความร่วมมือร่วมใจ	 ร่วมรับผิดชอบ	 โปร่งใส	 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 มีการกำาหนดนโยบาย 
ที่มีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกำากับชัดเจน	 และมีความยืดหยุ่นตามบริบทท้องถิ่น	 ภาพอนาคตที่ 2  
แกร่ง หลักการพื้นฐานการจัดการศึกษาที่แข็งแกร่งด้วยการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	 ตามแนวคิดการจัด 
การศึกษาในศตวรรษที่	 21	 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาการวัดและการประเมินผลเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ภาพอนาคตที่ 3 หยั่งลึกให้การศึกษาปฐมวัยเป็นปัจจัย 
ในการสร้างพ้ืนฐานของชีวิตท่ีแข็งแกร่ง	 และเป็นรากลึกสำาหรับการเติบโตของประเทศอย่างมั่นคง	 
ภาพอนาคตที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง	 เท่าเทียม	 สามารถร่วมมือ 
และแข่งขันได้ในระดับสากล	 และภาพอนาคตที่ 5 พลิกพลังของวิชาชีพครูด้วยการยกระดับ 
มาตรฐานวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพชั้นยอด	 มีความมั่นคงและยั่งยืน	 เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคม 
ให้การยอมรับและเชื่อถือ	
  
	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่งานวิจัยฉบับนี้จะเป็น 
ประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายการศึกษา	 การวางแผนการศึกษา	 ตลอดจนการพัฒนาการศึกษา 
และการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาในการสร้างคนไทยในอนาคตให้มีคุณภาพและ 
ศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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 งานวิจัย 	 เรื่ อง	 แนวโน้มภาพอนาคต 

การศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	 พ.ศ.	 2573	 

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 3	 ประการ	 คือ	 (1)	

วิเคราะห์ความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ 

ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติ

เป็นเลิศ	 (2)	 เปรียบเทียบความสำาเร็จของการศึกษา

และการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ

ที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 และ	 (3)	 เสนอการสร้าง 

ภาพอนาคตการศกึษาและการเรยีนรูข้องไทยในป	ีพ.ศ.	2573	โดยใชก้ารวจิยัเอกสาร	(documentary	

research)	 ด้วยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพแบบหลายกรณี	 และมีการทวนสอบความคิดเห็นโดยกลุ่ม 

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษายึดตามประเด็น 

ที่มีนำ้าหนักสูงของ	 SEAMEO	 และผลการวิจัยท่ีผ่านมาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้องกับความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้	 ให้ข้อสรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นขอบเขต 

ในการศึกษา	ได้แก่	ระบบบริหารการศึกษา	หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา	การศึกษาปฐมวัย	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการฝึกหัดครู	 ร่วมกับการพิจารณาแนวคิดกระแสโลกในเรื่องของทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 วาระการศึกษาหลัง	 ค.ศ.	 2030	 ของยูเนสโก	 ปฏิญญาอินชอน	 และ 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 20	 ปี	 ด้านการสร้างโอกาส	 ความเสมอภาค	 และเท่าเทียมกันทางสังคม	 

นอกจากน้ี	การสร้างภาพอนาคตน้ันได้ยึดหลักการของ	Ogilvy	&	Schwartz	(2006)	คอื	(1)	มจีดุสำาคญั 

ที่เป็นกรอบการตัดสินใจ	 (2)	 เค้าโครงเรื่องที่ง่าย	 กระชับ	 สามารถเข้าใจและสื่อสารสิ่งที่ต้องการ 

ได้ดี	 (3)	 หลีกเลี่ยงเค้าโครงเรื่องที่มีความน่าจะเป็นสูง	 (4)	 ยึดประเด็นสำาคัญในการเขียนบรรยาย 

เค้าโครงที่มีความสมเหตุสมผล	 แต่มีจินตนาการ	 และมีความคิดสร้างสรรค์	 (5)	 จำานวน 

ภาพอนาคตที่เสนอไม่มากเกินไป	 ที่เหมาะสมประมาณ	 4	 ภาพ	 (6)	 ใช้ชื่อเรื่องของภาพอนาคต 

ที่ติดหู	 และกระทบใจ	 และ	 (7)	 ให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจระดับสูงเป็นเจ้าของภาพอนาคต	 เพ่ือให้เกิด 

การขับเคลื่อนและผลักดันให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติการ	 สำาหรับแหล่งข้อมูลที่ให้แนวคิดสำาคัญ 

ของการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเรียนรู้นโยบาย	 และวิธีทำางานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา 

อยูใ่น	20	ลำาดบัแรกของโลกตดิตอ่กนั	ในทีน่ีไ้ด้เลือกประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์	สาธารณรัฐสิงคโปร์	

และสาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ก
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  ประก�รแรก นโยบ�ยและวิธีก�รทำ�ง�นของทั้ง 3 ประเทศ

 ผลการศึกษาพบว่า	 (1)	คุณภาพของผลลัพธ์และผลผลิตของระบบการศึกษาทั้ง	3	ประเทศ 

อยู่ในระดับเดียวกันของโลก	 สามารถเทียบเคียงกันได้	 (2)	 นโยบายและวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน	 โดย

จำาแนกไดเ้ปน็	2	ขัว้	ขัว้แรก	มลีกัษณะยดืหยุน่	ใหอ้สิระในการทำางานและการตัดสินใจ	ไมม่กีารประเมนิ

เชิงตัดสิน	 และไม่มุ่งการแข่งขัน	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐฟินแลนด์	 ส่วนอีกขั้วหนึ่ง	 มี

ลักษณะรวมอำานาจ	 ควบคุม	 และกำากับดูแลอย่างจริงจัง	 ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยการประเมิน	 และ

เน้นการแข่งขัน	ซึ่งพบในสาธารณรัฐสิงคโปร์	และเกาหลีใต้	(3)	ลักษณะร่วมทั้ง	3	ประเทศ	ได้แก่	(3.1)	 

ให้ความสำาคญักบัคณุภาพการศกึษาท่ีเป็นเลศิ	(3.2)	สรา้งความทัว่ถงึ	และความเทา่เทยีม	เนน้การเรยีนร้ ู

ตลอดชวีติ	(3.3)	ปรบัใชน้วตักรรมและเทคโนโลยดีจิติอลเพ่ือการเรียนรู้	(3.4)	ใชภ้าษามากกวา่	1	ภาษา 

ในการเรียนการสอน	 โดยให้ความสำาคัญกับภาษาแม่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย	 ทั้งนี้	 มีการกระจาย 

ลกัษณะรว่มนีสู้ก่ารปฏบิตัใินการจดัการศกึษาทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจนถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

และพรอ้มร่วมมอืกบักลุม่ตา่งๆ	ทีเ่ปน็ภาคเีครอืขา่ยเพือ่การขบัเคลือ่นและปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา	โดยยดึ 

คุณภาพและความโปร่งใสเป็นสำาคัญ	และ	 (3.5)	 ให้ความสำาคัญกับคุณภาพครูในระดับสูง	 เห็นได้ชัด 

จากการคัดเลือกนักศึกษาครู	กระบวนการผลิต	การรับเข้าทำางาน	การพัฒนา	การวางเส้นทางวิชาชีพ	

และการประเมิน	เป็นที่น่าสังเกตว่าในเรื่องการวางเส้นทางวิชาชีพครู	และการประเมินครูมิใช่จุดเน้น

ของสาธารณรฐัฟนิแลนด	์เนือ่งจากมคีวามเชือ่เบือ้งตน้วา่ครมูสีมรรถนะสงู	รบัผดิชอบสงู	และสามารถ

กำากับตนเองได้

ข
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ต�ร�ง ก ผลการเปรยีบเทยีบภาพอนาคตการศกึษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์	และสาธารณรัฐสิงคโปร์
 

หัวข้อ ส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์ ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์

วิสัยทัศน์ เป็นประเทศที่แก้ปัญหาของโลก	และ

กระจายพันธกิจออกไปสู่การบริหาร 

จัดการด้านต่างๆ	ของประเทศ

Talent	in	Singapore	2030	

แนวปฏบิตัหิลกั 

ในการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน

1.	มุง่ยกระดบัการศกึษาของกลุม่ผูอ้พยพ 

ในทุกระดับ

1.	 เพิ่มความสำาคัญให้กับการเรียนรู้ 

ที่แท้จริง	การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.	จดัการศกึษาทีท่ำาใหเ้กดิความปรองดอง  

การแก้ปัญหา	 ความขัดแย้ง	 และการ 

ไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี

2.เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วม	 การส่ง 

ผลกระทบ	การบรกิารผู้อืน่	และการสรา้ง 

ความแตกต่างให้กับชีวิตและประเทศ

3.จัดให้ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการฝึก 

อบรมเชิ งปฏิบั ติ การในเร่ืองของ

การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่ เกิดข้ึน 

ในโรงเรียนโดยที่ทุกฝ่ายต่างมีความสุข

3.	 มีจัดการให้โรงเรียนทุกโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนที่ดี

4.	 มุ่งให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาเป็น 

องค์รวมและขยายศักยภาพออกไป 

ให้เต็มที่

5.	 ใส่ใจผู้ เรียนในเรื่องของความรู้ 

และความต้องการ	ความสนใจและจดุแข็ง 

ของผู้เรียน	 และจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้	

และเติบโต

6.	สนใจการประเมิน	และการให้เกรด

น้อยลง

ค

  ประก�รที่สอง ภ�พฉ�ยอน�คตส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์ ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ และเก�หลีใต้  
ภ�ยใน ค.ศ. 2030

 สำาหรับการฉายภาพอนาคตการศึกษาของประเทศทั้ง	3	ในปี	ค.ศ.	2030	หรือ	พ.ศ.	2573	นั้น	 

เกาหลีใต้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการตามปฏิญญาอินชอน	 ส่วนอีกสองประเทศมีลักษณะเฉพาะ	 

ดังนี้
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หัวข้อ ส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์ ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์

7.	ประกันว่าเด็กทุกคนมีพื้นฐานมั่นคง
ในการอ่านเขียนและการคิดคำานวณ
และพัฒนาตนเองเป็นองค์รวมทั้ง
ลักษณะ	 ความรู้	 และทักษะการคิด
แบบมีวิจารณญาณ

8.	 สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงบวก 
ให้แก่นักเรียนแต่ละคน	 ทำาให้นักเรียน 
เกิดความเชื่อม่ันในตนเองและเป็น 
ผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

การฝึกหัดครู 4.	มุง่ใหบ้ทเรยีนทีด่ทีีส่ดุแกโ่ลกในเร่ือง
ของการผลิตครู

9.	 มีครูเก่ง	 ใส่ใจผู้เรียน	 	 และแน่วแน่ 
ในงานของตน

5.	 ฝึกให้กลุ่มผู้อพยพสามารถเข้ามา
เป็นครู

10.	ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้าม 
ระบบโดยเน้นให้ครูแต่ละโรงเรียนได้
เรียนรู้ข้ามโรงเรียน

6.	ให้ทั้งศาสตร์การเรียนการสอน
 (pedagogy)	และบทเรยีนทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง

11.	 กระตุ้นการเรียนรู้	 และนวัตกรรม
การเรียนรู้

7.	เตือนให้ผู้เรียนและสังคมตระหนักถึง
ความสำาคัญของสมรรถนะและแรงจูงใจ
ในความเป็นครู

8.		ยนิดรีบัวธิสีอนแปลกใหมจ่ากครทูัว่โลก

9.	ปกป้องครูให้มีสิทธิในการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง

10.	จดัสมัมนานานาชาตเิรือ่งครอูยา่งนอ้ย 
ปีละครั้ ง 	 โดยเป็น เวทีแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ของครูคุณภาพช้ันนำา 
ที่ได้รับเลือกจากทั่วโลก

ภาพการศึกษา
โดยรวม

11	 .สร้างภาพการศึกษาของฟินแลนด์
ให้อยู่ในลำาดับต้นของนานาชาติ

12.	 จัดการศึกษาตามมาตรฐานที่เป็น
เลิศ	ถือเป็นสัญญาณทองของวิสัยทัศน์	
Talent	สิงคโปร์	เป็นจุดหมายสำาคัญ

ง



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

  ประก�รที่ส�ม ผลก�รเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 ข้อแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่เทียบ	 คือ	 (1)	 การจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นเนื้อหาการเรียนรู้มากกว่าบูรณาการเนื้อหา	 ทักษะแห่งศตวรรษ	 และสาระท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 เพื่อ 
มุ่งเนน้ทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีน	(2)	ยงัไมส่ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศประกอบและสนบัสนนุการ
เรยีนรูไ้ดเ้ชน่เดยีวกบัทัง้สามประเทศ	และ	(3)	ในส่วนของการฝึกหดัครูนัน้	พบวา่	(3.1)	ระบบการผลิต
ของไทยยงัไมส่มัพนัธก์บัระบบการใชค้ร	ู(3.2)	คณุสมบติัพ้ืนฐานผู้ทีจ่ะเขา้เรียนยงัไมไ่ด้อยูใ่นระดับเกง่
เท่ากับนักศึกษาครูของอีก	3	ประเทศ	(3.3)	สมรรถนะของบัณฑิตครูยังไม่สามารถสร้างศรัทธาให้กับ
วิชาชีพครูได้	และ	(3.4)	วิชาชีพครูยังไม่เป็นตัวเลือกของผู้เรียนที่ถือเป็นระดับยอดของประเทศ	

  ประก�รสดุท�้ย ภ�พอน�คตก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นและก�รฝึกหดัครขูองประเทศไทย พ.ศ. 2573  

  ภาพอนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกหัดครูของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2573	 จำาแนก 
เป็น	5	ภาพหลัก	ดังนี้
  ภ�พอน�คตที่ 1 กระจ�ย ระบบบริหารการศึกษาไทยจะกระจายอำานาจการปฏิบัติ 
สู่ท้องถิ่น	 แบบประสานพลังด้วยความร่วมมือร่วมใจ	 ร่วมรับผิดชอบ	 โปร่งใส	 มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 มีการกำาหนดนโยบายที่มีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกำากับ 
ชัดเจน	และมีความยืดหยุ่นตามบริบทท้องถิ่น 
  ภ�พอน�คตที่ 2 แกร่ง หลักการพื้นฐานการจัดการศึกษาที่แข็งแกร่งด้วยการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	 
ตามแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นคานงัดคุณภาพ	 

จ
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มรีะบบและกลไกเพือ่พฒันาการวดัและการประเมนิผลเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาแบบกา้วกระโดด	 
โดยในภาพนี้ได้ฉายภาพย่อยอีก	4	ภาพ	ที่เป็นองค์ประกอบของความแกร่ง	ได้แก่	
  2.1 เคียงบ่�เคียงไหล่	หมายถึง	คุณภาพการศึกษาที่สามารถแข่งขัน	และร่วมมือได้
อย่างเท่าเทียมกันทั้งในระดับภูมิภาค	และระดับสากล	
   2.2 โดดเด่น	หมายถึง	ผู้เรียนทุกระบบและทุกระดับต้องมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพสูง	 
อย่างสะดวก	ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล	โดยไม่มีอุปสรรคด้านภูมิหลังและประสบการณ์
สังคม	มีคุณภาพพื้นฐานที่โดดเด่น	และสำาคัญ	คือ	สามารถใช้ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนตามบริบทพื้นที่ได้อย่างน้อย	 1	 ภาษา	 และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกอีก	 
1	ภาษา	ในระดับใช้การได้ดี	
             2.3 มั่นคง หมายถึง	 ผู้เรียนมีอนาคตมั่นคงจากการเลือกช่องทางการศึกษา 
ได้ตามความถนัด	 และตามความสามารถของตนเอง	 หากไม่ได้ศึกษาต่อก็สามารถเป็นแรงงาน 
ที่มีสมรรถนะพอในการทำางานเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง	 หลังจากนั้นสามารถ 
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงวัย	หรือช่วงชีวิต	
             2.4 ค�นงัด หมายถึง	 ใช้นวัตกรรมเป็นคานงัดคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด	 
โดยครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	นวัตกรรมสังคม	และนวัตกรรมด้านยุทธศาสตร์การสอน	
             2.5 ลำ้�หน้� หมายถึง	 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินเพื่อ 
ป้อนผลสู่การพัฒนาคุณภาพ	(feed	forward)	การจัดการเรียนรู้ที ่พุ ่งสู่มาตรฐาน	

ฉ
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   ภ�พอน�คตที ่3  หยัง่ลึก 	หมายถงึ	การศกึษาปฐมวยัใหเ้ปน็ปจัจยัในการสรา้งพืน้ฐานของ 
ชีวิตที่แข็งแกร่ง	และเป็นรากลึกสำาหรับการเติบโตของประเทศอย่างมั่นคง
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1

ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

 ประชาชนของทุกประเทศต้องการทักษะสำาคัญชุดหนึ่งสำาหรับการดำารงชีวิตในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี	 21	 ซ่ึงทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับดำารงชีวิต 
ทีแ่ตกตา่งจากอดตีอยา่งมนียัสำาคญัคอื	ทกัษะการคดิ	(econ.tu.ac.th/)	ตัง้แตป่จัจบุนัไปจนถงึอนาคต
ทกุประเทศมุง่เนน้การพฒันาพลเมอืงทีม่คีณุภาพทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	สง่ผลตอ่การพฒันา
ประเทศทกุดา้นในระยะยาว	และเสรมิประสทิธภิาพของเครือ่งมอืตา่งๆ	ทีก่ลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใชใ้น
การทำางานและดำารงชีวิตในระยะยาว	 โดยใช้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ	 (Sterling,	
2014	cited	in	www.universityworldnews)	สำาหรับประเทศไทยมคีวามคาดหวงัอยา่งสูงในการพัฒนา
ประชาชนไทยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
เท่าเทียมในสังคมในระยะยาวอย่างทั่วถึงโดยผ่านการศึกษาและการเรียนรู้เช่นกัน

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้มีข้อเรียกร้องและความคาดหวังให้การศึกษาของประเทศมี
คุณภาพสูง	โดยมีเกณฑ์หลากหลายในการจัดลำาดับคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆ	ดังในปี	ค.ศ.	
2015	ไดมี้ผลการสำารวจ	“The	World	Top	20	Education	Poll”	ซึง่เปน็ผลสำารวจระบบการศกึษาจาก
ทัว่โลกกวา่	200	ประเทศ	เพือ่พฒันาศกัยภาพทางด้านการศกึษาของนกัเรียนอายต้ัุงแต่	3-25	ป	ีซ่ึงการ
สำารวจครัง้นีป้ระกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีสำาคญัในด้านการศกึษา	5	ขอ้ด้วยกนั	คอื	(1)	อตัราการลงทะเบยีน
ของเด็กช่วงปฐมวัย	 (2)	 คะแนนคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และการอ่านของโรงเรียนประถมศึกษา	 
(3)	คะแนนคณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์และการอ่านของโรงเรียนมัธยมศึกษา	(4)	อัตราการสำาเร็จการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษา	 และ	 (5)	 อัตราการสำาเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัย	 การสำารวจครั้งนี้เป็นการ
รวบรวมสถติจิาก	6	องคก์รระหวา่งประเทศ	คอื	องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา	 
(OECD)	โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต	ิ(PISA)	องคก์ารการศกึษา	วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม
แหง่สหประชาชาต	ิหรอืยเูนสโก	(UNESCO)	หนว่ยขา่วกรองเศรษฐศาสตร	์(EIU)	โครงการศกึษาแนวโนม้ 
การจดัการศกึษาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์(TIMSS)	และความคบืหน้าในระหวา่งการอา่นและการเรียนรู้	 
(PIRLS)	สง่ไปยงักระทรวงศกึษาธกิารของแตล่ะประเทศเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล	(usent.
org/World_Top_20;https://	blog.eduzones.com/)

 ผลการสำารวจพบวา่ในบรรดา	20	ประเทศทีม่คีวามเปน็เลศิทางการศกึษาเรยีงตามลำาดบั	ไดแ้ก	่

(1)	สาธารณรฐัเกาหล	ี(2)	ญีปุ่น่	(3)	สาธารณรฐัสงิคโปร	์(4)	สาธารณรฐัฟนิแลนด	์(5)	สหราชอาณาจกัร	 

(6)	 ฮ่องกง	 (7)	 เนเธอร์แลนด์	 (8)	 แคนาดา	 (9)	 เดนมาร์ก	 (10)	 เยอรมนี	 (11)	 ไอร์แลนด์	 (12)	

บทที่ 1
บทนำ�
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รัสเซีย	(13)	นิวซีแลนด์	(14)	โปแลนด์	(15)	สวิสเซอร์แลนด์	(16)	อิสราเอล	(17)	ออสเตรเลีย	(18)	

สหรัฐอเมริกา	(19)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และ	(20)	เบลเยี่ยม	(https://blog.eduzones.com/)	 

ทั้ง	 20	 ประเทศดังกล่าวจัดเป็นประเทศต้นแบบของการมีคุณภาพการศึกษาระดับสูงของโลก 

 เมื่อย้อนกลับมาดูคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะเห็นได้ว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องการ 

การพัฒนาอย่างจริงจัง	 คุณภาพการศึกษาทั้งระบบของประเทศถือเป็นประเด็นที่สังคมเรียกร้องและ 

ให้ความสนใจมานาน	 จากงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 

ชีใ้หเ้หน็วา่เปา้หมายของการปฏริปูระบบการศกึษาไทยคอื	(1)	การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือ

เตมิเตม็ศกัยภาพใหน้กัเรยีนมทัีกษะแหง่ศตวรรษท่ี	21	(2)	การพฒันาระบบครใูหม้คีณุภาพ	(3)	การสรา้ง 

ความรบัผดิชอบ	(accountability)	ในระบบการศกึษา	และ	(4)	การลดปญัหาความเหลือ่มลำา้ดา้นตา่งๆ	

ในระบบการศกึษา	(econ.tu.ac.th/)	นอกจากน้ี	ในทศวรรษที	่2	ของศตวรรษที	่21	ไดม้กีารเคลือ่นไหว

และขับเคลื่อนประเด็นทางการศึกษาด้วยรูปแบบต่างกันจากทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน	 ทั้งหมด

ล้วนเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องให้ความสนใจในการพัฒนาโดยต้องมองไปในอนาคตระยะยาว 

 สำาหรับความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยมองไปยังภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในระยะยาว	 ซึ่งในที่น้ีคือ	 ในปี	 พ.ศ.	 2573	 หรืออีก	 15	 ปีข้างหน้ามีความจำาเป็นต้องทบทวนปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องในระดับโลกและระดับประเทศเพื่อเป็นกรอบความคิด	 ปัจจัยระดับโลกที่นำามาพิจารณา	

ประกอบดว้ย	(1)	ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	อันไดแ้ก	่ความหมายและความสำาคญั	หลกัการชีน้ำา	 

วธิกีารจัดการเรยีนการสอน	และการประเมนิการเรยีนรู	้(2)	วาระการศกึษาขององคก์ารยเูนสโกหลงัป	ี 

ค.ศ.	 2015	 ซึ่งได้แก่	 วิสัยทัศน์และหลักการชี้นำา	 ขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษาและ	

วัตถุประสงค์หลัก	เป้าหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษาและ

การดำาเนินการของวาระการศึกษาหลัง	 ค.ศ.	 2015	 และ	 (3)	 ปฏิญญาอินชอน	 โดยระบุวิสัยทัศน์ว่า	 

ภายในป	ีค.ศ.	2030	การศกึษามคีณุภาพเทา่เทยีมและทัว่ถงึและปวงชนมโีอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	 

(http://www.p21.org/a;	http://www.ecolint.ch/s;	unesdoc.unesco.org)	สำาหรบัปจัจยัระดบั

ประเทศทีต่อ้งนำามาพจิารณาควบคูไ่ปดว้ย	ไดแ้ก	่กรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ	20	ป	ี(พ.ศ.	2560-2579)	 

ภาพความสำาเร็จในอนาคตและประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา	 คือ	 สร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	 และพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุน 

การเจริญเติบโตของประเทศ	(http://www.ppb.moi.go.th/)

 จากปจัจยัทัง้	2	ระดบัจะไดก้รอบความคดิสำาหรบัภาพอนาคตการศกึษาและการเรยีนรูข้องไทย

ในป	ีพ.ศ.	2573	แตส่ิ่งทีเ่ปน็คำาถาม	คอื	จะพฒันาไปอยา่งไรและแบบใด	ซึง่เปน็ปญัหาวธิกีารทีต่อ้งการ

การศกึษาอยา่งถีถ่ว้น	วธิกีารพฒันาการศกึษานัน้มหีลากหลาย	แตม่วีธิหีนึง่ทีไ่ดร้บัความสนใจอยา่งมาก

ในยคุสงัคมฐานความรูห้รอืในศตวรรษที	่21	นี	้ไดแ้ก	่การเรียนรู้ความสำาเร็จของประเทศท่ีมแีบบปฏบิติั

เป็นเลิศ	 (best	practice)	ทางการศึกษา	Brinkerhoff	 (2003)	นักวิชาการที่สนใจเรื่องการประเมิน
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โดยมุ่งศึกษากรณีของความสำาเร็จเสนอว่า	 การศึกษาแบบนี้จะช่วยให้ประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้ใฝ่รู้ 

ได้ทราบถึงแนวทางในการดำาเนินการ	กระบวนการและการใช้ทรัพยากร	รวมถึงอุปสรรคที่ประเทศซึ่ง

ทำางานสำาเร็จนั้นพบมาและแก้ไขได้	 เพื่อการหลีกเล่ียงการทำาผิดซำ้า	 ผลักดันก้าวไปข้างหน้าได้เร็วข้ึน 

และประหยัดขึ้น

 ดังที่ได้เสนอแต่ข้างต้นว่าการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยต้องมองไปในอนาคต

ระยะยาว	ดังนั้นจึงต้องมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างภาพอนาคตจากปัจจัยสำาคัญต่างๆ	โดยกำาหนด

ระยะเวลาไว	้15	ปี	ตามวาระสำาคญัทางการศกึษาใหมข่ององคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้	(Southeast	Asian	Ministers	of	Education	Organization:	SEAMEO)	ซึ่งเป็นระยะเวลา

ยาวนานพอที่จะสร้างฐานของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศได้	 เมื่อผสมผสานเข้ากับ 

วิธีการเรียนรู้จากความสำาเร็จ	 การศึกษาครั้งนี้จะเริ่มจากการศึกษาเอกสารความสำาเร็จทางการศึกษา

ของประเทศมแีบบปฏบัิตเิป็นเลศิ	วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศเหลา่นัน้กบัประเทศไทย	 

ต่อจากนั้นจึงเผยแพร่ข้อค้นพบสำาคัญสำาหรับการนำาไปใช้หรือการวิจัยในระยะต่อไป	(Brinkerhoff,	2003)

	 อยา่งไรกต็าม	ในการศกึษาครัง้นีจ้ะใหค้วามสนใจไปยงัประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัในระดบัพืน้ฐาน

ของระบบการศกึษาซึง่ไดเ้ลอืกมาจาก	(1)	ประเดน็ทีม่นีำา้หนกัสงูของ	SEAMEO	ไดแ้ก	่การจดัการศกึษา

ปฐมวัยหลักสูตรในศตวรรษที่	21	และการพัฒนาครู	(www.seameo.org)	(2)	ประเด็นสำาคัญที่เรียนรู้

จากประเทศมีแบบปฏบัิตเิป็นเลศิ	ประกอบดว้ย	การวางระบบการศกึษา	หลกัสตูรและการจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาครู	(Darling-Hammond,	2011	cited	in	http://www.nea.org/)	และ 

(3)	งานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)	ที่ชี้ให้เห็นว่า	เป้าหมาย 

ของการปฏริปูระบบการศกึษาไทยสว่นหนึง่	คอื	การพฒันาระบบการเรยีนการสอนเพือ่เติมเต็มศกัยภาพ 

ใหน้กัเรยีนมทีกัษะแหง่ศตวรรษที	่21	และการพัฒนาระบบครูใหม้คีณุภาพ	(econ.tu.ac.th/;	http://

seminar.qlf.or.th/Seminar)

 ประเทศมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศท่ีเลือกมาเป็นความสำาเร็จ	 และให้บทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 

คร้ังน้ีประกอบด้วย	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 สาธารณรัฐสิงค์โปร์	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 (เกาหลีใต้)	 

โดยเหตผุลประการแรก	เปน็ประเทศทีอ่ยูใ่น	20	ลำาดับแรก	ของ	“The	World	Top	20	Education	Poll”	 

ที่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่	 3-25	 ปี	 โดย

สาธารณรฐัเกาหลอียูใ่นลำาดบั	1	สาธารณรฐัสงิคโ์ปรอ์ยูใ่นลำาดบั	2	และสาธารณรฐัฟนิแลนด	์อยูใ่นลำาดบั	4	 

(https://blog.eduzones.com/)	 และประการที่สอง	 สอดคล้องกับการมอบนโยบายการศึกษา 

ของนายกรฐัมนตรแีกค่ณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศกึษาทีใ่หศ้กึษารปูแบบการศกึษาจากจดุเดน่ 

ของ	3	ประเทศดังกล่าวข้างต้น	(ข่าวสำานักนายกรัฐมนตรี	100/2558)	

 โดยภาพรวมการศึกษาเรื่องนี้ใช้ภาพของประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการศึกษา 

3	 ประเทศ	 ร่วมกับแนวโน้มการศึกษาในอนาคตของโลกในปี	 ค.ศ.	 2030	 เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับ 
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สรา้งเปน็ขอ้เสนอภาพอนาคต	(scenario)	ซึง่เป็นเรือ่งเลา่ของการศกึษาและการเรยีนรูข้องประเทศไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2573	 พร้อมข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนในด้านหลักการพ้ืนฐานของการจัดการศึกษา	 

การศึกษาปฐมวัย	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการฝึกหัดครู

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อ

	 1.	 วิเคราะห์ความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มี

แบบปฏิบัติเป็นเลิศ

	 2.	เปรยีบเทยีบความสำาเรจ็ของการศกึษาและการเรียนรู้ระหวา่งประเทศไทยกบักลุ่มประเทศ

ที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ

	 3.	เสนอการสร้างภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	พ.ศ.	2573

ขอบเขตก�รวิจัย

 1.	ด้านเนื้อหา

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแนวโน้มภาพอนาคตของการศึกษาไทยในระดับปฐมวัย	 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และการฝกึหัดคร	ูดว้ยวิธวีจิยัเอกสาร	จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ปน็แบบปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ 

ของ	3	ประเทศดว้ยการอา้งองิจากเอกสารทตุยิภมู	ิปัจจยัหลกัทีน่ำามาสรา้งภาพฉายอนาคต	คอื	คณุภาพ

ของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการฝึกหัดครู	 และฉายภาพอนาคต 

ของประเทศไทยจากสภาพปัจจบัุนโดยใชแ้บบปฏบัิตขิองประเทศทัง้	3	เปน็ฐาน	เพือ่สรา้งภาพอนาคต 

แบบก้าวกระโดด

	 2.	ด้านแบบการวิจัย

  แบบการวิจยัเปน็การวจิยัเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	ทีม่กีารตรวจสอบความตรง	 

(validity)	ของเนื้อหา	ด้วยการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

	 3.	แหล่งข้อมูล

	 เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยในและต่างประเทศ	และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ของสาธารณรัฐฟินแลนด์	สาธารณรัฐสิงคโปร์	สาธารณรัฐเกาหลี	และไทย

	 4.	ระยะเวลาในการศึกษา

	 มกราคม-ตุลาคม	2559	

ข้อจำ�กัดของก�รวิจัย

 การวจิยัครัง้นีใ้ชแ้หลง่ข้อมลูทุตยภูมท่ีิรวบรวมจากเอกสาร	สิง่พมิพ	์และสือ่ออนไลน	์ทีย่อ้นหลงั 
ไมเ่กนิ	5	ปี	และทำาการรวบรวมขอ้มลูภายในขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั	ระหวา่งนีป้ระเทศมกีารทดลอง 
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เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมหลายโครงการ	 เช่น	 การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้	 และการเรียนฟรี	 
เป็นต้น	 ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการ	 จึงยังไม่พบผลการศึกษาท่ีเผยแพร่โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ 
แนวปฏบิตัทิีส่ามารถนำามาอา้งองิได	้และถงึแมจ้ะมขีอ้มลู/สารสนเทศทีถ่กูบนัทกึไว	้แตม่กัอยูใ่นลกัษณะ 
ของบล็อกของหน่วยงานและบุคคลระดับปฏิบัติการ	 เช่น	 สถานศึกษา	 และบุคลากร	 และเนื่องจาก 
การวิจัยคร้ังนี้ได้กำาหนดเกณฑ์การเจาะจงเอกสารในการศึกษาท่ีมาจากสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับ 
แนวปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือ	จึงไม่สามารถนำาข้อมูลเหล่านั้นมาทำาการศึกษาได้

นิย�มศัพท์ที่ใช้ในก�รวิจัย

 ภ�พอน�คตของก�รศกึษ�และก�รเรยีนรูข้องประเทศไทย หมายถงึ	เรือ่งเลา่ทีค่าดหวงัและ

ขอ้เสนอเชงินโยบายขบัเคลือ่นในดา้นระบบบรหิารการศกึษา	ดา้นหลกัการพืน้ฐานของการจดัการศกึษา	 

การศึกษาปฐมวยั	การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และการฝึกหดัครู	ซ่ึงสกดัมาจากลักษณะโดดเด่นของกลุ่มประเทศ 

ทีม่แีบบปฏบัิติเปน็เลศิเพือ่นำาไปสูภ่าพการศึกษาและการเรยีนรูข้องประเทศทีต่อ้งการใหเ้ปน็	ในป	ีพ.ศ.	2573 

 ประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ หมายถึง	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 สาธารณรัฐสิงค์โปร์	 และ

สาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	

 ภ�พอน�คตของประเทศไทย	หมายถงึ	ภาพความสำาเร็จอนาคตของประเทศไทย	พ.ศ.	2573

 ระบบบริห�รก�รศกึษ�	หมายถงึ	กระบวนการกำาหนดนโยบายและมาตรฐานชาต	ิขบัเคลือ่น

สูท่อ้งถิน่	รบัผดิชอบดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานชาต	ิกจิกรรมระบบการศกึษา	และ

กำากบัดแูลการจดัการศกึษาและการเรยีนรูข้ั้นปฐมวยั	ขัน้พืน้ฐาน	และการฝกึหดัคร	ูทีต้่องการใหเ้กดิในป ี

พ.ศ.	2573

 หลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�	 หมายถึง	 ข้อตกลงเบื้องต้นที่ยึดถือร่วมกันในการ

จัดการศึกษาของประเทศในปี	พ.ศ.	2573	

 ก�รศกึษ�ปฐมวยั หมายถงึ	กระบวนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใหก้บัเด็กอายไุมเ่กนิ	6	ป ี

ที่ต้องการให้เกิดในปี	พ.ศ.	2573	ตั้งแต่เริ่มบริการ	กำาหนดคุณลักษณะที่เป็นผลลัพธ์	สร้างโอกาสใน

การเขา้ถงึบรกิาร	พฒันาความรูแ้ละวธิปีฏบัิต	ิจดัการเรยีนรู	้และเปดิชอ่งทางใหพ้อ่แมเ่ขา้มามสีว่นรว่ม	
 ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น หมายถึง	 กระบวนการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย 
ไดเ้รยีนถงึ	12	ปทีีต่อ้งการใหเ้กดิในป	ีพ.ศ.	2573	โดยกำาหนดเปา้หมาย	ออกแบบหลักสูตร	พัฒนาวธินีำา
หลกัสตูรไปสูก่ารปฏบัิต	ิขบัเคลือ่นโรงเรยีน	ปฏริปูการเรยีนรู	้และปฏริปูกระบวนการประเมนิผลการเรยีน	 

 ก�รฝึกหัดครู หมายถึง	 กระบวนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับวิชาชีพครู	 ยกระดับ 

ค่าตอบแทน	ปฏิรูปการผลิตครู	บริหารจัดการ	การเข้าสู่วิชาชีพ	และรักษาครูดีไว้ในระบบ	ที่ต้องการ

ให้เกิดในปี	พ.ศ.	2573

 กลุ่มประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิ หมายถงึ	สาธารณรฐัฟนิแลนด	์สาธารณรฐัสงิคโ์ปร	์และ

สาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	
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ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.	 มีแนวทางสำาหรับการขับเคลื่อนคุณภาพของการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ไปบรรลุ

อนาคตที่ต้องการในช่วงเวลา	15	ปี

	 2.	 เป็นการเสนอข้อค้นพบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวาระสำาคัญทางการศึกษาใหม่ 

ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 3.	เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการวิจัยในระยะต่อไป
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 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคตได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 
5	เรื่องหลัก	ได้แก่	ภาพอนาคต	การเรียนการสอนทักษะในศตวรรษที่	21	วาระการศึกษาขององค์การ 
ยูเนสโกหลังปี	 ค.ศ.	 2015	 ปฏิญญาอินชอน	 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค	และเท่าเทียมกันทางสังคม	

ภ�พอน�คต 

 ลักษณะของสังคมที่ทุกคนกำาลังเผชิญอยู่ขณะนี้เรียกกันว่า	 สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง	 โดยที่
การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นรวดเร็วและไม่แน่นอนจนยากที่จะพยากรณ์	 เพราะการพยากรณ์ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ยากนี้เอง	 ทำาให้วิธีการศึกษาและวางแผนอนาคตของสังคมระดับต่างๆ 
มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากการใช้ข้อมูลและแนวโน้มต่างๆ	 มาเป็นการคาดการณ์อนาคต 
ที่เรียกกันว่า	 ภาพอนาคต	 (Scenario)	 ซึ่งปัจจุบันนี้จัดเป็นแนวคิดและเครื่องมือสำาคัญอีกชนิดหนึ่ง 
สำาหรับนักการศึกษาที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการ	 โดยเฉพาะเพื่อออกแบบและวางแผนกลยุทธ์	 
และจดัเปน็	1	ใน	25	เครือ่งมอืบรหิารจดัการท่ีนกับรหิารนยิมใชใ้นป	ีค.ศ.	2013	(www.bain.com/.../ 
management-tools-and-trends)

 1. ลักษณะสำ�คัญของภ�พอน�คต 

	 	 	 ภาพอนาคตนัน้มกีารใหน้ยิามท่ีแตกต่างกนัตามแนวคดิของนกัวชิาการในศาสตรแ์ต่ละสาขา	 
แตมี่ลกัษณะรว่มทีต่รงกนั	คอื	เป็นการเรยีบเรยีงสารสนเทศแบบเรือ่งเลา่	(stories)	เพือ่ใชพ้รรณนาถงึ 
ภาพอนาคตในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นได้	 เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นนั้นมาจาก 
การผสมผสานอย่างระมัดระวังระหว่างปัจจัยท่ีไม่แน่นอนท้ังหลายท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน 
ในส่ิงแวดล้อม	 (Schewarz,	 1996)	 เป้าหมายสำาคัญของการใช้ภาพอนาคต	 คือ	 การกระตุ้น 
การคิดเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ	 ท่ีอาจเกิดขึ้น	 ทั้งในด้านของเหตุและปัจจัย	 ประเด็นสำาคัญที่ 
ต้องตระหนัก	 คือ	 ภาพอนาคตนั้นมิใช่เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นมาแบบจินตนาการไร้จุดหมาย	 ตรงกันข้าม 
ภาพแตล่ะภาพลว้นสรา้งขึน้โดยมจีดุประสงคห์รือเปา้หมายเฉพาะเพ่ือใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัอนาคต
ที่ต้องการบรรลุ	
	 	 สำาหรับนักการศึกษา	 ภาพอนาคตได้นำามาใช้โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	)	หรือ	OECD	
และได้รายงานไว้ในปี	ค.ศ.	2001	ในหัวเรื่อง	โรงเรียนสำาหรับพรุ่งนี้	โดย	OECD	ได้สร้างภาพอนาคตไว้	 
6	ภาพดว้ยกนั	พืน้ฐานแนวคดิที	่OECD	ใชอ้ธบิายภาพอนาคตของโรงเรียนวา่ไมใ่ชส่ิ่งต่อไปนี	้ประการแรก	 

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคต	 ประการที่สอง	 ไม่ใช่การกำาหนดวิสัยทัศน์แบบสั่งการเพื่ออนาคตอุดมคติ	
และประการสุดท้าย	 มุมมองต่อโรงเรียนว่าไม่ใช่องค์กรแต่เป็นระบบการเรียนรู้	 ดังนั้น	 ภาพอนาคต
ตามแนวคดิของ	OECD	คอื	เครือ่งมือทีถู่กออกแบบอยา่งระมดัระวงัเพือ่สร้างภาพเป็นเรือ่งเล่า	เพื่อใช้ 
พรรณนาถึงอนาคตที่ต้องการให้เกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 โดยมีวิธีที่เป็นไปได้หลายวิธีที่ทำาให้ 
ภาพอนาคตนั้นปรากฏข้ึน	 ภาพอนาคตจะช่วยการคิดแบบมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่สำาคัญที่สุดจำานวน
หนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้าน	 และจากการพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยจำานวนมากจะทำาให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างไร	 และเราควรทำาอย่างไรเพื่อนำา
การเปล่ียนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึน	 การสร้างภาพอนาคตอย่างรอบคอบจึงต้องมีรายละเอียดพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์สำาหรับการวางแผนกลยุทธ์	 เป็นกระบวนการพัฒนาอนาคตจากหลายมุมมอง	 เพื่อ
สรา้งกลยทุธท์างเลอืกทีย่ดืหยุน่	แตไ่มต่อ้งมรีายละเอยีดจนถึงข้ันเฉพาะเจาะจงทุกประเด็นจนขวางกัน้ 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์	
	 	 เหตุผลที่ต้องใช้ภาพอนาคตเป็นเครื่องมือแทนการพยากรณ์อนาคตแบบที่เคยเป็นมานั้น	
Ogilvy	(2006)	ผู้เป็นคนแรกที่สะท้อนงานของ	OECD	ในการใช้ภาพอนาคตกับวงการการศึกษาโดย
เปรียบเทียบกับวงการธุรกิจว่า	ภาพอนาคตนั้น	(1)	กระตุ้นให้เกิดการร่วมสนทนาเชิงกลยุทธ์	Ogilvy	
เสนอวา่	นักวางแผนการศกึษาตอ้งชดัเจนวา่การสนทนาภาพอนาคตนัน้ไมใ่ชก่ารพดูคยุโดยไรจ้ดุหมาย	
และไม่มีจุดจบ	แต่จะต้องตกลงให้แน่ลงไปว่าใครจะมีศักยภาพพอที่จะตัดสินใจ	และเป็นเจ้าภาพที่จะ
นำาเอาภาพอนาคตที่สร้างไว้เสร็จแล้วไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล	และ	(2)	เร้าให้เกิดการคิดเชิงวิสัยทัศน์
ที่แปลกใหม่	 แม้ว่าจะค่อนข้างยากท่ีจะทำาให้คนคิดต่างออกไปจากเดิม	 แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
ภาพอนาคตสำาหรับการคิดท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบแทนการคิดวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นปัจจัยย่อย	
ในการคิดแบบนี้นักการศึกษาจะต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ	 ของการศึกษาเข้ามาพิจารณา
แบบเช่ือมโยงกันเปน็องคร์วม	โดยทีไ่มค่ดิถงึการเปลีย่นแปลงเพยีงปจัจยัเดยีว	และตอ้งเชือ่วา่อยา่งอืน่ 
จะเปลี่ยนตาม	นอกจากนี้	ต้องไม่คิดเปลี่ยนทุกอย่างไปพร้อมๆ	กันในคราวเดียว	

 2. ก�รสร้�งภ�พอน�คต

	 	 การสร้างภาพอนาคตมีตั้งแต่ไม่ซับซ้อนจนถึงซับซ้อนมาก	 ซ่ึงในที่นี้จะได้เสนอขั้นตอน	
และเทคนิควิธีที่ผสมผสานกันของ	NCVO	(2006)	และ	Jisc	(https://www.jisc.ac.uk/full-guide/
scenario-planning	2006)	ซึง่ประกอบกนัเปน็	5	ขัน้	จากการเร่ิมต้นจนได้ภาพอนาคตทีเ่ปน็เร่ืองราว 
(1)	 กำาหนดกรอบการตัดสินใจ	 ประเด็นที่ต้องทำาในขั้นนี้	 คือ	 สิ่งสำาคัญที่องค์กรต้องตัดสินใจ	 โดยมี
คำาถามที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	คืออะไร	มีขอบเขตแค่ไหน	ผลกระทบจากการตัดสินใจนี้จะเป็นอย่างไร	และ
ใช้ชว่งเวลานานเทา่ใด	(2)	วเิคราะหป์จัจยัภายนอกทีส่ำาคญั	คำาวา่	“สำาคญั”	หมายถงึ	ปจัจัยภายนอกที่
มีบทบาทต่อการปรับรูป	หรือส่งผลต่ออนาคตที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ	ปัจจัยเหล่านี้ 
จะมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน	 ปัจจัยบางตัวอาจเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยตัวอื่นๆ	 บางตัวก็ชัดเจน
พยากรณไ์ดด้ว้ยสถติวิเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ	แตปั่จจยัหลายตวักลบัไมแ่นน่อนและพยากรณไ์มไ่ด	้ทีม่าของ
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ปจัจยัสำาคญัเหลา่นีม้าจากการคน้หาจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ	เชน่	อนิเทอรเ์นต็	ตำารา	หนงัสอืพมิพ	์งานวจิยั	 
สถิติต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 และการพูดคุยกับผู้รู้หรือผู้สนใจในด้านต่างๆ	 (3)	 กำาหนดปัจจัยสร้างอนาคต 
ในขั้นนี้จะได้ปัจจัยสำาคัญของการกำาหนดภาพอนาคต	 เรียกว่า	 ปัจจัยสร้างอนาคต	 ซ่ึงเป็นการสลาย
กรอบความคิดเดิม	และสร้างกรอบความคิดใหม่ขึ้นมานั่นเอง	(จักกฤษณ์	พุ่มไพศาลชัย,	แปล	2003)	
(4)	สรา้งตรรกะของภาพอนาคต	กอ่นสรา้งจะตอ้งวเิคราะหห์าความสมเหตสุมผลเชงิตรรกะ	โดยอาศยั
ความเหน็พอ้งกนั	(Ogilvy	&	Schwartz,	2006)	และ	(5)	เขยีนเร่ืองเพ่ือบรรยาย	การเขยีนเร่ืองเล่าเพ่ือ
บรรยายภาพอนาคตในแตล่ะสถานการณ	์โดยแบง่เปน็	3	ตอน	ไดแ้ก	่เริม่เรือ่ง	ดำาเนนิเรือ่ง	และจบเรือ่ง	 
ให้คำานึงว่า	 เรื่องเล่านั้นต้องตอบคำาถามที่กำาหนดเป็นกรอบการตัดสินใจไว้ในขั้นแรก	 ผู้เล่ามีอิสระ 
ในการสร้างเค้าโครงเรื่อง	 (plot)	 ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	 มีเพียงกำาหนดว่าให้นำาเอาปัจจัยสำาคัญที่เป็น
พลังผลักดันมาสร้างเค้าโครงเรื่อง	

 3. หลักก�รสร้�งภ�พอน�คต

	 	 Ogilvy	&	Schwartz	(2006)	ใหห้ลกัการสำาหรับการฉายภาพอนาคต	ดังนี	้(1)	ภาพอนาคตต้อง
มจีดุสำาคญัอยูท่ีค่ำาถามทีเ่ปน็กรอบการตดัสนิใจ	(2)	เคา้โครงเรือ่งทีง่า่ยและกระชบัจะชว่ยใหค้นอืน่เขา้ใจ	 
และส่ือสารส่ิงท่ีต้องการได้ดีกว่า	 (3)	 หลีกเลี่ยงเค้าโครงเรื่องที่มีความน่าจะเป็นสูง	 ประเด็นสำาคัญ
ของการเขียนบรรยายภาพอนาคต	 ได้แก่	 เค้าโครงเรื่องที่สมเหตุสมผล	 และมีจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์	(3)	ไม่เขียนภาพอนาคตมากเกินไป	จากประสบการณ์ของ	Ogilvy	&	Schwartz	 
ภาพอนาคตควรกำาหนดไวท้ี	่4	ภาพ	(4)	คดิชือ่เรือ่งภาพฉายทีติ่ดห	ูและกระทบใจ	(5)	ใหผู้้มอีำานาจตัดสินใจ 
ระดับสูงเป็นเจ้าของภาพอนาคต	 ข้อนี้จะนำาไปสู่การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
	 สำาหรบัการวจิยัครัง้นีใ้ชแ้นวคดิของการสรา้งภาพอนาคตของการศกึษาและการเรยีนรูใ้นป	ีพ.ศ.	 
2573	หรอือกี	15	ปขีา้งหนา้	โดยวเิคราะหบ์ทเรยีนรูจ้ากประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิในการจดัการศกึษา 
ระดบัโลก	3	ประเทศ	ตอ่จากนัน้จงึสะกดัปจัจยัโดดเด่นท้ังท่ีเปน็ส่วนร่วมและส่วนต่างของกลุ่มประเทศ
เหลา่นัน้	รว่มกับภาพอนาคตของประเทศ	และประเด็นยทุธศาสตรช์าติระยะ	20	ป	ีสรา้งเปน็ภาพอนาคต 
ที่ต้องการ	พร้อมข้อเสนอแนะสำาคัญที่ใช้กำาหนดนโยบายขับเคลื่อนภาพอนาคตที่ต้องการ

ก�รเรียนก�รสอนทักษะในศตวรรษที่ 21

 การเตรียมผู้เรียนเพื่อดำารงชีวิตและทำางานในศตวรรษที่	 21	 เป็นงานที่ซับซ้อนและแตกต่าง 
อยา่งมากเมือ่เทียบกบัศตวรรษท่ีผา่นมา	ท้ังน้ี	ดว้ยสภาพทีท่า้ทายของภาวะโลกาภวิตัน	์เทคโนโลย	ีการ
อพยพถิ่นฐาน	การแข่งขันระดับนานาชาติ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และ
สิ่งแวดล้อม	ล้วนทำาให้ทุกประเทศต้องกำาหนดกรอบความคิดการเรียนการสอนทักษะใหม่เพื่อตอบรับ 
กับศตวรรษที่	21	
	 อยา่งไรกต็าม	ทัง้ๆ	ทีย่อมรบักนัวา่ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่21	และหลักการต่างๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ล้วนเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องนำาไปสู่การปฏิบัติ	 แต่จากปรากฏการณ์จริง	 พบว่า	 ผู้เรียนส่วนใหญ่ 
ในประเทศตา่งๆ	ของโลกโดยประเทศในกลุม่กำาลงัพฒันา	ผูเ้รยีนยงัไมส่ามารถเรยีนรูท้กัษะของศตวรรษที	่21	 
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ได้มาจากเหตุผลสำาคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 การสอนส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้	 
ซึ่งครูสอนเฉพาะความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงด้วยการบรรยายและตำารา	 (2)	 หากผู้เรียนไม่ได้รับการสอน 
โดยตรงและชัดเจนในชั้นเรียนที่โรงเรียน	 ผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนรู้จากที่อื่นได้ด้วยตนเอง	 
ด้วยขาดทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และ	 (3)	 การวัดการประเมิน	 ซึ่งทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่	 21	 เป็นสิ่งที่วัดและประเมินได้ยากกว่าการวัดความจำาซึ่งสอดคล้องกับการเรียน 
การสอนแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มา	 เมื่อครูไม่สามารถวัดได้ก็เล่ียงท่ีจะลดการสอนทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่	 21	 เพื่อมิให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมิน	 ซึ่งในตอนนี้จะได้นำาเสนอ 
แนวคิดในการแก้ไข	 ประกอบด้วย	 ความหมาย	 และความสำาคัญของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่	 21	 
หลักการชี้นำาที่สำาคัญ	วิธีการจัดการเรียนการสอน	การประเมิน	และการพัฒนาครู	ตามลำาดับ

 1. คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของทักษะก�รเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

   ทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 ได้มีการกล่าวถึงในการประชุมหลายโอกาส	 และหลายวาระ	 
Rosefsky	&	Opfer	(2012)	ได้ประมวลความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ว่าหมายถึง	 
ความรู	้เจตคต	ิคา่นยิม	และจรยิธรรมใน	4	ประเภท	ดงันี	้คอื	(1)	วธิคีดิ	ประกอบดว้ย	การคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
การคดิเชงินวตักรรม	การคดิแบบมวีจิารณญาณ	การแกป้ญัหา	การตดัสนิใจ	และการเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน	(2)	 
วธิกีารทำางาน	ประกอบดว้ย	การสือ่สาร	และการทำางานเปน็ทมี	(3)	เครือ่งมอืการทำางาน	ประกอบดว้ย	 
ความรู้ทั่วไป	 และความรู้ในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ	 (4)	 การดำารงชีวิตในโลก 
ประกอบด้วย	 ความเป็นพลเมือง	 ชีวิตและอาชีพ	 ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 รวมไปถึง 
ความตระหนักรู้และสมรรถนะด้านวัฒนธรรม	 ในขณะที่	 Wagner	 (2008)	 ผู้เขียน	 The	 Global	 
Achievement	 Gap	 ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจจากองค์กรที่ทำากำาไร	 และองค์กรไม่หวังกำาไร 
หลายรอ้ยคน	และไดป้ระมวลเพือ่นำาเสนอวา่	ในศตวรรษที	่21	ผูเ้รยีนจะตอ้งมทีกัษะชวีติ	ทกัษะการทำางาน	 
และมีความเป็นพลเมือง	7	ประเภทด้วยกัน	ได้แก่	(1)	การคิดแบบมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา	 
(2)	การรว่มมอืรว่มใจ	และภาวะผูน้ำา	(3)	ความกระฉบักระเฉง	และการปรบัตวั	(4)	การรเิริม่	และการเปน็
ผูป้ระกอบการ	(5)	การสือ่สารดว้ยภาษาเขยีนและภาษาพูด	(6)	การเข้าถึงและการวเิคราะหส์ารสนเทศ	
และ	(7)	ความกระตอืรอืรน้	และจนิตนาการ	สว่น	Asia	Society	(2012)	ใหค้วามหมายวา่	ทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่	21	หมายถึง	ศักยภาพและแนวโน้มที่จะเข้าใจและกระทำาในประเด็นที่สำาคัญระดับโลก 
โดย	(1)	การสบืเสาะเรือ่งของโลกนอกจากสิง่แวดลอ้มปัจจุบนั	(2)	ตระหนักถึงมมุมองของตนเองและผู้อืน่	
(3)	สือ่สารอยา่งมปีระสิทธิภาพกบักลุม่ผูฟ้งัท่ีหลากหลาย	และ	(4)	ลงมอืกระทำาเพือ่ปรบัปรงุเงือ่นไขตา่งๆ	 
ที่ต้องปรับปรุง	
	 	 โดยสาระสรุปทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เป็นความรู้	ทักษะ	และเจตคติที่สอดคล้อง 
กับการดำารงชีวิตในโลกท่ีซับซ้อนซึ่งได้มาจากศาสตร์สหสาขา	 ในปัจจุบันทุกประเทศได้ตระหนักถึง 
ความสำาคญัของทกัษะการเรยีนรูใ้หมน่ี	้และไดน้ำาไปพฒันาเปน็กรอบความคดิสำาหรับการจัดการศกึษา
ของประเทศ	รวมถึงประเทศไทยด้วย	
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	 	 สำาหรับความสำาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ประกอบด้วย	 (1)	 เหตุผล 
ด้านเศรษฐกิจที่ต้องใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ	 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต	 เป็นเหตุให้แรงงาน 
ไม่สามารถใช้การกระทำาซำ้าๆ	 และทักษะด้ังเดิมในการทำางาน	 ตรงกันข้าม	 ต้องการทั้งความรู้	 
ทักษะใหม่	 และการคิดขั้นสูง	 หรือเรียกว่า	 ใช้ปัญญาในการทำางาน	 (2)	 ในศตวรรษที่	 21	 
ความเป็นพลโลกและพลเมือง	 ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำาคัญ	 ด้วยเหตุนี้ 
จึงต้องพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะของความเป็นพลโลก	 ความเป็นพลเมือง	 และทักษะ 
ในการเรียนรู้ที่จะเรียน	 เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์ประเด็นใหม่ๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 ระบุอคติต่างๆ	 ท่ีมีอยู่	 
และลงคะแนนเสียงเพื่อการเลือกสิ่งต่างๆ	 ด้วยวิธีการที่ฉลาดและสร้างสรรค์	 ทำางานร่วมกับ 
คนอ่ืนๆ	 ในประเด็นที่เป็นข้อท้าทายของประเทศและของโลก	 และสามารถแสดงออกซ่ึงสิทธิ 
และความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดสุขภาวะในสังคม	 (3)	 ภาวะโลกาภิวัตน์เป็นภาวะที่มาพร้อมกับ 
การอพยพของมวลชนขนาดใหญ	่การใชอ้นิเทอรเ์นต็เพือ่การสือ่สาร	การบนิขา้มโลกเพือ่ประกอบธรุกจิ 
และเหตุผลส่วนตัว	 การมีตลาดนานาชาติที่ทั้งเป็นอิสระจากกันและขึ้นอยู่ต่อกัน	 การผันแปร 
ของภมูอิากาศ	สงครามระหว่างชาตติา่งๆ	และปจัจยัอืน่ทีท่ำาใหป้จัจยัของแตล่ะประเทศพงึพาอาศยักนั
อย่างแยกกันไม่เด็ดขาด	ประชาชนของทุกประเทศล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน	ด้วยเหตุนี้จึงเป็น 
เรื่องจำาเป็นที่ต้องทำาให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ทักษะของการสื่อสาร	 การร่วมมือ	 และการแก้ปัญหา 
ที่นอกเหนือไปจากประเทศของตนเอง	(Opfer,	2012)

 2. หลักก�รชี้นำ�ของก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

	 	 	 หลกัการช้ีนำาของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่	21	เปน็การสงัเคราะหห์ลกัการและวธิปีฏบิตักิาร 
ต่างๆ	 ทางการศึกษาซึ่งจะช่วยในการเตรียมผู้เรียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งในด้าน
พัฒนาการส่วนตนและสภาพที่ดีขึ้นของโลก	หลักการชี้นำาประกอบด้วย	10	ข้อ	แต่ละข้อจะมีหลักการ	 
และข้อเสนอในการนำาไปใช้ในโรงเรียน	โดยหลักการดังกล่าวแสดงดังภาพ	

ภาพ	2.1	หลักการชี้นำาของการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

ที่มา	:	http://www.ecolint.ch/s
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  	 จากภาพหลักการชี้นำาของการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 มีสาระสรุป	 ดังนี้	 (http:// 
www.ecolint.ch/s)
   2.1	ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ	(Academic	honesty)
	 	 	 ผู้เรียนควรจะได้รับการส่งเสริม	 และ 
สนับสนุนให้ทำาวิจัย	 ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ	 และ 
มีความเป็นต้นตำา รับ	 โดยเข้าใจเรื่องความซื่อ สัตย์ 
ทางวิชาการอย่างชัดเจน	 ประเด็นท่ีผู้เรียน	 ครู	 และ 
ผู้ปกครองต้องเข้าใจตรงกัน	ได้แก่	 (1)	คำาที่เกี่ยวข้องกับ 
ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	 และความหมายท่ีชัดเจน 
ของทรัพย์สินทางปัญญา	 แนวคิดนี้จะต้องได้รับ 
การทวนซำา้ตลอดตัง้แตเ่ริม่เรยีนจนกระทัง่สอบปลายภาค	 
โดยต้องบอกกล่าวให้เหมาะกับอายุของผู้เรียน	 และด้วยถ้อยคำาที่เหมาะสม	 (2)	 มอบหมายงาน 
ที่ต้องใช้การสร้างสรรค์	 งานชนิดนี้จะกลายเป็นงานใหม่แบบต้นตำารับ	 (originality)	 จึงไม่ซำ้า 
กับของใคร	 (3)	 อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน	 และ	 (4)	 ทำางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้สอน	 และ 
กลุ่มบรรณารักษ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้ค้นคว้าและค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่ทวนสอบได้
	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียน	(1)	โรงเรียนควรจะใช้โปรแกรมแบบตรวจสอบการโกง
ในชิ้นงานของผู้เรียน	(2)	พัฒนาคู่มือการทำาชิ้นงานให้แก่ผู้เรียนโดยมีข้อแนะนำาเรื่องความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการที่ชัดเจน	และ	(3)	ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	ครูและผู้เกี่ยวข้องต้องประชุม 
ร่วมกับผู้เรียนแจ้งให้ผู้ปกครองผู้เรียนทราบ	และจัดทำาใบเตือนอย่างเป็นทางการ	
   2.2	ความรู้เท่าทันสารสนเทศ	(Information	literacy)	
    ผูเ้รยีนทกุคนควรจะมคีวามสามารถในการใชส้ารสนเทศอยา่งสรา้งสรรค	์มวีจิารณญาณ	 
และจริยธรรม	 ดังนี้	 (1)	 ใช้สารสนเทศเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายส่วนตนในการเรียนรู้ในทุกระดับของ 
การเรยีน	ดว้ยการสบืค้นสารสนเทศจากหลายแหลง่	หลายสาขาวชิา	และหลายวฒัธรรม	(2)	เปดิโอกาส 
ใหผู้้เรยีนพฒันาทกัษะ	และเจตคตทิีจ่ำาเปน็ตอ่การมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ	และพฒันาทกัษะ 
ในการวเิคราะห	์ไตรต่รอง	สงัเคราะห	์สรา้งสรรค	์สบืค้น	ร่วมมอืร่วมใจ	ส่ือสาร	จัดระบบ	มวีจิารณญาณ 

ในการประเมินแหล่งสารสนเทศ	 (3)	 โรงเรียนต้อง
แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
เปน็ทกัษะสำาคญัทีต่อ้งจดัการเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั	 
และระมัดระวัง	 (4)	 ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับโอกาส 
ให้เรียนรู้ด้วยการใช้การสืบค้นอย่างอิสระและ 
มคีวามหมาย	ผา่นการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานโครงงาน	 
(5)	วธิทีีด่ทีีส่ดุในการจดัใหม้คีวามรูเ้ทา่ทนัสารสนเทศ	 
คือ	 การวางแผนร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดในการจัดการเรียนการสอน	
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	 	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีน	(1)	นยิามความรูเ้ทา่ทนัทางสารสนเทศ	และกำาหนดเกณฑ์
การประเมินความสำาเร็จประสิทธิผลของการเรียนการสอน	 (2)	 กำาหนดเส้นทางของความรับผิดชอบ 
ในการนำาโครงการสู่การปฏิบัติ	 และการประเมินโครงการ	 (3)	 ใช้กลวิธีบูรณาการเพื่อใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอน	บรรณารักษ์	นักเทคนิค	และผู้ประสานเทคโนโลยี 
การเรียนรู้	 (4)	 พัฒนาวิชาการสร้างสรรค์มัลติมีเดีย/ดิจิตอล	 (5)	 สร้างกรอบความคิดในการวิจัย 
และมาตรฐานภาษาที่ใช้ร่วมกันระหว่างครู	 พ่อแม่	 และผู้เรียน	 (6)	 เปิดโอกาสให้พัฒนาหลักสูตร 
ที่เหมาะกับช่วงอายุ	 และ	 (7)	 ทวนสอบและประเมินประจำาปีเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการต่างๆ	 
ประสบความสำาเร็จระดับใด	และอย่างไร	
   2.3	การคิดแบบมีวิจารณญาน	(critical	thinking)
	 	 	 	 ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นนกัคดิแบบมวีจิารณญาณ	โดย	(1)	นยิามอยา่งงา่ยวา่เปน็การคดิทีด่ ี
และชัดเจน	 เป็นความสามารถในการตัดสินข้อเสนอ	 หรือความเห็นต่างๆ	 โดยปราศจากอิทธิพล
ของปรัชญา	 อุดมการณ์	 หรืออคติใดๆ	 มีอิสระในการคิด	 
และการกระทำาต่อสารสนเทศ	 หรือข้อมูลท่ีมีอยู่ในมือ 
ขณะนัน้	ดว้ยการใช้การตรวจสอบ	การทำาประเดน็ใหก้ระจา่ง	 
พัฒนาเกณฑ์ประเมิน	 ฟังและคิดอย่างระมัดระวัง	 และ 
ใช้ศัพท์อย่างไตร่ตรอง	 (2)	 การคิดแบบนี้เกิดขึ้นในทุกมิติ 
ของความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติ	 และเรียนรู้ ได้ผ่าน 
ทุกกลุ่มสาระวิชา	 คือ	 รู้ว่าอะไร	 อย่างไร	 และทำาไม	 
ซึ่งจำาเป็นต้องเรียนและสอนกันตั้งแต่วัยเด็กด้วยกลยุทธ์ 
ที่เหมาะกับพัฒนาการตามวัย	 (3)	 ใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐานในการพัฒนาการคิด	 
โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เด็กมีวิธีการตั้งคำาถามท่ีสำาคัญ	 และท่ีสำาคัญครูต้องใช้คำาถามท่ีเหมาะสม 
กับเด็ก	 จากนั้นจึงตามด้วยการอภิปรายร่วมกัน	 (4)	 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย	 

มีความเสี่ยงและการได้/เสียในระดับตำ่า	 เพื่อที่เด็ก 
จะไดก้ลา้แสดงออกทัง้ในการตัง้คำาถาม	การใหข้อ้วพิากษ	์ 
ตั้งข้อท้าทาย	 และอภิปรายในมุมมองที่แตกต่างกัน	 
ในบางโอกาสก็อาจออกไปจากกรอบเนื้อหาในหลักสูตร	 
(5)	ความรูถ้อืเปน็บพุปจัจยัของการคดิแบบมวีจิารณญาณ	 
คุณภาพของการคิดจะขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ 
ที่สอดคล้องกับการใช้เพื่อสนับสนุนการคิด	 (6)	 การคิด 
แบบวิจารณญาณต้องมีจิตสากล	เนื่องจากต้องการจิตใจ 

ที่เปิดกว้าง	 มองความเห็นต่างๆ	 จากหลายมุมมอง	 และ	 (7)	 ครูจะต้องเป็นต้นแบบของความคิด	 
โดยแสดงความสงสัยใคร่รู้กับสารสนเทศที่ยังไม่มีการพิสูจน์	คิดอย่างมีหลักการ	และวิธีวิทยาการ	
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	 	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียน	 คือ	 (1)	 กำาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จัดเรียงกัน 
อย่างมีเหตุมีผล	 และสอดคล้องกับหลักสูตร	 (2)	 เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 
(3)	 จัดให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มาจากการจัดการเรียนรู้	 การประเมินตนเอง	 และการให้เพื่อน 
ประเมิน	 และทำาเป็นแฟ้มสะสมงาน	 และ	 (4)	 เมื่อมีการประเมินครูต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย 
ว่าครูได้สอนให้เด็กเรียนรู้การคิดแบบมีวิจารณญาณในชั้นเรียน
   2.4	การสร้างสรรค์	(Creativity)
    ผู้เรียนจะต้องถูกสอนให้มีความคิด
สรา้งสรรคโ์ดยทีต่อ้งตระหนกัวา่	(1)	การคดิสรา้งสรรค ์
มิได้จำากัดอยู่ที่วิชาศิลปะเท่านั้น	การคิดสร้างสรรค์
เป็นองค์ประกอบสำ าคัญของการดำ ารงชี วิ ต 
อยูใ่นโลกทีม่ปีญัหาซบัซอ้น	นอกจากนี	้กระบวนการ
ของการคิดสร้างสรรค์ยังเป็นทักษะที่นำ าไปสู่ 
การหาวิธีใหม่ในหลากหลายเรื่อง	 ถือว่าเป็น
ทักษะชีวิต	 (2)	 การสอนการคิดสร้างสรรค์ของครู	 
มี	 2	 ประเด็นสำาคัญ	 อย่างแรก	 ครูต้องมีการสอน
ท่ีสร้างสรรค์	 และอย่างที่สอง	 ครูยังต้องเน้นไปยัง 
การกระตุ้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน	 (3)	 เลือกใช้คำาสั่งที่แนะการคิดสร้างสรรค์	 เช่น	 เพิ่ม	 
ปรับ	เปลี่ยน	จัดเรียง	ออกแบบใหม่	ทวนคำา	ย้อน	แทนที่	และเติมเต็ม	เป็นต้น	นอกจากนั้นต้องตระหนัก 
ว่าการแก้ปัญหาเป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อการคิดสร้างสรรค์	 การเรียนการสอนจึงควรต้ังคำาถาม	 
ให้สังเกต	 ระบุความต้องการหรือโอกาส	 หาข้อแย้ง	 เลือกจากตัวเลือกต่างๆ	 รวบรวมข้อมูล 
ทดสอบทางเลือก	 ทวนสอบวิธีการแก้ปัญหา	 ประยุกต์แนวคิด	 และประเมินผลลัพธ์	 เป็นต้น	 
(4)	ใชก้ารเลน่และความสนกุในการสรา้งการคดิสรา้งสรรค์	ขณะเดยีวกนัก็ยงัคงรกัษาสาระของวชิาไว้	 
(5)	 ครูต้องแสดงการคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเห็นเพื่อช่วยในการกระตุ้น	 และหนุนเสริมการคิด 
ของผู้เรียน	(6)	การประเมินการคิดสร้างสรรค์อย่างท้าทายและแหลมคม	โดยต้องระบุพฤติกรรมหลัก 
ทีเ่ปน็ตวัแทนความคิดสรา้งสรรค	์เชน่	การตัง้คำาถามและขอ้ทา้ทาย	การเชือ่มโยงและสรา้งความสมัพนัธ	์ 
การคาดการณ์ความเป็นไปได้	การสำารวจแนวคิดและคัดหาทางเลือก	เป็นต้น	(7)	คำาถามเฉพาะอย่าง 
ที่ต้องการการใช้ปัญญาขั้นสูงในการคิดหาคำาตอบสามารถกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์	 ตัวอย่างเช่น	 
การถามให้สังเคราะห์	 ประเมิน	 ประยุกต์แนวคิดเดิมเพื่อใช้ในสถานการณ์ใหม่	 หรือคำาถามว่า	 
ถ้าหาก.....หรือทำาไม......เป็นต้น	 (8)	 การคิดสร้างสรรค์เชิงลึกสามารถบ่มเพาะให้เกิดขึ้นได้ 
หากเข้าใจความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติที่ใช้เป็นฐานสำาหรับการเตรียมการคิด	 (9)	 กระตุ้นให้ผู้เรียน 
เลอืกความคดิตา่งๆ	ทีต่ดัสนิใจแลว้วา่เหมาะสม	ตดิตามความคดินัน้ตอ่อยา่งจรงิจงั	วเิคราะหเ์พือ่ตดัสนิ 
คุณค่า	 และผลกระทบที่เกิดจากการกระทำาตามความคิดนั้น	 (10)	 ความสร้างสรรค์เกี่ยวเนื่อง 
กบักระบวนการทีถ่กูมองวา่	ท้ังถูกควบคมุและเป็นไปอยา่งอตัโนมติั	ทัง้รูตั้วและไมรู่ตั้ว	หรอืในอกีแงห่นึง่ 
อาจมองว่าเป็นกระบวนการที่ไวต่อปัญหา	 ข้อบกพร่อง	 ช่วงห่างของความรู้	 ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป	 
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ความไม่กลมกลืนและอื่นๆ	 ซึ่งทำาให้สามารถระบุถึงปัญหา	 การค้นหาวิธีแก้ไข	 ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับ 
ปัญหาน้ัน	 ทดสอบซำ้าๆ	 นำามาแก้ไข	 และสื่อสารผลที่ได้รับ	 ซ่ึงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นจริงจัง	 
และการทำางานหนักในช่วงเวลาหนึ่ง	
	 	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียน	 คือ	 (1)	 เลือกสรรผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดสร้างสรรค์	
(2)	กำาหนดช่วงเวลาสำาหรบัครแูละผูเ้รยีนสำาหรบัการพฒันาการคดิสรา้งสรรค	์(3)	เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้รับบทบาทผู้นำาในการเรียนรู้ของตน	 (4)	 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเองในหลายมุมมอง	
(5)	สร้างพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อทำากิจกรรมสร้างสรรค์	และ	(6)	กำาหนดจรรยาพฤติกรรม	และวิธีปฏิบัติ 
ในชั้นเรียนที่ให้คุณค่า	และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์	
	 	 2.5	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	 (STEM	 learning) 
	 	 	 	STEM	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์	 
(Science)	เทคโนโลยี	(Technology)	วิศวกรรม	(Engineering)	และคณิตศาสตร์	(Mathematics)	 
ที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงงานแบบสหสาขา	 ซึ่งใช้
เทคโนโลยีและหลักการของวิศวกรรมเป็นหลัก	 
การจัดการเรียนรู้แบบ	STEM	สร้างโอกาสของการ
เรียนรู้ที่มีประโยชน์	 มีความหมาย	 ได้ปฏิบัติการ 
ทีใ่หมแ่ปลก	ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
ในโลกแห่งความเป็นจริง	 มีลักษณะสำาคัญคือ	 (1)	
การจัดการเรียนรู้	 STEM	 จะต้องให้ความสำาคัญ 
กับการจัดเวลาที่เพียงพอ	 โดยให้เวลากับครูสำาหรับ
การวางแผน	 การจัดตาราง	 การพัฒนาวิชาชีพ 
และเครอืขา่ยหุน้สว่น	ซึง่ดำาเนนิการใหม้กีารเรยีนรู้ผ่านโครงงานสหวทิยาการ	(2)	การเรียนรู้	STEM	เนน้ 
ที่นวัตกรรมในสภาพจริงและมีการสร้างสรรค์สูง	 ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีโอกาสทำางานกับปัญหา 
ที่เป็นจริง	 และสื่อสารกับผู้ชำานาญการจากภายนอกโรงเรียน	 โดยโรงเรียนจะหนุนเสริมการค้นหา 
ผู้ชำานาญการจากกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เรียนที่ มีความรู้ใน	 STEM	 และส่งเสริมเด็กหญิง 
ให้เรียนรู้	STEM	เท่าๆ	กับเด็กชาย	(3)	ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้สาระสำาคัญในความเป็นมาของ	STEM	 
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	วัฒนธรรม	ท่ีเป็นพืน้ฐานของวชิาตา่งๆ	มองการเรยีนรู	้STEM	ในรปูโครงสรา้งที่
พฒันามาตามชว่งเวลาและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในขณะนัน้	มกีารวเิคราะหก์รณศีกึษาขา้มวชิา	และตัง้คำาถาม 
เพื่อทวนสอบการเรียนรู้ของตน	(4)	โครงงาน	STEM	จะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน	
และภายนอกโรงเรียน	 โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนภายในชุมชน	 และเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรม	 ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการติดต่อกับสถานการณ์ภายนอก	 และ	 (5)	 การเรียนรู้	 
STEM	 จะทำาให้ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
ของผู้เรียนแข็งแกร่งขึ้นตามทักษะหลักของ	 STEM	 ได้แก่	 ขยายการประมาณค่า	 การคาดคะเน	 
การตั้งสมมุติฐาน	การพยากรณ์	และสรุปก่อนหน้าการทดลอง	และการกำาหนดปัญหาและแก้ปัญหา
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อย่างสร้างสรรค์	รวมไปถึงความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
	 	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียน	 คือ	 (1)	 จัดตารางเรียนให้มีระยะคาบเรียนสั้นลง 
รวมตลอดทั้งปีเพื่อที่จะได้มีเวลาทำาโครงงาน	 (2)	 ให้ความมั่นใจว่ามีเวลาวางแผนและพื้นที่การเรียน 
ที่เหมาะสมกับครู	และผู้เรียน	(3)	ใช้ทักษะความรู้และทรัพยากรของผู้ปกครอง	อุตสาหกรรมท้องถิ่น	 
และเครอืขา่ยอยา่งเป็นทางการใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้(4)	กำาหนดบทบาทและความรบัผดิชอบ 
ที่ชัดเจนสำาหรับความร่วมมือ	 และการประเมินโครงงาน	 โดยต้องเตรียมตัวผู้เกี่ยวข้อง	 ด้วยการ 
ฝึกอบรมที่จำาเป็น	 และ	 (5)	 ขับเคลื่อนโครงงานด้วยคำาถามสำาคัญที่เห็นพ้องกันระหว่างผู้สอน	 
ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้เรียน
	 	 	 2.6	การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกรอบแนวคิด	(	Concepts-focused	learning)
	 	 	 	 	 แนวคิด	 (Concept)	 เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้	 เนื่องจากแง่หนึ่งที่สำาคัญ 

ที่สุดของการเรียนรู้	 คือ	 วิธีการที่เรียบเรียงสารสนเทศ
เพื่อทำาความเข้าใจและทบทวนเมื่อต้องการ	 ประเภทของ 
ความคิดที่เราใช้จัดระเบียบสารสนเทศเรียกว่า	 แนวคิด	 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนระบุ	 พัฒนา	 และจัดจำาแนกประเภท	 
วัตถุ	 เหตุการณ์	 หรือความคิด	 เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในสิ่งเหล่านั้น	 ท่ามกลางการเพ่ิมขึ้นของสารสนเทศ 
ที่ยังคงต้องการคำาอธิบายอีกมาก	 ผู้เรียนจำาเป็นต้อง 
ยกระดับปัญญาขั้นสูงถึงขั้นสร้างแนวคิด	 (concept)	 

ด้วยวิธีปฏิบัติ 	 (1) 	 สร้างสรรค์ โครงสร้างความรู้ความเข้าใจในสมองด้วยวิธี เรียบเรียง	 
และจดัประเภทสารสนเทศ	(2)	อำานวยความสะดวกในการถา่ยโยงการเรยีนรู	้ผา่นเวลา	ขา้มวฒันธรรม	 
และข้ามสถานการณ์	 ดังนี้	 (2.1)	 ทำาความเข้าใจความต้องการของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ 
เริ่มจากความรู้ที่อยู่ในลักษณะแยกส่วนหัวเรื่องแนวคิด	 หลักการ	 และนำาไปสู่ทฤษฎีในที่สุด	 
(2.2)	 ผู้เรียนควรจะถูกกระตุ้นหรือแนะนำาให้จัดวางความรู้ที่เรียนไปให้อยู่ในรูปของกรอบแนวคิด 
(conceptual	 framework)	 ซึ่ ง เป็นเครื่องมือสำาหรับการวิ เคราะห์ ท่ีใช้ ไ ด้หลากหลาย 
และใช้ได้ในหลายสถานการณ์	 (2.3)	 การคิดแบบประสานพลังเป็นการคิดร่วมกันระหว่างระดับ 
ข้อเท็จจริงกับระดับแนวคิด	 ถือเป็นกุญแจสำาคัญของการพัฒนาปัญญาและแรงจูงใจ	 (2.4)	 แนวคิด 
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำาหรับการถ่ายโยงความรู้สู้บริบทท่ีแตกต่าง	 ซ่ึงความสามารถน้ี 
จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดที่เป็นวงจรเท่าๆ	 กับแนวคิดทั่วไป	 มากกว่าที่จะเข้าใจ 
แนวคิดเฉพาะเร่ืองที่ใช้จัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น	 (2.5)	 การเรียนรู้แบบสหวิชาขึ้นอยู่กับ 
การเรียนรู้แบบมุ่งแนวคิด	 ซึ่งเท่ากับว่าสาขาวิชาที่ต่างกันสามารถจะนำามาเปรียบเทียบกัน 
ไ ด้อย่างมีความหมาย	 โดยใช้แนวคิดหลักที่ดึ งออกมาจากลักษณะหลักท่ีสอดคล้องกัน 
ของความรู้ในสาขาต่างๆ	 ในสถานการณ์ใหม่เดียวกันนั้น	 (2.6)	 ต้องระบุพื้นฐานที่มาของแนวคิด 
ไว้ในหลักสูตร	 ซึ่งคำานี้หมายถึงความเข้าใจพื้นฐานที่อยู่บนแนวคิดหลักขององค์ความรู้ซึ่งผู้เรียน 
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จำาเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจเพื่อสร้างความหมายให้กับความรู้หลักของสาขา	 ถือเป็นตัวแทน 
ของวิธีการถ่ายโยงความเข้าใจหรือตีความ	 ผลที่ เกิดตามมาจากความเข้าใจ	 พ้ืนฐานที่มา 
ของแนวคิดอาจทำาให้มีการถ่ายโยงความรู้ภายในศาสตร์	 และทำาให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าต่อไป	 
ดังน้ัน	 การจัดการเรียนการสอนและการออกแบบหลักสูตรควรนำาจุดเริ่มต้นของแนวคิดมาพิจารณา	 
และตรวจสอบวิธีวางฐานการสอนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ	 (7)	 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
และการประเมิน	 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความเข้าใจแนวคิดโดยสร้างความคิดใหม่ 
จากประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาก่อน	
	 	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีน	คอื	(1)	ประกนัความมัน่ใจวา่หลกัสตูรถกูสรา้งด้วยแนวคดิ
ทีเ่นน้วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู	้(2)	โครงงานแบบสหสาขาควรจะเนน้ไปยงัแนวคดิทีช่ดัเจน	(3)	ควรจะมี
พัฒนาการทางวิชาชีพที่ต่อเนื่องซึ่งมุ่งไปยังการเรียนรู้แบบชี้จุดเน้น	และ	(4)	การบริหารโรงเรียนควร
จะให้ความมั่นใจว่าได้จัดเวลาส่วนหนึ่งไว้ให้ครูเพื่อร่วมกันวางแผนเพื่อสอนโครงงานสหสาขาวิชา	
	 	 2.7	สุขภาวะ	และสติสัมปชัญญะ	(Health	and	mindfulness)
	 	 	 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ตื่นตัวในการรักษาสุขภาวะด้านร่างกาย	 ปัญญา	 อารมณ์ 
และสังคม	และพร้อมที่จะปรับใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบ	โดยคำานึงถึงจริยธรรม	
คุณธรรม	และจรรยาบรรณ	พร้อมกับมีการตระหนักรู้โดยเอาใจจดจ่อกับการกระทำาและวัตถุประสงค์
ปัจจุบัน	หรือที่เรียกว่ามี	สติ	แนวทางคือ	(1)	สติถือเป็นวิธีการสำาหรับรักษาสุขภาวะองค์รวม	สมาชิก 
ในชุมชนโรงเรียนควรจะต้องทำางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดไตร่ตรอง 
ความหมายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอก	 และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง	 
(2)	 โรงเรียนควรมุ่งที่การเอื้ออำานาจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และคิดอย่างชัดเจน	 มีประสิทธิภาพ	 
และประสิทธิผลเพิ่มข้ึน	 (3)	 การศึกษาของแต่ละโรงเรียนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึง 
ตนเอง	 ผู้อื่น	 และบริบทที่แวดล้อม	 และมีการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม	 (4)	 โรงเรียน 
ควรมุ่งเป้าที่การจัดหาพื้นท่ีและเวลาสำาหรับการไตร่ตรองสะท้อนคิดเพื่อตระหนัก	 พัฒนา	 และ 
เข้าใจศักยภาพของผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบตนเองในสิ่งแวดล้อม	 และไตร่ตรองอย่าง 
ลึกซึ้งถึงการเลือกต่างๆ	 ของตน	 และ	 (5)	 สมาชิกทุกคนของชุมชนโรงเรียนควรจะตระหนักถึง 
ความหลากหลายของวฒันธรรมทีเ่ขา้มาเกีย่วเนือ่งกนัทกุระดับของการส่ือสาร	โรงเรียนควรเปน็สถานที ่
ของกลวิธีการเรียนรู้และการสื่อสารที่หลากหลายเกิดขึ้น	
	 	 	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีน	คือ	(1)	กระตุ้นใหแ้ต่ละคนในโรงเรียนเกดิพฤติกรรมแหง่สติ 
ทุกระดับ	(2)	จัดเวลาให้ทั้งครูและนักเรียนได้มีโอกาสในการคิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง	(3)	กำาหนดเวลา 
รวมถึงอาจระบุไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดไตร่ตรองถึงตนเอง	 ผู้อื่น	 และบริบทแวดล้อม	 (4)	
ออกแบบพื้นที่ในอาคารเรียนสำาหรับการเจริญภาวนา	 ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้คิดเงียบๆ	 (5)	
กระตุ้นให้ครูใช้เทคนิคความเงียบเป็นสื่อที่มีพลัง	(6)	สื่อสารหลักการของสุขภาวะ	และสติสัมปชัญญะ
ไปยังพ่อแม่เพื่อท่ีจะได้มีการปฏิบัติท่ีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติในชั้นเรียน	 (7)	 มอบหมาย 
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลติดตามศึกษาความหมายของสุขภาวะ	 และสติสัมปชัญญะจากทุกระดับ 
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ของชุมชนโรงเรียน	 (8)	 นำาสุขภาวะและสติสัมปชัญญะเข้ามาร่วมพิจารณาสำาหรับการพัฒนาวิชาชีพ	 
ด้วยการใช้โครงการ	 กลยุทธ์	 และปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องดังกล่าว	 
และ	(9)	พัฒนา	รักษา	และตรวจติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะของแต่ละโรงเรียน	
  2.8	การเรียนรู้การให้บริการ	(Service	learning)
	 	 	 ผู้เรียนควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ือให้บริการ	 เพื่อเตรียมตัวเป็น
สมาชกิของสงัคม	การเรยีนรูก้ารใหบ้รกิารเปน็การศกึษาทีเ่กดิขึน้ผ่านงานจิตอาสาและโครงงานสังคม	 
ผู้เรียนจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นว่าเหตุใดตนควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมให้บริการสังคม	 และควรมีส่วนร่วม 
อย่างไร	 โดย	 (1)	 การเรียนรู้การให้บริการจะต้องสำารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนก่อนที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในงานอาสา	(2)	ผู้เรียนต้องรับรู้	และตระหนักถึงผลที่จะตามมาอย่างชัดเจนของการ
เรียนรู้การให้บริการ	 (3)	 การเรียนรู้การให้บริการจะต้องเกี่ยวเนื่องอยู่กับการอุทิศตนในระยะยาว 
เท่าที่จะเป็นไปได้	 ดังนั้น	 โครงงานควรพัฒนาขึ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 (4)	 พัฒนา
เจตคตแิหง่การเคารพและความเขา้ใจในขณะทีผู่เ้รยีนบรกิารสงัคมแบบจติอาสา	หลกีเลีย่งทา่ทแีบบผูใ้ห ้
ที่เหนือกว่า	(5)	มุ่งไปวุฒิภาวะส่วนบุคคลของผู้เรียนซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่แตกต่างกันในการเข้าไป
มีสว่นรว่มในการบรกิาร	ผูเ้รยีนจะตอ้งประเมนิเปรยีบเทยีบตนเองกบัเปา้หมายส่วนตน	(6)	การเรียนรู้
การใหบ้รกิารตอ้งเปน็ไปตามวงจรของการสบืเสาะความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มโยงความเครียดเมือ่
ต้องการค้นพบ	การสืบค้น	การแลกเปลี่ยน	การกระทำา	และการไตร่ตรอง	และ	(7)	โรงเรียนทุกโรงควร
ต้องจัดการฉลองความสำาเร็จเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนทั้งโรงเรียน	
	 	 	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีน	คอื	(1)	พฒันาโอกาสใหผู้้เรียนได้คดิเกีย่วกบัการกระทำาเพ่ือ 
บรกิารอยา่งมคีวามหมาย	(2)	จดัหาสถานท่ีและเวลาโดยอยูภ่ายในหลกัสตูร	เพือ่ประกนัได้วา่ผูเ้รยีนได้ 
มโีอกาสสบืค้น	กระทำา	และคดิไตรต่รองถงึความหมายโครงงานบรกิารของตน	(3)	ผูส้อนตอ้งหาโอกาส 
นำาแง่มุมของการบริการและการไตร่ตรองสะท้อนคิดของผู้เรียนเข้ามาสู่สาขาวิชา	 และแง่มุมต่างๆ	 
ของชีวิตผู้เรียน	 (4)	พัฒนาวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียนในการยอมรับผู้ที่ทำางานบริการ	 โดยนำากรณี 
ทีเ่ปน็เลศิมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัทัง้โรงเรยีน	(5)	ควรต้องนำาสมาชกิทุกคนในโรงเรียนมารวมกนัเพ่ือสร้าง 
ความเป็นเครือข่ายหุ้นส่วนกับพ่อแม่และศิษย์เก่า	 และ	 (6)	 ควรให้ความมั่นใจว่าความรับผิดชอบ 
ต่อการร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้เพื่อให้บริการได้สนับสนุนหลักการของกิจกรรมอย่างจริงจัง	
	 	 2.9	สนับสนุนการเรียนรู้	(Learning	support)
	 	 	 ผูเ้รยีนควรถกูสอนใหเ้ขา้ใจวา่การเรยีนรู้เกดิข้ึนได้อยา่งไร	และตนเองสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยวิธีใดบ้าง	โดย	(1)	ยอมรับแบบการเรียนรู้	(learning	style)	และสมรรถนะของผู้เรียนทุกคนว่ามี
ความแตกตา่งกัน	และใหค้ณุคา่ตอ่ความหลากหลายนัน้โดยการเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนรูม้สีทิธเิทา่เทยีมกนั 
ในการเขา้ถงึการเรยีนรู้ตามหลกัสตูร	(2)	ขยายการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
ท่ีท้าทาย	ปลอดภัย	และยอมรบั	เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ	(3)	จัดกลยทุธท์ีช่ว่ย 
ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งคลอ่งตวัและเชือ่มัน่ในตนเอง	โดยกระตุ้นใหผู้้เรียนเรียนรู้อยา่งอสิระ	เข้าใจจุดแข็ง	
และจุดอ่อนของตนเอง	สามารถกำากับตนเอง	(4)	พิจารณาให้รางวัลความพยายามและความก้าวหน้า	
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และให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีจำาเป็น	 เป้าประสงค์ของการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ต้องเน้นไปที่
ความก้าวหน้าของผู้เรียน	 ซึ่งไม่จำาเป็นต้องวัด/ประเมินด้วยแบบทดสอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 และ	
(5)	 ทำางานเป็นเครือข่ายหุ้นส่วนร่วมกับพ่อแม่	 ผู้เรียน	 กลุ่มผู้ร่วมงาน	 เพื่อให้เกิดความพยายามที่จะ
สนับสนุนผู้เรียนให้มากที่สุด	
	 	 	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีน	คือ	(1)	จัดประชมุกลุ่มสนับสนนุผู้เรียนบอ่ยๆ	(2)	ออกแบบ
โครงร่างกระบวนการอ้างอิงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	 (3)	 ศึกษาเพื่อทำารายงานทางจิตวิทยาเมื่อ
จำาเปน็	(4)	สรรหาและคดัเลอืกผูเ้รยีนเพือ่จดัวางตัวอยา่งมปีระสิทธภิาพในชว่งเวลาท่ีเหมาะ	(5)	เตรียม
แผนการศึกษาของผู้เรียนรายบุคคลเมื่อจำาเป็น	(Prepare	Individual	Education	Plans	:	IEPs)	และ
ตรวจสอบวธิกีารของการประยกุตแ์ผนในช้ันเรยีนในระหวา่งป	ีเพือ่สารสนเทศทีม่ปีระโยชนจ์ะไดถ้กูนำา
ไปแลกเปลีย่นระหวา่งกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	(6)	คดิวธิปีฏบิติัทีช่ดัเจนสำาหรับการนำาผู้เรียนออกมาจาก
บทเรยีนหนึง่	และแนะนำาบทเรยีนอืน่ให	้โดยมคีรเูปน็ผูช้ว่ยเหลอืในการปฏบิติันีอ้ยา่งใสใ่จ	(7)	ประเมนิ
การออกกลางคันของผู้เรียนซำ้าๆ	 และสมำ่าเสมอ	 เพื่อสามารถที่จะนำาผู้เรียนกลับเข้าสู่กระแสหลักได้	 
(8)	 ประเมินโครงสร้างที่สนับสนุนการเรียนรู้ซำ้าๆ	 และค้นหากลวิธีใหม่ในการทำาความเข้าใจ 
ประชากรผูเ้รยีนท่ีมลีกัษณะตา่งกนัออกไปในแต่ละป	ี(9)	ออกแบบโอกาสทีห่ลากหลายและสรา้งสรรค ์
สำาหรับผู้เรียนทุกคนให้สามารถบรรลุศักยภาพข้ันสูงสุด	 (10)	 ฉลองความสำาเร็จท่ีเป็นเลิศของผู้เรียน 
ในด้านที่แตกต่างกัน	 (11)	 สื่อสารวิธีการและกลยุทธ์ใหม่ของโรงเรียนในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน 
เพื่อให้ชุมชนรับรู้อย่างชัดเจน	 (12)	 สร้างสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกัน 
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่สามารถทำาให้บรรลุผลสำาเร็จในแต่ละระดับของทุกปี	 และ 
(13)	 สร้างสรรค์รูปแบบของความร่วมมือที่นำาไปใช้ได้ในการทำางาน	 และสร้างเวทีการสนทนา 
แลกเปลี่ยนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับผู้ชำานาญการ
	 	 2.10	การประเมิน	(Assessment)
	 	 	 	 หลักการชี้นำาประการสุดท้าย	 ได้แก่	 การประเมินเพื่อทราบว่าผู้เรียนรู้อะไร 
และสามารถทำาอะไรได้บ้าง	 โดยการประเมินทางการศึกษามีองค์ประกอบสามส่วนที่เกี่ยวข้องกัน	 
ไดแ้ก	่รปูแบบของการรูค้ดิ	เครือ่งมอืการสงัเกต	และรปูแบบของการตีความสมรรถนะผูเ้รยีน	สำาหรบัการ
ประเมนิทีม่คีณุภาพสงูองคป์ระกอบท้ังสามสว่นตอ้งเทา่กนั	ตามหลกัการนี	้ดา้นรปูแบบการรูค้ดิ	หมายถงึ	 
การคิดและการเรียนรู้	ซึ่งปกติแล้วจะระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร	รูปแบบการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย	 ประเภทของความรู้	 ทักษะและสมรรถนะ	 เจตคติ	 และการรู้คิดในตนหรืออภิปัญญา	 
(metacognition)	ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลทีม่ตีอ่กระบวนการคดิของตนเอง	รูว้า่อะไรทีเ่หมาะสม 
กบัตนเองในการเรยีนรู	้ตลอดจนสามารถเลอืกกลวธิใีนการวางแผน	กำากบัควบคมุ	และประเมนิการเรยีนรู ้
ของตนเองได	้เพือ่ให้การเรยีนรูห้รอืการปฏิบัตงิานตา่งๆ	บรรลตุามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
(http://sa.ipst.ac.th/)	หลักการข้อนี้ประกอบด้วย	 (1)	 ใช้แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กว้างขวางและ
หลากหลาย	(2)	ทุกฝา่ยท่ีเข้ามาเกีย่วข้องกบัการประเมนิต้องเขา้ใจวตัถปุระสงคก์ารประเมนิอยา่งชดัเจน	 
(3)	ประเมินการเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มการเรียนการสอนทั้งหมดโดยรวม	(4)	ประเมินการเรียนรู้ 
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ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถรวมสรุปความรู้	 สมรรถนะ	 และทักษะของตนได้	 (5)	 ประเมินแบบ
วิเคราะหอ์ยา่งเหมาะสมในการชว่ยใหก้ารเรยีนรูด้ำาเนนิไปได้ต้ังแต่เริม่ต้น	(6)	ประเมนิตรงตามสภาพจรงิ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อกับสถานการณ์จริงในชีวิตที่ผู้เรียนต้องเผชิญ	 (7)	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ไตรต่รองสะทอ้นคดิผลการประเมนิ	(8)	ออกแบบการประเมนิใหผู้เ้รยีนทีม่ภีมูหิลงัแตกต่างกนัสามารถ
แสดงสิ่งที่สามารถทำาได้	 และเรียนรู้ได้ในเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม	 (9)	 ใช้แฟ้มสะสมงาน 
เป็นเครื่องมือในการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง	 และ	 (10)	 วิธีปฏิบัติ 
ในการประเมินทัง้หมดจะตอ้งเปน็ไปตามเงือ่นไขของการประเมนิแบบสามเสา้	คอื	การรูค้ดิ	การสงัเกต	
และการตีความอย่างเคร่งครัด	 (http://www.ecolint.ch/sites/default/files/document_files/	
guiding_principles_brochure.pdf)
	 	 ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียน	 คือ	 (1)	 ออกแบบการประเมินแบบสรุปรวมต้ังแต่เร่ิมต้น 
หน่วยการเรียน	 (2)	 ออกแบบการประเมินแบบสามเส้า	 ได้แก่	 ภาระงาน	 การสนทนาในชั้นเรียน	 
และการประเมินเพื่อทบทวนทั้งแบบก้าวหน้าและสรุปรวม	 (3)	 ประเมินการทำางานเป็นทีม 
แบบร่วมมือร่วมใจ	 (4)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกลุ่มครูในการออกแบบ 
การประเมินอย่างสมำ่าเสมอ	 (5)	 ใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนและการปรับปรุงงาน 
ของครู	 (6)	 ใช้วิธีการประเมินแบบกัลยาณมิตรและเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันแบบเปิด	 และ	 
(7)	 พัฒนาคู่มือในการให้ข้อมูลป้อนกลับ	 การรายงานผล	 และการให้เกรดเพื่อใช้ในชุมชนการสอน 
ของโรงเรียน	

 3. วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทักษะก�รเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

   Asia	Society	(2012)	ไดว้เิคราะหก์ารนำาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่21	ลงไปสู่การจัด 
การเรยีนการสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ	6	ประเทศ	ประกอบดว้ย	ฮอ่งกง	ญีปุ่น่	จนีแผน่ดนิใหญ	่ 
ฟนิแลนด	์สงิคโปร์	และสหรฐัอเมรกิา	และประมวลผลดว้ยการใชศ้าสตรก์ารเรยีนรูเ้ปน็กรอบ	ปรากฏผลดงันี ้
   3.1	จัดหลักสูตรและทักษะให้สอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
	 	 	 การปฏิบัติเริ่มจากการกำาหนดหัวข้อการเรียนที่สอดคล้องกับชีวิตซึ่งอยู่ในศาสตร์ใด 
ศาสตร์หนึ่งหรือเป็นสหศาสตร์ที่เห็นพ้องกันว่าต้องเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนในช่วงนั้นเพื่อนำามาใช้
ประโยชน์ในระดับต่างๆ	สำาหรับการเลือกหัวข้อ	Box-Mansilla	&	 Jackson	 (2011)	 ได้ให้กรอบใน
การตั้งคำาถามว่า	 หัวข้อนี้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวิตของผู้เรียนอย่างไร	 เป็นเพียงความสนใจ
ส่วนตัวของผู้สอนหรือไม่	 และมีวิธีอ่ืนท่ีดีกว่าหรือไม่ในการที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้หัวข้อนี้เพื่อจะได้ใช้
ประโยชน์จริง	 ในการเริ่มต้นเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนเห็นภาพใหญ่ของเรื่องนี้ก่อน	 แล้วจึงเรียนรู้ความรู้	
ทกัษะและเจตคตทิีเ่ขา้มาเกีย่วข้อง	ท้ังสว่นท่ีเป็นแนวคดิ	ขอ้เทจ็จรงิ	วธิกีาร	เครือ่งมอื	และเทคนคิตา่งๆ	 
โดยกำาหนดวา่ตอ้งจัดโอกาสการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกนัใหก้บัผูเ้รยีนทกุคน	ซึง่เปดิโอกาสเสรใีหค้รไูดค้ดิ
ยุทธศาสตร์การสอนที่สร้างสรรค์	
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	 	 3.2	สอนผ่านกลุ่มสาระวิชา	
	 	 	 ในข้อนี้หมายความว่าการเรียนรู้มิได้จำากัดตนเองอยู่ที่ความรู้เฉพาะศาสตร์ 
แต่ต้องเชื่อมโยงกับทักษะจำานวนมากที่ผลิตความรู้ในศาสตร์นั้นขึ้นมา	 การจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรผู้เรียนจะต้องรู้และเข้าใจว่าเหตุใดศาสตร์นั้นจึงสำาคัญท่ีจะต้องเรียนรู้	 ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
สร้างสรรค์ศาสตร์ใหม่นั้นขึ้นมาอย่างไร	 และมีวิธีการใดที่ใช้ในการส่ือสาร	 ซ่ึงประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้ 
ต้องเชื่อมโยงให้เข้ากับแผนที่การเรียนรู้	ความรู้	และทักษะของศตวรรษที่	21	ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้
ศาสตร์และทักษะการเรียนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางจะกลายเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับศาสตร์
ต่างๆ	จนสามารถเรียนรู้ต่อไปได้หากสนใจ
	 	 3.3	พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและขั้นพื้นฐานไปพร้อมกัน	
	 	 	 ปกติแล้วในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน	 
แต่สำาหรับทักษะการคิดขั้นสูงขึ้นเป็นทักษะการคิดที่ยากสำาหรับผู้เรียน	 เนื่องจากมิใช่เพียง 
ตอ้งการทำาความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆ	(ทกัษะการคดิขัน้พ้ืนฐาน)	เทา่นัน้	แต่ยงัต้องรู้ 
วธิกีารนำาไปประยกุตห์รอืถา่ยโยงซึง่เปน็การเขา้ใจในส่ิงใหมท่ี่ไมอ่ยูใ่นบริบทเดิม	(ทักษะการคดิข้ันสูงข้ึน)	 
ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงนั้นใช้เวลานานในการพัฒนา	 และต้องทำาให้สมดุลย์ระหว่างความกว้าง	 
และความลึกของสิ่งที่เรียนรู้	ซึ่งการเรียนการสอนของสิงคโปร์ในกลยุทธ์	Teach	Less	Learn	More	
ถือว่าประสบความสำาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	 และอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ประสบความสำาเร็จ 
ในฟินแลนด์และสิงคโปร์เช่นกัน	 คือ	 การจัดการเรียนรู้แบบพลิกกลับ	 (Flipped	 Learning)	 
ซึ่งแทนที่จะเป็นการฟังคำาบรรยายในชั้นเรียนแล้วกลับไปทำาการบ้าน	 แต่ในชั้นเรียนจะเป็นที่สำาหรับ 
กระตุน้การคดิด้วยคำาถามแลว้ผูเ้รยีนจะกลบัไปเรยีนรูน้อกชัน้เรยีนผา่นแหลง่เรยีนรูต่้างๆ	เพือ่หาคำาตอบ 
	 	 3.4	กระตุ้นการถ่ายโยงการเรียนรู้	
	 	 	 การนำาความรูไ้ปประยกุตห์รอืการถา่ยโยงการเรยีนรู	้ประกอบดว้ย	3	องคป์ระกอบหลกั	
ประกอบดว้ย	(1)	สิง่ทีจ่ะถา่ยโยง	ซึง่อาจเปน็ทกัษะ	แนวคดิ	ความรู้	เจตคติ	และกลยทุธ	์(2)	บริบทหรือ
สถานการณ์ที่ถ่ายโยง	ซึ่งอาจเป็นการเรียนในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ	การเรียนวิชาอื่นๆ	ในกลุ่มสาระวิชา
เดียวกัน	การเรียนรู้กิจกรรมพิเศษ	หรือการนำาไปใช้ในการทำางานในอนาคต	และ	(3)	วิธีการเกิดการ
ถ่ายโยง	อาจได้แก่	การไตร่ตรองถึงการถ่ายโยงระดับตำ่าที่ใช้ได้ทันที	(Low-road	transfer)	หรือการ
คิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ	และคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะถ่ายโยง	(high-road	transfer)	ซึ่ง
ครูสามารถกระตุ้นการถ่ายโยงทั้ง	2	ประเภท	ดังนี้	(1)	ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ทีผู่เ้รยีนตอ้งนำาไปประยกุต	์(2)	กำาหนดความคาดหวงัโดยการบอกผูเ้รยีนถงึโครงสรา้งและ
งานที่จำาเป็นโดยให้สอดคล้องกับที่เรียนในชั้นเรียน	(3)	ให้ผู้เรียนจับคู่กันอภิปรายถึงการถ่ายโยงก่อน
ขยายขนาดเปน็การอภปิรายของชัน้เรยีน	(4)	จดัสถานการณจ์ำาลองเพือ่ผูเ้รยีนจะไดฝ้กึในสถานการณท์ี่
คลา้ยจรงิ	(5)	คิดดงัๆ	เกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาตา่งๆ	เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการคดิทีช่ดัเจน	
และ	 (6)	 ฝึกการค้นหาและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหลากหลาย	 นอกจากนี้	 
ครอูาจฝกึใหผู้เ้รยีนคดิแบบระดมสมอง	สรปุหลักการจากขอ้มลูหลากหลาย	เปรียบเทยีบความเหมอืน	
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และความต่างของสิ่งต่างๆ	 แก้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน	 แต่เกิดในสถานท่ีต่างกัน	 และให้ผู้เรียน
แสดงกระบวนการคิดในเรื่องต่างๆ	ออกมาให้ผู้อื่นได้ยิน	แม้การสอนให้ถ่ายโยงเป็นเรื่องยากแต่พบว่า 
การจัดการเรียนรู้ของเซี่ยงไฮ้ประสบความสำาเร็จอย่างมากในเรื่องนี้	 โดยดูจากผลคะแนนการทดสอบ	
PISA	ค.ศ.	2009	ซึง่ขอ้สอบเนน้เรือ่งการถา่ยโยงการเรยีนรู	้และเซีย่งไฮม้คีะแนนมาเปน็อนัดบั	1	ในปนีัน้
	 	 3.5	สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะเรียน	
	 	 	 ภายในชัน้เรยีนไมส่ามารถสอนความรู	้ทักษะ	และเจตคติต่างๆ	ได้อยา่งครบถ้วนตามท่ี
คาดหวงั	ดว้ยเหตนุีก้ารเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี	21	จงึต้องสอนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีนด้วยตนเอง	
โดยหมายถึงการรู้คิดของบุคคลในการที่จะพัฒนากระบวนการทางปัญญาของตนเองหรือสิ่งต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	 เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีจะเรียนมุ่งไปยังการเพ่ิมพูนความสนใจใฝ่รู้	 และแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน	การส่งเสริมความกระตือรือร้น	การกำากับตนเอง	และการสร้างสรรค์ด้วยการ 
นำาเสนอปญัหา	และขอ้ทา้ทายทีน่า่สนใจ	ในฮอ่งกงเมือ่	ค.ศ.	2000	ได้มกีารปฏรูิปการเรียนรู้ทีจ่ะเรียน	
โดยครูจะต้องออกแบบบูรณาการยุทธศาสตร์หลากหลายสำาหรับพัฒนาการรู้คิด	 (Metacognition)	 
หรือความสามารถของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการคิดของตนเอง	 รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเอง 
ในการเรียนรู้	 ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธี ในการวางแผน	 กำากับควบคุม	 และประเมิน 
การเรียนรู้ของตนเองได้	 เพื่อให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่างๆ	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (http://sa.ipst.ac.th/)	 ครูสามารถพัฒนาสมรรถนะการรู้คิดของ 
ผู้เรียนด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบวิธีคิดของตนเอง	 เครื่องมือที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง 
ของการกระตุ้นการรู้คิด	 ได้แก่	 แผนที่แนวคิด	 (concept	 map)	 โดยให้แต่ละคนหรือกลุ่ม 
บันทึกกระบวนการคิดของตนเองลงในแผนที่แนวคิดและนำามาอภิปรายโต้แย้งกัน	 นอกจากนี้	 
เพ่ือพัฒนาการรู้คิดของผู้เรียนควรจะได้พัฒนารูปแบบการคิดเชิงบวกของตนเอง	 ข้อจำากัดของ 
การเรียนรู้	 และตัวบ่งชี้ความผิดพลาดถือว่าให้ความสำาคัญกับความพยายามและวิธีเรียนรู้มากกว่า 
ระดับเชาวน์ปัญญา
	 	 3.6	ยกสิ่งที่เข้าใจผิดมาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา
	 	 	 อกีประเดน็หนึง่ท่ีพบในงานวจิยัเรือ่งการเรยีนรู	้คอื	ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจผดิหลายอยา่ง
เกี่ยวกับความรู้และสิ่งต่างๆ	ที่ดำาเนินอยู่จริงในโลก	และยึดถือความเข้าใจผิดนั้นอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะไดร้บัคำาอธบิายทางเลอืกทีม่ฐีานอยูบ่นประสบการณ	์ความเขา้ใจผิดและการมแีนวคดิทีไ่มถ่กูต้องนัน้ 
พัฒนามาจากกระบวนการสร้างคำาอธิบายซึ่งมาจากสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินโดยผิวเผิน	 เพื่อแก้ไข
ความเขา้ใจผดิผูเ้รยีนจำาเปน็ตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหมโ่ดยนำาตนเองเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการกระทำาหรือ
ค้นหาความจรงิดว้ยตนเอง	ไมใ่ชเ่พยีงแตฟ่งัคำาบอกกล่าว	วธิทีีดี่ทีสุ่ดทีค่รูจะชว่ยแกค้วามเขา้ใจผิดนีไ้ด้	 
คือ	 อย่าปล่อยให้ผ่านเลยแต่ต้องยกประเด็นของความเข้าใจผิดขึ้นมาพูดอย่างชัดแจ้งตรงไปตรงมา	 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อหาคำาอธิบายในแง่มุมใหม่	
	 	 3.7	สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อทำางานเป็นทีม
	 	 	 การทำางานเป็นทีมเป็นเงื่อนไขสำาคัญสูงสุดสำาหรับการเรียนรู้	 เนื่องจากมีผลการวิจัย
พบว่า	การเรียนร่วมกับเพื่อนก่อให้เกิดผลดีมากกว่าการเรียนรู้เป็นรายบุคคล	มีหลายวิธีที่ครูสามารถ
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ออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการทำางานเป็นทีม	เช่น	การทำางาน
เป็นคู่	 เป็นกลุ่มขนาดเล็ก	 และเป็นกลุ่มใหญ่	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความเห็น	 คัดค้าน	 
และหาข้อตกลงที่ เป็นมติร่วม	 นอกจากจะจัดให้กับผู้ เรียนชั้นเดียวกันยังอาจทำาด้วยวิธีติว 
โดยให้รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง	 ซึ่งทำาให้รุ่นน้องแต่ละคนต้องให้ความสนใจ	 ต้ังคำาถาม	 และเรียนรู้ความเข้าใจ 
ของตนเอง	 เมื่อรุ่นพี่ติวพร้อมกันไปนั้นรุ่นพี่จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตนเองติวรุ่นน้อง	 
นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอื่นๆ	 เช่น	 ความรับผิดชอบ	 ความเห็นใจ	 และเข้าใจผู้อื่น 
อีกด้วย	
	 	 3.8	ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้	
	 	 	 เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาการแก้ปัญหา	 การคิดแบบมี
วจิารณญาณ	และทกัษะการสือ่สาร	ถา่ยโยงการเรียนรู้นัน้ไปยงับริบทต่างๆ	สะทอ้นการคดิของตนเอง
และของคนอืน่ๆ	ฝกึคน้หา	และยกประเดน็ทีเ่ขา้ใจผิด	และเรียนรู้ร่วมกบัผู้อืน่	ตัวอยา่งทีเ่หน็ได้ชดัจาก
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี	คือ	การเรียนรู้ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต	ที่ผู้เรียนจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก
สามารถปฏิสมัพนัธ	์แลกเปลีย่น	โตแ้ยง้	และเรยีนรูจ้ากกนัและกนั	อนิเทอรเ์นต็เองกเ็ปน็เครือ่งมอืสำาคญั
สำาหรบัการเรยีนรูท้กัษะในศตวรรษทิ	่21	เนือ่งจากเปน็แหล่งสารสนเทศท่ีไมจ่ำากดั	สารสนเทศเหล่านัน้ 
มีทัง้สอดคลอ้งกนัและไมส่อดคลอ้งกนั	ผูเ้รยีนจงึจำาเปน็ตอ้งทวนสอบความถกูตอ้งและความนา่เชือ่ถอื 
ของแหล่งข้อมูลและตัวข้อมูล	 พร้อมท้ังเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือสร้างเป็น
สารสนเทศ	และสงัเคราะห์สารสนเทศมาเป็นความรูใ้หม	่นอกจากนีแ้ลว้ครอูาจใชเ้ทคโนโลยเีพือ่พฒันา	 
และแลกเปลี่ยนแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ตัวอย่างเช่น	ครูของสิงค์โปร์และเซี่ยงไฮ้ใช้การสร้างแฟ้มสะสม 
การสอนอิเล็กโทรนิกส์	 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การสอน	 เนื้อหา	 และความเข้าใจท่ีได้รับมาจาก
ประสบการณ์	 นอกจากนี้	 ยังใช้ข้อมูลของผู้เรียนในการประเมินผลท้ังแบบก้าวหน้า	 (formative	
assessment)	และแบบสรุปรวม	(summative	assessment)	
	 	 	 3.9	ปลูกฝังการสร้างสรรค์ของผู้เรียน
	 	 	 	 การสรา้งสรรค	์หมายถึง	ความสามารถในการรูค้ดิเพือ่จะประดิษฐส์ิง่ใหมแ่ละความคดิ 
ทีม่คีณุคา่	(Saeki,	Fan,	&	Van	Dusen,	2001)	การสร้างสรรคม์ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อทัง้เศรษฐกจิ	สังคม	 
และการเมือง	เพราะช่วยจุดประกายนวัตกรรมที่สามารถสร้างงาน	เอาชนะความท้าทาย	จูงใจบุคคลและ 
สังคมให้ใฝ่หาความก้าวหน้า	 การสร้างสรรค์ของบุคคลนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นได้ทีละน้อยด้วยการเรียนรู้	 
และผ่านการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 โดยมิได้หมายถึงศิลปะแต่เพียงอย่างเดียว	 การสร้างสรรค์นั้น 
เกิดมาจากแรงจูงใจภายในที่ต้องการการปลูกฝังและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 ครูจะต้องสอน 
ในสิ่งที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับชีวิตของผู้เรียน	 ยิ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงมากเท่าใดผู้เรียน 
จะถูกจูงใจให้เรียนรู้สิ่งน้ัน	 และใส่ใจท่ีจะค้นหาความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ	 ที่แตกต่างไป	 และ 
ทำาให้ตนเองดีขึ้นจากสภาพเดิมที่อาจเป็นปัญหา	 การสอนให้สร้างสรรค์นั้นครูอาจใช้การเรียนรู้ 
แบบลองผิดลองถูกผ่านประสบการณ์จริง	 ผ่านการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และใช้ 
กระบวนการนั้นแก้ปัญหาหรือเรียนรู้	 และฝึกในวิชาที่เป็นศาสตร์ต่างๆ	 และถ่ายโยงความรู้และ 
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ทักษะจากแต่ละศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 นอกจากนี้	 ครูยังต้องใช้วิธีกระตุ้น	 ชี้แนะ	 และ 
ปลูกฝังการคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือทำาให้ผู้เรียน 
ตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตน

 4. ก�รประเมินก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  นอกจากยทุธศาสตรก์ารเรยีนการสอนแลว้อกีสิง่หนึง่ทีต่อ้งนำามาพจิารณา	คอื	การประเมนิ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงหลักการและประเภทของการประเมิน
	 	 4.1	หลักการพื้นฐานของการประเมินการเรียนรู้
	 	 	 4.1.1	 หลักการการประเมินการเรียนรู้ขององค์การ	 P21	 (Partnership	 for	 21st  
Century	Skills)	
	 	 	 	 	 หลกัการแรกประกอบดว้ย	(1)	ประเมนิอยา่งสมดลุทัง้การประเมนิแบบกา้วหนา้
และแบบรวมสรุปด้วยแบบทดสอบที่มีมาตรฐานสูง	(2)	เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับสมรรถนะผู้เรียนที่
เนียนไปกบัการเรยีนรูป้ระจำาวนั	(3)	ใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนนุการประเมนิ	และ	(4)	พฒันาแฟม้สะสมงาน
ทีส่ามารถใชป้ระเมนิทัง้ประสทิธผิลของระบบการศกึษาและสมรรถนะขัน้สงูของผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	
http://www.p21.org/storage/documents/21st_Century_Skills_Assessment_e-paper.pdf) 
	 	 	 4.1.2	หลักการการประเมินการเรียนรู้ของสำานักการศึกษาของ	UNESCO	หลักการนี้ 
ได้นำาเสนอไว้แล้วในตอนที่	2	ข้อ	2.10	
	 	 4.2	การประเมินสมรรถนะ
	 	 	 การประเมนิสมรรถนะ	(performance	assessment)	เปน็การประเมนิการสรา้งคำาตอบ	 
ช้ินงาน	การกระทำาหรอืกจิกรรมการทำางานของผูเ้รยีน	ดังนัน้	การประเมนิสมรรถนะจึงเปน็การประเมนิ 
กิจกรรมต่างๆ	 ในพิสัยกว้าง	 อาจเป็นการถามตอบสั้นๆ	 เรียงความ	 การทดลองและวิเคราะห์ 
ในห้องปฏิบัติการ	 โดยการประเมินชนิดนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างและแสดงการริเริ่มขึ้นใหม่โดย
ตนเองได้ดีกว่าการเลือกคำาตอบถูกหรือผิด	 หรือการเลือกตอบ	 ในการประเมินสมรรถนะครูต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกับส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้	 ผู้เรียนจะต้องสร้างสรรค์	
และทดสอบสิ่งที่ตนเองสนใจศึกษา	 จากการตั้งคำาถามและคำาตอบที่ได้มาด้วยรูปแบบต่างๆ	 โดยสิ่งที่
ผู้เรียนแสดงออก	การถามและตอบต้องสะท้อนให้เห็นถึงความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะต่างๆ	ที่ระบุ
ไว้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถวัดได้และประเมินค่าระดับได้
	 	 	 การประเมินสมรรถนะนั้นประเมินได้หลายแบบ	 แต่ที่สำาคัญจะต้องให้ผู้เรียนได้
แสดงทักษะที่หลากหลาย	รวมถึงการวางกรอบคำาถาม	การวางระบบการศึกษา	ค้นคว้า	และผลผลิต	 
ซึง่แสดงออกไดด้ว้ยการเขยีนหรอืการนำาเสนอดว้ยวาจา	เชน่ในประเทศสงิคโปรไ์ดใ้หค้วามสำาคญักบัการ
ประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีน	ไดร้ะบเุกณฑไ์วว้า่	ผูเ้รยีนจะต้อง	(1)	ระบปุญัหา	ออกแบบ	และวางระบบ
การศกึษาคน้ควา้	ประเมนิวธิกีาร	และเทคนคิของตนเอง	(2)	ดำาเนนิการตามคำาชีแ้จง	ใชเ้ทคนคิ	เครือ่งมอื	 
และวสัดอุยา่งปลอดภยั	และมปีระสทิธภิาพ	(3)	จดัทำาบนัทกึ	และบนัทกึการสงัเกต	การวดั	วธิกีารและ
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เทคนคิทีม่คีวามเทีย่ง	และความตรง	และ	(4)	ตคีวาม	และประเมนิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองและการสงัเกต	 
(Darling-Hammond	&	Adamson,	2010)
	 	 4.3	การประเมินแบบก้าวหน้าและสรุปรวม
	 	 	 ทั้งการประเมินแบบก้าวหน้าและสรุปรวม	 ล้วนมีบทบาทสำาคัญต่อการประเมินผล 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 การประเมินแบบก้าวหน้าจะเป็นการเตือนความจำาผู้เรียนถึงเป้าหมาย 
การเรียนรู้	 และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นระหว่าง 
การเรียนรู้ 	 เป็นการแนะผู้ เรียนให้เปลี่ยนแปลง	 ถือเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งของการเรียนรู้ 	 
สำาหรับการประเมินแบบสรุปรวมนั้น	 ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความเข้าใจของตนเองในช่วงเวลา
หน่ึงที่กำาหนดไว้	 เป็นการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 ระบุถึงระดับความพร้อมที่จะเรียนใน
ขั้นต่อไป	 ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใช้ประเมินสมรรถนะครู	 โรงเรียน	 และระบบที่โปร่งใส	 และ
นำาไปสู่การปรับปรุง	 ปัจจุบันการประเมินผลแบบสรุปรวมให้ความสำาคัญกับการประเมิน
สมรรถนะความเข้าใจของผู้เรียน	 (performance	 of	 understanding	 -	 type	 summative	
assessment)	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองเข้าใจเนื้อเร่ืองท่ีเรียน	 และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ	 หลายประเทศได้ลงทุนออกข้อสอบการประเมินสมรรถนะความ
เข้าใจเพ่ือเป็นแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 โดยเป็นข้อสอบปลายเปิดที่ผู้ตอบต้องแสดงถึงความรู้	 
การคิด	และทักษะการสื่อสาร	อย่างไรก็ตาม	นอกจากจะมีข้อดีแล้วการประเมินเช่นนี้ยังมีข้อท้าทาย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผู้ออกข้อสอบท่ีต้องการสมรรถนะระดับสูงในการออกแบบวัดประเมิน	
ความเป็นมืออาชีพ	และสังคมให้ความเชื่อถือ

 5. ก�รสร้�งสมรรถนะก�รสอนทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เพือ่สนบัสนนุการสอนในศตวรรษที	่21	โรงเรียนต้องรับบทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุการ
เรียนรู้ของครู	 โดยสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้	 สนับสนุนการสนทนาและสืบค้นความรู้	 การร่วมมือ 
ร่วมใจและการเรียนรู้	กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือครูเท่านั้น	แต่ยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
โรงเรียน	การช่วยให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	มีสาระที่น่าสนใจ	ดังนี้
	 	 5.1	การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิผลถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง	
	 	 	 สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีจ่ะตอ้งลงทนุเพือ่เตรยีมตวัรบัการเรยีนการสอนในศตวรรษที	่21	คอื	 
พัฒนาการของวิชาชีพครูที่ต้องอยู่ในระดับสูงมาก	 โดยจุดเน้นของการพัฒนาครูจะต้องมีฐานอยู่บน
แนวทางการจัดการเรียนทักษะศตวรรษที่	 21	 ครูจะต้องใช้เวลาในการพัฒนา	 ดูดซับ	 อภิปรายและ
ฝึกวิธีปฏิบัติในความรู้ใหม่ๆ	 กิจกรรมที่จัดจะต้องกว้างและลึกแทนที่จะเป็นแคบและตื้น	 สิงคโปร์ได้
กำาหนดเง่ือนไขไว้ว่าครูทุกคนจะต้องมีเวลา	 100	 ชั่วโมง/ปี	 เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงทางการศกึษา	นอกจากนี	้องคป์ระกอบสำาคญัอกีประการหนึง่ของการสอนอยา่งมคีณุภาพ
ในศตวรรษที่	 21	 คือ	 การออกแบบกิจกรรม	 และการมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม	 ครูจะต้องเรียนรู้ 
กิจกรรมการสอนพร้อมกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสอนจริง	 พัฒนายุทธศาสตร์การสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูง	 และเรียนรู้วิธีการไตร่ตรองสะท้อนคิด	 (reflection)	 วิธีการที่ตน 
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ใช้สอนผู้เรียน	 และการพัฒนาวิชาชีพครูจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหากครูมาจากโรงเรียนเดียวกัน	 
กลุ่มสาระวิชาเดียวกัน	และสอนในระดับชั้นเดียวกัน
	 	 5.2	โรงเรียนในฐานะองค์กรต้องสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
   ในชว่งทีค่รจูะตอ้งปรบัเปลีย่นตนเองเพือ่การสอนตามแนวทางของศตวรรษที	่21	ครจูะตอ้ง 
ใชค้วามพยายามอยา่งมากและอยา่งตอ่เนือ่ง	ในชว่งนีโ้รงเรียนจะต้องเข้ามามบีทบาทหลัก	เพราะครูจะ
ทำางานใหม้คีณุภาพอยา่งทีค่าดหวงัไมไ่ดห้ากอยูใ่นบรรยากาศเชงิลบและขาดการสนบัสนนุจากโรงเรียน	
โดยเฉพาะอยา่งยิง่	การไมร่ว่มมอื	การขาดภาวะผูน้ำา	การขาดกจิกรรมกลุ่ม	และการไมอ่ทุศิตนกบัการ
พฒันาวชิาชพี	มงีานวจิยัเกีย่วกบัการสนบัสนนุของโรงเรยีนในการพฒันาวชิาชพีครขูองประเทศองักฤษ	
ข้อค้นพบสำาคัญ	ได้แก่	(1)	ต้องนำาครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	(2)	สื่อสารวิสัยทัศน์การเรียนรู้
ที่ชัดเจน	(3)	สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ	และ	(4)	สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ	(Pedder,	2006)	
	 	 5.3	โรงเรียนจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
	 	 	 ประเด็นที่สอดคล้องและสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการพัฒนาวิชาชีพครู	 คือ	การที่โรงเรียน
ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นโรงเรียนนั้น	 พบว่า	 (1)	 
ดูแลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ทุกระดับในโรงเรียน	 (2)	 ใช้การประเมินตนเองเป็นวิถีของการสนับสนุน 
การเรียนรู้	(3)	ตรวจสอบค่านิยมหลักและค่านิยมแฝง	ข้อตกลงเบื้องต้น	และความเชื่อที่เป็นหมุดหลัก
ของวิธีปฏิบัติต่างๆ	 ในโรงเรียนโดยผ่านการคิดไตร่ตรอง	 และ	 (4)	 สร้างสรรค์ระบบของการจัดการ
ความรู้ที่ยกระดับทรัพยากร	 สมรรถนะหลัก	 และความชำานาญการของกลุ่มบุคลากรปฏิบัติงานและ 
ผู้เรียน	MacGilcrist	et	al	(2004)	ได้สรุปความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรและการเรียนรู้
ของบุคคลว่า	อยู่ที่วัฒนธรรมของการสืบเสาะ	และการไตร่ตรองสะท้อนคิดที่แพร่หลายทั่วทั้งโรงเรียน
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของครู	ซึ่งพบในหลักการข้อที่	4	ของกรอบสมรรถนะครูในโรงเรียนของ
ฮ่องกง	และยืนยันด้วยแนวคิดที่ว่าโรงเรียนควรจะถูกพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	พัฒนาการทาง
วิชาชีพควรถูกจัดให้เป็นพลังหลักของการพัฒนาโรงเรียน	

ว�ระก�รศึกษ�ขององค์ก�รยูเนสโกหลังปี ค.ศ. 2015

	 ยูเนสโกได้นำาเสนอเอกสารแสดงความเห็น	 (position	 paper)	 วาระการศึกษาขององค์การ
ยูเนสโกหลังปี	 ค.ศ.2015	 ในเรื่องของวิสัยทัศน์	 หลักการชี้นำา	 และขอบเขตหลักในการจัดการศึกษา
แต่ละระดับ	ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และปฏิญญาอินชอน	ดังรายละเอียด	
(unnesdoc.unesco.org)

 1. วิสัยทัศน์และหลักก�รชี้นำ�

  ยูเนสโกได้กำาหนดวิสัยทัศน์การศึกษาหลัง	 ค.ศ.	 2015	 ไว้ว่า	 เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ 
และเป็นสาระสำาคัญของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่วนตน	 โดยเป้าหมายของการศึกษา 
ดังกล่าวจะต้องทำาให้มองเห็นชัดเจนในมุมมองเชิงกว้างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งไปยังการทำาให้
บคุคลมคีวามสามารถ	และมอีำานาจในการตระหนกัถงึสทิธขิองตนในการศกึษา	เตมิเตม็ความคาดหวงั 
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ส่วนตนในเรื่องชีวิตและการทำางานอย่างเหมาะสม	 และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 นอกจากการได้รับความรู้และทักษะการรู้คิด 
พื้นฐานแล้ว	 เนื้อหาการเรียนรู้ต้องส่งเสริมการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์	 เข้าใจและยอมรับ 
นับถือสิทธิมนุษยชน	 อันได้แก่	 ความท่ัวถึงและเท่าเทียม	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 
ซึ่งจะต้องก่อให้เกิดความต้องการและสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ 
ที่จะอยู่ร่วมกัน	 ซึ่งทั้งหมดนี้สำาคัญต่อการสรรสร้างโลกท่ีดีข้ึน	 พร้อมกันน้ันก็ต้องตระหนักถึง 
สันติภาพ	ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้เป็นจริงจึงได้กำาหนดหลักการช้ีนำาสำาหรับวาระการศึกษา 
ในอนาคตไว้	ดังนี้
	 	 1.1	ยำ้าการรับรองหลักการพื้นฐาน
   1.1.1	การศึกษาเปน็สทิธพิืน้ฐานของมนษุยแ์ละมสีว่นรว่มอยา่งสำาคญัตอ่การตระหนกัถงึ 
สิทธิของผู้อื่น
	 	 	 1.1.2	 การศึกษาเป็นประโยชน์ของสาธารณะ	 รัฐจะต้องพิทักษ์การศึกษาในฐานะ 
ประโยชน์สาธารณะ	 ขณะเดียวกันการได้มาของการศึกษาที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับบทบาทของ 
ภาคประชาสังคม	ชุมชนต่างๆ	พ่อแม่	และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 	 1.1.3	 การศึกษาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์	 สันติภาพ	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	งานทีเ่หมาะสม	ความเทา่เทยีมทางเพศ	และความเปน็พลโลกทีมี่ความรบัผิดชอบ 
	 	 	 1.1.4	การศกึษาเปน็สว่นชว่ยสำาคญัของการลดความไมเ่ท่าเทียมและความยากจนโดย
กลายเป็นมรดกที่เป็นเงื่อนไขและโอกาสที่ดีขึ้นสำาหรับมนุษย์และสังคมที่ยั่งยืน
	 	 1.2	กฎเกณฑ์ที่จำาเป็นของการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015
	 	 	 1.2.1	จัดให้เด็ก	 เยาวชน	และผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
	 	 	 1.2.2	 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับและทุกสถานการณ์ต้องเป็น 
แกนหลักของวาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015
 	 	 1.2.3	 ความใส่ใจเรื่องการมุ่งเน้นความเท่าเทียมถือเป็นสิ่งที่ต้องจัดให้สำาหรับ 
กลุ่มคนชายขอบ
	 	 	 1.2.4	ความเท่าเทียมกันทางเพศยังคงต้องการความใส่ใจอย่างยิ่ง
	 	 	 1.2.5	 โอกาสของการได้รับความรู้และทักษะของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ความเป็น
พลโลกและโลกของงานต้องได้รับการยกระดับ	
	 	 	 1.2.6	การเรยีนรูต้ลอดชวีติเปน็หลกัการศนูยก์ลาง	โอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีก่วา้ง
และยืดหยุ่นจะต้องถูกจัดไว้ในการศึกษาในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 รวมไปถึงการสร้าง
ความฉลาดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเรียนรู้
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 2. ขอบเขตท�งเลือกสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�

  สำาหรับขอบเขตของการศึกษาที่ถือเป็นทางเลือกที่มีความสำาคัญลำาดับแรก	ประกอบด้วย
	 	 2.1	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นทางเลอืกทีมุ่ง่ไปยงัการใหค้วามมัน่ใจในการเขา้ถงึการศกึษา 
ที่เท่าเทียมและเป็นสากล	 และท้ังหมดจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย	 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างน้อย	 1	 ปี	 และการศึกษาให้เปล่า	 9	 ปี	 
เป็นการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	และการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องจัดให้ทุกคน 
โดยไม่มีการกีดกันด้านเพศ	เชื้อชาติ	ความด้อยความสามารถ	ภาษาหรือถิ่นที่อยู่	โดยคาดหวังว่าในปี	 
ค.ศ.	 2030	 ทุกประเทศสามารถจัดการศึกษาภาคบังคับ	 10	 ปี	 ครบวงจร	 โดยเด็กทุกคนต้องบรรลุ
ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐาน	รวมถงึชดุของทกัษะขัน้พืน้ฐานตามทีร่ะบไุว	้และวดัไดโ้ดยมมีาตรฐานชาต ิ
เป็นเกณฑ์เทียบ
	 	 2.2	การศึกษาหลังขั้นพื้นฐาน
	 	 	 สบืเนือ่งมาจากความตอ้งการแรงงานทีม่ทีกัษะสอดคล้องกบังานและการเปดิโอกาสให้
เรยีนรูต้ลอดชวีติ	จงึเกดิความจำาเปน็ทีต่อ้งมเีสน้ทางทีแ่ตกตา่งกนัสำาหรบัผูท้ีจ่บการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ไว	้
2	รูปแบบ	ไดแ้ก	่การศกึษาหลงัจบข้ันพืน้ฐาน	และการศกึษาระดับอดุมศกึษา	หรอืการศกึษาระดับทีส่าม	 
(tertiary	education)	คือ	การศึกษาสำาหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาบริบูรณ์แล้ว	โดยการจัดการศึกษา
ระดับนี้เป็นการให้ความมั่นใจว่าทุกประเทศสามารถทำาให้ปวงชนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้ง	 2	 ประเภทอย่างเท่าเทียม	 ข้อท้าทายนี้สำาคัญมากสำาหรับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาซ่ึงโอกาสที่จะ
เข้าถึงการศึกษาระดับสูงข้ึนกว่าการศึกษาภาคบังคับของประชาชนมีช่องว่าง	 เนื่องจากพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ	 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง	 และจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม 
จึงเป็นกุญแจสำาคัญในการให้ความมั่นใจได้ว่าจะมีสภาพการดำารงชีวิตที่ดีขึ้นด้วย	 เนื่องจากจะทำาให้
เป็นแรงงานมีฝีมือและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สืบเนื่องจนถึงพัฒนาการทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนขึ้นเช่นกัน	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ทางไกลกลายเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
สำาหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	นโยบายระดับชาติและระบบการศึกษาหลังข้ันพ้ืนฐานควรต้อง
แสวงหาการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
	 	 2.3	การศึกษาผู้ใหญ่และเยาวชน
	 	 	 การอา่นเขียนของผูใ้หญแ่ละเยาวชนยงัคงเปน็ขอ้ทา้ทายหลกัระดับโลก	มรีายงานวา่ม ี
ผูใ้หญแ่ละเยาวชน	(อาย	ุ15	ปขีึน้ไป)	ประมาณ	774	ลา้นคนทัว่โลก	ไมส่ามารถอา่นและเขยีนได้	และ	2	ใน	3	 
ของจำานวนดงักลา่วเปน็ผูห้ญงิ	นอกจากนี	้ทกัษะการอา่นเขยีนระดบัตำา่กย็งัคงเปน็ประเดน็ทีน่า่เปน็หว่ง 
ในประเทศที่มีรายได้สูงหลายประเทศเช่นกัน	 ทำาให้ไม่สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามท่ีควร 
จะเปน็ในสงัคมสมยัใหม	่เปา้หมายของการศกึษาระดบันีจ้งึมุง่ใหค้วามมัน่ใจวา่เยาวชนและผูใ้หญท่ัว่โลก 
มีทักษะการอ่านเขียนและการคิดคำานวณ	ซึ่งช่วยให้ระบุ	 ทำาความเข้าใจ	ตีความ	สร้างสรรค์	 สื่อสาร	 
คิดคำานวณ	 โดยใช้สื่อภาษาท่ีเช่ือมโยงกับบริบทท่ีหลากหลาย	 การเขียนอ่านยังเกี่ยวข้องกับมิติของ 
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การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนบรรลุถึงเป้าหมายของตน	พัฒนาความรู้และศักยภาพ	และเข้าไปมีส่วนร่วม 
อย่างเต็มที่ในชุมชนของตนและสังคมที่กว้างออกไป
	 	 2.4	ทักษะงานและชีวิต
	 	 	 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ	 สังคม	 และลักษณะประชากรส่งผลต่อการเปลี่ยน
การดำารงชีวิตและลักษณะงาน	 จึงจำาเป็นต้องให้ความมั่นใจว่าเยาวชน	 และผู้ใหญ่ทุกคนต้องมี 
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและสำาเร็จการศึกษาในระบบ	 ได้รับการศึกษาด้านอาชีพ	 
การศึกษานอกระบบ	 และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับโลกของงาน	 เท่าๆ	 กับการมีโอกาสในการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และทักษะที่หลากหลายอันสอดคล้องกับ
พัฒนาการส่วนตนและอาชีพ	 รัฐควรจะจัดหา 
สารสนเทศ	 ให้คำาปรึกษา	 และอำานวยความสะดวก 
ในเส้นทางของการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่ง ข้ึน 
อยู่กับตัวเลือกและศักยภาพของผู้ เรียน	 โดย 
คำานึงถึงทักษะที่จำาเป็นในโลกของงาน	 และให้ 
ความมั่นใจว่าผู้ เรียนจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
ต้องการ	 ไม่ว่าจะเรียนรู้ผ่านการศึกษาในระบบ	 
นอกระบบ	หรือตามอัธยาศัย
	 	 2.5	การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกัน 
และมีคุณภาพ
   การให้ความมั่นใจว่าการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกันทั้งปัจจัยนำาเข้า	 เนื้อหา 
สาระ	 กระบวนการ	 และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนพัฒนาการองค์รวมของเด็ก	 เยาวชน	 และผู้ใหญ่	 
เป็นเป้าหมายหลักของวาระการศึกษาหลัง	 ค.ศ.	 2015	 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันว่าการศึกษา 
ด้อยคุณภาพเกี่ยวข้องกับระดับการเรียนรู้ที่ตำ่าและไม่เท่าเทียม	 ซึ่งทำาให้นักวางนโยบายและ 
ชุมชนนานาชาติต้องวางจุดเน้นใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในด้านต่อไปนี้	 (1)	 สรรหาและ 
รักษาครูที่ ได้รับการอบรมที่มีคุณภาพและมีแรงจูงในการจัดการเรียนรู้ 	 โดยใช้ยุทธศาสตร์ 
การสอนแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเพศสภาพ	 และให้ความสำาคัญต่อความทั่วถึงเพื่อให้เกิด 
ผลลัพธ์การเรียนที่มีประสิทธิผล	 (2)	 จัดให้มี เนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับผู้ เรียนและบริบท 
ที่ผู้ เรียนดำารงชีวิตอยู่ 	 (3)	 จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย	 เหมาะกับเพศสภาพ	 
ครอบคลุมและเอ้ือต่อการเรียนรู้	 โดยให้มีการศึกษาแบบพหุภาษาที่นำาเอาภาษาแม่เข้ามาร่วม	 
(4)	 ทำาให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนบรรลุถึงความรู้และสมรรถนะที่เป็นไปตามมาตรฐานชาติในแต่ละระดับ	 
(5)	 สร้างสมรรถนะผู้เรียนให้แข็งแกร่ง	 เพื่อให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม	 
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและงานตลอดช่วงชีวิต	 และ	 (6)	 สร้างความแกร่งให้กับ 
วิธีการของการศึกษาให้มีส่วนช่วยในสันติภาพ	 ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
และการเจรจาข้ามวัฒนธรรม
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เป้าหมาย	1	:	เด็กทุกคนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและ
จบการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า	 โดยศึกษา 
ต่อเนื่องอย่างน้อย	 10	 ปี	 รวมถึงการศึกษา	 1	 ปี 
ในระดับปฐมวัย	โดยมีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ

อตัราการเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมและประถม
ศึกษาของอายุแรกเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ
จำาแนกด้วยเพศและถิ่นที่อยู่ในเมือง/ชนบท

อัตราการจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษาตอนตน้	จำาแนกดว้ยเพศและถิน่ทีอ่ยู	่ 
ในเมือง/ชนบท

ร้อยละของเด็กจำาแนกด้วยเพศและถิ่นที่อยู่	 
ในเมือง/ชนบท	 ซึ่งต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานใน
การอ่านเขียน	 และคิดคำานวณ	 และทักษะอื่นๆ
ที่กำาหนดด้วยมาตรฐานชาติเมื่อจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสุทธิ	จำาแนกด้วย
เพศและถิ่นที่อยู่ในเมือง/ชนบท

	 	 2.6	การจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษา
	 	 	 หลัง	 ค.ศ.	 2015	 การศึกษาต้องการการจัดหาเงินทุนอย่างมีเป้าหมายที่เหมาะสม	 
หาได้เพิ่มขึ้น	 และมีนวัตกรรมการจัดหา	 พร้อมกับมีการจัดสรรเงินเพื่อใช้อย่างมีประสิทธิผลซ่ึงตาม 
จุดมุ่งหมายของขอบเขตนี้ต้องการความมุ่งมั่นใหม่ที่ชัดเจนของรัฐและผู้บริจาคทั้งหมดเพื่อจัดหา 
การลงทนุทางการศึกษาในขอบเขตหลกัอยา่งเทา่เทยีมและเพียงพอ	ยิง่กวา่นัน้ยงัต้องการความร่วมมอื	 
การตรวจติดตาม	และการประเมินที่ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
งบประมาณทีล่งทนุในการศกึษาไมว่า่จะมาจากฝา่ยใดได้นำาไปใชอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ	และประสิทธผิล	
ร่วมกับมีตัวบ่งชี้ผลลัพธ์และผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและสังคม	

 3. วัตถุประสงค์หลัก เป้�หม�ย และตัวอย่�งตัวชี้วัด ในขอบเขตท�งเลือกสำ�คัญของ 

ก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 ยเูนสโกไดก้ำาหนดวตัถปุระสงคห์ลกัของการศกึษาหลัง	ค.ศ.	2015	ไวว้า่“มัน่ใจในการศกึษา
ที่มีคุณภาพเท่าเทียม	และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชนภายในปี	ค.ศ.	2030”	จากวัตถุประสงค์
หลักข้างต้นได้นำามากระจายเป็นเป้าหมายในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา	 และให้
ตัวอย่างตัวช้ีวัดสำาคัญเพื่อการตรวจติดตามและประเมินความก้าวหน้าระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค
และระดับโลก	ดังตาราง

ต�ร�ง 2.1	เป้าหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา
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อัตราการเรียนต่อจากระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษาตอนตน้	จำาแนกตามเพศและถิน่ทีอ่ยู ่
ในเมือง/ชนบท

จำานวนประเทศที่ระบุการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างชัดเจนในกรอบกฎหมายและนโยบาย

เป้าหมาย	 2	 :	 เพิ่มการศึกษาต่อและการจบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพ	
โดยผู้จบการศึกษาทั้งหมดจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์การเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานชาติ

อัตราการได้เรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

อัตราการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่ที่สามารถบรรลุถึงตัว
เทียบเคียงการเรียนรู้ตามมาตรฐานชาติขั้นตำ่า
ในชั้นเรียนปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปา้หมาย	3	:	ระดบัการศึกษาหลงัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ไดร้บัการขยายเพือ่ใหผู้เ้รยีนทีม่คีณุสมบตัสิามารถ
เข้าถึงและสำาเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตร	
อนุปริญญาหรือปริญญา

อัตราการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสู่ระดับที่สูงขึ้นจำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

อัตราการเข้าเรียนในระดับหลังการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

จำานวนของผู้เรยีนทีเ่ขา้เรยีนในระดับหลังการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานต่อประชากร	10,000	คน	จำาแนกตาม
เพศ/ถิ่นที่อยู่

ก�รอ่�นเขียนในผู้ใหญ่และเย�วชน ตัวอย่�งตัวบ่งชี้

เป้าหมาย	4	:	ผู้ใหญ่และเยาวชนทุกคนมีทักษะใน
การอ่านเขียน	 และคิดคำานวณได้คล่องในระดับท่ี
จำาเป็นต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	 และการ
ศึกษาต่อ

ร้อยละของเยาวชน	(อายุ	15-24	ปี)	และผู้ใหญ่
สามารถแสดงทักษะอ่านเขียน	 และคิดคำานวณ
ได้คล่องตามเกณฑ์ท่ีต้องการจำาแนกตามเพศ/
ถิ่นที่อยู่

ทักษะง�นและอ�ชีพ ตัวอย่�งตัวบ่งชี้

เป้าหมาย	5	:	เยาวชน	(อายุ	15-24	ปี)	มีร้อยละ
เพิ่มขึ้นในการได้รับความรู้	 ทักษะที่สอดคล้องกับ 
วิชาชีพ	 เทคนิค	 และอาชีพเพื่อสามารถเข้าถึงงาน
ที่เหมาะสม

อัตราของเยาวชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
พฒันาทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพี	เทคนคิ	และ
อาชีพทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ต�ร�ง 2.1	เป้าหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา	(ต่อ)
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ร้อยละของเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามการศึกษา
และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ	จำาแนก
ตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

อัตราการจ้างงานจำาแนกตามการศึกษา/เพศ	 :	 
ผู้ถูกจ้างอายุระหว่าง	 15-24	ปี	 และ	25-64	ปี	
ตามระดับของกลุ่มสาขาวิชา	 เทียบสัดส่วนกับ
ประชากรกลุ่มอายุ	15-24	ปี	และ	25-64	ปี

เป้าหมาย	 6	 :	 ผู้ใหญ่มีร้อยละเพิ่มขึ้นในการเข้า
ศึกษาตอ่ในการศกึษาผูใ้หญ	่และโครงการฝกึอบรม
ท่ีได้รับการยอมรับและการรับรองทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

ร้อยละของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เข้าเรียนในการ
ศึกษาผู้ใหญ่และโครงการฝึกอบรม	 จำาแนกตาม
เพศ/ถิ่นที่อยู่

ก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้องกันและมีคุณภ�พ ตัวอย่�งตัวบ่งชี้

เป้าหมาย	 7	 :	 ครูได้รับการยกระดับคุณภาพโดย
สรรหาครูด้วยปริมาณท่ีเหมาะสม	 และได้รับการ 
ฝึกอบรมทีด่	ีเปน็ไปตามมาตรฐานชาต	ิและสามารถ
สอนเนื้อหาสาระที่สอดคล้องโดยเน้นความสมดุล
ของเพศสภาพ

ร้อยละของครูที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานชาติ	
จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

รอ้ยละของครทูีไ่ดร้บัการฝึกอบรมขณะประจำาการ 
ต่อปีการศึกษา	จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

อัตราการออกของครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา	จำาแนกตามเพศ/ถิ่นที่อยู่

เป้าหมาย	8	:	เยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนมีโอกาสได้
รับการสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะท่ีปลอดภัย	
เหมาะสมกบัเพศ	และสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูท้ีท่ัว่ถงึ 
เพื่อมั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ส่วนตน	มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและโลกที่
ยั่งยืนและเท่าเทียม

รอ้ยละของสถาบนัการศกึษาทีป่ลอดภยั	เหมาะสม 
กบัเพศ	และจดัสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูท้ีท่ัว่ถงึตาม
บรรทัดฐานชาติ

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่จีำานวนรวมของชัว่โมงเรยีน
ซึ่งเน้นสันติภาพ	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ความเป็น
พลโลก	และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าหมาย	 9	 :	 ความก้าวหน้าของทุกประเทศท่ี
จดัสรรงบประมาณรายไดป้ระชาชาต	ิรอ้ยละ	6	และ 
จดัสรรรอ้ยละ	20	ของงบประมาณรฐับาลเพือ่การศกึษา	 
ตามลำาดับความต้องการจำาเป็นมากที่สุดของกลุ่ม

ร้อยละของรายได้ประชาชาติที่จัดสรรเพื่อ 
การศึกษา

ร้อยละของงบประมาณรัฐบาลที่จัดสรรเพื่อ 
การศึกษา

ต�ร�ง 2.1	เป้าหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา	(ต่อ)
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ที่มา	:	 http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications
	 /	/unesdoc-database/

ก�รจัดห�เงินทุนเพื่อก�รศึกษ� ตัวอย่�งตัวบ่งชี้

เป้าหมาย	10	:	ความก้าวหน้าของผู้บริจาคทุกราย
ที่จัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ	 20	 จาก 
งบการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
ต่อการศึกษาในประเทศกำาลังพัฒนา	 ตามลำาดับ
ความตอ้งการจำาเปน็มากทีส่ดุของประเทศและกลุม่	

ร้อยละของงบที่จัดสรรเพื่อช่วยเหลือการพัฒนา 
การศึกษาอย่างเป็นทางการ

 4. ก�รดำ�เนินก�รของว�ระก�รศึกษ�หลัง ค.ศ. 2015

	 	 นอกจากจะกำาหนดขอบเขตสำาคญัของการศกึษาแลว้	ยเูนสโกยงัได้เสนอวธิดีำาเนนิการของ
วาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015	ดังนี้
 	 4.1	ทุกประเทศจะตอ้งตระหนกัถึงความทะเยอทะยานของตนในการจดัการศกึษาตามวาระ 
ดงักลา่ว	ทัง้นี	้สามารถแตกตา่งกนัตามบรบิทของประเทศ	เนือ่งจากวาระการศกึษาขา้งตน้มคีวามยดืหยุน่ 
พอทีจ่ะใหแ้ตล่ะประเทศไดจ้ดัการศึกษาตามความแตกตา่งและความหลากหลาย	โดยคำานงึถงึววิฒันาการ 
ของสถานการณใ์นประเทศนัน้ๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต้องทำาใหเ้นยีนไปกบัแผนและเปา้หมายระดับชาติ
  4.2	เพือ่สรา้งความสมดลุระหวา่งเปา้หมายโลกและการปรบัเปา้หมายเพือ่ใชใ้นระดบัประเทศ	 
เปา้หมายระดบัโลกควรไดก้ำาหนดไวใ้นระดบัทีส่ามารถนำาตวับง่ชีม้าเปรยีบเทยีบขา้มชาต	ิขณะเดยีวกนั
ก็ต้องเปิดให้มีการกำาหนดตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศเพื่อนำาเอาทางเลือกและบริบทของ
ประเทศมาเข้าร่วมกำาหนดด้วย
	 	 4.3	ใชก้ลวธิทีีเ่ป็นไปไดใ้นการกำาหนดมาตรฐานขัน้ตำา่ทีท่กุบรบิทสามารถบรรลถุงึได	้และ
กำาหนดเป้าหมายที่เหมาะกับระดับชาติ	 โดยกลวิธีทั้งคู่สามารถดำาเนินการต่อเพ่ือปรับปรุงให้ก้าวถึง
เป้าหมายระดับโลก	 แต่ละประเทศสามารถกำาหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับความทะเยอทะยานใน
แต่ละระดับของประเทศตน	โดยเลือกเหนือระดับตำ่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตามศักยภาพและ
ทรัพยากรที่สามารถใช้ได้	
  4.4	วาระการศกึษาโลกหมายรวมไปถงึกรอบของการปฏบิตัทิีม่รีายละเอยีดและเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งใช้ช้ีแนะประเทศในการดำาเนินการตามวาระการศึกษาในระดับชาติ	 เพื่อที่จะตอบสนองบริบทที่
หลากหลายทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรม	 โดยนำาเอาเป้าหมายที่กำาหนดรวมเข้าไปในแผน
และกลยุทธ์ระดับชาติ
	 	 4.5	ในการนำาวาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015	ไปปฏิบัติ	รัฐต้องกำาหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม
เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า	และมุ่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงขึ้น	การนำา

ต�ร�ง 2.1	เป้าหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดในขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา	(ต่อ)



34

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

เอาตัวบ่งชี้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าไปมีส่วนร่วมของรัฐ	สร้าง
กลไกขับเคลื่อนที่เหมาะสมในทุกระดับ	พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการวางแผน	การติดตาม	การรายงาน	
และกระบวนการในทกุระดบัเชน่กนั	ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัตอ้งการมหีุน้สว่นระดบัชาตทิีเ่ขม้แขง็	รวมถงึกลุม่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนด้วยเป้าหมายเดียวกัน
 	 4.6	 รักษาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรเครือข่ายการศึกษาทั้งในระดับโลกและ
ระดบัภมูภิาค	โดยพนัธมติรนัน้หมายรวมถงึ	รฐับาลและองคก์รทีเ่ปน็พหภุาคแีละทวภิาค	ีภาคประชาสังคม	 
ภาคส่วนธุรกิจ	และวิชาการ	และรวมไปถึงผู้ชำานาญการจากภาคส่วนต่างๆ	ที่สัมพันธ์กับการศึกษา
	 	 4.7	ในระดบัประเทศตอ้งขบัเคลือ่นกลไกการตรวจสอบและการสรา้งความโปรง่ใส	ดว้ยการ
สนับสนนุจากกลุม่ประเทศท่ีเป็นสมาชกิยเูนสโก	โดยพฒันาสมรรถนะใหส้ามารถบรรลถุงึวตัถปุระสงค์
ที่ต้องการ	โดยระบบต่างๆ	จะต้องพัฒนาและจัดหาสารสนเทศและตัวบ่งชี้ต่างๆ	ที่เปรียบเทียบกันได้	
เครอืขา่ยระดบัภูมภิาคและอนภุมูภิาคจะตอ้งสรา้งกลไกการตรวจสอบความกา้วหนา้ของประเทศต่างๆ	
ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีการตรวจสอบอิสระเพื่อดูความก้าวหน้าอย่างสมำ่าเสมอ

ปฏิญญ�อินชอน

 ปฏญิญาอนิชอน	(Incheon	Declaration)  
เป็นปฏิญญาการศึกษาเพื่อปวงชนฉบับปัจจุบัน	 
(Education	 for	 All	 หรือ	 EFA)	 ซึ่งสืบเนื่อง
มาจากองค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และ 
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก	 (UNESCO)	 ร่วมกับประเทศต่างๆ	 ได้ประกาศ 
คำามั่นสัญญาในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	 นัยคือ	 มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องได้รับการศึกษา	 
หรืออีกนัยหนึ่ง	 การศึกษาต้องจัดให้กับมนุษย์ทุกคน	 จึงมีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาคำามั่นสัญญา 
ที่เรียกว่า	“ปฏิญญา”	ขึ้น	เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติในประเทศต่างๆ	

 1. คว�มเป็นม�

	 	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1990	 มีการจัดการประชุมเพื่อประกาศคำามั่นสัญญาการศึกษาเพื่อปวงชน 
ในประเทศไทยที่จอมเทียน	 ทำาให้เกิดปฏิญญาฉบับแรก	 ชื่อว่า	 ปฏิญญาจอมเทียน	 (Jomtien 
Declaration)	 มีเป้าหมายสำาคัญ	 ได้แก่	 ให้ทุกประเทศยอมรับว่า	 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
ประชาชน	ดงันัน้	รฐับาลจงึตอ้งจดัการศกึษาใหแ้กป่ระชาชนทุกคนอยา่งท่ัวถึงเท่าเทียม	และมคีณุภาพ 
อย่างน้อยให้ได้เรียนจบในระดับประถมศึกษา	 สาระสำาคัญของปฏิญญาจอมเทียน	 ประกอบด้วย	 
(1)	 ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่นๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
และเด็กพิการ	 (2)	 ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึง	 ภายใน	 ค.ศ.	 2000	 (3)	 ปรับปรุง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานขั้นตำ่าที่สูงขึ้น	 (4)	 ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ 
ของผู้ใหญ่ในปี	 พ.ศ.	 2543	 ให้เหลือครึ่งหนึ่งจากเดิม	 โดยเน้นที่การเรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรี	 
(5)	 ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการฝึกอบรมทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพของเยาวชน 
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และผู้ใหญ่	 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัย	 และการงานอาชีพท่ีดีข้ึน	 และ	 
(6)	 เพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 และค่านิยมที่จำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัว	 
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย	(เอนก	รัตน์ปิยะภาภรณ์	https://anekrati.wordpress.com)
	 	 สบิปตีอ่มา	(ค.ศ.	2000)	ยเูนสโกไดจ้ดัประชมุคร้ังที	่2	เพ่ือติดตามประเมนิผลการจัดการศกึษา
เพือ่ปวงชนทีก่รงุดาการ	์ประเทศเซเนกลั	พบวา่	ยงัมอีกีหลายประเทศท่ัวโลกท่ีไมส่ามารถบรรลุเปา้หมาย	 
EFA	ทีป่ระชมุครัง้นัน้	จงึไดจ้ดัทำากรอบปฏบิตักิารใหมท่ี่เรียกวา่	Dakar	Framework	of	Action	โดยมุง่
เป้าหมายหลัก	6	ประการให้มีความชัดเจนขึ้น	ได้แก่	(1)	ขยาย	ปรับปรุง	และดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เปราะบางและด้อยโอกาส	(2)	ให้เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำาบาก	และเด็กชนเผ่า 
เข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ	(3)	เยาวชนและผู้ใหญ่ทั้งหมดได้รับทักษะ
การเรียนรู้	และทักษะชีวิตอย่างเสมอภาค	(4)	พัฒนาอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ	50	 
(5)	ขจัดความเหลื่อมลำ้าทางเพศโดยเน้นการศึกษาของเด็กหญิงมากขึ้น	(6)	พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุกด้าน	 โดยเฉพาะเรื่องการรู้หนังสือ	 การคำานวณเลข	 และทักษะท่ีจำาเป็นต่อชีวิต	 โดยกำาหนดให้ 
ทกุประเทศดำาเนนิการใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายดังกล่าวภายในป	ีค.ศ.	2015	(ภทัณดิา	พันธมุเสน,	2554;	 
http://www.moe.go.th/)
	 	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	2015	ยูเนสโกร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี	ได้จัดประชุมที่ว่าด้วยการศึกษา
เพื่อปวงชน	ณ	เมืองอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เป็นการจัดการประชุมครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	19-21	
พฤษภาคม	ค.ศ.	 2015	 เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในการดำาเนินการตามเป้าหมายของการศึกษา
เพื่อปวงชน	 ที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่	 2	 การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นชุมชน 
การศึกษาจากทั่วโลกให้นำาปฏิญญาอินชอน	 (Incheon	 Declaration)	 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อปวงชนภายใน	ค.ศ.	2030	

 2. ส�ระสำ�คัญของปฏิญญ�อินชอน

	 	 วสิยัทัศน์ใหมข่องการศกึษามุง่ไปยงัการเปลีย่นชวีติโดยผา่นการศกึษา	ตระหนกัถงึบทบาท
ของการศกึษาในฐานะกลไกหลกัของการขบัเคลือ่นพัฒนาการ	และการบรรลุถึงเปา้หมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 โดยกำาหนดวาระการพัฒนาการศึกษาที่เป็นองค์รวม	สร้างแรงบันดาลใจ	และความคาดหวัง	 
โดยไม่ละทิ้งใครไว้เบื้องหลัง	 วิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	 4	 ข้อของการพัฒนา 
แบบยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goal	 4	 :	 SDG4)	คือ	คุณภาพของการศึกษา	 โดยระบุ 
วิสัยทัศน์ว่า	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2030	 การศึกษามีคุณภาพ	 เท่าเทียม	 และทั่วถึง	 และปวงชนมีโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยมีคำาอธิบายดังนี้
	 	 2.1	 กระจายความทั่วถึงและเท่าเทียม	 ถือเป็นหมุดหลักของวาระการศึกษาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง	ประชาชนทกุกลุ่มตอ้งสามารถเข้าถงึการศกึษาและการเรยีนรูแ้บบมุง่ผลลัพธ	์ต้องมีการ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา	 และเน้นความพยายามไปที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่ม 
ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้	ทั้งนี้ต้องไม่มีใครถูกทิ้ง	
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	 	 2.2	สรา้งความเทา่เทยีมกนัทางเพศเปน็ความพยายามทีจ่ะบรรลถุงึสทิธขิองปวงชนในการ
ไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพ	ดว้ยการกำาหนดนโยบายสนบัสนนุความเทา่เทยีมของเพศสภาพ	วางแผนจดั
สิง่แวดล้อมทีส่นับสนนุการเรยีนรู	้ใหค้วามสำาคญักบัประเดน็ปญัหาหลกัเรือ่งเพศทีเ่กดิในการฝกึหดัคร	ู 
และหลักสูตร	และขจัดการกีดกันทางเพศและความรุนแรงในโรงเรียน
	 	 2.3	เนน้คณุภาพการศกึษา	และปรบัปรงุผลลัพธก์ารเรียนรู้	ซ่ึงต้องการความแขง็แกร่งของ
ปัจจัยนำาเข้า	 กระบวนการ	 และการประเมินผลลัพธ์และกลไกวัดความก้าวหน้า	 ดังนั้น	 ต้องกระจาย
อำานาจให้กับครูและนักการศึกษาท่ีจะได้รับการคัดสรร	 ฝึกฝนอย่างเท่าเทียม	 มีคุณภาพด้านวิชาชีพ	
ได้รับการจูงใจ	 และสนับสนุนภายใต้ทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ	 และมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	การศกึษาทีม่คีณุภาพจะเรง่ใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสรรคเ์ปน็ไปไดเ้รว็ขึน้	 
ทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่เกิดทกัษะพืน้ฐานดา้นการอา่นเขยีนและการคดิคำานวณเทา่ๆ	กบัทกัษะการรู้คดิในเร่ือง
การแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์	 ทักษะสังคมและทักษะส่วนบุคคล	 เจตคติและค่านิยมที่ก่อให้เกิด 
ความเป็นพลเมืองเพื่อนำาไปสู่ชีวิตท่ีมีสุขภาวะสามารถตอบสนองต่อข้อท้าทายทั้งในระดับท้องถิ่น	 
และระดับโลก
	 	 2.4	สนบัสนนุโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติของปวงชนในทกุสถานการณแ์ละในการศกึษาทกุ
ระดบั	ซึง่หมายรวมถงึเพิม่การเข้าถงึการศกึษาดา้นอาชพีและเทคนคิ	การฝกึอบรม	การวจิยั	และการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาอยา่งเท่าเทียม	นอกจากนี	้ยงัมกีารสรา้งเสน้ทางการศกึษาแบบยดืหยุน่และมคีณุภาพ
ผา่นทางการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	สรา้งความมัน่ใจวา่เยาวชนและผูใ้หญท่กุคน
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรีสามารถอ่านเขียนคิดคำานวณเบื้องต้นได้คล่อง	 มีทักษะชีวิต	 และได้รับ 
โอกาสในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่	 โอกาสในการศึกษาและการฝึกอบรม	 สนับสนุนความแข็งแกร่งด้าน
วทิยาศาสตร	์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	นำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งความแกรง่ของระบบการศกึษา	 
การดูดซับความรู้	การเข้าถึงสารสนเทศ	การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิผล	และการเข้าถึงบริการ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 (https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-
declaration)
	 	 การกำาหนดวาระรว่มเพือ่ใหเ้กดิผลในทางปฏบิติัมขีอ้เสนอวา่	(1)	กำาหนดกรอบความคดิทาง
ด้านนโยบายและกฎหมายทีส่นบัสนนุความโปรง่ใส	ความเปน็ธรรมในการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วม	 
และการมีเครือข่ายในทุกภาคส่วน	(2)	สร้างความร่วมมือ	การประสานงาน	และการตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคโดยมีฐานบนการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์	และการรายงานข้อมูล
ระดับประเทศภายใต้กรอบความคิด	กลไก	และยุทธศาสตร์ของระดับภูมิภาค	(3)	เรียกร้องให้เพิ่มทุน
สนับสนุนการดำาเนินงานจากประเทศต่างๆ	 และผู้สนับสนุนหลักเพื่อเพิ่มกองทุนทางการศึกษา	 และ
สนับสนุนการนำาวาระการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ	 (4)	 สนับสนุนให้องค์การยูเนสโกและผู้สนับสนุนร่วม
ให้การสนับสนุนแก่ประเทศที่นำาปฏิญญาอินชอนสู่การปฏิบัติ	 โดยให้การช่วยเหลือคำาแนะนำาด้าน
เทคนคิ	พฒันาสมรรถนะของประเทศ	และการสนบัสนนุทางการเงนิ	(5)	ใหอ้งคก์ารยเูนสโกรบับทบาท
ในการนำา	และรว่มมือวาระการศกึษาในปฏญิญาอนิชอน	ดว้ยการสนบัสนนุใหม้กีารเจรจาเชงินโยบาย	 
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การแลกเปลี่ยนความรู้	 การกำาหนดมาตรฐาน	 การตรวจติดตามความก้าวหน้าในทุกระดับ	 และเป็น
ศนูยก์ลางของการศกึษาภายใตก้ารพฒันาแบบยัง่ยนื	(6)	พัฒนาระบบการประเมนิ	และตรวจติดตามการ
ปฏบิตังิานระดบัชาตอิยา่งกวา้งขวาง	เพือ่ทำาใหม่ั้นใจวา่นโยบายต่างๆ	ได้รับการนำาไปปฏบิติัอยา่งโปร่งใส	 
และ	(7)	รว่มกันสรา้งกรอบความคดิเพือ่การปฏบิติัการศกึษาในป	ีค.ศ.	2030	และได้นำาเขา้สู่การประชมุ
ของสหประชาชาตทิีน่วิยอรก์	เมือ่กนัยายน	2015	(https://en.unesco.org/world-education-forum- 
2015/incheon-declaration)

   ในระหว่างการประชุมครั้งนี้	 มีการอภิปราย 
ในแต่ละหัวข้อที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในช่วง	 
15	 ปีข้างหน้า	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 
ดงันี	้(1)	การเตรยีมความพรอ้มของเดก็ปฐมวยักอ่น
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา	 ซ่ึงควรกำาหนดให้การศึกษา
ปฐมวัยหรืออนุบาลเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่าง
นอ้ย	1	ป	ีและกำาหนดใหแ้ตล่ะประเทศจดัการศกึษา
ภาคบงัคบัอกีอยา่งนอ้ย	9	ป	ีรวมการศกึษาภาคบงัคบั	

10	ป	ี(2)	การพฒันาคณุภาพการศกึษา	คำานงึถงึเรือ่งของคณุภาพการศกึษาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัชมุชน 
ของผูเ้รยีน	และจะตอ้งมกีารจดัการศกึษาทางเลอืกตา่งๆ	ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนดว้ยความหลากหลาย	 
และเชือ่มโยงกบัการใชช้วีติของกลุม่คนตา่งๆ	ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มโดยคำานงึถึงวธิจัีดการเรียนการสอน	
หลักสูตร	สื่อและตำาราเรียน	การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน	การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้	ระบบการประเมินผล	และการพัฒนาครู	รวมทั้งการให้การศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครอง	(3)	
การศกึษาเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	และการศกึษาเพ่ือความเปน็พลเมอืงโลกทีดี่	ถอืเปน็เร่ืองทีใ่หค้วาม
สำาคัญเป็นพิเศษ	โดยมุ่งสอนให้คนรู้จักการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และยั่งยืน	ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของคนในโลก	การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะต้องคำานึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการแข่งขัน	
(Competitiveness)	และการสรา้งความสามคัค	ี(Solidarity)	เพ่ือใหเ้กดิการชว่ยเหลือกนัมากข้ึน	ท้ังนี้
เรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกที่ดี	(Global	Citizenship	Education	:	GCE)	เป็นเสาหลัก
หนึง่ของ	Global	Education	First	ซึง่เป็นข้อรเิริม่ของเลขาธกิารสหประชาชาติ	ทีค่ำานงึถงึความสำาคญั
ของการศึกษา	เพื่อให้เกิดสังคมที่สันติสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (4)	การเพิ่มงบประมาณ
ลงทนุดา้นการศกึษา	โดยรฐัควรจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาประมาณร้อยละ	4-6	ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมของชาติ	(Gross	Domestic	Products	:	GDP)	หรือประมาณร้อยละ15-20	ของงบประมาณ
ของประเทศ	และมผีูเ้สนอใหจ้ดัตัง้กองทนุโลกวา่ดว้ยการศกึษา	(Global	Education	Fund)	เพือ่ชว่ย
สนบัสนนุประเทศทีไ่มส่ามารถจดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาเพิม่เตมิได	้และมแีนวคดิวา่การจดัสรร 
งบประมาณให้ภาคการศึกษาควรจะต้องรวมถึงการวางแผนใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดด้วย	 และ	 (5)	 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 จัดทำาการประเมินติดตามผลเป็น
ระยะเช่นเดิม	ดังนั้น	รายงานในระดับโลกก็ควรจะปรับเป็น	Global	Education	Monitoring	Report 
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ต�ร�ง 2.2	แนวโนม้ทศิทางการจดัการศกึษาตามปฏญิญาการศกึษาเพ่ือปวงชน	(Education	for	All,	EFA)	 
 

Jomtien Declaration 
(ค.ศ.1990-2000)

Dakar framework of Action  
(ค.ศ. 2000-2015)

Incheon Declaration
(ค.ศ. 2015-2030)

1)	 ขยายการดูแลเด็กปฐมวัย	 
ด้อยโอกาส	และพิการ

1)	ขยาย	ปรับปรุง	และดูแลเด็ก
เลก็กอ่นวยัเรยีน	โดยเฉพาะเด็ก
เปราะบาง	และเด็กด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์ใหม่	 :	การศึกษาเป็น
กลไกพฒันาการ	และการพฒันา 
ที่ยั่งยืน

2)	ขยายโอกาสการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงภายใน	 
ค.ศ.	2000

2)	 ขยายโอกาสการเข้าถึงการ
ศึกษาภาคบังคับ	ไปยังเด็กที่อยู่
ในภาวะยากลำาบาก	และชนเผา่

เป้าหมาย	:	การพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development 
Goal	4,	SDG4)	ได้แก่	
1)	 กระจายความท่ัวถึงและ
เท่าเทียมทางการศึกษา	 และ
การเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ของ
ประชาชนทุกกลุ่ม
2)	 สร้างความเท่าเทียมทาง 
เพศสภาพในการศกึษาทกุระดับ	 
รวมทั้งการฝึกหัดครู	 และขจัด
ความรุนแรงในสถานศึกษา
3)	เนน้ความทัว่ถงึและเทา่เทยีม 
ในการพัฒนาคุณภาพระบบ
การจัดการศึกษาโดยเน้นที่ครู	
และนักการศึกษา
4)	เนน้ความทัว่ถงึและเทา่เทยีม 
ของปวงชนทกุกลุม่ในการศกึษา
ตอ่เนือ่งตลอดชวีติ	ทัง้การศกึษา

3)	ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ
ในประชากรวัยผู้ใหญ่	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสตรี	และเด็กหญิง

3)	เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
วัยผู้ใหญ่เป็นร้อยละ	50

4)	ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน	เพื่อเพิ่มปริมาณ 
ผู้ผ่านมาตรฐานขั้นตำ่า 
ทางการศึกษา	

4)	ขจัดความเหลื่อมลำ้าทางเพศ
โดยเน้นการศึกษาของเด็กหญิง

5)	ขยายการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	ฝึกอบรมทักษะ
ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ	
เพื่อสุขอนามัยและงานอาชีพ
ที่ดีขึ้น

5)	เยาวชนและผูใ้หญไ่ดร้บัทกัษะ 
การเรียนรู้	และทักษะชีวิต

ส่วนการดำาเนินการติดตามในระดับชาติ	ควรขอให้ประเทศต่างๆ	กำาหนดแนวทางตามกลไกของตนได้
ตามความเหมาะสม	ท้ังนี	้หลายประเทศไดใ้หค้วามสำาคญักบัการพฒันาศกัยภาพของผูท้ีจ่ะต้องจดัเกบ็
ข้อมูล	 และทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด	 (http://www.moe.
go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41669&Key=news_boontee)
	 	 เมือ่เปรยีบเทยีบแนวปฏบิตัติามปฏญิญาการศกึษาต้ังแต่ปฏญิญาจอมเทียนจนถึงปฏญิญา
อินชอน	ซึ่งทิ้งช่วงห่างแต่ละระยะ	10-15	ปี	ทำาให้เห็นว่าแนวโน้มของการจัดการศึกษาควรเป็นไปใน
ทิศทางใด	และจะมีพัฒนาการได้มากน้อยเพียงใดในช่วง	10-15	ปี	(แสดงดังตาราง)	
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Jomtien Declaration 
(ค.ศ.1990-2000)

Dakar framework of Action  
(ค.ศ. 2000-2015)

Incheon Declaration
(ค.ศ. 2015-2030)

6)	เพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	และ
ค่านิยมที่จำาเป็นต่อคุณภาพชีวิต

6)	 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่ องการ 
รู้หนังสือ	(literacy)	และทักษะ
ที่จำาเป็นต่อชีวิต	(life	skills)

อุดมศึกษา	 และอาชีพ	 ด้วย
การสร้างเส้นทางการศึกษาที่
ยืดหยุ่น	:	ในระบบ	นอกระบบ	
และตามอัธยาศัย

ยุทธศ�สตร์ประเทศไทย 20 ปี ด้�นก�รสร้�งโอก�ส คว�มเสมอภ�ค และเท่�เทียมกัน
ท�งสังคม 

	 ประเทศไทยได้จัดทำากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	โดยระบุวิสัยทัศน์
ประเทศไว้ว่า	“ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง”	ภาพความสำาเรจ็ในอนาคตของประเทศไทย	พ.ศ.	2579	ไดแ้ก	่(1)	เศรษฐกจิและ
สงัคมไทยมกีารพฒันาอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื	(2)	เศรษฐกจิขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีก	และเศรษฐกจิ
ดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น	 (3)	 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต	
(4)	 สังคมไทยมีความเป็นธรรม	 มีความเหลื่อมลำ้าน้อย	 (5)	 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม	และ	(6)	ระบบการบรหิารภาครฐัมปีระสิทธภิาพ	ทันสมยั	รับผิดชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
และประชาชนมีส่วนร่วม	(http://www.dla.go.th/)
	 สำาหรบัประเดน็ยทุธศาสตรไ์ดก้ำาหนดไว	้5	ประเด็นด้วยกนั	ในประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการศึกษา	คอื	ประเดน็ดา้นการสรา้งโอกาส	ความเสมอภาค	และเทา่เทยีมกนัทางสงัคม	(Inclusive	
Growth)	โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ	และลดความเหลื่อมลำ้า
ในสงัคม	โดยมเีปา้หมายทีจ่ะพฒันาคนใหม้คีณุภาพ	และมคีวามมัน่คงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	
มโีอกาสในการเข้าถึงทรพัยากรอยา่งท่ัวถึงและเปน็ธรรม	และมกีารพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย	โดยมีแนวทางในการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้	
	 	 1.	สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน	
	 	 2.	พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ	
	 	 3.	สร้างความมั่นคง	และการลดความเหลื่อมลำ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	
	 	 4.	ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	
	 	 5.	พัฒนาระบบสุขภาพ	บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ	3	กองทุน	เพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ	 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และลดความเหล่ือ
มลำา้	ในระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครฐั	สรา้งโอกาสในการเปน็ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติทัง้ในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ	(Medical	Service	Hub)	ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	(Wellness	
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Hub)	 ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ	 
(Product	 Hub)	 และศูนย์กลางบริการวิชาการ 
และงานวิจัย	(Academic	Hub)	
	 	 	 	 6.	 สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อการดำารงชีวิตในสังคมสูงวัย	 โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส	

	 	 7.	 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	 เพ่ือเป็นฐานรากที่ 
เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย	และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	(http://www.ppb.moi.go.th/)
	 โดยสรุปปัจจัยที่สามารถใช้เพื่อฉายภาพอนาคตของการจัดการศึกษา	 และการเรียนรู้ของ
ประเทศไทย	มี	3	ปจัจยัสำาคญั	ปัจจยัแรก	เป็นปัจจยัระดบัโลก	ไดแ้ก	่ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	 
วาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015	ขององค์การยูเนสโก	และปฏิญญาอินชอน	ปัจจัยที่สอง	ได้แก่	กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 โดยเฉพาะประเด็นกลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	และปัจจัยสุดท้าย	คือ	แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศ
ต่างๆ	ที่ประสบความสำาเร็จในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก	ซึ่งเป็นสาระสำาคัญของงานวิจัย
ครั้งนี้

กรอบคว�มคิดก�รวิจัย

	 จากการทบทวนท่ีมาและความสำาคญัของปัญหาวจิยั	และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรา้ง
เป็นกรอบการวิจัย	(แสดงดังภาพ	2.2)	ที่มีจุดเริ่มของปัญหา	คือ	ความจำาเป็นที่ต้องมีการใส่ใจคุณภาพ
การศกึษาและการเรยีนรูข้องประเทศไทย	ให้เกดิการพฒันาอยา่งจรงิจงั	และตอ้งมองไปในภาพอนาคต
ระยะยาวในระยะ	15	ป	ีโดยใชป้จัจยัหลกัของการมองภาพอนาคตมาจากปจัจัยภายนอก	ประกอบด้วย	
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	วาระการศึกษาของยูเนสโกหลัง	ค.ศ.	2015	และปฏิญญาอินชอน	
สว่นปัจจัยทีส่อง	ไดแ้ก	่ภาพฉายความสำาเรจ็ในอนาคตของประเทศตามกรอบยทุธศาสตรป์ระเทศไทย
ระยะ	 20	 ปี	 ร่วมกับการเรียนรู้ความสำาเร็จของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 โดยประเทศที่เลือก
มาเป็นตัวแบบในการศึกษาประกอบด้วย	สาธารณรัฐฟินแลนด์	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 และสาธารณรัฐ
เกาหลี	(เกาหลีใต้)	โดยเหตุผลสำาคัญ	คือ	เป็นประเทศที่อยู่ใน	20	ลำาดับแรก	ของ	“The	World	Top	
20	 Education	 Poll”	 ท่ีประสบความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของผู้เรียนอายุ	
3-25	 ปี	 และสอดคล้องกับการมอบนโยบายการศึกษาของนายกรัฐมนตรีแก่คณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการศึกษา	ที่ให้ศึกษารูปแบบการศึกษาจากจุดเด่นของ	3	ประเทศดังกล่าวข้างต้น	สำาหรับ
ประเด็นในการศึกษายึดตามประเด็นที่มีนำ้าหนักสูงของ	SEAMEO	(Southeast	Asian	Ministers	of	
Education	 Organization)	 ความสำาเร็จจากประเทศมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 และงานวิจัยท่ีผ่านมา
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ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 โดยประเด็นความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้	 
ประกอบด้วย	 ระบบบริหารการศึกษา	 หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา	 การศึกษาปฐมวัย	 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการฝึกหัดครู	

ภาพ	2.2	กรอบความคดิการวจิยัแนวโนม้ภาพอนาคตการศกึษาและการเรยีนรูข้องไทยในปี	พ.ศ.2573

ทักษะก�รเรียนรู้ในศต.21
ว�ระก�รศึกษ�ของยูเนสโก
หลัง ค.ศ. 2015
ปฏิญญ�อินซอน
กรอบยุทธศ�สตร์ประเทศไทย
ระยะ 20 ปี

คุณภ�พ

ก�รศึกษ�และ

ก�รเรียนรู้

ปัจจุบันของ

ประเทศไทย

ฟินแลนด์

เก�หลีใต้

ระบบ
บริห�ร

ก�รศึกษ�

ประเด็นของ
แนวโน้ม

ภ�พอน�คต
พ.ศ. 2573

แผนปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ

หลักก�รพื้นฐ�น
ของก�รจัด
ก�รศึกษ�

ก�รฝึกหัดครู

ก�รศึกษ�

ปฐมวัย

ก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น

สิงคโปร์
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บทที่ 3
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร	
(Documentary	Research)	ด้วยวิธีศึกษา
เชงิคณุภาพ	(Qualitative	Methods)	แบบ
หลายกรณีจากประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา	3	ประเทศ	ได้แก่	
สาธารณรัฐฟินแลนด์	 สาธารณรัฐสิงค์โปร์	
สาธารณรัฐเกาหลี	 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ 
ที่โดดเด่นคือ	มีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงหรือ
ร่วมกัน	 และมีการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแหล่ง	 สะท้อนความเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ
ประเทศนัน้ๆ	จากนัน้ทำาการกำาหนดภาพอนาคตของการศกึษาและการเรยีนรูข้องประเทศไทยใน	พ.ศ.	
2573	ยดึหลกัการของ	Ogilvy	&	Schwartz	(2006)	รายละเอยีดของขัน้ตอนการดำาเนนิการวจิยัเปน็ดังนี ้

แหล่งข้อมูลก�รวิจัย

 การกำาหนดแหล่งข้อมูลยึดหลักการทวนสอบแบบสามเส้า	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย	
สามารถใช้ทวนสอบซึ่งกันและกัน	แหล่งข้อมูลการวิจัยจำาแนกเป็นสองประเภท	ได้แก่	
  แหล่งความรู้ประเภทเอกสารปฐมภูมิ	 และเอกสารทุติยภูมิที่เป็นกฎหมาย/นโยบาย 
ทางการศกึษา	บทความวชิาการ	และผลงานวจิยั	ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน	์โดยมเีกณฑ์ 
การคดัเลอืกแบบเจาะจง	คอื	(1)	มสีาระสำาคญัเกีย่วกบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานและการฝึกหดัครู	(2)	เปน็
แหล่งข้อมูลที่จัดทำาโดยหน่วยงาน	องค์กรวิชาชีพ	และบุคคลที่น่าเชื่อถือ	และ	(3)	มีการตีพิมพ์ตั้งแต่	
พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	เป็นต้นมา	
	 	 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในองค์การ
การศึกษาระดับสากล	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการฝึกหัดครู	คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติด้านความ
เชี่ยวชาญ	และมีผลงานทางวิชาการหรือทางการบริหารการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์	จำานวน	3	ท่าน	
ได้แก่	 นักวิชาการทางการศึกษาจากองค์การยูเนสโก	 ศึกษานิเทศก์สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และอาจารย์ผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์	 สาขาบริหารและ
พัฒนาการศึกษา	

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครือ่งมอืวจิยัท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมลูและวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา	ประกอบด้วย	ตารางวเิคราะห์
คำาหลัก	และแบบบันทึกสาระสำาคัญ



44

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ขัน้การเก็บรวบรวมขอ้มลูประเภทเอกสารจากแหลง่ปฐมภมูแิละทตุยิภมูเิกีย่วกบัประเทศทีม่ี
แบบปฏิบัติเป็นเลิศ	มีขั้นตอนการปฏิบัติตามลำาดับ	ดังนี้
	 	 1.	กำาหนดกรอบการศึกษา	ได้แก่	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการฝึกหัดครู
	 	 2.	กำาหนดประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นกรณีศึกษา	 จำานวน	 3	 ประเทศ	 
ใช้เกณฑ์คัดเลือกจากผลการสอบ	PISA	ประจำาปี	2012	อยู่ใน	10	อันดับแรกมากกว่า	1	ครั้ง	
	 	 3.		กำาหนดประเดน็การศกึษาแตล่ะกรณีศกึษาทีม่ขีอบเขตตามกรอบการศกึษา	4	หวัขอ้หลกั	 
ไดแ้ก	่(1)	ระบบการศกึษา	(2)	หลกัการพืน้ฐานของการจัดการศกึษา	(3)	หลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	และ	(4)	การฝึกหัดครู	
	 	 4.	รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาของประเทศที่เป็นกรณีศึกษา	
	 	 5.		วเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบใหเ้หน็แนวโนม้ของการปฏบิติัร่วมหรือคล้ายคลึง	และท่ีโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศ	
	 	 6.		กำาหนดข้อเสนอภาพอนาคตจากการศึกษาการปฏิบัติของประเทศไทยและของ 
กรณีศึกษา	โดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ	
	 	 7.		ตรวจสอบความตรงเชงิปฏบัิตกิารโดยผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษาของประเทศไทย	3	ทา่น	 
กรอบการดำาเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัเพือ่ใหข้อ้เสนอภาพอนาคตมแีบบแผนการดำาเนนิการวจิยั 
สรุปดังตาราง	

ขั้นตอนก�รรวบรวม
ข้อมูล

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลก�รปฏิบัติ

1.	กำาหนดกรอบการศกึษา
เป็นแนวโน้มภาพอนาคต
การศึกษาและการเรียนรู้
ของไทยในปี	พ.ศ.	2573
2.	กำาหนดกรณีศึกษา

1.	 เตรียมข้อมูล	 และกำาหนดขอบเขต 
ของปัญหา	(indeterminate	situation)
	(1)	สืบค้นประชากรเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้ครอบคลุมประเด็นศึกษา
	(2)	สืบค้นความรู้	ข้อเท็จจริงจาก
เอกสารเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้ง	กำาหนด
กระทงคำาถาม	และวตัถุประสงคก์ารวจิยั
ที่สอดคล้องกัน

1.	บททบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการจัดการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติ
เป็นเลิศในปัจจุบัน
2.	รายชื่อกรณีศึกษา

ต�ร�ง 3.1	แบบแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบหลายกรณี	
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ขั้นตอนก�รรวบรวม
ข้อมูล

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลก�รปฏิบัติ

3.	 กำาหนดประเด็นสำาคัญ
เพื่อใช้ในการศึกษาจาก 
กรณีศึกษา

2.	วิเคราะห์จำาแนกข้อมูล	(typological	
analysis)
	(1)	วิเคราะห์จำาแนกข้อมูลระดับ
คำาหลัก	 (domain	 analysis)	 โดยใช้
ตารางวิเคราะห์คำาหลัก
	 (2)	 วิ เคราะห์จำาแนกข้อมูลระดับ
เหตุการณ์	 (event	 analysis)	 โดยใช้
แบบบันทึกสาระสำาคัญ

ประเด็นการปฏิบั ติที่ เป็น
เ ลิศด้านระบบการศึกษา	 
หลักการพื้นฐานการจัดการ
ศึกษา	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
และการฝึกหัดครู

4.	 รวบรวมข้อมูลการจัด 
การศึกษาของกรณีศึกษา	
และประเทศไทย	

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์	
(constant	comparison)
	(1)	เปรียบเทียบ	และแสดง
ความสัมพันธ์ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
แยกประเด็นแล้ว
	(2)	สรุปผลในภาพรวมที่อาจมี
ความเปน็นามธรรมเกดิขึน้	โดยใชต้าราง
เปรียบเทียบ

รายงานผลการศึกษาราย
กรณศีกึษา	และประเทศไทย	:	 
ความสำาเร็จของการศึกษา	
และการเรียนรู้	(วตัถปุระสงค์
การวิจัยข้อแรก)

5.วิเคราะห์เนื้อหา	 และ
เปรียบเทียบกรณีศึกษา
กับประเทศไทย

	4.	วิเคราะห์ขยายวงการเปรียบเทียบ
	(1)	ขยายการเปรียบเทียบกับ
เหตกุารณอ์ืน่ของกรณศีกึษาโดยใชข้อ้สรปุ 
ความสัมพันธ์	 และแนวคิดที่ได้จากข้ัน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์
	(2)	สังเกตความเหมือน	และ
ความต่างที่เกิดข้ึน	 และสร้างข้อสรุป
ความคิด

รายงานผลการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบประเด็นเหมือน	
และประเด็นต่าง
	(1)	ระหว่างกรณีศึกษา
ด้วยกันเอง	
	(2)	ระหว่างกรณีศึกษากับ
ประเทศไทย
(วตัถปุระสงคก์ารวจิยัขอ้ที	่2)

6 . 	 กำ าหนดข้อ เสนอ/ 
แนวคิดภาพอนาคตของ 
ประเทศไทยในระยะ	15	ปี	
(พ.ศ.	2573)

5.	 สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัยที่เป็นภาพ
อนาคตตามหลักการของ	 Ogilvy	 &	
Schwartz	(2006)	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เป็นภาพอนาคตการศึกษา
และการเรียนรู้ของไทยในปี	
พ.ศ.	2573
(วัตถุประสงค์การวิจัย	ข้อ	3)
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยยึดหลักการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีหลักการสำาคัญคือ	การลดทอนขนาด	
และปริมาณข้อมูล	 (data	 reduction)	 ตามวิธีนิรนัย	 (deductive	 approaches)	 และลงข้อสรุป 
ผลการวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามวิธีอุปนัย	(inductive	approaches)	
	 การนำาเสนอผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู	ในรปูแบบความเรยีง	ตาราง	และแผนภาพ	
(diagram)	ตามความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

ขั้นตอนก�รรวบรวม
ข้อมูล

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลก�รปฏิบัติ

	 (1)	 พิจารณาข้อสรุปของข้อเท็จจริง	 
(fact)	 ที่เป็นรูปธรรม	 ท้ังท่ีเป็นลักษณะ
ร่วม	 และเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นปัจจัย
สำาคัญแห่งความสำาเร็จ	 ในการสร้าง 
ข้อสรุปของกรอบความคิดเชิงนามธรรม
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นของข้อเท็จจริง
ที่เป็นส่วนย่อย	(general	validity)
	(2)	เชื่อมโยงข้อสรุปกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นกรอบแนวคิดของ
การวิจัย	และข้อสรุปของความรู้/
ความคิดตาม	หลักการเชิงรูปธรรม
ที่มีลักษณะเฉพาะ	ที่โดดเด่น
(characteristic	features)	สมเหตุผล
มีความตรงเชิงอ้างอิงทั่วไป

7.	 ตรวจสอบความตรง
ตามหลักการ	 และเชิง
ปฏิบัติการ	 (practical	
validity)	

6.	ตรวจสอบความตรงตามหลกัการ	และ
การเป็นไปไดใ้นการปฏิบตัจิรงิ	โดยผูท้รง
คุณวุฒิทางการศึกษา
	(1)	ศึกษาผลการวิจัยเสร็จสิ้น
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1-2
	(2)	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะ	และ
กำาหนดภาพอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เป็นภาพอนาคตการศึกษา
และการเรียนรู้ของไทยในปี	
พ.ศ.	 2573	 จากแหล่งข้อมูล
ประเภทบุคคลที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(วัตถุประสงค์การวิจัย	ข้อ	3)
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บทที่ 4
ผลก�รศึกษ�จ�กกรณีศึกษ�และประเทศไทย

	 การนำาเสนอเนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น	 4	 ตอน	 ตามลำาดับผลการศึกษาความสำาเร็จในการจัด 
การศึกษาจากกรณีศึกษา	4	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์	ประเทศสิงคโปร์	ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี	 และประเทศไทย	 ตามลำาดับ	 สำาหรับข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศนำาเสนอใน
ภาคผนวก	

ตอนที่ 4.1 ก�รศึกษ�ของประเทศส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์

	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2000	 เป็นต้นมา	 โลกได้หันมาให้

ความสนใจกับการจัดการศึกษาของฟินแลนด์อย่างยิ่ง	
เนื่องจากฟินแลนด์ประสบความสำาเร็จในการปรับปรุง
คณุภาพของโรงเรยีนและผูเ้รยีนจนกระท่ังสามารถขึน้เปน็
ลำาดับสูงสุดในการจัดอันดับคุณภาพการศึกษานานาชาติ	
เมื่อจัดอันดับด้วยผลการทดสอบ	 PISA	 ซึ่งฟินแลนด์ได้
รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่	1	 เมื่อค.ศ.	2000	คศ.	2003	และ	ค.ศ.	2006	ยิ่งไปกว่านั้น	 ในปี	
ค.ศ.	 2015	 ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ได้รับการจัดลำาดับให้อยู่ในลำาดับที่	 4	 ของโลก	 (http://
worldtop20.org/)	และเมื่อพิจารณาจากผลสอบ	PISA	2012	ผู้เรียนของฟินแลนด์มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านวิทยาศาสตร์	545	คะแนน	คณิตศาสตร์	524	คะแนน	และการอ่าน	519	คะแนน	โดยอยู่ในลำาดับ
ที่	12	จากกลุ่มประเทศที่เข้าสอบ	65	ประเทศ	(www.oecd.org)	

	 ผลการศึกษาความสำาเร็จทางการศึกษาของฟินแลนด์จะได้จำาแนกเป็น	5	หัวข้อ	ต่อไปนี้

 1. ระบบก�รศึกษ� และหลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรและทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ	ที่เป็น
ประเทศพัฒนาแลว้ของโลกแมไ้มส่ามารถแขง่ขนัทางธรุกจิและอตุสาหกรรมกบัประเทศอืน่ๆ	เหลา่นัน้ 
ในตลาดโลกได	้แตผ่ลติผลท่ีเป็นจดุแข็งท่ีสดุจากฟนิแลนดซ์ึง่รูจ้กักนัด	ีคอื	การสง่ออกความรู	้know-how	 
ตอ่เทคโนโลย	ีวศิวอตุสาหการชัน้สงู	และสนิคา้สำาหรับผู้บริโภคทีน่ยิมศลิปะ	ซ่ึงเปน็แรงบนัดาลใจใหเ้กดิ 
การมอบรางวัลในชื่อของ	Finnish	design	ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบของ
ประเทศ	(www.15uta.fi/wesfin)	



48

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

	 	 ในหัวข้อแรกเป็นการนำาเสนอระบบการศึกษาและหลักการพื้นฐานของจัดการศึกษาของ
ฟินแลนด์	ดังนี้

  1.1	ระบบการศึกษา	
	 	 	 โครงสร้างระบบการศึกษาของฟินแลนด์	ประกอบด้วย	การศึกษาปฐมวัย	การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	9	ปี	(ภาคบังคับ)	การศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ	(3	ปี)	และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามลำาดับ	แสดงให้เห็นดังภาพ	4.1	

ภาพ	4.1	ระบบการศึกษาของฟินแลนด์

แหล่งข้อมูล	:	http://www.edufinn.net/

	 	 	 จากภาพ	4.1	มีสังเขปการศึกษาแต่ละระดับ	ได้แก่	
	 	 	 1.1.1	การศึกษาปฐมวัย	เป็นการศึกษาตามสมัครใจเริ่มตั้งแต่	0-6	ปี	ทั้งนี้	เด็กทุกคน 
มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐในศูนย์เด็กปฐมวัย	 แต่จำานวนการเข้ารับสิทธิต้ังแต่อายุ	 0-5	 ปี	 
มีระดับตำ่ากว่าประเทศอื่นๆ	ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก	ยกเว้น	การเข้าเรียนอนุบาล	1	ปี	เมื่ออายุ	
6	ปี	เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประถมศึกษา	
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	 	 	 1.1.2	การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เป็นการศกึษาภาคบงัคบั	9	ป	ีโดยการจัดโครงสร้างแล้วจัด 
ในรปูแบบโครงสรา้งเดีย่ว	(single	structure)	รวมระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้เขา้ดว้ยกนั	 
เดก็จะเขา้เรยีนเมือ่อาย	ุ7	ป	ีและเรยีนจบเมือ่อายปุระมาณ	16	ป	ีและอาจเรียนต่ออกี	1	ป	ีหากสมคัรใจ 
เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   1.1.3	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	ใชร้ะยะเวลา	3	ปี	จำาแนกเป็น	2	ระบบ	ระบบแรก	เปน็การศกึษาสายสามญัทีมุ่ง่ตรงเขา้ศกึษา 
ตอ่โดยตรงในมหาวทิยาลยั	และระบบทีส่อง	เปน็การศกึษาสายอาชพี	สำาหรบัเขา้สูก่ารจา้งงานโดยตรง
หรือเข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค	
	 	 	 1.1.4	การศกึษาระดบัอดุมศกึษา	การศกึษาในระดับนีจ้ำาแนกออกเปน็	2	สาย	สายแรก	 
เป็นผู้เรียนที่มุ่งตรงเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง	 ซ่ึงจำาแนกเป็นระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 ระยะ
เวลาที่ใช้เรียนระหว่าง	3-6	ปี	และระดับปริญญาเอก	จุดเด่นคือเป็นการศึกษาและวิจัยเฉพาะศาสตร์	
สำาหรับสายที่สอง	 เป็นสายอาชีพที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค	 ซึ่งจำาแนกการศึกษาเป็นระดับ
ปริญญาตรี	 ต่อด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 และระดับปริญญาโท	 จุดเด่นคือเป็นการศึกษาและ
วิจัยที่เป็นศาสตร์ประยุกต์สำาหรับการทำางาน	 และผู้เรียนที่จบการศึกษาปริญญาโทแล้วสามารถ 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยได้หากต้องการ	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค 
จะไม่เปิดการศึกษาระดับปริญญาเอก	

  1.2	หลักการจัดการศึกษา
	 	 		 ความสำาเร็จของการจัดการศึกษาของฟินแลนด์นั้น	 ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานที่
สำาคัญดังนี้	 (2012,	minedu.fi/export/sites/.../Finnish_	 education_in_a_nuttshell;	 2013,	
OECD)
	 	 	 1.2.1	พัฒนาคุณภาพและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
	 	 	 	 ฟินแลนด์เป็นประเทศที่คุณภาพการศึกษาและความเท่าเทียมในโอกาสทาง 
การศึกษาลว้นอยูใ่นระดบัสงู	ความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษาถอืเปน็ฐานคำา้จนุระบบสงัคมสงเคราะห์
ของประเทศ	 โดยเฉพาะความครอบคลุมและเป็นธรรมของนโยบายการดูแลและให้การศึกษาปฐมวัย	
(Early	Childhood	Education	 and	Care	 :	 ECEC)	ถือว่ามีส่วนเอื้อที่สำาคัญต่อระบบการศึกษาที่ 
ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันตั้งแต่เริ่มต้น	 ในระยะต่อมาประชาชนของประเทศจะต้องสามารถเข้าถึง
การฝกึอบรมและการศกึษาทีม่คีณุภาพสงู	โดยไมจ่ำาแนก	เชือ้ชาติ	อาย	ุฐานะทางเศรษฐกจิและถ่ินท่ีอยู	่
ลกัษณะสำาคัญของหลกัการขอ้แรก	ประกอบดว้ย	(1)	จดัการศกึษาสว่นใหญแ่บบใหเ้ปลา่ทกุระดบั	ตัง้แต่
ระดบัปฐมวยัจนถงึอดุมศกึษา	(2)	สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนทกุคนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพสงูสดุ	 
(3)	เชือ่มโยงการศกึษาพเิศษเขา้กบัการศกึษากระแสหลัก	ทัง้นี	้หากผู้เรียนไมส่ามารถเรียนได้ในชัน้เรียน
ปกติก็ต้องเข้าชั้นเรียนกลุ่มพิเศษที่จัดไว้ในโรงเรียนปกติ	(4)	สนับสนุนภาษาที่ใช้โดยชนกลุ่มน้อยและ 
ผูอ้พยพ	ภาษาทางการของฟนิแลนดม์	ี2	ภาษา	คอื	ภาษาฟนินชิและสวดีชิ	โดยมผีูเ้รยีนทีจ่บประถมศกึษา 
เพียงร้อยละ	 5	 ที่เรียนมาจากโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาสวีดิช	 แต่ในการศึกษาต่อขั้นสูงขึ้นแต่ละกลุ่ม
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จะมีทั้งสถานศึกษาที่สอนด้วยภาษาฟินนิชหรือสวีดิช	 และสถานศึกษาบางแห่งจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ	นอกจากนั้นการศึกษายังสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนตามภาษาแม่ของ 
ผู้อพยพ	 และเตรียมให้เด็กจากครอบครัวเหล่านั้นสามารถใช้ภาษาเพื่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นด้วย	
และ	(5)	เนน้การศกึษาตลอดชวีติ	ประเดน็นีห้มายถึงการศกึษาไมม่จีดุสิน้สดุ	ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีน 
ไปได้เรื่อยๆ	ตามความต้องการ	โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบมิให้การเรียนนั้นซำ้าหรือเหลื่อมกัน
	 	 	 1.2.2	เตรียมผู้เรียนสำาหรับอนาคตด้วยการฝึกอบรมและการเรียนสายอาชีวะ
	 	 	 	 สมรรถนะของระบบการศกึษาของฟนิแลนด์	คอื	สามารถพฒันาทักษะและกำาลงัคน 
ซ่ึงตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ทักษะเฉลี่ยของคน 
วัยทำางาน	(16-64	ปี)	ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งของประเทศที่มีสมรรถนะสูงสุดในบรรดาประเทศ
ที่เข้าร่วมรับการประเมินทักษะและการศึกษาของผู้ใหญ่ด้วยการสำารวจ	(the	Programme	for	the	
International	Assessment	of	Adult	Competencies,	PIAAC)	และกลุม่ทำางานวยัหนุม่สาว	(16-24	ป)ี	 
มีระดับทักษะและความชำานาญการในการทำางานสูงสุด	 อัตราการเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงกว่า 
มัธยมศึกษาของผู้เรียนประมาณร้อยละ	90	ทั้งที่อยู่ในรูปของการศึกษาสายอาชีวะและการฝึกอบรม	 
โดยผู้เรียนเป็นผู้เลือก	 การจัดการศึกษาระดับนี้ถือเป็นระดับคั่นกลางระหว่างการศึกษาภาคบังคับ 
กับอุดมศึกษา	มีลักษณะเด่น	คือ	 (1)	 คัดเลือกผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในระดับอาชีวศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป	 
(2)	จดัดว้ยหลกัของความยดืหยุน่	ถงึแมว้า่จะออกแบบใหน้กัศกึษาเรยีนจบไดภ้ายใน	3	ป	ีแตน่กัศกึษา 
สามารถใช้เวลาเรียนได้ระหว่าง	 2-4	 ปี	 โดยออกแบบการสอนเป็นแบบระบบโมดูล	 (Modular	 
system)	 ที่ไม่ผูกติดไว้กับจำานวนภาคเรียน	 และแต่ละวิชาจะจบภายในตัวเองโดยไม่ต้องมีวิชาอื่น 
เป็นฐานหรือเป็นฐานของวิชาอื่น	 (3)	ทำาร่วมกันไปกับโลกของการทำางาน	นั่นหมายถึงว่า	 ในระหว่าง	 
3	 ปีของการเรียนสายอาชีพผู้เรียนจะต้องฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อยครึ่งปี	 และ 
การสำาเร็จการศึกษาอาจอยู่ในรูปของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการก็ได้	 ทั้งนี้	 แผนการศึกษาของผู้เรียนจะเป็นแผนรายบุคคลท้ังวิชาบังคับ 
และวิชาเลือก	 และ	 (5)	 ใช้คุณสมบัติท่ีแสดงสมรรถนะเป็นเส้นทางที่ใช้ส่งเสริมและรักษาทักษะ 
ในการทำางานของตน	 โดยคุณสมบัติที่แสดงสมรรถนะนั้นแสดงให้เห็นด้วยแผนการศึกษารายบุคคล 
ของผู้เรียน	 ซึ่งก่อนจบผู้เรียนแต่ละคนต้องผ่านการทดสอบทักษะที่ระบุเอาไว้ในแผน	 โดยผู้ประเมิน 
จะเป็นผู้ชำานาญการในทักษะด้านนั้นๆ	
	 	 	 1.2.3	สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจในระบบการศึกษา	
	 	 	 	 การจัดการศึกษาของฟินแลนด์ยึดหลักการกระจายอำานาจ	 และท่ีสำาคัญคือ	 
อำานาจและความรบัผดิชอบทัง้หมดอยูท่ีส่ว่นทอ้งถิน่ซึง่มอียู	่320	แหง่ทัว่ประเทศ	งบประมาณสนบัสนนุ 
การศึกษาทั้งระบบส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งงบประมาณสาธารณะ	 ลักษณะเด่นของหลักการข้อนี้	 
ประกอบด้วย	 (1)	 รับผิดชอบปัจจัยการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 (2)	 ร่วมกันรับบทบาทหลักในการจัดการศึกษา	 โดยในระดับชาตินั้นกระทรวง 
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การศึกษาและวัฒนธรรมจะรับผิดชอบในเรื่องนโยบายการศึกษา	คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
จะรับผิดชอบการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับสถานศึกษา 
จะรับผิดชอบในการตัดสินใจให้งบสนับสนุน	การออกแบบหลักสูตร	การสรรหาบุคลากรและกิจกรรม 
อื่นๆ	 ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นแต่ยังตอบสนองนโยบายระดับชาติ	 (3)	 สร้างความคล่องตัว 
ในการศึกษาทุกระดับ	 ประเด็นนี้หมายถึง	 กลุ่มผู้ให้บริการการศึกษารับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
อย่างอิสระ	แต่ต้องรักษาประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาไว้	 และ	 (4)	 ร่วมกันประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยไม่ควบคุม	 คุณภาพการศึกษาทั้งระบบขึ้นอยู่กับความชำานาญการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นสำาคัญ	
	 	 1.2.4	ให้ความสำาคัญต่อการศึกษาตลอดชีวิต
	 	 	 การออกแบบระบบการศึกษาของฟินแลนด์ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้แบบ 
ต่อเนื่อง	 ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยไปจนจบอุดมศึกษา	 ลักษณะเด่นของหลักการข้อนี้ประกอบด้วย	 
(1 ) 	 สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กด้วยการศึกษาปฐมวัย 	 โดยการดูแล 
การศึกษาและการสอนต้องสนับสนุนการเจริญเติบโต	 พัฒนาการ	 และการเรียนรู้ของเด็ก 
อย่างสมดุล	 (2)	 สร้างสมรรถนะผู้ เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับโดยเน้นคุณภาพ 
ด้วยการทำางานแบบยืดหยุ่น	 โดยแต่ละที่สามารถปรับตารางการทำางานของโรงเรียนได้ตามบริบท	 
โดยกำาหนดจำานวนวันของปีการศึกษาเท่ากันทั้งประเทศแต่ตารางเรียนและตารางการทำางานประจำา 
สัปดาห์จะแปรไปตามบริบทของท้องถิ่น	 นอกจากนั้นยังออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นได้ตาม 
บริบท	 โดยหลักสูตรแกนกลางของชาติแม้จะระบุวัตถุประสงค์	 สาระหลักและวิชา	 แต่มีพ้ืนท่ี 
ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในตามบริบทท้องถิ่น	 และการประเมิน	 (assessment)	 ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานประจำาวันในโรงเรียน	 เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะแนวและช่วยให้ผู้เรียน 
ก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้ของตน	 (3)	 จัดการศึกษาแบบให้เปล่าเป็นส่วนใหญ่สำาหรับการศึกษา 
ก่อนเข้าสู่อุดมศึกษาในสายสามัญและสายอาชีพ	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรระดมทุนจากภายนอก	และ	(4)	เปิดโอกาสให้แรงงานทุกวัยเข้ามาศึกษาหรือฝึกอบรมตาม
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง	
	 	 1.2.5	เน้นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง
	 	 	 หลักการข้อสุดท้ายนี้เป็นการรักษาคุณภาพการศึกษาของฟินแลนด์ให้ก้าวหน้า
อยา่งยัง่ยนื	โดยภาพรวมฟนิแลนดใ์หค้วามสำาคญัต่อบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งยิง่	ในทีน่ีห้มายรวมถงึ	 
สมัพนัธภาพระหวา่งครกูบัผูเ้รยีน	บรรยากาศชัน้เรยีน	และวธิกีารบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร	ในฟนิแลนด ์
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีดึงดูดใจและถือเป็นหัวใจสำาคัญของคุณภาพการศึกษา	 ลักษณะเด่นของ 
หลักการข้อนี้	ได้แก่	(1)	กำาหนดเงื่อนไขให้ครูจบการศึกษาระดับปริญญาโท	ยกเว้นครูที่ทำางานในศูนย์ 
เด็กปฐมวัยเท่านั้นท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ครูที่สอนระดับประถมศึกษา	 (เกรด1-6)	 
จะจบการศกึษาปรญิญาโทในสายการศกึษาท่ัวไป	แตห่ากสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	(เกรด	7-9)	 
จึงจะมีวิชาเอกและสอนตามวิชาเอก	 ดังนั้น	 การศึกษาปริญญาโทของครูมัธยมศึกษาตอนต้น 
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จะเป็นด้านการสอนเฉพาะวิชาสำาหรับครูแนะแนวซึ่งทำาหน้าที่ในการแนะแนวและให้คำาปรึกษา 
ทุกระดับจะต้องจบการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาโทด้านการแนะแนวและการให้คำาปรึกษา	 
นอกจากนั้นครูที่สอนเด็กพิเศษก็เช่นกันต้องจบปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ	 ซึ่งมียุทธศาสตร์ 
การสอนที่เหมาะสมพร้อมที่จะช่วยเด็กพิเศษและเป็นที่ปรึกษาของครูทั่วไป	 ทั้งหมดนี้รูปแบบ 
การศึกษาของครูในมหาวิทยาลัยจะเป็นแบบมุ่งเน้นวิจัย	(research	oriented	approach)	ครูจึงเป็น 
นักวิจัยไปด้วยพร้อมกัน	 (2)	 ระบุให้ผู้บริหารโรงเรียนมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	 ปกติแล้ว 
ผู้บริหารจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับสูงแต่จำาเป็นต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูด้วย	 
นอกจากน้ันผู้บริหารยังต้องมีประสบการณ์ในงานวิชาชีพครูที่เหมาะสมและต้องมีประกาศนียบัตร 
ด้านการบริหารการศึกษา	 และ	 (3)	 กระตุ้นให้พัฒนาการฝึกหัดครูอย่างต่อเนื่อง	 การพัฒนาครู 
ทุกระดับจะต้องใช้รูปแบบการฝึกอบรมขณะประจำาการ	 (in-service	 training)	 โดยครูทุกคน 
จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำานาญการโดยถือเป็นข้อตกลงประการหน่ึงของ 
การรับเงินเดือน	 ประกอบกับรัฐยังจัดให้มีโครงการฝึกอบรมในเร่ืองที่จำาเป็นต่อการนำาเอา 
นโยบายและการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้กับครู	 และยังกระตุ้นให้ครูศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้นกว่าเดิมตามความสนใจ	โดยเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้ครูมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
  Matilainen	(2014	cited	in	ims.mil.lt/education	model	finland)	สรุปว่ารูปแบบ 
การศึกษาของฟินแลนด์ซึ่งเป็นท่ีสนใจของนานาประเทศนั้นเป็นเพราะ	 ประการแรก	 การศึกษา 
ถอืเปน็สิทธิของประชาชนทกุคนทีจ่ะไดร้บับรกิารโดยไมม่กีารกดีกนั	ประการทีส่อง	การบรหิารจดัการ
การศึกษาเป็นการร่วมมือการทำางานระหว่างกระทรวงการศึกษาฯ	 คณะกรรมการการศึกษา	 องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่	และสถานศกึษาทุกระดบั	โดยการทำางานของทกุภาคสว่นมุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั
แต่เน้นความคล่องตัวและความยืดหยุ่น	และประการที่สาม	สถานศึกษาทุกระดับมีสิทธิที่จะให้บริการ
การศึกษาตามบริบทของตนเองด้วยคุณภาพสูงสุดตามเป้าหมายของประเทศ

 2. ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยและก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  สำาหรับฟินแลนด์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นบทเรียนแห่ง
ความสำาเรจ็ของการจดัการศกึษาสำาหรบัเดก็และเยาวชน	ท่ีนานาประเทศใหค้วามสนใจเข้ามาศกึษา	วจัิย	 
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละนำาไปปรบัประยกุตก์บัการจดัการศกึษาของตน	ในการจัดการศกึษาทัง้	2	ระดับ	
มีภาพคร่าวที่จะนำาเสนอ	ดังนี้	(www.minedu.fi)

  2.1	การจัดการศึกษาปฐมวัย	
	 	 	 ก่อนหน้าปี	 ค.ศ.	 2013	 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกระทรวงพัฒนาการสังคมและสุขภาพ	 ต่อมาช่วงปลายปี	 ค.ศ.	 2012	 รัฐบาลฟินแลนด์ 
ได้พยายามมองความเป็นไปได้ท่ีจะทำาให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่เด็กทุกคนต้องเข้ารับ 
บริการเพื่อเป็นการประกันว่าเด็กในกลุ่มอายุนี้ท้ังหมดจะได้รับการศึกษาขั้นต้นที่มีมาตรฐานสูง	 
ดังนั้น	 เมื่อต้นปี	 ค.ศ.	 2013	 กระทรวงพัฒนาการสังคมและสุขภาพซ่ึงได้ร่างพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการศึกษาปฐมวัยแล้วได้ส่งต่อไปยังกระทรวงการศึกษาและวัฒธรรม	 ต่อจากนั้นรัฐบาล 
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ได้ยื่นเสนอต่อรัฐสภาและผ่านการพิจารณาให้มีผลบังคับใช้เมื่อกลางปี	 ค.ศ.	 2014	 โดย 
สาระคือ	 การจัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนาข้ึนโดยให้เป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เด็กจะมี 
ความเจริญเติบโต	 พัฒนาการ	 และการเรียนรู้ท่ีสมดุล	 โดยกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 
มีฐานมาจากความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ	 (multidisciplinary)	 ใช้งานวิจัยเป็นฐาน	 ซึ่งเป็นการทำาให้ 
เกิดความเชื่อมั่นว่าเด็กในกลุ่มปฐมวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงอย่างท่ัวถึง	 	 ปัจจุบันการบริหาร 
จัดการการศึกษาปฐมวัยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม
	 	 	 โดยภาพรวมการจัดการศึกษาปฐมวัยจำาแนกเป็น	3	แบบให้พ่อแม่เลือก	แบบแรก	คือ	
การดูแลเด็กที่บ้านโดยพ่อแม่เองตั้งแต่เด็กแรกเกิด	–	3	ปี	สำาหรับแบบแรกนั้นถือเป็นสิทธิของพ่อแม่ 
ทีจ่ะเลอืกดแูลเดก็เองทีบ่า้นจนถงึ	3	ป	ีแตเ่มือ่เด็กโตขึน้พ่อแมจ่ะเลือกทีจ่ะใหเ้ด็กไปทีศ่นูยเ์ด็กปฐมวยั
หรือไปโรงเรียนอนุบาล	แบบที่สอง	ศูนย์เด็กปฐมวัย	ซึ่งมีทั้งของเอกชนและของเทศบาล	ซึ่งปกติแล้ว 
จะดูแลเด็กอายุ	 1-5	 ปี	 และ	 แบบที่สาม	 โรงเรียนอนุบาล	 ซึ่งรับเด็กอายุ	 4-6	 ปี	 ขึ้นไปมาเรียนเพื่อ 
เตรียมตัวเข้าสู่ประถมศึกษา	แต่ปกติเด็กที่มาเรียนจะมีอายุ	6	ปี	
	 	 	 กรณีของการดูแลเด็กโดยศูนย์ปฐมวัยนั้นหากเป็นของเทศบาลเป็นการบริการแบบ
ให้เปล่า	 ส่วนหากเป็นศูนย์เอกชนหรือองค์กรอื่นๆ	 จะพิจารณาโดยผู้ให้บริการซ่ึงพ่อแม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายเอง	แต่ก็เป็นไปได้ที่พ่อแม่อาจขอรับเงินพิเศษเพื่อมาใช้จ่ายส่วนนี้
   การนำาเด็กมารับบริการการศึกษาระดับนี้อยู่ที่การ 
ตัดสินใจและความสมัครใจของพ่อแม่	 ปกติแล้วเด็กที่รับบริการ 
การศึกษาปฐมวัยจะมีช่วงอายุระหว่าง	1-3	ปี	ซึ่งถูกบังคับด้วยกฎหมาย 
ว่าเด็กเล็กจะต้องได้รับการศึกษาปฐมวัยจนกระทั่งอายุ	 3	 ปี	 เมื่ออายุ 
6	 ปีเด็กส่วนใหญ่	 ประมาณร้อยละ	 98	 จะไปเรียนที่โรงเรียนเตรียม 
ประถมศึกษา	หลักสูตรสำาหรับการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรแกนกลาง 
ของประเทศที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 ขอบเขตขั้นตำ่าของหลักสูตร 
จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยมีจำานวนชั่วโมงขั้นตำ่า	 700	 ชั่วโมงต่อปี	 
โดยผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายจัดตารางสำาหรับการศึกษาและประสบการณ์ต่างๆ	 ทั้งนี้	 ต้องมุ่งไปยัง 
การศึกษาและการสอนเพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการสมดุลและสมวัย	 สิ่งที่เป็นประเด็น 
ที่ต้องพิจารณากัน	 ได้แก่	 ภาษาท่ีใช้ในศูนย์	 โดยให้ความสำาคัญกับภาษาแม่ของเด็กที่มายังศูนย์	 
โดยปกติจะเป็นภาษาฟินนิช	 สวีดิช	 หรือทั้ง	 2	 ภาษา	 สำาหรับเด็กท่ีมีภาษาแม่นอกเหนือจากนี้ 
ทางศูนย์จะสนับสนุนให้มีการเรียนร่วมโดยใช้ภาษาหลักคู่กับภาษาแม่ของตน	 นอกจากนั้น 
ยังเปิดรับเด็กอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
   การบริการการศึกษาปฐมวัยภาครัฐอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	 สำาหรับการให้บริการนั้นอาจเป็นการบริการสำาหรับเด็กจากทุกครอบครัวหรือ 
การให้บริการเป็นกลุ่มครอบครัว	 โดยจำาแนกบริการออกเป็น	 2	 แบบ	 แบบแรก	 เป็นแบบ 
เต็มเวลาจะมีชั่วโมงบริการ	 10	 ชั่วโมงต่อวัน	 และแบบที่สอง	 เป็นบริการบางเวลา	 ให้บริการ	 
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5	 ชั่วโมงต่อวัน	 ในการเข้ารับบริการจากศูนย์จะเริ่มหลังจากที่ เด็กคลอดมาแล้วระยะหนึ่ง	 
พ่อแม่ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตนั้นจะได้รับแจ้งสิทธิเพื่อนำาเด็กมาเลี้ยงที่ศูนย์จนกว่าเด็กจะถึงวัย 
เข้าโรงเรียน	 ทั้งนี้	 พ่อแม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความจำานงก่อน	 4	 เดือน	 แต่หากพ่อแม่ที่เป็น 
ผู้เลี้ยงดูเด็กเริ่มต้นทำางานหรือศึกษาต่อจะต้องนำาเด็กมารับบริการจากศูนย์เล้ียงเด็กภายใน	 
2	 สัปดาห์	 ในศูนย์นั้นจะจำาแนกเด็กออกเป็น	 2	 กลุ่มอายุ	 กลุ่มแรก	 คือ	 อายุ	 1-2	 ปี	 และกลุ่มสอง	 
3-5	ปี	ส่วนเด็กที่อายุน้อยกว่า	1	ปี	จะเลี้ยงดูที่บ้าน
   อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นการบริการจากภาคใด	ในแง่ของคุณภาพ	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความมั่นใจว่าสามารถจะให้บริการแก่ครอบครัวจำานวนมากที่มีลูกเล็กๆ	 
ได้	 ซึ่งในการให้บริการนั้นองค์กรอาจจัดบริการเองหรือให้ผู้บริการรายอื่นรับจัดบริการแต่อยู่ 
ภายใต้การนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งบริการจะต้องท่ัวถึงและท่ีสำาคัญคือตอบสนอง
ความต้องการของครอบครัว	โดยเฉพาะการบริการในชั่วโมงที่ครอบครัวต้องการ
	 	 	 ปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งของคุณภาพการบริการ	 คือ	 บุคลากร	 ทั้งนี้	 บุคลากร 
ที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม	 โดยหากเป็นครูจะต้องได้รับปริญญาบัตรครู 
ปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยของประเทศ	 หากเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ	 ที่ทำางานอยู่ในศูนย์แต่ไม่ใช่ครู	 
คุณสมบัติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลเด็กเล็กและตามกฎหมายท่ีว่าด้วยวิชาชีพของ 
นักสังคมสังเคราะห์	 เช่น	 ผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยจะต้องมีประกาศนียบัตรด้านสังคมสงเคราะห์ 
และสาธารณสุข	 ผู้ให้บริการครอบครัวจะต้องได้รับประกาศนียบัตรสายอาชีพในการให้บริการ 
ครอบครัว	 หรือผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมอย่างน้อย	 2-3	 สัปดาห์	 โดยสรุปการศึกษาปฐมวัย 
ในศูนย์เด็กปฐมวัยของฟินแลนด์	มีลักษณะดังตาราง	4.1	

ต�ร�ง 4.1	การศึกษาปฐมวัยในศูนย์เด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ด้�น ร�ยละเอียด

การบริหารจัดการส่วนกลาง อยู่ในความรับผิดชอบกระทรวงการศึกษาและวัฒธรรม

กลุ่มอายุเด็กที่มารับบริการ 1-5	ปี

เป้าหมาย มุ่งให้เป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ให้เด็กเจริญเติบโต	
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมดุล

หลักสูตร 700	ชั่วโมงต่อปี

การนำาเด็กมารับบริการ ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจของพ่อแม่

ค่าบริการ บริการแบบให้เปล่าหรืออาจเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกรับบริการ
จากศูนย์ทางเลือก
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ด้�น ร�ยละเอียด

รูปแบบการให้บริการ เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น	 อาจเลือกรับบริการแบบเต็มเวลา
หรือบางเวลา	แต่มีทางเลือกสำาหรับพ่อแม่ที่มีความต้องการพิเศษ
คือการเลือกรับบริการจากศูนย์เอกชนหรือศูนย์ที่องค์กรภาค
ประชาชนจัดตั้ง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ 1.	ครูจะต้องได้รับปริญญาบัตรครูปฐมวัยจากมหาวิทยาลัย
2.	ผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยจะต้องมีประกาศนียบัตรชั้นสูงด้าน
สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข
3.	 ผู้ให้บริการครอบครัวจะต้องได้รับประกาศนียบัตรสายอาชีพ 
ในการให้บริการครอบครัว	 หรือผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
อย่างน้อย	2-3	สัปดาห์

   
	 	 	 ส่วนอีกแบบหนึ่งดังท่ีมีข้อมูลว่าเด็กอายุระหว่าง	 1-3	 ปี	 ส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์ 
หลังจากนั้นจะไปเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาหรืออาจเรียกว่าอนุบาลศึกษา	 
โดยจะรวมลักษณะของศูนย์ เด็กปฐมวัยกับประถมศึกษาขั้นต้นเข้าด้วยกัน	 โดยเฉพาะ 
เม่ืออายุ	 6	 ปีเด็กส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	 98	 จะไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมประถมศึกษา	 
ซึ่งเป็นการศึกษาตามสมัครใจ	 จุดประสงค์คือเพื่อให้ม่ันใจว่าจะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก 
การศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การจัดการศึกษาระดับนี้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กร 
การศึกษาส่วนท้องถ่ินท่ีต้องให้บริการเด็กท่ีมีครอบครัวอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ	 ความท้าทายของการ 
จัดการศึกษาระดับนี้	 คือ	 เด็กบางกลุ่มที่ต้องการเข้ารับการศึกษาอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย 
และมีภูมิหลังเป็นครอบครัวผู้อพยพ	 แต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะต้องจัดให้มีคุณภาพ 
ในระดับเดียวกันกับเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ	
	 	 	 สำาหรบัการศกึษาระดบันีเ้ดก็อาจไปเรยีนทัง้วนัหรอืครึง่วนัโดยมบีรกิารอาหารกลางวนั	 
บริเวณใกล้ๆ	 โรงเรียนหรือในบริเวณโรงเรียนจะมีคลินิกชุมชนให้บริการรักษาพยาบาล	ค่าบริการ 
การศกึษาระดบันีเ้ริม่ตัง้แตใ่หเ้ปลา่จนถึงคดิคา่บรกิารจากพอ่แม	่ฐานการคดิมาจากรายได้ของครอบครวั
และจำานวนชั่วโมงที่ขอใช้บริการ	ตั้งแต่ไม่เสียค่าบริการไปจนถึงประมาณ	300	เหรียญสหรัฐต่อเดือน	
แต่หากมีลูกหลายคนอัตราค่าบริการสำาหรับลูกคนต่อไปจะลดลง	 สำาหรับครูที่สอนในโรงเรียนเตรียม
ประถมศกึษาจะตอ้งจบปรญิญาตรดีา้นการอนบุาลศกึษา	หลักสูตร	3	ป	ีแมจ้ะไมใ่ชก่ารศกึษาภาคบงัคบั 
แต่เด็กส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การศึกษาระดับนี้ก่อนเข้าสู่ประถมศึกษา	 (www.minedu.fi/
export/sites)
  	 มีงานวิจัยเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ให้บริการเด็กอายุตำ่ากว่า 
3	ป	ีโดย	เรือ่งแรก	Rutanen	et	al	(2013)	ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งฟนิแลนดก์บับราซลิ	ผลการศกึษา	 
พบว่า	 ทั้ง	 2	 ประเทศมีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมภูมิเพื่อสิทธิเด็ก	 แต่จุดแข็งของฟินแลนด์ 
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คือ	 เป็นบริการให้เปล่า	 จัดการศึกษาทั่วประเทศด้วยคุณภาพ 
เดียวกัน	 ไม่มีการกีดกันผู้รับบริการไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใด	 
และการเลี้ยงดูเด็กเองท่ีบ้านถือเป็นสิทธิของพ่อแม่	 ขณะท่ี 
การส่งเด็กเล็กมาที่ศูนย์ถือเป็นบริการที่ต้องได้รับตามสิทธิ 
ทั่วไปและต้องได้รับอย่างท่ัวถึง	 เร่ืองท่ีสอง	 เป็นงานวิ จัย 
ท่ีศึกษาถึงคุณภาพครูปฐมวัย	 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่า 

ครูเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระดับของฟินแลนด์	 โดย	 Happo,	 
Maatta,	 &	 Uusiautti	 (2013)	 ได้วิเคราะห์ปัจจัยของความชำานาญการในงานของครูปฐมวัย	 
ในบริบทของฟินแลนด์	 ความชำานาญการนั้นถูกนิยามว่า	 เป็นครูที่มีทักษะและความรู้ระดับ 
สูงสุดในการดูแลเด็กปฐมวัย	 ใช้ทักษะความรู้น้ันอย่างเต็มที่ในการทำางานประจำาวัน	 และวิธีการ 
ปฏิบัติงานถือเป็นแบบปฏิบัติที่ดีเลิศในการทำางาน	 โดยเลือกศึกษาครูจำานวน	 80	 คนของ 
ศูนย์เด็กปฐมวัย	 เครื่องมือเป็นแบบสอบถามการรับรู้ตนเอง	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ปัจจัยแรก	 
ได้แก่	 การศึกษาและการได้รับสารสนเทศในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็นปัจจัย 
ที่สำาคัญที่สุด	 ครูปฐมวัยจะต้องทำางานโดยมีีความรู้ เชิงทฤษฎีเป็นฐาน	 ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วย	 การศึกษา	 การศึกษาพิเศษ	 นโยบายสังคม	 จิตวิทยา	 
การศึกษาผู้ ใหญ่ 	 และประวัติศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรม	 นอกไปจากนั้นยังต้องเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องด้วยตนเองผ่านสื่อ	 เช่น	 นิทาน	 ละคร	 บทความ	 และงานวิจัยร่วมกับการทำา 
กิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือส่งเสริมการทำางานของตน	 เมื่อวิ เคราะห์ย่อยลงไป	 พบว่า	 ครูได้พัฒนา 
ความชำานาญการอย่างต่อเ น่ืองของตนผ่าน	 3	 วิธี 	 วิธีแรก	 
ศึกษาเป็นรายวิชาหรือรายเรื่องที่ตนเองสนใจและต้องได้รับ 
การพัฒนา เพิ่ ม เติ ม 	 วิ ธี ที่ สอง 	 ศึ กษาใน เรื่ อ งที่ เป็ นพลั ง 
ขับ เคลื่ อนหรื อแรงผลั กของสั งคม เพื่ อหา เครื่ อ งมื อหรื อ 
วิธีการใหม่ในการทำางาน	 และวิธีที่สาม	 ศึกษาคู่ขนานไปกับ 
คนอ่ืนๆ	 ทั้งในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กรเพื่อให้ตนเอง 
มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย	 ปัจจัยที่สอง	 ได้แก่	 ประสบการณ์การทำางาน	 สำาหรับข้อนี้ 
หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลทำางานมิได้ เกี่ยวกับอายุงาน	 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้อง 
กับความกล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทาย	 ซ่ึงเมื่อสะสมกันจะกลายเป็น 
ส่วนหน่ึงของความชำานาญการ	 นอกไปจากนั้นการทำางานอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้ชำานาญการด้านอ่ืนๆ	 ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 	 อันจะเป็นการช่วยให้ 
ความชำานาญการของตนเข้มข้นขึ้น	 ปัจจัยที่สาม	 ได้แก่	 ภูมิหลังและประสบการณ์สังคม 
ของครู	 ในข้อนี้พบว่า	 การมีชีวิตครอบครัวที่ เป็นสุขทั้งในช่วงที่ เป็นเด็กและครอบครัวของ 
ตนเองในปัจจุบันเป็นตัวเอื้อสำาหรับความชำานาญการ	 เนื่องจากช่วยให้พูดคุยกับพ่อแม่และ 
ดูแลเด็กได้อย่างเข้าใจ	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มารับบริการ	 แต่สำาหรับผู้มีภูมิหลังและ 
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ประสบการณ์สังคมท่ีไม่ราบรื่น	 การผ่านความทุกข์ยากก็กลายเป็นเหตุหนึ่งที่ช่วยให้การรับมือ 
กับปัญหาในงานได้ดีขึ้นเช่นกัน	 และปัจจัยสุดท้าย	 เจตคติต่องาน	 ปัจจัยสุดท้ายนี้	 พบว่า	 ประมาณ 
ร้อยละ	 50	 ของกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเจตคติมีผลต่อกลวิธีที่ใช้ในการทำางาน	 และการที่จะมี 
เจตคติเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนตน	 และวิธีที่ใช้มองสิ่งใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นร่วมกับความสนใจ 
ส่วนตัว	 ส่วนที่ตรงกัน	 คือ	 ครูชำานาญการมีความเต็มใจและความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำางาน	 และถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความชำานาญการ 
ตามลำาดับ	 และเรื่องท่ีสาม	 เป็นความคิดเห็นของกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา 
ที่เข้ามาทำาข่าวการจัดอนุบาลศึกษาของฟินแลนด์	 ซึ่งประเด็นสำาคัญของการเสนอข่าว	 คือ	 
ในชั้นอนุบาลการจัดการเรียนรู้เป็นแบบการเล่นเป็นสำาคัญ	 (play-based	 learning)	 แต่จาก 
การศึกษาสมรรถนะของเด็กโตไม่พบว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนด้อยลง	 นอกจากนั้น	 
จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยังพบว่า	 ฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชน 
มีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงที่สุดในโลก	 แต่ถึงกระนั้นมิได้หมายความว่าโรงเรียนอนุบาล 
จะไม่สอนการอ่าน	 ครูจะสอนการอ่านหากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กหลังจากที่ได้คุยกับ 
ผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนเพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ของเด็กคนนั้นแล้ว	 (Erbentraut,	 2015	 
cited	in	www.huffingtonpost.com)

  2.2	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์เป็นการศึกษาให้เปล่าจำานวน	9	ปี	จัดสำาหรับกลุ่ม 
ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง	7-16	ปีโดยประมาณ	และอาจเรียนต่ออีก	1	ปี	หากมีความต้องการ	ในหัวข้อนี้ 
จะไดส้รปุภาพครา่วของการจดัการศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ดงันี	้(http://www.infopankki.fi/;	
http://www.minedu.fi/	;	http://www.oph.fi/)
	 	 	 2.2.1	ลักษณะทั่วไป	
   	 โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าเป็นโรงเรียนแบบประสม	 
(comprehensive	 school)	 ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา	 (alakoulu)	 
ร่วมกับมัธยมศึกษา	 (yläkoulu)	 โดยประถมศึกษาเริ่มจากเกรด	 1-6	 ขณะที่มัธยมศึกษาเริ่มจาก	 
เกรด	 7-9	 เป้าหมายของการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 คือ	 การสนับสนุนให้ผู้เรียนเติบโตเป็นมนุษย์และ 
เป็นพลเมืองที่มีจริยธรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมทั้งมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ 
ชีวิต	 หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	 โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสูงรูปแบบ
เดียวกันทั่วทั้งประเทศ
	 	 	 	 	 ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนทุกโรงในฟินแลนด์จะจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรแกนกลาง	 ซึ่งประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์	 และสาระหลักของสาระวิชาแตกต่างกัน	 
การจบการศึกษาตามหลักสูตรจะไม่ได้วุฒิบัตรใดๆ	แต่การจบจากโรงเรียนสามารถทำาให้เข้าศึกษาต่อ
ในการศึกษาระดับสูงขึ้น	ทั้งนี้	ผู้เรียนที่จบการศึกษา	9	ปีแล้ว	สามารถศึกษาต่ออีก	1	ปี	ตามสมัครใจ
เพ่ือช่วยและกระตุ้นใหต้นเองสามารถศกึษาต่อในการศกึษาขัน้สงูตอ่ไปไดส้ะดวกขึน้	(http://www.oph.fi/)
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	 	 	 2.2.2	การเข้าโรงเรียน
	 	 	 	 ในการเริ่มต้นเข้าศึกษาในปีแรก	 โรงเรียนจะไม่คัดเลือกผู้เรียน	แต่ผู้เรียนจะถูก
จดัสรรให้ไปเรยีนในโรงเรยีนใกลบ้า้น	แตก่อ็าจมบีางครอบครวัทีส่ามารถเลอืกโรงเรยีนไดโ้ดยมเีงือ่นไข
ที่เข้มงวด	 เด็กจะต้องเข้าเรียนโดยผู้ปกครองนำามา	 ซ่ึงเทศบาลจะยื่นหนังสือแจ้งเร่ืองการเข้าศึกษา 
ภาคบงัคบัไปยงัผูป้กครองในชว่งเริม่ตน้ของแตล่ะป	ีขอ้มลูท่ียืน่คอืรายชือ่โรงเรียนในท้องถ่ินท่ีปกติแล้ว
จะอยูใ่กลบ้า้นทีส่ดุ	พอ่แมส่ามารถเลอืกสง่ลกูไปยงัโรงเรยีนอืน่ทีน่อกเหนอืโรงเรยีนใกลบ้า้นไดแ้ตก่เ็ปน็
ไปได้ยาก	 ส่วนใหญ่พ่อแม่จะสมัครให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนด้วยตนเอง	 แต่บางเทศบาลสามารถสมัคร
เรียนให้ลูกทาง	online	ได้	ช่วงเวลาการรับสมัครจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของปี	ปกติแล้วคือเดือนมกราคม
	 	 	 	 	 นอกจากเด็กสามารถจะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกระแสหลักแล้ว	 พ่อแม่ 
ยังสามารถนำาเด็กไปเข้าโรงเรียนเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนเอกชน	 โรงเรียนเหล่านั้น 
อาจจดัสอนพเิศษในวชิาเฉพาะเหลา่นี	้เชน่	ศลิปะ	ดนตร	ีกฬีา	ภาษา	โรงเรยีนนานาชาตซิึง่มอียูจ่ำานวนมาก 
ในเมืองใหญ่ซึ่งจัดสอนด้วยภาษาต่างประเทศ	 และโรงเรียนที่ใช้กลยุทธ์เฉพาะอย่างในการจัด 
การเรียนการสอน
		 	 	 2.2.3	การบริการแบบให้เปล่า
	 	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า	 ท่ีรวมถึงตำารา	 ส่ือ 
การเรียน	 เครื่องมือที่จำาเป็นสำาหรับการเรียน	 รวมทั้งอาหารกลางวัน	 นอกไปจากนั้นยังมีบริการ 
สุขภาพและสงเคราะห์แบบให้เปล่าด้วยเช่นกัน	 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการแนะแนว	 
การสนับสนุนในการเรียนรู้	 และการทำางานต่างๆ	 รวมไปถึงความต้องการอื่นๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้น	 
1	 ปีการศึกษาจะมีวันทำางาน	 190	 วัน	 เริ่มจากกลางเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดในต้นเดือนมิถุนายน	 
วันหยุดภาคฤดูร้อนประมาณ	 60	 วัน	 เครือข่ายของโรงเรียนแบบประสมครอบคลุมไปทั่วประเทศ	 
การจัดการศึกษาสามารถจัดได้ในโรงเรียนข้างๆ	 หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงทำาให้เด็กใช้เวลา 
เดินทางสั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้	
	 	 	 	 ปกติแล้วภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาฟินนิชหรือ 
สวีดิช	 แต่ก็พบว่ามีผู้เรียนประมาณร้อยละ	 5	 ที่มีภูมิหลังเป็นครอบครัวอพยพที่มีภาษาแม่เป็น 
ภาษาอื่นๆ	ซึ่งทางโรงเรียนต้องหาวิธีการสนับสนุนทุกทางเพื่อให้สามารถเรียนในโรงเรียนได้	
	 	 	 2.2.4	ครูมีคุณภาพสูง	
	 	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นแบ่งเป็นเกรดหรือชั้น	 เกรด	 1-6	 ปกติแล้วจะสอน 
โดยครูประจำาช้ันตั้งแต่เกรด	 7-9	 จะสอนโดยครูเฉพาะวิชา	 ครูจะต้องเลือกวิธีสอนที่ทำาให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์การเรียนที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง	 ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางนั้นจะมีการชี้แนะ 
การเลือกวิธีสอน	 สำาหรับวัสดุการเรียนรู้ต่างๆ	 นั้นส่วนใหญ่จะผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสื่อ	 โรงเรียน	 
และครูตัดสินใจว่าจะใช้สื่ออะไรและตำาราใด	 ซึ่งเป็นไปในทำานองเดียวกันกับการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	
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   2.2.5	การบริหารจัดการ	และการเงิน
	 	 	 	 ปกตอิงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายทีจ่ะบรหิารจดัการ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดของประเทศโดยปรับให้คล่องตัวตาม
บริบทของท้องถิ่น	 แต่หากเป็นเอกชนซึ่งต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จัดจะต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐ	แต่ก็ต้องดำาเนินการภายใต้หลักสูตรแกนกลางเดียวกัน	สำาหรับเรื่องของงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานจำาแนกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 จากรัฐบาลกลางและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
โดยที่รัฐบาลกลางจะโอนยอดงบประมาณที่จัดสรรแล้วมายังท้องถิ่น	ซึ่งการโอนเงินนี้อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง	 ผู้จัดการศึกษาในโรงเรียนจะมีหน้าท่ีตัดสินใจในการใช้งบประมาณ 
กลางที่ได้จากรัฐ	 งบประมาณอีกส่วนท่ียังไม่ได้รับการจัดสรร	 เช่น	 งบสนับสนุนสำาหรับเด็กที่มา
จากครอบครัวผู้อพยพ	 เงินส่วนนี้กระทรวงการศึกษาและวัฒธรรมจะจัดสรรให้	 นอกจากน้ัน 
กระทรวงการศึกษาและวัฒธรรมยังจัดการระดมทุนสำาหรับผู้ให้บริการการศึกษาเอกชน	 และการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในต่างประเทศด้วย
	 	 	 2.2.6	การจบการศึกษาและการศึกษาต่อ	
	 	 	 	 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละปี	เด็กจะได้รับเกรดแบบประมาณค่า	10-4	เกรด	
10-9	หมายถึง	น่าพอใจมาก	8-7	หมายถึง	ดี	6	หมายถึง	พอใจ	5	หมายถึงผ่าน	4	หมายถึง	ตกหรืออ่อน	 
แต่ปกติแล้วเกรด	5	เป็นขั้นตำ่าสุดของเกรดที่ให้ผ่าน	สำาหรับเด็กที่จบเกรด	9	แล้วก็จะได้รับเกรดพิมพ์ 
ไว้ด้านล่างของใบวุฒิบัตรพร้อมคำาอธิบาย	 เด็กสามารถนำาใบจบการศึกษานี้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อ 
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นทั้งที่เป็นสายสามัญและสายอาชีพหรือเข้าสู่การทำางานโดยตรง	
   	 มนีกัการศกึษาจากหลายประเทศสนใจการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของฟินแลนด์	
เนื่องจากมีลักษณะที่ต่างไปจากประเทศอื่น	เช่น	ในระดับประถมศึกษา	การจัดการเรียนรู้จะเน้นไปที่
การเลน่	ดงัน้ัน	กจิกรรมในโรงเรยีนจงึเปน็ฐานการเลน่ทีเ่ปน็การปัน้หรอืงานศลิปะสรา้งสรรค	์มากกวา่
จะเปน็การเรยีนอา่นเขยีน	โดยการเลน่นีเ้องทีค่รจูะเชือ่มโยงเขา้กบัการเรยีนรู	้Korpela	(2011	cited	in	
finland.fi/life-society)	ไดศ้กึษากจิกรรม	1	วนัภายในโรงเรียนประถมศกึษาตอนต้น	(เด็กอาย	ุ7-13	ป)ี	 
พบลักษณะดังนี้	
	 	 	 	 (1)	เปิดมิติสังคม	แสงสว่าง	และพื้นที่
	 	 	 	 	 ในโรงเรยีนเดก็จะเรยีกชือ่จรงิของคร	ูและเลน่กนัในพืน้ทีม่แีสงสวา่ง	วสัดตุา่งๆ	 
เต็มไปด้วยสีสัน	ต่างไปจากชั้นเรียนปกติ	ชั้นเรียนจะมีมุมปฏิบัติการสำาหรับเด็กได้ทดลองฉีก	ปะ	ตัด	 
ปั้น	ดนตรี	ละคร	วิทยาศาสตร์	และสิ่งแวดล้อม	รวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายและมุมหนังสือ	
	 	 	 	 	 (2)	เรียนอย่างกระฉับกระเฉง
     ในชั้นเรียนเด็กจะเรียนบทเรียนบางส่วนมาจากที่บ้าน	 สำาหรับบทเรียน 
ทีส่อนกันทีโ่รงเรยีน	ไดแ้ก	่ภาษา	คณติศาสตร	์และวชิาอืน่ๆ	โดยเด็กจะต้ังเปา้หมายการเรียนแตล่ะสปัดาห ์
ของตนกับครู	 และเลือกงานที่ต้องทำาตามระดับความเร็วของตนเอง	 บางกลุ่มจะเรียนรู้ด้วยกัน 
ผา่นการปฏิบตักิารในเรือ่งทีต่นสนใจ	ในชัน้เรยีนจะไมม่เีวลาทีจ่ดัไวใ้หท้อ่งจำา	เดก็จะเดนิไปรอบๆ	หอ้ง	 
เก็บข้อมูลข่าวสาร	 ถามคำาถามครู	 ร่วมมือกับเพื่อนคนอื่นๆ	 และอาจพักผ่อนบนโซฟาได้เป็นระยะ	 
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บรรยากาศในชั้นเรียนกระฉับกระเฉง	ครูจะไม่ใช้อำานาจแต่ก็ไม่ปล่อยให้ชั้นเรียนไร้ระเบียบ
	 	 	 	 	 (3)	เรียนรู้ผ่านการกระทำา
	 	 	 	 	 	 แต่ละบทเรียนจะจัดเวลาไว้ให้ประมาณ	 90	 นาที	 ใน	 30	 นาทีแรก 
เด็กจะออกไปเล่นในสนามไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร	 โดยเล่นกีฬาตามฤดูกาล	 บางโรงเรียน 
จะมีกลุ่มผู้เรียนแบบคละชั้น	 ในแต่ละกลุ่มจะมีการยอมรับความแตกต่างระหว่างวัย	 และไม่มี 
การเปรียบเทียบผลการเรียน
	 	 	 	 	 (4)	มองโลกกว้าง
     หลักสูตรการเรียนที่ออกแบบไว้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำางานบ้าน 
นัน่หมายความวา่	เดก็จะรูจ้กังานบา้นตัง้แตเ่ริม่ตน้เรยีนหนังสือ	โดยผลัดเปล่ียนการทำางานเปน็กลุ่ม	งานบา้น 
ในที่นี้นอกจากงานในบ้านแล้ว	ยังหมายถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม	พืชผัก	ขยะ	การใช้ของซำ้า	สวนหรือ 
ท่ีเลีย้งสตัวน์ำา้	ภายใตก้ารสนบัสนนุ	และชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีค่นอืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชค่ร	ูซึง่ถอืวา่ตอ้งมสีว่นชว่ย 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 ในแต่ละปีผู้เรียนแต่ละคนจะต้องมีหัวเรื่องสำาหรับศึกษาของตนเอง	 หัวเรื่องอาจ
เป็นสหวิทยาการหรือเจาะลึกลงไปในสาระวิชาก็ได้	 โดยในแต่ละปีเด็กแต่ละคนจะมีหัวเร่ืองในการ
เรียนรู้ต่างกันออกไป
	 	 	 	 	 (5)	บริการอาหาร
	 	 	 	 	 อาหารในโรงเรยีนเปน็การบริการใหเ้ปล่า	โดยจะมอีาหารแปง้	เนือ้	พร้อมกบั 
สลดัผกั	ขนมปงัและนม	สำาหรบัปรมิาณอาหารของเดก็แตล่ะวยัจะแตกตา่งกนัออกไปตามความตอ้งการ
ที่ควรได้รับ	หรือตามเงื่อนไขด้านสุขภาพหรือศาสนา	
	 	 	 	 	 (6)	จัดเวลาสนุก
	 	 	 	 	 ปกติโรงเรียนจะเลิกประมาณบ่าย	 2	 โมง	 แต่พ่อแม่ชาวฟินแลนด์นั้น 
มักจะทำางานเต็มเวลาทั้งคู่	 และเด็กก็ไม่อยากถูกทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียว	 ด้วยเหตุนี้ในท้องถิ่นจึงจัดให้มี 
สนามเด็กเล่นที่ใกล้โรงเรียนและสามารถเดินทางได้โดยสะดวก	 สนามเด็กเล่นของเด็กจะเป็น 
บริเวณพักผ่อนขนาดใหญ่	 มีทั้งส่วนที่เป็นสนามเล่นและส่วนที่มีอุปกรณ์สำาหรับเล่นเกมต่างๆ	 
โรงเรียนจะเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการหรือกลุ่มสนใจสำาหรับเด็กและขายอาหารว่างราคาถูก 
สำาหรับเด็กที่ต้องการ	 ในสนามจะมีผู้ดูแลความปลอดภัย	 ส่วนการเล่นในสนามนั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย	 
หลังจาก	4	โมงเย็นไปแล้วสนามเด็กเล่นจะเปิดปิดเป็นระยะเพื่อให้พ่อแม่มารับเด็ก	
	 	 	 	 ในปี	ค.ศ.	2013	Huizenga	(2013)	ได้ศึกษาบรรยากาศระดับมัธยมศึกษา 
ในฟินแลนด์	 และใช้การสังเกตร่วมกับการพูดคุยกับนักศึกษา	 ชั่วโมงเรียนจะเริ่มเวลา	 8.15	 น.	 
ในตอนเช้า	 และเรียนสัปดาห์ละ	 5	 วัน	 ปกติแล้วผู้เรียนจะเรียนคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ	 
1-2	 ภาษา	 และอาจมีโอกาสได้เรียนสังคมศึกษาด้วย	 พลศึกษาจัดเป็นวิชาบังคับที่ต้องลง	 2	 วิชา 
ในปีแรก	 ต่อมาจะเป็นวิชาเลือก	 ครูจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และท้าทายกันและกัน 
ระหว่างวิชาแต่ละวิชาเด็กจะมีช่วงเวลาพักท่ีนานกว่าและสามารถไม่เข้าชั้นเรียนที่ไม่อยากเรียน	 
โดยจะนั่งคุยและเล่นกับเพื่อนเพื่อรอเรียนวิชาถัดไปด้วยท่าทีผ่อนคลาย	
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	 	 	 	 	 วันหนึ่งๆ	 เด็กอาจเรียนได้มากถึง	 4-5	 วิชา	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของ
เด็กเองว่าต้องการจะเรียนอะไรอย่างไร	 และหากเรียนไปแล้วสอบ	 แต่ผลสอบออกมาไม่น่าพอใจคือ 
ไม่ได้แสดงถึงความก้าวหน้าก็สามารถลงสอบใหม่ได้	 สำาหรับในเรื่องการบ้านนั้น	 พบว่าขึ้นอยู่กับวิชา	
แต่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กว่าจะใช้เวลานานเท่าใดในการทำาการบ้าน	 ทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าโรงเรียนจะไม่มีกฎ
ระเบียบใดๆ	 แต่เมื่อถามผู้เรียนกลับได้รับคำาตอบว่าโรงเรียนเรามีกฎแน่ๆ	 แต่ยังไม่เคยเห็น	 เท่าที่ใช้ 
ชีวิตอยู่ในโรงเรียนรู้สึกพึงพอใจ	 หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผู้เรียนสามารถเข้าไปคุยกับครูหรือครูใหญ่ได้	
ปกติแล้วผู้เรียนและครู	ผู้เรียนกับผู้เรียนจะยอมรับนับถือกัน	ทำางานและเรียนรู้ไปด้วยกัน	
	 	 	 	 	 โรงเรียนให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนมาก	 และผู้เรียน 
ก็มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับสูง	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Jarvinen;	 Karsikas,	 &	 
Hintikka	 (2007)	 ที่ศึกษาพบว่า	 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของฟินแลนด์กระตุ้นให้ผู้เรียน 
เป็นนวัตกร	 เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปในกระบวนการของการเกิดเทคโนโลยี	 
โดยเรียนรู้แบบโครงงาน	 เริ่มจากการออกแบบ	ผลิต	 และใช้	 ผลที่เกิดขึ้น	 คือ	 (1)	 มีต้นแบบที่แปลกใหม่ 
และสร้างสรรค์	(2)	ประยุกต์เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้ในชีวิตประจำาวัน	(3)	ใช้ในการแข่งขัน	
และ	(4)	เป็นสิ่งประดับหรือเพื่อความสนุก	
	 	 	 	 	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง	 ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าผู้ปกครองจะ
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของตน	 ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าตนต้องการอะไรในอนาคต	 ในทาง 
ตรงข้ามผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยทำางานร่วมกับครูและผู้บริหาร	 ผู้บริหาร 
และครูก็จะมาพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เรียนอีกต่อหนึ่ง	 ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ครูกับผู้เรียนเป็นไปในเชิงบวก	 แม้ว่าครูและพ่อแม่จะไม่แสดงความคาดหวังในตัวของผู้เรียน 
ชัดเจน	 แต่ผู้เรียนรับรู้ได้ว่าท้ังครูและพ่อแม่คาดหวังในตัวผู้เรียนระดับสูง	 และผู้เรียนเองก็มี 
แรงจูงใจภายในที่จะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความคาดหวังระดับสูงเช่นกัน
	 	 	 	 	 เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเร่ืองของพฤติกรรมเส่ียง	 โดยเฉพาะในเร่ืองส่ิงเสพติด	 
แอลกอฮอล์	 และเพศ	 เนื่องจากผู้เรียนอยู่ในวัยรุ่น	 ซ่ึงจากคำาตอบ	 พบว่า	 ในโรงเรียนจะไม่พบว่า 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยเหตุที่มีการศึกษาถึงการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงเหล่านี้ในโรงเรียน	 
แต่เมื่อเด็กพ้นออกไปจากโรงเรียนก็ยังพบได้บ้างว่ามีเด็กบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยง	 สิ่งที่ไม่พบเลย 
ทั้งในและนอกโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ	 คือ	 การรังแกกันระหว่างผู้เรียน	 เพราะถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ	แต่อาจพบบ้างในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 3. หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รจัดก�รเรียนรู้

  ตอนน้ี	เป็นการนำาเสนอหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการจดัการเรยีนรูก้อ่น
การปรับหลักสูตรและหลังการปรับหลักสูตร	ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม	ค.ศ.	2016
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	 	 3.1	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 3.1.1	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการปรับหลักสูตร
	 	 	 	 สำาหรบัฟนิแลนดห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานถอืวา่มบีทบาทสำาคญั
อย่างยิ่งสำาหรับระบบการศึกษาของประเทศ	 เนื่องจากใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนและบริหาร
จดัการการศกึษาและแนะแนวการเรยีนการสอนในระดบัพืน้ฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	(Vitkka	&	 
Hurmerinta,	2011)	การเปลีย่นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดขึน้และตัง้มัน่อยูไ่ม่
ไดห้ากโรงเรยีนไมม่ัน่คง	และไมส่ามารถนำาหลกัสตูรแกนกลางทีอ่อกแบบไวไ้ปสู่การปฏบิติัอยา่งทัว่ถงึ 
และมีคุณภาพ	 ในการพัฒนาหลักสูตรทุกครั้งนอกจากจะให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบทั่วไปของ
หลักสูตรแล้ว	สิ่งที่ต้องทำาให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ	คือ	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	และการแนะแนวหลักสูตร
ระบบการพัฒนาหลักสูตรของฟินแลนด์มีฐานอยู่บนแนวคิด	3	ประการ	ได้แก่	(1)	บริหารจัดการโดย 
มุง่เปา้หมายทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายและในหลกัสตูรแกนกลางของประเทศ	(2)	ใหค้วามคลอ่งตวัขององคก์ร
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา	 โดยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและเอกสารหลักสูตรระดับท้องถิ่น	 และ	
(3)	ใชค้รใูนฐานะผูช้ำานาญการทีม่คีณุคา่ดา้นพฒันาหลกัสตูรฐานโรงเรยีนในฐานะเปน็แหลง่ของกลวธิทีี่
หลากหลายของการทำางานโรงเรยีน	(The	Finnish	National	Board	of	Education,	2011)	จากฐานคดิ 
ดังกล่าวจึงทำาให้หลักสูตรแกนกลางมีบทบาท	2	แบบ	โดยแง่หนึ่งเป็นเอกสารสำาหรับการบริหารและ
อำานวยการ	ส่วนในอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องมือสำาหรับครูในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ของตน
     ระบบอำานวยการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นพื้นฐานของพระราชบัญญัติและ 
พระราชกฤษฎกีาของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เนือ่งจากเปน็เครือ่งมอืในการกระจายการปฏบิตั	ิและเชือ่มโยง 
การปฏิบัติในระดับต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 และเชื่อมโยงเข้ากับการฝึกหัดครู	 ทรัพยากรทางการศึกษา	
หลักสูตรท้องถิ่น	 และการสอนและการศึกษาในโรงเรียน	 หลักสูตรแกนกลางเดิมได้กำาหนดให้ผู้เรียน
ต้องเรียนเนื้อหาแยกเป็นรายวิชา	จำานวน	18	รายวิชา
	 	 	 	 คุณภาพของหลักสูตรแกนกลางเห็นได้ชัดจากผลการทดสอบนานาชาติของ 
ผู้เรียนในผลการสอบ	 PISA	 ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี	 ค.ศ.	 2000	 ผู้เรียนจากฟินแลนด์มีคะแนน 
เฉลี่ยสูงเป็นอันดับ	 1	 ในบรรดาประเทศที่เข้าสอบ	 และได้ครองอันดับ	 1	 ต่อมาอีก	 2	 คร้ัง	 
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 เกิดขึ้น	 ฟินแลนด์เริ่มให้ความสนใจต่อการปรับหลักสูตร	 
เหตุผลหลักของการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของฟินแลนด์	 คือ	 โลกกำาลังเปลี่ยนแปลง 
และทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงล้วนเชื่อมโยงกับโรงเรียน	 ดังนั้น	 การพัฒนาสมรรถนะและการตั้ง 
คำาถามถึงความหมายของสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทำาในอนาคตโดยใช้ความรู้ข้ามศาสตร์แบบสหวิทยาการ 
จึงกลายมาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งใหม่นี้	(Halinen,	2014)	
	 	 	 3.1.2	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง
	 	 	 	 	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 2014	 คณะกรรมการการศึกษาแห่งฟินแลนด์ได้พัฒนาหลักสูตร 
แกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งล่าสุด	 โดยพัฒนามาจากหลักสูตรแกนกลางหลายฉบับ	 และ 
พร้อมที่จะนำาสู่การปฏิบัติในเดือนสิงหาคม	 ค.ศ.	 2016	 หลักสูตรฉบับใหม่นี้เน้นไปยังความสุขใจ 
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ในการเรียนรู้และบทบาทที่กระตือรือร้นของผู้เรียน	 การสอนเนื้อหาวิชายังไม่ได้ยกเลิกแต่มี 
การเปลี่ยนแปลงบางประการในวัตถุประสงค์	 เนื้อหาหลัก	 กลวิธีจัดการเรียนการสอน	 หลักการ 
ประเมินผู้เรียน	 การศึกษาพิเศษ	 การแนะแนว	 รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้	 โดยมี 
ประเด็นหลักที่น่าสนใจ	ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	ภูมิหลังของการปรับหลักสูตร
	 	 	 	 	 ความก้าวหน้าของโรงเรียนและการมีสิ่งแวดล้อมแบบเปิด	 ก่อให้เกิด 
ความจำาเป็นที่ต้องปรับแนวคิดของหลักสูตรเสียใหม่	 เป้าประสงค์แบบกว้างของหลักสูตร 
จะเป็นการประกันการศึกษาท้ังระบบของฟินแลนด์ว่ามีคุณภาพ	 และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
ได้เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ	(Sahlberg,	2015)
	 	 	 	 	 ในการปรบัหลกัสตูรแกนกลางของการศกึษาขัน้พ้ืนฐานนัน้ลักษณะเด่นคอื	 
มอบอำานาจหน้าที่การตัดสินใจให้กับระดับท้องถิ่น	รูปแบบนี้จะยอมให้ครูและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลายกลุ่มเข้ามาร่วมในกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตร	(Halinan,	Hopala	&	Jaaskelainen,	 
2013)	 ลักษณะสำาคัญในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร	 ประกอบด้วย	 (1)	 นำาโครงสร้าง	 วัตถุประสงค์	 
ชั่วโมงเรียน	 หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถ่ิน	 แนวคิดในการเรียนรู้	 การสนับสนุนการเรียนรู้	 
และวิชาต่างๆ	 ที่สอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานมาพิจารณา	 (2)	 นำาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง 
หลายฉบับมาพิจารณาควบคู่กัน	 และขณะเดียวกันก็ให้เทศบาลและโรงเรียนในพื้นที่นำาเอา 
หลักสูตรท้องถิ่นทั้งหมดมาพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง	และ	(3)	กำาหนดกลุ่มทำางาน 
แต่ละกลุ่ม	 ประกอบด้วย	 นักบริหารการศึกษา	 นักวิจัย	 และครู	 การเตรียมพัฒนาหลักสูตร 
เป็นการทำางานแบบปฏิสัมพันธ์	 กล่าวคือ	 นักการศึกษาทั้งหมดทุกระดับจะต้องป้อนข้อมูลให้แก่
กันและกัน	 และกระตุ้นให้นำาผู้เรียนและผู้ปกครองเข้ามาร่วมในกระบวนการด้วย	 (OPS	 2016	 –	 
Renewal	 of	 the	 core	 curriculum	 for	 pre-primary	 and	 basic	 education	www.oph.f)	 
ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาหลักสูตรของ 
ประเทศอื่นๆ	(Sahlberg,	2015)
	 	 	 	 	 (2)	เป้าหมายที่เป็นอุดมคติและวัตถุประสงค์ของการปรับหลักสูตร
     หลักสูตรแกนกลางของฟินแลนด์ได้กำาหนดเป้าหมายสูงสุดที่เป็น 
อุดมคติของหลักสูตรไว้ดังนี้	 (1)	 ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างพ่อแม่เพื่อสนับสนุนเงื่อนไขที่จำาเป็น 
ของการศึกษา	สุขภาพ	ความปลอดภัยและสุขภาวะ	(2)	การศึกษาต้องมุ่งไปที่การแสวงหาความจริง	 
ความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม	 การรู้จักสิทธิ	 รับผิดชอบต่อการเลือกและการกระทำาของตนเอง	 
(3)	 บริการผู้เรียนมุ่งเน้นไปยังสุขภาวะภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา	 โดยระบุปัญหาและวิธีการ 
ช่วยเหลือปัญหาในการเรียนรู้และปัญหาอื่นๆ	 ของผู้เรียนตั้งแต่ต้น	 (4)	 ผู้เรียนต้องเข้าไปมีส่วน 
ในการสนับสนุนสุขภาวะของชุมชนท่ีตนเองทำางานและใช้ชีวิตอยู่	 และ	 (5)	 สร้างความนับถือตนเอง 
ให้ผู้เรียนในระดับเข้มข้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะตน
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	 	 	 	 	 สำาหรบัวตัถปุระสงคข์องการปรบัหลกัสตูรประกอบดว้ย	(1)	สรา้งจดุแขง็ 
ให้แก่การศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน	 และพัฒนาหลักสูตรทั้งคู่ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 (2)	 กำาหนดค่านิยมและหลักการทางการศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นฐานสนับสนุน 
การเจริญเติบโตของผู้เรียนให้มีความถนัดหลากหลาย	สร้างความแกร่งให้กับเอกลักษณ์	และใช้วิธีการ 
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการที่ยั่งยืน	 (3)	 ระบุวัตถุประสงค์ที่มีฐานบนสมรรถนะที่ต้องการ 
ในอนาคต	 สร้างความเข้มข้นในการร่วมกันระหว่างวิชาต่างๆ	 (4)	 สร้างความแกร่งให้กับเงื่อนไข 
ที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสิ่งแวดล้อมของการปฏิสัมพันธ์	 (5)	 จัดเนื้อหาการศึกษา 
ให้มีโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นในสาระสำาคัญ	 (6)	 สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ท้องถิ่น	 (7)	 กระตุ้นให้ผู้จัด 
การศึกษาบูรณาการงานเข้ากับหลักสูตรด้วยพัฒนาการเชิงกลยุทธ์	 (8)	 สร้างสรรค์เว็บเพจที่ยืดหยุ่น
เพื่อเป็นเครื่องมือหลักสูตรสำาหรับโรงเรียนและผู้จัดการศึกษา
	 	 	 	 	 (3)	ความรู้และสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
	 	 	 	 หลักสูตรแกนกลางมีฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ต้องเป็น 
ประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวก	 การทำางานร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์กันเท่าๆ	 กับการมีกิจกรรม 
สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	ดังนั้น	ความรู้และสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาจึงต้องปรับใหม่	ประการแรก	 
เป็นความรู้ที่ได้มาจากเน้ือหาวิชาซึ่งสัดส่วนของวิชาถูกปรับใหม่	 เนื้อหาของแต่ละวิชาจะถูกลดลง	 
กอ่นปรับปรุงหลกัสตูรนัน้วชิาตา่งๆ	ทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนในการศกึษาขัน้พ้ืนฐานรวม	18	วชิา	โดยแยกเรียน 
เป็นรายวิชา	 ได้แก่	 กลุ่มแรก	 ภาษา	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 6	 วิชา	 กลุ่มสอง	 
สังคมศาสตร์	 จริยศึกษา	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ศิลปะแขนงต่างๆ	 คหกรรมศาสตร์	 และวิชาเลือก	 
รวม	 12	 วิชา	 แต่หลังการปรับหลักสูตรเนื้อหาของแต่ละวิชาจะถูกปรับให้กว้างและครอบคลุม 
ซึ่งทำาให้การจัดการเรียนรู้ต้องสอนเป็นแบบโมดูลสหวิชาแทนที่จะแยกเรียนเป็นรายวิชา	 (Sahlberg,	 
2015	 retrieved	 from	 http://theconversation.com/)	 และประการที่สอง	 จุดเน้นของ 
การเรียนการสอนมุ่งไปยังสมรรถนะที่ต้องพัฒนา	 7	 ด้าน	 (Schaffhauser,	 2015	 retrieved	 
from	 thejournal.com)	 ประกอบด้วย	 (1)	 การคิดและการเรียนรู้ที่จะเรียน	 (learning	 to	 learn)	 
การเรียนรู้ที่จะเรียนนี้หมายถึงความสามารถที่จะติดตามและยืนกรานในการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ 
ของตนเอง	 รวมไปถึงการบริหารจัดการเวลาตนเองและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถือเป็น 
เครื่องมือสำาคัญสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (2)	 การดูแลตนเอง	 การจัดการกิจกรรมประจำาวัน 
และความปลอดภัย	 (3)	 การรู้ทันวัฒนธรรม	 การปฏิสัมพันธ์และการแสดงออก	 (4)	 การรู้ทันส่ือ 
ที่ใช้ในการสื่อสารหลากหลาย	 (multiliteracy)	 ซึ่งเป็นความสามารถในการระบุ	 ตีความ	สร้างสรรค์	 
ประเมนิ	และสือ่สารความหมายท่ีสง่ผา่นการเขียน	การพดู	และสือ่ทีม่รีปูแบบหลากหลาย	พรอ้มกนันัน้ 
ก็ตระหนักถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และสังคมที่เป็นกรอบของสื่อนั้นๆ	 เป้าหมาย 
ของการรู้ทันสื่อ	 คือ	 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงตนเองโดยใช้จุดแข็งที่ตนเองมีอยู่	 (http:// 
www.igi-global.com/)	(5)	สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(6)	สมรรถนะที่ต้องการในโลกของ
งานและการเป็นผู้ประกอบการ	และ	(7)	การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์อนาคต
ที่ยั่งยืน



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

65

แหล่งที่มา	:	jenniesnyder.co
   
   โดยสรุปการปรับหลักสูตรครั้งนี้	 วิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรเดิมยังคงอยู่แต่ขอบเขต 
ที่แยกวิชาออกจากกันโดยเด็ดขาดลดน้อยลง	 ตรงกันข้ามกลับนำามาผสมผสานกันเพื่อการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น	การเน้นการเรียนรู้ร่วมกับสมรรถนะจะนำาไปพิจารณาออกแบบการสอน	และถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการประเมินผลวิชา	 ถือเป็นวิธีใหม่ในการผสมผสานการเรียนการสอนแบบฐานวิชาเข้ากับฐาน 
สมรรถนะ	 ที่น่าสนใจ	 คือ	 หลักสูตรแกนกลางไม่มีช่วงของระยะทดลองใช้	 แต่ตรงกันข้ามกลับเปิด 
อิสระให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นได้นำาลงไปจัดการศึกษา	 ซ่ึงอาจจะพัฒนากลวิธีเชิงนวัตกรรมสำาหรับ 
การนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติแตกต่างกันไปตามบริบท
	 	 	 (1)	 โรงเรียนมัธยมแบบผสมสำาหรับอนาคต
	 	 	 	 อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการปรับใหม่ควบคู่กับหลักสูตรคือ	 โรงเรียนมัธยมแบบผสม	 
ในโรงเรียนจะมีนักวิจัย	 นักการศึกษา	 ครูใหญ่	 และครูทำางานร่วมกัน	 เพื่อหาวิธีพัฒนาแรงจูงใจ	 
และสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี	 เพื่อตอบสนองแนวคิดนี้โรงเรียนในระยะต่อไปของฟินแลนด์ 
จงึเปน็โรงเรยีนท่ี	(1)	ออกแบบใหก้ารบรหิารจดัการขจดัการเชือ่มโยงระหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนของผูเ้รยีน 
กับภูมิหลังและประสบการณ์สังคม	 ถ่ินท่ีอยู่หรือเพศ	 (2)	 จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำาหรับการ 
ประกันคุณภาพการสอนระดับสูงของการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต	(3)	พัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหา 
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความต้องการ	 (4)	 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ที่มีจริยธรรม	 เป็นท่ีซึ่งผู้เรียนมีเสียงและทางเลือก	 และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง	 

ภาพ	4.2	สมรรถนะทั้ง	7	ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่ของฟินแลนด์
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(5)	 พัฒนาการฝึกหัดครูแบบฐานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อก่อรูปการศึกษาท่ีต่อเนื่องร่วมกับพัฒนาการทางวิชาชีพของครู	 (6)	 สนับสนุน 
การพัฒนาวิชาชีพครูตลอดชีวิต	 (7)	 พัฒนารูปแบบใหม่สำาหรับการทำางาน	 และการใช้เวลาในการ 
ทำางานของครู	 (8)	 สนับสนุนการเตรียมผู้บริหาร	 และวางแผนสำาหรับบุคลากรเพ่ือสนับสนุน 
วิชาชีพที่ทำางานในโรงเรียน	(Sahlberg,	2015)
	 	 	 (2)	 การจัดชั้นเรียน	การออกแบบการเรียนรู้	และการประเมิน
	 	 	 	 ตามแนวคิดของหลักสูตร	 โรงเรียนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และชั้นเรียน 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 เน้นไปยังบรรยากาศการเรียนที่สนุก	 เบิกบาน	 สนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีอิสระและความคล่องตัวในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในโรงเรียน	 วิชาสามัญท่ีผู้เรียนต้องเรียน 
จะอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการจัดสรรชั่วโมงเรียนจะกำาหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกา	ปี	ค.ศ.	2012
	 	 		 	 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนยังคงเน้นไปท่ีการร่วมมือแบบสหวิทยาการ	 และใช้ 
กลยุทธ์การเรียนรู้แบบฐานปรากฏการณ์	 (phenomenon	 –	 based	 learning	 approach)	 และ 
สร้างเป็นโครงงาน	 ซึ่งครูหลายคนจะร่วมทำางานกับเด็กจำานวนหนึ่งไปพร้อมๆ	 กัน	 นอกจากนั้น 
ในแต่ละปีทุกโรงเรียนจะต้องจัดคาบการศึกษา	 1	 คาบสำาหรับผู้เรียน	 1	 คนที่ต้องศึกษาแบบเน้น 
ไปยังปรากฏการณ์	 หรือหัวเรื่องที่ผู้เรียนคนนั้นสนใจเป็นพิเศษ	 ผู้เรียนจะถูกคาดหวังให้เข้าร่วม

การศึกษาต้ังแต่กระบวนการวางแผน	 โดยความเห็น 
และความรู้	 แนวคิดและวิธีการท่ีเกี่ยวข้องจะได้มา 
จากการเรียนวิชาต่างๆ	 ในโรงเรียน	 ส่วนจะศึกษาใน
หัวเรื่องใดและจะบูรณาการอย่างไรจะต้องตัดสินกัน 
ในระดับท้องถิ่นและโรงเรียน
		 การประเมินผลผู้เรียนเน้นการประเมินผลแบบ
ก้าวหน้า	 (formative	 assessment)	 โดยต้องพัฒนา 

การประเมินสำาหรับการเรียนรู้และการประเมินในฐานะการเรียนรู้	 ภาระงานของการประเมิน 
เป็นไปเพื่อการกระตุ้นผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนรู้	 โดยช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและวิเคราะห์ 
ความก้าวหน้าของตนเองไปทีละน้อย	 และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ	 
โดยที่นักการศึกษาของฟินแลนด์ เชื่อว่าความสามารถในการเรียนรู้ เป็นทักษะที่จะต้อง 
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นความสามารถที่จำาเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต	 มีเหตุผลสำาคัญ	 
3	 ประการที่โรงเรียนฟินแลนด์ไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการประเมินผู้ เรียน	 ข้อแรก	 
การประเมินนั้นได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วในเอกสารหลักสูตรแกนนำาว่า	 นโยบายการประเมิน 
มุ่งไปที่การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ส่วนตนของผู้เรียน	 ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโต 
ของผู้เรียนจะเปรียบเทียบกับตนเองมากกว่าจะอ้างอิงกับตัวบ่งชี้ภายนอก	 ข้อสอง	 การศึกษา 
ให้ความสำาคัญกับหลักสูตร	 การสอน	 และการเรียนมากกว่าการทดสอบ	 ซึ่งความสำาคัญ 
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ดังกล่าวเป็นกลไกการขับเคลื่อนการสอนเพื่อการปรับปรุงทั้งตัวผู้เรียนและตัวครู	 และข้อสาม 
สมรรถนะด้านวิชาการและสังคมของผู้เรียนถือเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนมิใช่ผู้ประเมิน 
ภายนอก	 ครูเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดว่าผู้เรียนของตนก้าวหน้าหรือไม่อย่างไร	 นอกจากนั้น	 หากมี 
การทดสอบระดับชาติ	 การทดสอบเองจะกลายเป็นข้อจำากัดหลักสูตรและการสอนให้มุ่งไปยัง 
การทำาข้อสอบ	 และอาจมีการปฏิบัติที่ไร้จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนของตนเองสอบผ่าน	 นำาไปสู่ 
การแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนและอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	(Sahlberg,	2011)	ในหลักสูตร 
ปรับปรุงใหม่นี้ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ประเมินตนเองเพื่อจะได้เป็นผู้เรียนที่สามารถ 
คิดแบบสะท้อนไตร่ตรอง	 ตระหนักถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการและด้านสังคมของตนเอง	 
จนกระทั่งสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับตนเองได้	 การประเมินตนเอง 
ของผู้เรียนถือเป็นส่วนสำาคัญของระบบการประเมิน	 นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนยังได้รับรายงาน 
เพื่อส่งไปที่บ้านอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 	 	 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการศึกษาภาคบังคับผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในปีท่ี	9	ซึง่ครขูองผูเ้รยีนเป็นผูบั้นทึกเกรดนีต้ามแนวทางการประเมนิทกุวชิาทีอ่ยูใ่นหลกัสตูร
แกนกลาง	ประกาศนียบัตรจบการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเลอืกไว	้เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ฟนิแลนด์ไมม่กีารทดสอบระดับชาติในระหวา่งทีเ่รยีน
อยูใ่นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ผูเ้รยีนจะเขา้รบัการทดสอบระดบัชาตติอ่เมือ่ไดร้บัการทดสอบหลงัจากจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียกว่า	matriculation	examination	 ไปแล้ว	 (www.teachers.org.uk/)	 
จุดประสงค์ของการสอบนี้เป็นไปเพื่อดูว่าผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่	 และบรรลุถึงระดับที่กำาหนดไว้ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนหรือไม่	 
หากผูเ้รยีนผา่นการทดสอบน้ีกส็ามารถสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได	้การทดสอบนีจ้ะจดัขึน้ 
ทีโ่รงเรยีน	ปลีะ	2	ครัง้	ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น	ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทัง้หมดของประเทศ 
โดยมีช่วงเวลาสอบที่ตรงกัน	(www.ylioppilastutkinto.fi/)
	 	 3.2	การจัดการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 โดยท่ัวไปการจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียนในฟินแลนด์จัดได้ว่าเป็นแบบผู้เรียน 
เป็นสำาคัญ	มีจุดเน้นไปยังการกระตุ้นการคิด	การทำางานร่วมกันในรูปโครงงาน	และเน้นการให้ผู้เรียน 
ประเมินผลตนเองอย่างต่อเนื่อง	 (Matilanienims.mi.lt/educationmodelfinland)	 ในที่นี้ 
ได้แยกการนำาเสนอออกเป็น	2	ตอน	ตอนแรก	เป็นความสำาเร็จของฟินแลนด์ที่ผ่านมา	และตอนที่สอง	
เป็นการวางแผนการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ปรับใหม่
	 	 	 3.2.1	ความสำาเร็จที่ผ่านมา
	 	 	 	 Faridi	 (2014)	 ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฟินแลนด์	และพบว่า	 
ความสำาเรจ็ของการเรยีนการสอนของการศกึษาขัน้พ้ืนฐานของฟินแลนด์	คอื	สอนเปน็สุขเรียนเปน็สุข	
ทั้งนี้เห็นได้จาก	 (1)	 เน้นไปที่การเล่น	 โดยนักการศึกษาของฟินแลนด์มีความเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ 
ผ่านการเล่น	 จินตนาการ	 และการค้นพบตนเอง	 (2)	 ไม่มีการทดสอบมาตรฐาน	 แต่ในชั้นเรียนจะใช้ 



68

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

ครชูำานาญการวดั/ประเมนิผลผูเ้รยีนและใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง	(3)	ความไวว้างใจ	ตรงประเดน็นีห้มายถงึ 
การกระจายอำานาจจากรัฐไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น	ไปสู่โรงเรียน	จากโรงเรียนไปสู่ครูและจากครู 
ไปสู่ผู้เรียน	(4)	โรงเรียนไม่แข่งกันเองเนื่องจากไม่มีการประเมินเพื่อจัดอันดับโรงเรียน	จึงไม่ต้องพะวง
เร่ืองการจดัอนัดบั	แตม่คีวามเชือ่วา่โรงเรยีนทกุโรงนัน้ดี	โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ตามหนทางทีโ่รงเรยีนเลอืก	(5)	ให้คณุคา่ของความเป็นสว่นตวัสงู	ทกุๆ	45	นาท	ีผูเ้รยีนจะมเีวลาพกัเปน็
ส่วนตัว	15	นาที	โดยเชื่อว่าสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนจะประสบความสำาเร็จที่สุดหากได้มีโอกาส
ผอ่นคลายเพือ่กลบัมาสนใจสิง่ท่ีเรยีนใหม	่(6)	นอ้ยกวา่คอืมากกวา่	ในขอ้นีห้มายถงึ	ผูเ้รยีนจะไมเ่ขา้เรยีน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานจนกวา่จะอาย	ุ7	ปี	และใชเ้วลาไมน่านนกัในการอยูใ่นโรงเรยีนแต่ละวนั	(7)	ใหค้วาม
สำาคัญกับคุณภาพชีวิต	ฟินแลนด์ตระหนักว่าครูที่มีความสุขจะเป็นครูที่ดี	 และครูที่ทำางานมากเกินไป 
อาจไม่ใช่ครูที่ทำางานได้มีคุณภาพสูง	ดังนั้น	ครูจึงมีชั่วโมงสอนประมาณ	20	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	(8)	ให้
คุณค่ากับมาตรฐานชาติ	แม้จะให้อิสระกับโรงเรียนและครู	แต่การทำางานทุกระดับจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานชาติ	(9)	ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเป็นเกรดเมื่ออยู่เกรด	4	การประเมินผู้เรียนในชั้นเกรด	
1-3	จะไมม่เีกรดแตใ่หค้วามสนใจตอ่พฒันาการดา้นตา่งๆ	และการเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน	(10)	สอนจรยิธรรม 
ตั้งแต่ประถมศึกษาโดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนศาสนา	 (11)	 ให้ความสำาคัญระดับสูง 
กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกัน	สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวกในโรงเรียนถูก
ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำาหรับการทำางานร่วมกัน	 มีพ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกันแบบคละชั้น	 และครูมีพ้ืนที่ 
ร่วมสำาหรับการพูดคุยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ	 (12)	ครูเก่ง	วิชาชีพครูในฟินแลนด์เป็นอาชีพ 
ท่ีถือวา่มเีกียรตแิละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสงู	ผูเ้รยีนทีเ่รียนได้ดีทีสุ่ดเทา่นัน้จึงจะได้รับการยอมรับให้
เขา้มาเรยีนคร	ูนอกจากมคีะแนนการทดสอบสงูแลว้ยงัตอ้งมกีารสมัภาษณเ์พือ่ดคูวามสนใจ	บคุลกิภาพ 
และกลยุทธ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการเรียนและการทำางาน	 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด 
เพ่ือเรียนรู้	 กระบวนการเรียนจะเป็นแบบฐานวิจัย	 ครูจะต้องจบปริญญาโทและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
เผยแพร่
		 	 	 	 อีกส่วนหน่ึงซึ่งทำาให้การจัดการเรียนรู้ของฟินแลนด์น่าสนใจในทัศนะของ 
นักการศึกษาแลกเปลี่ยนทุนฟูลไบรท์จากสหรัฐอเมริกา	 ได้แก่	 (1)	 มีทางเลือกมากกว่าในการเรียนรู้	 
(2)	 มีเวลาพักผ่อนมากกว่าขณะอยู่ในโรงเรียน	 (3)	 ใช้เวลาวางแผนมากกว่าการสอน	 (4)	 มีครูไม่มาก 
แต่ครูให้ความใส่ใจและดูแลผู้เรียนสมำ่าเสมอ	 (5)	 รับครูน้อยแต่ครูที่รับมีความเชื่อมั่นและสมรรถนะ 
ในวิชาชีพสูง	 (6)	มีชั่วโมงเรียนน้อยและพักย่อยบ่อย	(7)	ทดสอบน้อยแต่เรียนรู้มาก	(8)	 เนื้อหาน้อย
แต่เรียนลึกซึ้ง	 (9)	 การบ้านน้อยแต่การเข้าไปมีส่วนร่วมมาก	 (10)	 ให้ความสนใจกับนักเรียนเป็น 
รายบุคคลระดับสูง	 และ	 (11)	 โครงสร้างไม่ซับซ้อน	 ให้ความวางใจและเชื่อใจกันในการทำางานระดับ
สูง	(Kelly,	2515)
	 	 	 	 โรงเรียนในฟินแลนด์ในเขตชนบทจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 มีจำานวนผู้เรียน 
และครูน้อยแต่ต้องเปิดสอนครบชั้นและเป็นไปตามหลักสูตร	 การจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งท่ีใช้กัน	 
คือ	 การสอนแบบคละชั้น	 (multiclass)	 โดย	 Hyry-Beihammer&	 Hascher	 (2015)	 ได้ศึกษา 
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การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนของฟินแลนด์และออสเตรียด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 
ใช้แบบสัมภาษณ์และเรื่องเล่าเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ในการสอนแบบ 
คละชั้นของฟินแลนด์จะเริ่มจาก	(1)	การจัดกลุ่มผู้เรียนและการเรียบเรียงวิชาที่จัดสอน	บางวิชา	เช่น	 
วิทยาศาสตร์	 ศาสนา	 และศิลปะจะจัดสอนแบบชั้นใหญ่	 โดยใช้วิธีการสอนแบบเดียวกัน	 แต่สำาหรับ 
บางวิชาจะใช้การหมุนหลักสูตร	เช่น	วิชาภูมิศาสตร์	สอนแบบคละชั้นในเกรด	3-4	ทั้งชั้นจะต้องเรียน 
เนื้อหาของเกรด	 4	 แต่ปีถัดไปครูจะสอนหลักสูตรวิชาเดียวกันนี้ของเกรด	 3	 ปัญหาที่เกิดขึ้น	 
คือ	 ผู้เรียนบางคนอาจมีช่วงห่างของความรู้ในเนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องอ่านทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการ 
ทำาความเข้าใจของผู้เรียน	 สำาหรับวิชาที่ใช้การสอนแบบชั้นคู่ขนาน	 คือ	 วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งสอน 
แบบหลักสูตรคู่ขนาน	 ซึ่งหมายถึงว่าทั้ง	 2	 ชั้นจะเรียนเนื้อหาเดียวกัน	 แต่มอบหมายงานแตกต่างกัน	 
ขณะที่ครูอธิบายงานให้ชั้นหนึ่ง	 ผู้เรียนอีกชั้นหนึ่งจะนั่งทำางานของตนเองไปเงียบๆ	 ข้อท้าทาย 
ของการสอนแบบคู่ขนานน้ีอาจทำาให้เกิดพฤติกรรมรบกวนการเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่ม 
ที่ต้องนั่งเรียนเงียบๆ	 รอครูกลับมาแนะแนวการทำางาน	 ครูหลายคนเลี่ยงการสอนวิธีนี้โดยการ 
ใชว้ธิกีารทีเ่รยีกวา่	curricular	alignment	โดยการคน้หาหวัเรือ่งเดียวกนัทีต้่องเรยีนคละ	2	ชัน้	แลว้จดั 
เรียบเรียงแนวคิดที่ต้องเรียน	 แต่หากไม่พบก็จะพัฒนาหัวเรื่องขึ้นมาเองโดยเชื่อมโยงเนื้อหาและ 
บูรณาการวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน	 (2)	 การใช้เพื่อนติวเพื่อน	 กลยุทธ์นี้ 
เป็นเรื่องปกติสำาหรับการสอนแบบคละชั้น	ซึ่งจำาแนกออกเป็น	2	แบบ	แบบแรก	เป็นการติวแบบทันที	 
และแบบสอง	 เป็นการติวด้วยการชี้แนะของครู	 ซึ่งพบว่าในชั้นเรียนผู้เรียนเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน	 โดยเฉพาะพี่ช่วยน้อง	 แต่บางกรณีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ติวให้กันในลักษณะของการ 
แลกเปลี่ยนกันและกัน	 แต่วิธีการใช้ของครูแต่ละคนต่างกันออกไป	 ครูบางคนใช้การติวแบบครูชี้แนะ
ด้วยการให้งานพิเศษ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำางานตามความสนใจภายใต้การติวของเพื่อนที่มีความถนัด 
ในเรือ่งนัน้		สว่นครบูางคนใหผู้เ้รยีนทีอ่ยูใ่นเกรดสงูกวา่ตวิผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นเกรดตำา่กวา่	และ	(3)	การแยกแยะ	 
ข้อท้าทายประการหนึ่งที่ครูต้องพบในการสอนแบบคละชั้น	 ได้แก่	 จะตอบสนองความต้องการ 
เป็นรายบุคคลของผู้เรียนได้อย่างไร	 สำาหรับในโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเรื่องการ 
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 แต่วิธีการท่ีจะตอบสนองค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาก	 ครูบางคนรายงานว่า 
สำาหรับเด็กเก่งจะให้งานที่ท้าทายความสามารถหรืองานพิเศษท่ีต้องใช้ความสามารถสูง	 ขณะท่ี 
คนที่เหลือจะมีงานอีกแบบให้	 ส่วนครูบางคนใช้กลวิธีเข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 และช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนเป็นรายบุคคลจริงๆ	 นอกไปจากนั้นครูยังให้ความสนใจกับการสอนซ่อมเสริม 
เพื่อสนับสนุนผู้ เรียนที่มีระดับความก้าวหน้าช้ากว่าที่วางแผนไว้ 	 โดยจัดไว้ช่วงหลังเวลา 
เลิกเรียนแล้ว	 บางกรณีก็ไม่ใช่เรื่องการเรียนแต่เป็นปัญหาการปรับตัว	 และบางคร้ังก็จัดเวลา 
ควบคู่กันไปกับชั้นเรียนปกติ	 โดยสรุปครูฟินแลนด์เชื่อในความต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แม้จะต้องสอนคละชั้นแต่ก็วางแผนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน	
	 	 	 	 สำาหรบัจดุเดน่ของการจดัการเรยีนรูใ้นฟนิแลนดท์ี	่Brobowsky	(2515)	ประมวล 
มาประกอบด้วย	 (1)	มีการบ้านน้อยหรือทดสอบน้อยจนกว่าเด็กจะอยู่ในวัย	 10	ปีขึ้นไป	 (2)	 ในช่วง 
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การเรียน	6	ปีแรกจะยังไม่มีการวัดใดๆ	(3)	มีแบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ	1	ฉบับ	ซึ่งผู้เรียนต้อง 
เข้ารับการทดสอบเมื่ออายุ	 16	 ปี	 (4)	 ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรืออ่อนเรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน	 
(5)	 ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่เก่งที่สุดกับอ่อนที่สุดถือว่าเป็นเร่ืองเล็ก	 และ	 (6)	 ไม่มีโรงเรียนใด 
ดีกว่าโรงเรียนใด	 ในมุมมองระดับกว้างของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและการต่างประเทศ 
ของฟินแลนด์	 Stenback	 (2015)	 เห็นว่ามีประเด็นสำาคัญอยู่	 3	 ข้อท่ีทำาให้ฟินแลนด์ประสบ 
ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาจนดึงดูดให้กลุ่มต่างๆ	 จากหลายประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน	 ข้อแรก	 
การยอมรับและช่ืนชมในการศึกษาและการเรียนรู้อย่างจริงจัง	 และพัฒนาต่อเนื่องไปเร่ือยๆ	 
โดยไม่หยุดยั้ง	 ข้อสอง	 ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง	 ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาในการเรียนยุ่งยาก 
และซับซ้อนขนาดไหน	 เพื่อน	 ครูและคนอื่นๆ	 จะต้องช่วยกันสนับสนุนจนกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมาย 
ที่ต้องการ	 และข้อสุดท้าย	 ครูต้องมีคุณภาพสูงและมีใจรักในงาน	 เมื่อเปิดรับครูจะมีผู้มาสมัคร 
จำานวนมากแต่จะรับได้เพียงร้อยละ	 11	 ของผู้สมัครเท่านั้น	 ดังนั้น	 ผู้ผ่านการคัดเลือกจึงเป็น 
ผู้มีความพร้อมและมีแรงจูงใจท่ีจะเป็นครูในระดับสูง	 ในทางกลับกันวิชาชีพครูจะกลายเป็นวิชาชีพ 
ที่ดึงดูดให้คนเก่งมากๆ	เข้ามาเรียนและเป็นครู
	 	 	 3.2.2	การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ปรับใหม่
	 	 	 	 	 เท่าท่ีผา่นมาจะเหน็วา่โรงเรยีนของฟนิแลนด์ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีน 
เปน็สำาคัญ	จัดการเรยีนรูแ้บบฐานกจิกรรม	ฐานงาน	และฐานโครงงาน	แตเ่มือ่ประกาศใชห้ลกัสตูรใหม ่
การจัดการเรียนรู้ก็ได้รับการปรับใหม่เช่นกัน	 การปฏิรูปการเรียนรู้ของฟินแลนด์มีลักษณะสำาคัญ	 
3	 ประการ	 ประการแรก	 เปิดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	 ประการที่สอง	 ให้ผู้เรียนเข้ามา 
มสีว่นรว่มในการวางแผนการเรยีน	และประการทีส่าม	เนน้การร่วมมอืจากผู้เรียนเพ่ิมข้ึน	(Klien,	2015	
www.huffingtonpost)	
	 	 	 	 	 การจัดการเรียนรู้ใหม่ที่โรงเรียนของฟินแลนด์เลือกใช้	 คือ	 การจัดการเรียนรู้ 
ฐานปรากฏการณ	์(Phenomenon-based	learning:	PHenoBL)	หากดจูากววิฒันาการของ	PhenoBL	
พบวา่	ฟนิแลนดไ์ดท้ดลองการจดัการเรยีนรูแ้บบนีม้าตัง้แต	่ค.ศ.	1980	แตเ่พิง่มาประกาศนำา	PhenoBL	
ไปสูก่ารปฏิบตัเิมือ่	ค.ศ.	2013	และเลอืกใหเ้ปน็กลยทุธห์ลักของการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรทีป่รับใหม่
ซึง่จะเริม่ตน้ในป	ีค.ศ.	2016	แนวคดิของ	PHenoBL	มาจากจติวทิยากลุม่นริมตินยิม	(Construtivism)	
ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างกระฉับกระเฉง	 จากชิ้นส่วนความรู้และสารสนเทศ
เล็กๆ	 จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาและหาคำาตอบภาพใหญ่ได้	 ตามหลักสูตรที่ปรับใหม่มองเห็นว่า	 
PHenoB	สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ	แบบแกป้ญัหา	แบบโครงงาน	และการใชแ้ฟม้สะสมงาน	 
หลายอย่างประกอบกัน	(www.phenomenaleducation.info/)
	 	 	 	 	 จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอน	 PHenoBL	 คือ	 ปรากฏการณ์จริงแบบ 
องค์รวมที่เกิดขึ้นในโลก	 ปรากฏการณ์จะถูกรับรู้ว่าเป็นหน่วยสมบูรณ์ในบริบทจริง	 สารสนเทศ 
และทักษะที่เก่ียวข้องกับบริบทนั้นจะเรียนรู้มาจากสหสาขาวิชา	 ปรากฏการณ์จะอยู่ในหัวข้อ 
ดังตัวอย่าง	มนุษย์	สหภาพยุโรป	สื่อและเทคโนโลยี	นำ้า	หรือ	พลังงาน	เป็นต้น	จุดเริ่มของการเรียนรู้ 
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แบบนี้ต่างออกไปจากท่ีเคยปฏิบัติมาซึ่งแบ่งสิ่งที่จะเรียนออกเป็นรายวิชา	 และเรียนแต่ละวิชา 
แยกจากกันเป็นหน่วยเล็ก	 PHenoBL	 ในหลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์มีส่วนสร้างสรรค์ 
การบูรณาการวิชาต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เป็นหัวเรื่องเท่าๆ	 กับมีวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
หลากหลายแบบเพื่อให้เข้าถึงสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้	 PHenoBL	 ไม่ติดยึดอยู่กับกฎเกณฑ์ใดๆ	 
แต่เป็นการรวมและผสมผสานความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศที่สนับสนุนด้วยงานวิจัยที่ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 กลวิธีนี้ เริ่มจากการสังเกตชั้นเรียนเพื่อหาภาพชีวิตที่ เป็นจริงหรือ 
ที่เรียกว่าปรากฏการณ์	 ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน	 ต่อจากนั้นจึงวิเคราะห์ 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยการใช้กลวิธีของสหวิทยาการ	 จุดสำาคัญของกลวิธีนี้อยู่ที่การสืบเสาะ 
ที่มีผู้เรียนรับบทบาทนำาในการค้นหาช่วงห่างของความรู้ท่ีตนเองต้องการจะเติมเต็ม	 (Zhukov,	 
2015)
    เป้าหมายของ	 PhenoBL	 มุ่งไปที่การเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 จุดเริ่ม 
ของการเรียนจะมาจากปรากฏการณ์จริงของโลกที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้	 การสังเกตนี้ 
มิได้กำาหนดว่าจะต้องมาจากมุมมองเดียว	 แต่เป็นการมองแบบองค์รวมจากหลายมุมมอง	 โดยแต่ละ 
มุมมองมาจากสาขาวิชาต่างๆ	 และนำามาบูรณาการเป็นหัวเร่ืองที่แตกต่างกัน	 PhenoBL	 จะเร่ิมต้น 
ด้วยการตั้งคำาถามหรือการยกประเด็นปัญหา	 (ตัวอย่าง	 ทำาไมเครื่องบินจึงบินได้และลอยอยู่ 
ในอากาศ)	 ต่อจากน้ันผู้เรียนจะเป็นฝ่ายศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ	 ตามคำาถามหรือหัวข้อที่ตั้ง 
ขึ้นมาด้วยตนเองจนพบคำาตอบ	 สามารถตอบคำาถามของคนอื่นๆ	 ที่สนใจเรื่องนี้	 และมีแนวทาง 
ในการถ่ายโยงข้อค้นพบจากการเรียนรู้ไปใช้งาน	 เมื่ออยู่ในกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ได้มาใหม่จะถูกใช้ทันทีเพื่อแก้ปัญหา	 ซึ่งหมายความว่าความรู้และทฤษฎีท่ีเรียนมาจะมีคุณค่า 
ทีเ่หน็ไดชั้ดเจน	พสิจูนไ์ดใ้นสถานการณก์ารเรยีนรู้	ในการทีจ่ะเกดิการเรยีนรูร้ะดบัลกึไดม้คีวามจำาเปน็ 
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องประยุกต์และใช้สิ่งที่ได้มาระหว่างท่ีอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้	การแค่เพียง
ไดอ้า่นและไมไ่ดน้ำาไปใชง้านจะเป็นการเรยีนรูแ้บบพืน้ผวิและอยูแ่บบแยกสว่น	ทำาใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถ
เข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง	
	 	 	 	 ประโยชนข์องการจดัการเรยีนรูแ้บบ	PHenoBL	ประกอบดว้ย	(1)	เพิม่การเรยีนรู ้
(2)	 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข	 (3)	 เหมาะท่ีสุดสำาหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน	 (4)	 ผู้เรียนใหม่ 
สามารถเข้าร่วมได้ทันที	และ	(5)	เหมาะสำาหรับการฝึกหัดครูก่อนประจำาการ
	 	 	 	 เมือ่ประกาศเรือ่งการจดัการเรียนรู้ฐานปรากฏการณอ์อกไป	ปรากฏวา่	PHenoBL	 
ของฟินแลนด์ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดในด้านที่เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยสหวิทยาการ	 
แทนที่จะเน้นไปยังศาสตร์ดิ่งเดี่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้กลยุทธ์แบบนี้ต้องการ 
เวลาระยะหนึ่งสำาหรับโรงเรียนและครูที่จะปฏิรูปหน่วยการเรียนให้เป็นหัวเรื่อง	และศึกษาหัวเรื่องนั้น 
จากหลากหลายสาขาและหลากหลายวิธี	 การเปล่ียนแปลงน้ีมิได้ขจัดการเรียนรู้แบบรายวิชา 
ออกไปจนหมด	 แต่เป็นการเติมในส่วนท่ีรายวิชาจัดไว้ให้สมบูรณ์	 สำาหรับสิ่งสำาคัญที่สุดของการ 
จัดการเรียนแบบนี้	 คือ	 การที่ครูกับผู้เรียนทำางานไปด้วยกัน	 เคียงข้างกันเพื่อพัฒนาโครงงาน	แทนที่ 
ครูจะเป็นฝ่ายสอนและผู้เรียนเป็นฝ่ายรับจากครู	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้เรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำาถาม	 
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แนวคิด	 และทฤษฎี	 เพื่อนำาไปสู่การวางแผนสำาหรับการทำางานเพ่ือหาคำาตอบ	 ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้เรียนจะนำาสิ่งต่างๆ	 เข้ามาเพื่อเป็นปัจจัยนำาเข้าในการวางแผนการเรียนรู้	 และเป็นส่วนหนึ่งของ 
การนำามาประเมินตนเองระหว่างการทำางานตามโครงการ	 ซ่ึงปกติจะอยู่ในช่วง	 3	 สัปดาห์	 ผู้เรียน 
จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและแบ่งปันมุมมองใหม่ๆ	ที่ค้นพบกับเพื่อนร่วมชั้น
	 	 	 	 อีกองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ฐานปรากฏการณ์	คือ	การบูรณาการ 
เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม	่เชน่	สือ่	online	หรอืการเรยีนรูด้ว้ยเกม	การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม	่หมายถงึ	 
การเตรียมให้ผู้เรียนพร้อมต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นเท่าๆ	 กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน	 
นอกไปจากนั้นยังช่วยพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ต้องการสำาหรับศตวรรษที่	 21	 เช่น	 การสื่อสาร	 
การร่วมมอื	การสรา้งสรรค	์และการคดิแบบมวีจิารณญาณ	ในแงม่มุของประสาทวทิยายงัแสดงใหเ้หน็ชดั 
ว่าสมองของคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อสารสนเทศถูกนำาเสนออย่างสอดคล้องกับชีวิตส่วนตัวของเรา	 
การเรียนรู้ฐานปรากฏการณ์จะนำาเอาสาระวิชาเข้าไปส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้เรียนและทำาให้เป็น 
แกนของการเรียนรู้	 (Cary,	 2014)	 ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้แบบนี้	 คือ	 ช่วยให้ครู 
เกิดความยืดหยุ่นในวิธีการและเวลาในการนำาไปสู่การปฏิบัติ	 ครูสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หัวข้อใด 
ที่สำาคัญและสอดคล้องกับชีวิตผู้ เรียน	 ซึ่งแต่ละโรงเรียนและชั้นเรียนล้วนมีหัวข้อศึกษาที่  
หลากหลายแตกต่างกันออกไป	 ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนยังมีสิทธิตัดสินใจว่าจะเลือกใช้การจัด 
การเรียนรู้ฐานปรากฏการณ์บ่อยเท่าใด	 และใช้เวลานานเท่าใดที่จะรวมเอาการจัดการเรียนรู้ 
แบบนี้ในบทเรียน
   ขอ้ทา้ทายของการนำาเอา	PhenoBL	มาใช	้คอื	ครตูอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของ
การจดัการเรียนรู้	ซึง่พบวา่ครตูอ้งปรบัวธิคิีดและวธิปีฏบิตัใิหม่	ซ่ึงอาจเปน็เรือ่งยากสำาหรบัครทูีท่ำางานมานาน 
โดยเฉพาะครผููส้อนรายวชิาใดวชิาหนึง่มาเปน็เวลานาน	จะไมช่นิกบัการใชศ้าสตรจ์ากหลายวชิาประกอบกนั 
ในการทำาโครงงาน	อย่างไรก็ตาม	ครูจะได้รับการฝึกให้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใหม่น้ี	จากการตั้งคำาถาม 
ของสือ่มวลชนวา่	การเรยีนการสอนแบบนีจ้ะชว่ยเพิม่คะแนนผลการทดสอบระดบันานาชาตขิองผูเ้รยีน 
ฟินแลนด์ที่ลดระดับลงหลังจากท่ีครองอันดับ	 1	 มาถึง	 3	 สมัยหรือไม่	 นักการศึกษาฟินแลนด์ให้ 
ความเห็นว่า	 คะแนนสอบอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวระบุความสำาเร็จของผู้เรียน	 โรงเรียน	 หรือชาติ	 
สิ่งที่สำาคัญกว่า	 คือ	 ฟินแลนด์ต้องเตรียมให้ผู้เรียนได้พบกับปัญหาจริงของโลก	 เตรียมตัวให้เข้าสู่ 
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นและเข้าถึงอาชีพได้ดีขึ้น	ซึ่งคาดหวังว่า	PhenoBL	จะเป็นการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ	(Halinen,	2015)

 4. ก�รฝึกหัดครูของฟินแลนด์

  การศึกษาถือเป็นส่วนที่ทำาให้วัฒนธรรมและสังคมของฟินแลนด์สมบูรณ์	 วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง	 ชาวฟินแลนด์เห็นว่าวิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 มีศักด์ิศรี	 
ถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมมากกว่าเงินและวัตถุ	 ครูยังเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำาให้ฟินแลนด์
เข้าสู่ประเทศที่มีอันดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้	 วิทยาศาสตร์และการคิดคำานวณสูงสุด
เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ในโลก	 เงินค่าตอบแทนแรกเข้าของครูฟินแลนด์ระดับประถมศึกษาอยู่ที่
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ประมาณปีละ	30,587	เหรียญสหรัฐ	และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ	33,034	เหรียญสหรัฐ	
(http://www.oecd-ilibrary.org/)	
	 	 ในหัวข้อนี้จะได้นำาเสนอการเข้ามาเป็นครู	 การเตรียมครู	 การจัดการเรียนรู้	 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ	การจ้าง	การประเมิน	และการดึงครูไว้ในโรงเรียนรวมถึงภาระงานครูประจำาการ	 
ตามลำาดับ	(Sahlberg,	2010,	2011)

  4.1	การเข้ามาเป็นนักศึกษาครู	
	 	 	 หลกัการสำาคญัของการรบันกัศกึษาคร	ูคอื	เลอืกคนทีด่ทีีส่ดุจากเยาวชนของฟนิแลนด์
ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 วิชาชีพครูจัดเป็นอาชีพที่น่าสนใจในอันดับสูงติดต่อกันมา 
อย่างต่อเนื่อง	(Helsingin	Sanomat,	2004)	ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ	ผู้จบการศึกษามัธยมปลายยื่นสมัคร 
ศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์	 โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 มีทักษะ 
ด้านปฏิสัมพันธ์เป็นเลิศ	 และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง	 
แม้จะมีเกณฑ์สูงเช่นนี้อัตราการแข่งขันก็ยังสูงมาก	 ตัวอย่างเช่นในปี	 ค.ศ.	 2013	 มีผู้สมัครผ่าน 
การทดสอบระดับชาติ	12,493	คน	สมัครเข้าเป็นนักศึกษาครูประมาณ	8,000	คนแต่เข้าเป็นนักศึกษา 
ครูได้เพียง	886	คน	(Ministry	of	Education	and	Culture,	2014)	โดยทั่วไปอัตราการแข่งขันจะ
อยู่ที่	1	:	9-10	โดยประมาณ	(Sahlberg,	2010)
	 	 	 การสมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์โดยเฉพาะเพื่อเป็นครูประถมในโรงเรียนมี	 
2	 ขั้นตอน	 ขั้นตอนแรก	 กลุ่มผู้สมัครจะถูกเลือกจากผลการทดสอบระดับชาติเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย	 และในขั้นตอนที่สอง	 ผู้สมัครจะต้อง	 (1)	 สอบข้อเขียนจากตำาราที่กำาหนดให้ในเรื่อง 
การคิดและการสอน	 (2)	 เข้ารับการสังเกตพฤติกรรมในคลินิกจำาลองสถานการณ์ในโรงเรียนที่มี 
การปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารแบบต่างๆ	 (3)	 ผู้สมัครท่ีมีคะแนนสูงสุดจะเข้ารับการสัมภาษณ์และ 
อธิบายเหตุผลของการเลือกมาเป็นครู	 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ 
โดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
	 	 4.2	การเตรียมครู
   ครท่ีูสอนในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานจะต้องจบปรญิญาโทครศุาสตร	์สว่นครเูด็กเลก็ 
และระดับก่อนประถมศึกษาจะจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์	ผู้ที่จบการศึกษาสายครุศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยเท่านั้นจึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู	 ไม่มีทางเลือกอื่นให้	 ในฟินแลนด์มี 
มหาวิทยาลัย	 8	 แห่งที่มีคณะครุศาสตร์	 แต่ละแห่งจะมีหลักสูตรและแนวทางการผลิตครูของตนเอง	 
แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการครูของประเทศ	 ครูประถมศึกษาซึ่งสอนเกรด	 1-6	 
จะจบการศึกษาวิชาเอกครุศาสตร์	 ส่วนครูที่สอนเกรดสูงขึ้นหรือระดับมัธยมศึกษาจะมีวิชาเอก 
และโท	คือ	เน้นการสอนเฉพาะวิชาจึงต้องเรียนเนื้อหาวิชาร่วมกับ	pedagogy	
	 	 	 มคีำาหนึง่ในหลกัสตูรการผลติครทูีม่คีวามหมายตา่งกนัออกไประหวา่งการฝกึหดัครไูทย 
และฟินแลนด์	 คำานั้นคือ	 pedagogy	 โดย	 Vibulphol,	 Areesoponpichet	 &	 Rukspollmung	 
(2015)	 ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการฝึกหัดครูของไทยและฟินแลนด์	 พบว่า	 pedagogy	 ในบริบท 
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ของไทย	 หมายถึง	 วิธีการและวิธีวิทยาการของการสอน	 การกระจายความรู้ในแต่ละหัวเร่ือง 
และเน้ือหาสู่ผู้เรียน	 สำาหรับในบริบทของฟินแลนด์คำานี้เป็นร่มใหญ่ของกลยุทธ์การสอนทั่วไป	 
วิชาที่เกี่ยวกับการสอน	การสอนวิชาเฉพาะ	และการศึกษาเพื่อความหลากหลาย	
	 	 	 การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์จะสมดุลกันระหว่างพัฒนาการส่วนตัว
กับสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียน	 ในหลักสูตรจะให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะกลยุทธ์ 
การคิดเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาจัดการกับกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับความรู้และสถานการณ์	 
ผู้สมัครเป็นครูในระดับประถมศึกษาจะต้องเรียนรู้ใน	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	ทฤษฎีการศึกษา	(2)	เนื้อหา 
และความรู้ที่ต้องสอน	 (3)	 pedagogy	 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 และจะต้องทำาวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโทในเรื่องการศึกษา	 สำาหรับครูท่ีสอนระดับมัธยมศึกษาจะเลือกการสอนเนื้อหา 
เฉพาะวิชาและทำาวิทยานิพนธ์ด้านการสอนวิชาที่เลือก
	 	 	 หลักสูตรสำาหรับครูจะต้องเรียนปริญญาตรี	 3	ปี	 ต่อด้วยปริญญาโทอีก	 2	ปี	 โดยทั้ง	 
2	 ปริญญาจะเป็นการเรียนแบบสหวิทยาการ	 อย่างน้อยต้องบูรณาการระหว่าง	 2	 สาขาวิชา	 การจัด 
การศึกษาฝึกหัดครูของฟินแลนด์จะดำาเนินการสอดคล้องกับกระบวนการ	 Bologna	 ซึ่งนับจำานวน 
หน่วยกิตที่เรียนและโอนย้ายกันได้ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรป	 46	 ประเทศ	 หน่วยกิตที่เรียน 
ในระดับปริญญาตรีจำานวน	180	ECTS	(European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System)	 
หน่วยกิต	 และศึกษาต่ออีก	 120	 ECTS	 หน่วยกิตสำาหรับปริญญาโท	 การจบการศึกษาของครู 
ทั้งตรีและโทจะใช้เวลาระหว่าง	 5-7	 ปีครึ่ง	 (Ministry	 of	 Education,	 2007)	 หลักสูตรท่ีจัดเป็น 
หลักสูตรแบบกว้างเพื่อประกันว่าครูที่จบใหม่จะมีความรู้ทั้งด้านเนื้อหาที่สมดุลกัน	 และมองเห็น 
แง่มุมของการพัฒนาวิชาชีพได้จากหลากหลายทิศทาง	 ดังน้ัน	 ครูประถมศึกษาจึงต้องเรียน	 
pedagogy	 ครึ่งหนึ่ง	 ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นรายวิชาอื่นๆ	 ทางการศึกษา	 สำาหรับครูมัธยมศึกษา 
จะต้องเลือกวิชาเอกที่ต้องการจะสอนในขั้นสูงซึ่งต้องลงทะเบียนเรียนจากคณะหรือภาควิชานั้นๆ	 
โดยตรง	 โดยอาจเลือกวิชาโท	 1-2	 วิชาได้ด้วย	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเรียนวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ซึ่งหมายถึงได้ร่วมเอาเรื่อง	 pedagogy	 วิชานั้นๆ	 เข้าไปด้วย	 นักศึกษาต้อง 
ลงเรียนจากคณะครุศาสตร์	 ต่อจากนั้นจึงออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนร่วมฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ
	 	 4.3	การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งวิจัย
	 	 	 การจดัการศกึษาครศุาสตรท์ีด่งึดดูใจนกัการฝกึหดัครใูนประเทศตา่งๆ	อกีประเดน็หนึง่	 
คือ	การจดัการเรยีนรูแ้บบมุง่วจิยั	ซึง่เริม่พฒันาเมือ่	ค.ศ.	2005	ตามกระบวนการ	Bologna	และปจัจบุนั 
เข้าไปบูรณาการกับการเรียน	 การสอน	 และการสอบของคณะครุศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัย 
อย่างเต็มรูปแบบ	นักศึกษาครูต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและต้องทำาวิทยานิพนธ์	
	 	 	 ในระดบัปรญิญาตร	ีนกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	จะต้องลงทะเบยีนเรียนวธิวีทิยาการวจัิย	วธิวีจัิย 
เชิงคุณภาพ	และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	รวม	3	 วิชา	พอถึงปีที่	 4	 จะนำาเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อการสมัคร 
เขา้ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท	ซึง่ในปทีี	่4	หรอืปแีรกของปรญิญาโทจะเรยีนวธิวีทิยาการวจิยั	วธิวีจิยั 
เชงิคณุภาพ	และวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ	ข้ันกา้วหนา้	อกี	3	วชิา	หลงัจากนัน้จงึนำาเสนอเคา้โครงวทิยานพินธ ์
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และคาดว่าน่าจะเสร็จในปีท่ี	 5	 (Ekland,	 2015)	 เหตุผลที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งวิจัย 
มาจากความต้องการที่จะสร้างพื้นฐานให้ครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด 
การประกอบวิชาชีพครู	 และทำาให้ครูปฏิบัติงานประจำาวันด้วยพื้นฐานของการศึกษาอย่างเป็นระบบ	 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย	(Jakku-Shivoneb	&	Niemi,	2006)	ต่อมา	
Niemi	&	Nevgi	(2014)	ไดศ้กึษาการจดัการเรียนรู้แบบมุง่วจัิยในการจัดการศกึษาของคณะครุศาสตร์	 
ผลการศกึษา	พบวา่	การจดัการเรยีนการสอนดงักลา่ว	ทำาให	้(1)	ออกแบบการจดัการเรยีนรูข้องตนเองได้	 
(2)	รว่มมอืกบัผูอ้ืน่ในการทำางาน	(3)	ปฏบัิตกิารตามนโยบายทีก่ำาหนดใหมี้หลักฐานเชงิประจกัษ์	(4)	อทุศิตน 
อย่างมีจริยธรรมให้กับวิชาชีพ	 และ	 (5)	 พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับ 
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ	ในศตวรรษที	่21	และ	(6)	เตรียมครูใหเ้ปน็ผู้เรียนแบบกระตือรือร้นอยา่งต่อเนือ่ง 
ตลอดชีวิตโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ	

  4.4	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	 	 	 การฝกึประสบการณว์ชิาชพีครถูอืเปน็องคป์ระกอบสำาคญัอกีประการหนึง่	ในชว่งระยะ
เวลากว่า	5	ปีที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย	ผู้เรียนต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	3	ระยะ	คือ	ระยะต้น	
ระยะกลาง	และระยะสุดท้าย	โดยผู้เรียนสังเกตการสอนของครูชำานาญการ	และปฏิบัติการในชั้นเรียน
ภายใตก้ารนเิทศของอาจารยน์เิทศก	์ทัง้หมดนีจ้ะมกีลุม่ผูป้ระเมนิประกอบดว้ยอาจารยน์เิทศก	์อาจารย์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	และอาจารย์ผู้สอน	
	 	 	 การฝกึประสบการณว์ชิาชพีครูจะใชเ้วลาระหวา่งร้อยละ	15-25	ของเวลาเรียนท้ังหมด	 
และหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีหลักสูตร 
และการปฏิบัติงานต่างๆ	 เหมือนโรงเรียนรัฐบาล	 นักศึกษาครูบางคนสามารถเลือกฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูได้จากโรงเรียนรัฐบาลท่ีคณะและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลือกแล้วว่ามีคุณภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	 	 	 ยิง่ไปกวา่น้ันโรงเรยีนท่ีเป็นแหลง่ฝกึประสบการณย์งัถกูคาดหวงัใหร้ว่มวจิยัและพฒันา
บทบาทในความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีน	หนว่ยฝกึประสบการณ	์และคณะครศุาสตร	์โรงเรยีนสามารถให้
ขอ้เสนอแนะเรือ่งบทเรยีนและการออกแบบหลกัสตูรทางเลอืกอืน่ๆ	ใหก้บันกัศกึษา	ยิง่ไปกวา่นัน้โรงเรยีน
เหลา่นีย้งัมคีรทูีเ่ตรยีมมาอยา่งดใีนการทำาหนา้ทีน่เิทศ	พฒันาวชิาชพีครแูละยทุธศาสตรก์ารประเมนิผล 
	 	 4.5	การจ้าง	การประเมิน	และการเก็บครูไว้ในระบบ
	 	 	 เนือ่งจากการกระจายอำานาจในการบรหิารจดัการ	ดงันัน้	ผูบ้รหิาร	คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน	 
และคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจในเรื่องการจ้างครู	 โรงเรียนในชนบทจะมี 
ค่าตอบแทนในการทำางานน้อยกว่าโรงเรียนในเมืองจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมของครูนัก	 ครูส่วนใหญ่ของ
ฟินแลนด์เป็นสมาชิกสหภาพการศึกษา	
   การประกอบวิชาชีพครูไม่มีการประเมินอย่างเป็นทางการ	 ครูจะได้รับผลป้อนกลับ 
จากครใูหญห่รอืคณะทำางานของโรงเรยีน	เนือ่งจากฟินแลนด์ไมม่แีบบทดสอบมาตรฐานสำาหรับประเมนิ
ผูเ้รยีนจงึไมม่กีารพจิารณาผลลพัธก์ารเรยีนของผู้เรียนด้วยการประเมนิครู	ครูทีดี่	คอื	ครูทีต้่องชว่ยเหลือ 
เด็กทุกคนในความรับผิดชอบของตนให้ก้าวหน้าและเติบโตโดยองค์รวม
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	 	 	 มหาวิทยาลัยเป็นเพียงองค์กรที่ช่วยให้ครูมีสิทธิได้ใบประกอบวิชาชีพครู	แต่ตำาแหน่ง 
การสอนจะถูกบรรจุและแต่งตั้งโดยผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการทางการศึกษาขึ้นอยู่กับ 
ข้อบังคับของเทศบาลที่โรงเรียนน้ันตั้งอยู่	 การบรรจุคนลงในตำาแหน่งครูจำาแนกเป็น	 2	 ประเภท 
ประเภทแรก	เป็นการกำาหนดด้วยเวลา	 (fixed-term)	ซึ่งครูจะถูกจ้างตามสัญญา	1	ปี	 เนื่องจากเป็น 
ความตอ้งการชัว่คราวของโรงเรยีน	ซึง่มจีำานวนไมม่ากนกั	สว่นประเภททีส่อง	เปน็แบบปลายเปดิ	ซึง่ไดร้บั 
ความสนใจมากกวา่เพราะเป็นการจา้งตอ่เนือ่งโดยไมม่ชีว่งของการทดลองปฏบิติังาน	ไมม่กีารประเมนิ
สมรรถนะของครูหรือไม่มีวิธีการใดที่จะมาสิ้นสุดสัญญาจ้างของครู	 ทั้งนี้เพราะฟินแลนด์มีระบบ 
การเตรียมครูที่แข็งแกร่งมาก	 จึงทำาให้ครูมีสมรรถนะสูงในทุกด้านแม้กับด้านที่ประเมินยาก 
เช่นจริยธรรม
 	 	 เมื่อครูใหม่ถูกจ้างเข้ามาในโรงเรียนปกติแล้วจะประกอบวิชาชีพครูไปจนตลอดชีวิต 
การทำางาน	มปีระมาณรอ้ยละ	10-15	เทา่นัน้ทีอ่อกจากวชิาชพีครรูะหวา่งการทำางาน	มกัมกีารเปรยีบเทยีบ 
การทำางานของครูประถมกับแพทย์ในคลินิก	 ทั้งนี้เพราะลักษณะเด่นของครูได้แก่	 ความคล่องตัว	 
ความรับผิดชอบ	 ความน่าเชื่อถือ	 และการได้รับการยอมรับ	 ถึงแม้ว่าครูที่เข้าไปทำางานจะได้ชื่อว่า 
ถูกฝึกมาดี	 แต่หลายโรงเรียนยังได้ริเริ่มกระบวนการดึงครูไว้กับโรงเรียน	ซึ่งแต่ละโรงเรียนทำาด้วยวิธี
การทีแ่ตกตา่งกนั	และเปน็ทีเ่หน็ตรงกนัวา่ฟนิแลนดย์งัคงต้องการงานวจัิยในเร่ืองนีอ้กีมาก	สำาหรับการ
พฒันาวชิาชีพครดูว้ยการฝกึอบรมครปูระจำาการซึง่เทศบาลใหก้ารสนบัสนนุ	ประเดน็นีข้ึน้อยูก่บัตวัแปร
จำานวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของครูหรือครูใหญ่ที่จะตัดสินใจว่าสมรรถนะวิชาชีพใน
แตล่ะดา้นควรจะไดร้บัการสนบัสนนุเรือ่งใดและดว้ยวธิกีารใด		ถงึแมว้า่โรงเรยีนจะไดร้บัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง	 แต่รัฐก็แทบไม่มีอิทธิพลในการเข้าแทรกแซงเร่ืองวิธีการใช้งบประมาณ
ของโรงเรียน	 คงยกให้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลและโรงเรียนเท่านั้น	 (http://www.oph.fi/
Teacher	 education)	 โดยปกติแล้วเท่าที่ผ่านมาในแต่ละปีครูจะมีเวลาเตรียมแผนการสอน	 3	 วัน 
และพัฒนาวิชาชีพ	3	วัน	แต่ในปี	2016	คาดว่าจะมีการให้งบประมาณส่วนนี้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า 
  4.6	ภาระงานของครู
	 	 		 ภาระงานหลักของครูในฟินแลนด์	 คือ	 การรับผิดชอบงานในชั้นเรียน	 โดยจัดการเรียน 
การสอน	 เตรียมการสอน	 และวางแผนการทำางานร่วมกับเพ่ือนครูสัปดาห์ละ	 2	 ชั่วโมง	 ครูฟินแลนด์ 
จะใช้เวลาสอนผู้เรียนน้อยกว่าครูชาติอื่นๆ	 ปกติแล้วครูมัธยมศึกษาจะสอนประมาณ	 600	 ชั่วโมง 
ต่อปี	 แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าครูมีภาระงานน้อย	 เพราะเวลาที่ครูมีจะใช้ไปในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน	 และการปฏิบัติการต่างๆ	 ในชั้นเรียน	 รวมถึงการทำางานร่วมกับชุมชนซ่ึงมัก 
เป็นการทำาแบบอาสาและสมัครใจ	 ดังนั้น	 ครูจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบเรื่อง 
การบริหารหลักสูตรและการประเมินเท่าๆ	กับริเริ่มทดลอง	pedagogy	แบบใหม่ๆ
	 	 	 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง	 ได้แก่	 ครูทุกคนถูกคาดหวังให้มีภาระงานเท่ากันและ
ทำางานประเภทที่คล้ายคลึงกัน	 น้อยครั้งมากที่พบว่าครูได้รับมอบหมายให้ทำางานอื่นที่ไม่ใช่งานสอน 
อย่างถาวร	แต่หากดูแฟ้มสะสมงานของครู	จะพบว่า	แม้ครูจะทำางานต่างกัน	เช่น	ทำางานร่วมกับกลุ่ม 
พัฒนาหลักสูตร	 พบปะผู้ปกครอง	 หรือกิจกรรมอื่นๆ	 แต่ที่ตรงกันคือครูทุกคนสอนด้วย 
จำานวนเวลาที่ใกล้เคียงกัน	 และถึงแม้ครูจะได้รับมอบหมายงานพิเศษแต่จะไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ	 
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ครูใหญ่อาจจะจัดสรรค่าใช้จ่ายเงินจำานวนไม่มากนักสำาหรับงานพิเศษของครูใหม่	 เพราะอัตราค่าจ้าง 
ระหว่างครูใหม่กับครูที่ทำางานมานานแล้วแตกต่างกันมาก
	 	 	 สำาหรับความสำาเร็จของครูฟินแลนด์จนกระทั่งกลายเป็นบทเรียนของโลกนี้	 ฐานเริ่ม 
ต้องยกให้เป็นความเข้มแข็งของการฝึกหัดครูท่ีมีกลยุทธ์อันชาญฉลาดในการคัดเลือกนักศึกษาครู	 
และสอนให้ครูคิดอย่างอิสระ	 ปฏิบัติการอย่างจริงจัง	 เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยความกระตือรือร้น	 
และรับรู้ว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีศักด์ิศรี	 แทนการฝึกครูให้มีแต่เทคนิควิธี	 
ทำาตามคู่มือปฏิบัติการที่พัฒนามาจากหน่วยงานภายนอก	 และประเมินทุกอย่างด้วยแบบทดสอบ 
มาตรฐาน	 สมรรถนะที่ เข้มแข็งของครูที่ ได้รับและการเตรียมมาเป็นอย่างดีถือเป็นบุพปัจจัย 
ของคุณภาพครูซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาชั้นเลิศของประเทศ

 5. ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รฝึกหัดครูของฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 2030

    เมื่อ	ค.ศ.	2010	ฟินแลนด์ได้จัดทำาเอกสารชื่อ	Mission	For	Finland	ขึ้นเป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์อนาคตฟินแลนด์ในปี	ค.ศ.	2030	โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	ในปี	ค.ศ.	2030	ฟินแลนด์จะ
เปน็ประเทศทีแ่กปั้ญหาของโลก	และกระจายพนัธกจิออกไปสูก่ารบรหิารจดัการดา้นตา่งๆ	ของประเทศ	
(http://www.demoshelsinki.fi/)
  ในส่วนของกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมได้กำาหนดว่า	 มุ่งยกระดับการศึกษาของกลุ่ม 
ผู้อพยพในทุกระดับและฝึกให้กลุ่มผู้อพยพสามารถเข้ามาเป็นครู	 ฟินแลนด์เห็นว่าการศึกษาเป็นส่ิง 
มหัศจรรย์ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศประสบความสำาเร็จ	 ในฟินแลนด์นั้นมีผู้อพยพอยู่จำานวนหนึ่ง
ซึ่งไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศ	 วิธีที่ดีที่สุดคือลงทุนกับกลุ่มผู้อพยพเหล่านั้น 
ดว้ยการศึกษา	และกระตุน้ใหล้กูหลานของกลุม่ผูอ้พยพเขา้มาเปน็คร	ูเนือ่งจากมผีลการวจิยัชีช้ดัวา่คร ู
และผู้เรียนที่มีภูมิหลังคล้ายคลึงกันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญ
	 	 สำาหรับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาที่ทำาให้เกิดความ 
ปรองดอง	 การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี	 ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยที่ทุกฝ่าย 
ต่างมีความสุข
	 	 ในส่วนของการฝึกหัดครู	 ฟินแลนด์มุ่งให้บทเรียนที่ดีที่สุดแก่โลกในเรื่องของการผลิตครู	 
ครขูองฟนิแลนดม์คีวามรบัผดิชอบและมอีสิระในการเลอืกวธิกีารจดัการเรยีนรู้	ใหท้ัง้	pedagogy	และ 
บทเรียนที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 ก้าวต่อไปของการฝึกหัดครูฟินแลนด์	 คือ	 จะริเริ่มอย่างเข้มข้นในทิศทาง 
เดียวกันนี้เพื่อให้บทเรียนแก่โลก	 สร้างภาพการศึกษาของฟินแลนด์ให้อยู่ในลำาดับต้นของนานาชาติ	 
ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเตือนให้ผู้เรียนและสังคมตระหนักถึงความสำาคัญของสมรรถนะและแรงจูงใจ 
ในความเป็นครู	 พร้อมทั้งสื่อสารแนวคิดให้แพร่ขยายออกไปทางอินเทอร์เน็ตด้วยส่ือประเภทต่างๆ	 
และยินดีรับวิธีสอนแปลกใหม่จากครูท่ัวโลก	 เพื่อเป็นการแจ้งให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีวิธีสอนเพียงวิธีเดียว	
นอกจากน้ัน	 ฟินแลนด์ยังปรารถนาท่ีจะให้ครูทำางานอย่างสันติ	 ปกป้องครูให้มีสิทธิในการเรียนรู้ 
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อย่างต่อเน่ือง	 และสุดท้ายฟินแลนด์จะเป็นสถานที่จัดสัมมนานานาชาติเรื่องครูอย่างน้อยปีละครั้ง	 
โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูคุณภาพชั้นนำาที่ได้รับเลือกจากทั่วโลก

ตอนที่ 4.2 ก�รศึกษ�ของประเทศส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์

  ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ถือว่าโดดเด่นและได้รับการยอมรับระดับโลก	 โดยจากการ
จัดลำาดับของ	The	World	Top	20	Project’s	mission	จุดเด่นของสิงคโปร์อยู่ที่การให้ความมั่นใจ
ว่าเด็กทุกคนจะได้โอกาสในการบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดด้วยการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ 
สิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนและปลอดภัย	 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการจัดลำาดับให้อยู่ในลำาดับ 
ที่	 4	 ของโลก	 (http://worldtop20.org/)	 และเมื่อพิจารณาจากผลสอบ	 PISA	 2012	 สิงคโปร์อยู่ 
ลำาดับ	2	จากประเทศที่เข้าสอบ	65	ประเทศ	โดยได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์	573	คะแนน	การอ่าน	 
542	 คะแนน	 และวิทยาศาสตร์	 551	 คะแนน	 และเมื่อแยกตามลักษณะพิเศษ	 ผู้เรียนสิงคโปร์ 
ได้คะแนนด้านการแก้ปัญหาอยู่ในลำาดับสูงสุด	 (www.oecd.org/)	 ผลการศึกษาความสำาเร็จ 
ทางการศึกษาของสิงคโปร์จำาแนกเป็น	5	หัวข้อ	ต่อไปนี้

  1. ระบบก�รศึกษ�และหลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 	 การบริหารจัดการระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นแบบรวมอำานาจไว้ที่ศูนย์กลาง	 
คือ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ	 ที่มีคุณภาพการศึกษาในระดับ
เดียวกัน	 ทั้งนี้	 เป็นเพราะขนาดและบริบทของประเทศ	 และเพื่อให้การนำานโยบายและกลยุทธ์ 
สู่การปฏิบัติทำาได้เร็วและสะดวก	 และสื่อสารกันได้ง่ายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ	 หน่วยงานผลิต
ครู	และโรงเรียน	
	 	 	 ในตอนแรกนี้จะกล่าวถึงระบบการศึกษาของสิงคโปร์และหลักการพื้นฐานของการ
จัดการศึกษา	การจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน	อันได้แก่	ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนต้นตามลำาดับ	

   1.1		ระบบการศึกษา
	 	 	 	 สิงคโปร์ได้กำาหนดผลลัพธ์ของการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาของประเทศไว้ว่าต้องมีคุณลักษณะ	 4	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 มั่นใจในตนเอง	 มีสำานึกของ 
การแยกแยะความถูกและผิดออกจากกันได้ชัดเจน	 ยืดหยุ่นและปรับตัวได้	 คิดอย่างเป็นอิสระ 
และคิดเชิงวิพากษ์	 และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (2)	 กำากับตนเองในการเรียน	 ซ่ึงสามารถ 
รับผิดชอบการเรียนของตนเอง	 ตั้งคำาถาม	 ไต่ตรอง	 และมุ่งมั่นในการเรียนรู้	 (3)	 มีส่วนร่วม 
แบบกระตือรือร้น	 สามารถทำางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ริเร่ิมงาน	 กล้าเส่ียง	 คิดและทำา 
เชิงนวัตกรรม	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	 และ	 (4)	 มีจิตสำานึก	 ซ่ึงถือเป็นฐานรากของสิงคโปร์	 มีจิตสำานึก 
ที่เข้มข้นของความเป็นพลเมือง	 รับรู้สารสนเทศ	 แสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการทำาให้ 
ชีวิตของคนรอบตัวอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	
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ภาพ	4.3	ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ที่มา	:	http://skoolopedia.com/preschool-singapore-2015-infographi

Doctoral Degree

Master’s Degree
(2 Years)

Bachelor’s Degree
(3 Years)

University

GCE ‘A’ Level/
Other Qualification

Junior Colleges/
Centralized

Institute
Ages 16-19
(2-3 Years)

Integrated
Programme:
Combined

Secondary and 
Junior College 

Ages 12-18
(4-6 Years)

Secondary
Express
Course

Ages 12-16
(4 Years)

Secondary
Normal

Academic
Course

Ages 12-17
(5 Years)

Secondary
Normal

Technical
Course

Ages 12-16
(4 Years)

Technical
Schools,

Vocational
Course

Ages 12-16
(1-4 Years)

GCE ‘O’ Level GCE ‘O’ Level

Polytechics
Ages 16-19
(3 Years)

Diploma

Nitec or Higher Nitec

Institutes of Technical
Education, Ages 16-19 

(4-6 Years)

Primary School
Ages 6-12 (6 Years)

Primary School Leaving Examination (PSLE)

Early Childhood Education
Ages 4-6 (3 Years)
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	 	 	 ระบบการศึกษาของสิงค์โปร์จำาแนกเป็น 
การศึกษาปฐมวัย	 ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 อนุปริญญา	 
และอุดมศึกษา	ดังภาพ	4.3
	 	 	 1.1.1	 ระดับปฐมวัย	 ในสิงคโปร์มีหลาย 
ทางเลือกสำาหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก	 ก่อนที่จะ 
เขา้สูโ่รงเรียนอนุบาลซ่ึงเปน็การจดัการศกึษาอยา่งเปน็ทางการ	 
พ่อแม่มีทางเลือกในการทำาให้เด็กปรับตัวกันได้ง่ายข้ึน	 
โดยใช้กลุ่มเล่น	และศูนย์เด็ก
	 	 	 	 			กลุ่มเล่น	ประกอบด้วย	กลุ่มของเด็กที่มาเล่นด้วยกัน	มีโครงสร้างของการเล่น 
น้อยกว่าอนุบาลศึกษา	 เป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้เด็กเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่โดยไม่มีพ่อแม่	 ทำาให้ 

สามารถปฏิสัมพันธ์และฝึกทักษะสังคมก่อนที่จะเข้าสู่ 
อนุบาลศึกษา	 ส่วนศูนย์เด็กจะรับดูแลเด็กต้ังแต่อายุ	 
16	 เดือนถึง	 6	 ปี	 โปรแกรมของศูนย์เด็กจะมีระยะเวลา 
ยาวกว่าอนุบาล	 ปกติแล้วจะแยกกันระหว่างงานและ 
เล่น	 ให้บริการอาหารและทำาความสะอาดร่างกาย	 
เป็นทางเลือกสำาหรับผู้ปกครองที่ทำางานเต็มเวลา 
หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลเด็กท่ีบ้านได้	 โรงเรียนรับเด็ก 

อายุระหว่าง	 4-6	 ปี	 ระยะเวลาเรียน	 3-4	 คาบต่อวัน	 เน้นไปยังวิชาการเพื่อเตรียมผู้ เรียน 
เข้าสู่ประถมศึกษา	 โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์มีทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและท่ีจัดโดยเอกชน	 
(http://skoolopedia.com/preschool-singapore-2015-infographi)
	 	 	 1.1.2	 ระดับประถมศึกษา	 จัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนอายุ	 6-12	 ปี	 ใช้เวลา 
ในการศึกษา	 6	 ปี	 หลังจากนั้นจะมีการสอบที่เรียกว่า	 Primary	 School	 Leaving	 Examination	 
(PSLE)	เพื่อเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีอยู่	5	ประเภท
	 	 	 1.1.3	ระดบัมธัยมศกึษา	จำาแนกตามประเภทออกได้	5	ประเภท	ได้แก	่(1)	ระดับเทคนคิ 
และวิชาอาชีวะ	 จัดสำาหรับผู้เรียนอายุ	 12-16	 ปี	 ใช้เวลาเรียนระหว่าง	 1-4	 ปี	 (2)	 มัธยมศึกษา 
สายเทคนิค	จัดสำาหรับผู้เรียนอายุ	12-16	ปี	ใช้เวลาเรียน	4	ปี	 (3)	มัธยมศึกษาสายวิชาการ	สำาหรับ 
ผู้เรียนอายุ	12-17	ปี	ใช้เวลาเรียน	5	ปี	(4)	มัธยมศึกษาทางด่วน	สำาหรับผู้เรียนอายุ	12-16	ปี	ใช้เวลา 
เรียน	4	ปี	และ	(5)	มัธยมศึกษาแบบบูรณาการ	ผสมผสานระหว่างมัธยมศึกษากับอนุปริญญา	สำาหรับ 
ผู้เรียนอายุ	12-18	ปี	ใช้เวลาเรียน	4-6	ปี
	 	 	 1.1.4	ระดบัอนปุรญิญา	จดัการศกึษาสำาหรบัผูเ้รยีนอาย	ุ16-19	ป	ีแบง่เปน็	3	ประเภท	 
ได้แก่	(1)	สถาบันเทคนิค	จัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนอายุ	16-19	ปี	ใช้เวลาเรียน	1-2	ปี	(2)	สถาบัน 
โพลีเทคนคิ	จดัการศกึษาสำาหรบัผูเ้รยีนอาย	ุ16-19	ปี	ใชเ้วลาเรยีน	3	ป	ีและ	(3)	สถาบนัเตรยีมอดุมศกึษา	 
จัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนอายุ	16-19	ปี	ใช้เวลาเรียน	2-3	ปี
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	 	 	 1.1.5	ระดับอุดมศึกษา	รับนักศึกษาจากผู้จบประกาศนียบัตรจากสถาบันโพลีเทคนิค 
และสถาบันเตรียมอุดมศึกษา	จำาแนกการศึกษาเป็น	3	ระดับ	คือ	ปริญญาตรี	ระยะเวลาเรียน	3-4	ปี	 
ปริญญาโท	ระยะเวลาเรียน	1-2	ปี	และระดับปริญญาเอก	ระยะเวลาเรียน	2-5	ปี
	 	 1.2	หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา
   กระทรวงศึกษาธกิารของสงิคโปรไ์ดว้างหลักการพืน้ฐานไวว้า่	เปดิโอกาสใหผู้้เรยีนแตล่ะคน 
มีพื้นฐานที่กว้างและลึก	 พร้อมทั้งสนับสนุนเพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่ต้องการเส้นทางในการศึกษาตลอดชีวิต 
ทีส่ำาคัญ	คอื	ตอ้งดงึสว่นทีด่ทีีส่ดุของผูเ้รยีนแตล่ะคนออกมา	ดว้ยหลกัการพืน้ฐานตอ่ไปนี	้(www.moe.gov.) 
	 	 	 1.2.1	จัดการศึกษาฐานกว้างและเป็นองค์รวม	หลักการข้อแรกเกี่ยวข้องกับการดูแล 
ผู้เรียนทุกด้าน	 พัฒนาทักษะสำาคัญ	 เจตคติและสมรรถนะ	 พร้อมกับค่านิยม	 และคุณลักษณะ 
ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอยู่ได้ในงานอนาคต	ดำารงชีวิตอย่างมีจุดประสงค์	และมีความหมาย	 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบบกวา้งจะชว่ยใหผู้้เรียนแต่ละคนเปดิตัวเองต่อความเปน็ไปได้ท่ีแตกต่าง
หลากหลาย	และทำาให้เชื่อได้ว่ามีฐานที่แข็งแกร่งสำาหรับการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ
	 	 	 	 	 โรงเรยีนมบีทบาทสำาคญัในการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างหลากหลาย 
ใหก้บัผูเ้รยีน	นอกจากจะสอนใหอ้า่นออก	เขยีนได	้และคดิคำานวณแลว้	โรงเรยีนยงัพฒันากาย	จรยิธรรม	
สุนทรียะ	และแง่มุมทางด้านอารมณ์และสังคมของผู้เรียน	ที่เหนือไปจากการจัดการเรียนการสอนเชิง
วิชาการแล้ว	 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความสนใจทางศิลปะ	 ดนตรี	 และกีฬา	 ด้วยกิจกรรมร่วม
หลกัสตูร	(co-curricular	activities	:	CCA)	กจิกรรมเหลา่นีจ้ะชว่ยใหผู้เ้รยีนขยายความสามารถพเิศษ
เฉพาะตน	และฝึกทักษะภาวะผู้นำาเท่าๆ	กับพัฒนาสมรรถนะด้านอารมณ์และสังคม
	 	 	 	 	 ในชัน้ประถมศกึษา	มกีารจัดโปรแกรมสำาคญั	3	ประเภท	ประเภทแรก	คอื	การเรียนรู้ 
แบบกระตอืรอืรน้	(Programme	Active	Learning	:	PAL)	สำาหรบัผูเ้รยีนประถมศกึษาเพือ่ชว่ยใหเ้รยีนรู ้
และคน้พบความสนใจและจดุแข็งของตน	ประเภททีส่อง	คอื	โปรแกรมการเรยีนรูเ้พือ่ชวีติ	(Learning	for	
Life	Programme	:	LLP)	ซึง่เปิดโอกาสท่ีกวา้งขึน้สำาหรบัผูเ้รยีนทีจ่ะเรยีนรูไ้ปในแนวทางทีต่นเองสนใจ	 
และพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ใหเ้ขม้ขน้ขึน้	และประเภททีส่าม	คอื	โปรแกรม	Value-in	 
Action	Projects	(VIA)	ซึง่เปน็การกระทำาทีส่รา้งคุณคา่และเปน็ส่วนเติมเต็มของชวีติโรงเรียน	นอกไปจากน้ัน 
ยังมีการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษาเพื่อเปิดมุมมองที่เหนือไปจากชั้นเรียน	 สำาหรับช่วยให้ 
ผูเ้รยีนค้นหาจดุแขง็และความสนใจของตน	และเลอืกเสน้ทางทีจ่ะทำาใหต้นเองบรรลถุงึศกัยภาพสงูสดุ 
	 	 	 	 	 ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กล่าวมาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ	 เช่น	 ความคิด
สรา้งสรรค	์ความเชือ่มัน่ในตนเอง	ความเอาจรงิในสิง่ทีเ่ลอืก	และความยดืหยุน่	ทัง้หมดนีเ้ปน็ทกัษะชวีติ 
ที่สำาคัญสำาหรับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนั้นผู้เรียนยังต้องเรียนรู้ค่านิยม	
เช่น	 การยอมรับนับถือ	 ความรับผิดชอบ	 ความซื่อสัตย์	 ความใส่ใจ	 และความปรองดอง	 ค่านิยม
เหล่านี้ล้วนจำาเป็นต่อความมั่นคงของชาติที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์    
	 	 	 1.2.2	 ใช้ประโยชน์จาก	 2	 ภาษา	 ลักษณะเด่นของระบบการศึกษาสิงคโปร์	 ได้แก่	
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ	 ขณะเดียวกันเด็กก็สามารถใช้ภาษาแม่เมื่ออยู่กับ
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ครอบครวั	นโยบาย	2	ภาษานีมุ้ง่ไปยงัการตดิเครือ่งมอืการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนดว้ยสมรรถนะทางภาษา 
ที่สามารถใช้เรียนรู้วิชาการเพื่อการแข่งขันกับโลก	 ขณะเดียวกันก็สามารถซาบซ้ึงกับวัฒนธรรม 
และประเพณีที่เป็นรากเหง้าของตนและของอาเซียนท้ังท่ีเหมือนและท้ังท่ีแตกต่างออกไป	สมรรถนะ 
ทางภาษาน้ีจะช่วยให้เด็กสิงคโปร์สามารถติดต่อกับบุคคลที่มีภูมิหลังหลากหลายในโลกได้อย่าง 
มั่นใจ
	 	 	 1.2.3	วางนโยบายครูดีและผู้บริหารโรงเรียนดี	 โดยที่ครู	นักการศึกษา	และผู้บริหาร 
โรงเรียนถือเป็นโครงสร้างหลักของระบบการศึกษาในสิงคโปร์	 โดยมีนโยบายที่แน่ชัดว่ารัฐจะดูแล 
และจูงใจบุคลากรการศึกษากลุ่มนี้ให้เติบโต	 และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตนร่วมกับ 
เป้าหมายทางวิชาชีพในระดับดีท่ีสุด	 โดยสอดคล้องไปกับความมุ่งมั่นและความสนใจส่วนตน	 
ซ่ึงนโยบายดังกล่าวทำาให้เห็นชัดเจนในรูปแบบความเติบโตของครู	 (Teacher	 Growth	Model)	 
ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมก่อนประจำาการในสถาบันการศึกษาระดับชาติ	ต่อมาสภาวิชาการครูของสิงคโปร์ 
จะสนับสนุนให้มีทักษะวิชาชีพที่เข้มแข็งและลึก	 ด้วยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน 
และกลุ่มโรงเรียน	 การพัฒนาวิชาชีพระหว่างประจำาการจะช่วยสนับสนุนและโอบอุ้มวัฒนธรรม 
ของการเสียสละ	การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอันนำาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	 	 	 1.2.4	 พัฒนาหลักสูตรที่ผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในสิงคโปร์มีความพยายาม
อย่างสมำ่าเสมอในการเพิ่มพูนและเปลี่ยนรูปสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน	 และช่วยให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะสำาคัญเพื่อความสำาเร็จในสังคมฐานเศรษฐกิจความรู้	 ครูจะร่วมมือกันในระหว่างครู 
และร่วมมอืกับกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสำาหรบัการพฒันาการจดัการสอนเชงินวตักรรม	รว่มกบัการบรูณาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวัตถุประสงค์	 และจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้	 online	 ที่มีคุณภาพ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการรับประสบการณ์การเรียนรู้	 นำาเอาประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อการเตรียมผู้เรียนสำาหรับอนาคต
	 	 	 1.2.5	 เป็นเครือข่ายกับผู้ปกครอง	 โดยที่พ่อแม่ถือเป็นเครือข่ายสำาคัญในการพัฒนา 
การศึกษาแบบองค์รวมสำาหรับผู้เรียน	การเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ	ของโรงเรียน
เป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์สามารถดึงเอาส่วนที่ดีสุดของ 
ผู้เรียนออกมาได้	 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์กระตุ้นพ่อแม่และชุมชนให้ออกมาทำางานร่วมกัน 
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน	ภายในบ้าน	และชุมชนของผู้เรียน

  2. ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยและก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 สำาหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานถือเป็นบทเรียนแห่งความสำาเร็จ 
ของการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ที่นานาประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษา	 
วิจัย	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำาไปปรับประยุกต์กับการจัดการศึกษาของตน	 ในการจัดการศึกษา 
ทั้ง	2	ระดับ	มีภาพคร่าวๆ	ที่จะนำาเสนอ	ดังนี้	(www.minedu.fi)
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  2.1	การจัดการศึกษาปฐมวัย	
	 	 	 เมื่อ	ค.ศ.	2011	ได้มีการจัดลำาดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	45	ประเทศ	โดย	The	
Lien	Foundation	ของสิงค์โปร์	ผลการจัดลำาดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	สิงคโปร์อยู่ในลำาดับที่	29	 
เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองถึง
คณุภาพของการศกึษาปฐมวยัของสงิคโปร	์ผลการรบัฟงัสรปุได้วา่	ประการแรก	การศกึษาปฐมวยัมคีวาม
สำาคัญสำาหรับเด็ก	ที่สำาคัญเป็นการเตรียมให้เด็กเรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต	ประการที่สอง	ค่าใช้จ่าย 
ไม่ถูกนักสำาหรับผู้ปกครองท่ีจะส่งลูกมายังศูนย์ปฐมวัย	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ	 500-600	 ดอลลาร์
สงิคโปร	์และผูป้กครองตอ้งการใหร้ฐัสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยสว่นนี	้และประการทีส่าม	ตอ้งการใหป้รบัปรงุ
คุณภาพครูเพื่อคุณภาพการศึกษา	(http://sg.theasianparent.com/)	
   สิงคโปร์ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 ในค.ศ.	 2015	 สิงคโปร์
ประกาศว่าเริ่มต้นการจัดการศึกษาด้วยความแข็งแกร่งสำาหรับเด็กทุกคน	ในส่วนของการศึกษาปฐมวัยนั้น	 
สงิคโปรถ์อืวา่สำาคญัอยา่งยิง่สำาหรบัการพฒันาเด็กเปน็องคร์วม	การศกึษาปฐมวยัทีม่คีณุภาพจะเอือ้ให ้
ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	 เรียนรู้ทักษะสังคม	 และพัฒนาความถนัดในการเรียนรู้ 
ของตนเอง	สิง่เหลา่นีเ้ปน็การสรา้งพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งใหก้บัการเรียนรู้ในระดับประถมศกึษาของผู้เรียน	
กระทรวงศึกษาธิการได้หาหนทางท่ีจะยกระดับการศึกษาปฐมวัยโดย	 (1)	 พัฒนาทรัพยากรหลักสูตร 
เพือ่สนบัสนนุนกัการศกึษาในการออกแบบประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพสำาหรบัผูเ้รยีนอาย	ุ4-6	ป	ี 
(2)	 จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและราคาไม่แพง	 และ	 (3)	 แบ่งปันทรัพยากรหลักสูตรและ 
แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศต่างๆ	กับภาคส่วนของการศึกษาปฐมวัย	
	 	 	 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นเครื่องมือสำาหรับ
บคุลากรในการศกึษาปฐมวัย	โดยหลกัสตูรประกอบดว้ย	3	สว่น	สว่นแรก	เปน็กรอบการทำางาน	สว่นทีส่อง	 
เปน็สว่นแนะแนวนกัการศกึษา	และสว่นทีส่าม	เปน็คูม่อืการใชท้รพัยากรการจดัการเรยีนการสอนดว้ย
ภาษาแม่	 คู่มือท่ีพัฒนาข้ึนจะช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถไตร่ตรองถึงการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำาไปสู่ 
พัฒนาการทางวิชาชีพ	สร้างความรู้และความมั่นใจในการดูแลเด็กปฐมวัย	
	 	 	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 ได้มีการสำารวจความเห็นของผู้ปกครองที่ส่งลูกมายังสถานศึกษา
ปฐมวัย	 ผลการสำารวจพบว่า	 ร้อยละ	 50	 ของผู้ปกครองต้องการให้ลูกได้มีชั่วโมงเรียนเพ่ือเตรียมตัว 
สู่ประถมศึกษาและเพื่อที่จะเรียนได้ทันเพื่อน	 โดยวิชาท่ีต้องการให้เรียน	 ได้แก่	 ภาษาอังกฤษ	
คณิตศาสตร์	 และภาษาจีน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ปกครองที่เหลือไม่เห็นด้วยกับการจัดให้เด็กปฐมวัยเรียน
ทางวิชาการโดยคิดว่ายังเด็กไปและยังไม่จำาเป็น	 เสียงของผู้ปกครองฝ่ายที่ต้องการจัดให้มีการเรียน 
ในศนูยป์ฐมวยัไดร้บัการท้วงจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเดก็ปฐมวยัวา่	เปน็ภาระทีห่นกัเกนิไปสำาหรบัเดก็เลก็ที่
จะนัง่เรยีนวชิาการในปีตน้ๆ	ของการเข้าโรงเรยีน	แมจ้ะเปน็การเขยีนและทอ่งจำา	เปน็อนัตรายมากกวา่
จะเปน็ประโยชนส์ำาหรบัเดก็เลก็	การจดัการศกึษาเด็กปฐมวยัควรเนน้ไปยงัทกัษะทางอารมณแ์ละสังคม
เพื่อจะช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ	ได้เมื่อเลื่อนไปเรียนในระดับประถมศึกษา
	 	 	 ในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศโครงการใหม่สำาหรับช่วยให้ผู้ปกครอง 
ไดร้บับรกิารจากศนูยป์ฐมวยั	สอดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาปฐมวยัของกระทรวงศกึษาธกิารไดด้ขีึน้	 
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ดังนี้	(1)	เพิ่มศูนย์ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็น	16	แห่ง	ในปีค.ศ.	2016	(2)	ส่งเสริมให้พ่อแม่ 
รบับทบาทหลกัในการเพิม่พนูประสบการณก์ารเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั	โดยเขา้รว่มฝกึอบรมปฏบิตักิาร 
กับนักการศึกษาปฐมวัยและผู้ชำานาญการของกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อช่วยให้พ่อแม่เข้าใจแนวคิด
ของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม	 และ	 (3)	 เปิดช่องทางให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
การศกึษาทีส่ำาคญั	(http://www.moe.gov.sg/)	โดยจะจดัการเรยีนการสอนนำารอ่งดว้ยการใชท้รพัยากร 
การเรียนรู้ที่จัดและพัฒนาข้ึน	 ต่อจากนั้นจะนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างภาคส่วนปฐมวัย 
(http://www.moe.gov.sg/education/preschool/)
  	 เมือ่เดก็จบการศกึษาระดบัปฐมวยั	รฐัไดก้ำาหนดไวว้า่ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี	้ 
(1)	 รู้จักแยกแยะผิดและถูก	 (2)	 เต็มใจแบ่งปันและผลัดเปล่ียนหมุนเวียนบทบาทหน้าท่ีในระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม	(3)	เต็มใจให้และรับ	(4)	สัมพันธ์กับคนอื่นๆ	ได้	(5)	ฟังและพูดด้วยความเข้าใจ	(6)	อยู่ได้
อยา่งสบายใจและมคีวามสขุ	(7)	พฒันาการประสานกนัระหวา่งกาย	มนีสัิยสุขภาวะ	ร่วมมอืในกจิกรรม
ศิลปะที่หลากหลาย	และ	(8)	รักครอบครัว	ครู	และโรงเรียน	(http://www.moe.gov.sg/)
	 	 	 สำาหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกรอบความคิดในการทำางานจะยึดผู้เรียนเป็น
สำาคัญโดยมีความเชื่อว่า	เด็กนั้นเป็นผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็น	กระตือรือร้น	และมีสมรรถนะ	จากฐาน
ความเช่ือน้ีผู้เรียนจะได้รับการดูแลแบบองค์รวมผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านโดยจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ	 และการส่งเสริมท่าทีท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้	 กรอบความคิดข้างต้นมิได้จำากัดว่าผู้เรียนจะต้องเรียนอะไร	 เป็นแต่เพียงการชี้แนะให้
นกัการศึกษาปฐมวยัออกแบบการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ	ความตอ้งการ 
และความสามารถของผูเ้รยีน	สำาหรบัสาระสำาคญัของการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัเปน็ดังนี้
	 	 	 	 ประการแรก	 ในส่วนของการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านนั้น	 ประกอบด้วย	
สุนทรียศาสตร์และการแสดงออกแบบสร้างสรรค์	การค้นพบโลก	ภาษาและการอ่านเขียน	พัฒนาการ
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ	เลข	พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์	
	 	 	 	 ประการท่ีสอง	 ท่าทีต่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสม	 อันหมายถึง	 พฤติกรรม 
และเจตคติเชิงบวกที่มีต่อการเรียนรู้	 ท่าทีเช่นนี้จัดว่าสำาคัญสำาหรับเด็กในเส้นทางของการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	 และจะสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในหลายด้าน	 ท่าทีเหล่านั้น 
ได้แก่	 (1)	 ความมุ่งมั่นในการทำางานจนสำาเร็จ	 (2)	 การคิดแบบไตร่ตรอง	 เป็นความสามารถ 
ในการคิดถึงสิ่งที่ทำา	 เห็น	 ได้ยินหรือรู้สึกในประสบการณ์ประจำาวัน	 กลั่นกรองทางเลือกต่างๆ	 
เพื่อได้ความรู้ใหม่	 (3)	 ความซาบซึ้ง	 เป็นการตระหนักถึงคุณลักษณะของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
และมีความเป็นเอกลักษณ์ 	 รับฟังความเห็นของผู้อื่นและแสดงการยอมรับนับถือ ผู้อื่น	 
(4)	 ความช่างประดิษฐ์	 เป็นความยืดหยุ่นในการคิดและสามารถสร้างสิ่งของขึ้นจากหลากหลายวิธี	 
สำารวจแนวคิดต่างๆ	 และมีความเป็นไปได้ที่จะนำาแนวคิดนั้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย	 
(5)	 ความช่างสงสัยและกระตือรือร้น	 เป็นการแสดงความสนใจและตั้งคำาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ 
พบเห็น	 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 และวิธีการที่สิ่งต่างๆ	 ทำางานหรือเป็นไป	 มีแนวโน้มที่จะสำารวจ 
และค้นหาสิ่ งใหม่ 	 (6)	 การกล้าเผชิญ	 เป็นการกล้าท่ีจะพบกับการเรียนรู้ใหม่และสนุก 
กับสิ่งที่ทำา	ค้นหาเชิงรุกในการพบกับโอกาสใหม่ในการเรียนรู้
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	 	 	 ประการที่สาม	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย	 การจัดยึดรูปแบบ
ที่เรียกว่า	 iTeach	ซึ่งมีความเชื่อว่า	 (1)	ครูเป็นผู้สนับสนุน	 (2)	หลักสูตรบูรณาการและเป็นองค์รวม	
และ	(3)	ผ่านการปฏิสัมพันธ์และการเล่นที่มีคุณภาพ	สำาหรับหลักการของ	iTeach	มีอยู่	6	ประการที่
ครใูชใ้นการวางแผน	ออกแบบ	และปฏบิตักิารจัดประสบการณก์ารเรียนรู้อยา่งมคีวามหมายใหผู้้เรียน	 
หลกัการดงักลา่ว	ประกอบดว้ย	(1)	ใชก้ลวธิบูีรณาการเพือ่การเรยีนรู	้(2)	ครรูบัหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้	 (3)	 นำาให้เด็กเข้าไปสู่การเรียนรู้ผ่านการเล่น	 (4)	 เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ	(5)	ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้	และ	(6)	พัฒนาการเป็นแบบองค์รวม
	 	 	 กระทรวงศกึษาธกิารไดม้นีโยบายใหพ่้อแม/่ผู้ปกครองเขา้มาเปน็เครือขา่ยร่วมกบัครูใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย	 โดยพ่อแม่จะต้องทำาความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก	 
หาเวลาพาเด็กออกไปเล่น	 และกระตุ้นให้เด็กพูดคุย/บอกเล่าถึงประสบการณ์ท่ีตนได้พบเห็น	 ท้ังนี้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่เดก็จะไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพและสามารถพัฒนาศกัยภาพของเด็กใหถึ้งขีดสูงสุด
  2.2	การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา	
	 	 	 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของ 
สิงคโปร์มีเป้าหมายหลักว่า	 เตรียมเด็กสำาหรับพรุ่งนี้	 ลักษณะ 
สำาคัญของการประถมศึกษา	 ได้แก่	 จำานวนเวลาเรียนในชั้น 
ประถมศึกษา	 6	 ปี	 (เกรด	 1-	 เกรด	 6)	 อายุปกติของ 
ผู้เรียนแรกเข้า	 คือ	 7	 ปี	 และใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบ 
กระตือรือร้น	 (Programme	 Active	 Learning	 :	 PAL)	 
เป็นหลัก	 สำาหรับในเรื่องของประถมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้วางนโยบาย 
เพื่อการปฏิบัติไว้	ดังนี้	(moe.gov.sg.)
	 	 	 2.2.1	 จัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคนให้มีคุณลักษณะตามกรอบความคิดสำาคัญ 
ของศตวรรษที่	21	กล่าวคือ	เด็กสิงคโปร์ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา	6	ปี	หรือจบการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษาตอนต้น	 ระหว่างนั้นเด็กต้องได้รับการดูแลให้พร้อมสำาหรับชีวิตอนาคตที่ถูกขับเคลื่อน 
ด้วยโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ซึ่งเด็กที่จบประถมศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะ	 
ดังที่เสนอไว้ข้างต้น	 ได้แก่	 มั่นใจในตนเอง	 กำากับตนเองในการเรียน	 มีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น	 

และมีจิตสำานึก	 โดยกรอบความคิดของการสร้างคุณลักษณะ 
ดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบความคิดของศตวรรษที่ 	 21	 คือ	 
(1 ) 	 ค่ านิยมหลัก	 (ความยอมรับนับถือ	 ความรับผิดชอบ	 
การบูรณาการ	 ความใส่ใจและความกลมกลืน)	 (2)	 สมรรถนะ 
ด้านอารมณ์และสังคม	 (ความตระหนักรู้ในตน	 การจัดการ 
ตนเอง	 ความตระหนักรู้เรื่องสังคม	 การจัดการความสัมพันธ์	 และ 

การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ)	 และ	 (3)	 สมรรถนะที่แสดงปรากฏให้เห็น	 (การคิดสร้างสรรค์และ 
การคิดวิจารณญาณ	 การสื่อสาร	 ทักษะสารสนเทศและทักษะการทำางานแบบร่วมมือร่วมใจ	 
ความเป็นพลเมือง	ทักษะในการตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรมและความตระหนักรู้เรื่องโลก)
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	 	 	 	 			ครจูะตอ้งพฒันาคณุลกัษณะ	คา่นยิม	และสมรรถนะใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็โดยผา่น 
วิชาต่างๆ	 ในหลักสูตร	 การศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง	 โครงการเพิ่มพูน 
สมรรถนะและผ่านช่วงเวลาท่ีสอน	 ยิ่งไปกว่าน้ันกระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดโอกาสให้แต่ละ 
โรงเรียนเสนอช่องทางธรรมชาติสำาหรับผู้เรียนเพ่ือท่ีจะได้นำาค่านิยมและสมรรถนะเหล่าน้ัน 
ไปปรับใช้	 พร้อมกับสร้างความแกร่งให้กับคุณภาพของการศึกษา	 พละ	 ศิลปะ	 และดนตรี	 โดยท้ัง	 
3	 วิชาน้ีได้นำามาจัดเป็นการศึกษาองค์รวม	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาขีดความทนทานของร่างกาย	 
เสริมสมรรถนะการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	และมีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
	 	 	 2.2.2	สร้างความเก่งด้านภาษา	ผู้เรียนสิงคโปร์จะต้องมีความเก่งภาษาอังกฤษและใช้
ภาษาแม่	 (จีน	มาเลย์	และทมิฬ)	ของตนเองได้คล่องในฐานะภาษาที่สอง	ดังนั้น	ผู้เรียนของสิงคโปร์ 
จึงสามารถใช้	 2	 ภาษาในระดับใช้การได้ดี	 และถือเป็นทรัพย์สินที่เด็กและเยาวชนใช้เป็นทุนในการ
แสวงหาโอกาสต่างๆ	 ในชีวิตและในระดับโลก	 ส่วนใหญ่แล้วเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1	 จะมาจาก
ครอบครัวที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลัก	 แต่ในโรงเรียนประถมเด็กจะถูกสอนให้ใช้ภาษาแม่ 
ของตนเองไดใ้นระดบัดเีชน่กนั	โดยโรงเรยีนจะออกแบบกลวธิกีารสอนแบบหลากหลายเพือ่จดัโอกาสให้
กับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน	ซึ่งมีลักษณะการสอนให้ใช้ภาษาแม่ตามตาราง	4.2	

ต�ร�ง 4.2	ลักษณะสำาคัญของหลักสูตรปรับปรุงการใช้ภาษาแม่

หลักสูตรภ�ษ�จีน หลักสูตรภ�ษ�ม�เลย์ หลักสูตรภ�ษ�ทมิฬ

เน้นการฟัง	พูดและอ่าน

เน้นการสนทนาและทักษะการเขียนโต้ตอบ

ออกแบบการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียน

ใช้วัสดุและกลยุทธ์การสอนที่ทำาให้ผู้เรียนสนใจเรียน

เด็กทุกคนต้องเรียนโมดูลหลัก เด็กจะถูกสอนตามระดับ
ของผลสัมฤทธิ์ที่
แตกต่างกัน

เปิดโอกาสให้เด็กฝึกพูด
ภาษาทมิฬเพิ่มขึ้นผูเ้รยีนทีไ่ม่มีพ้ืนภาษาจนีหรอืมพีืน้ฐานจำากดั

จะต้องลงเรียนโมดูลพื้นฐาน

ผู้เรียนที่สนใจภาษาจีนหรือมีความสามารถ
ที่จะเรียนต่อได้จะต้องเรียนโมดูลระดับสูง

   
	 	 	 2.2.3	เพิ่มสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน	ประกอบดว้ย	
(1)	โปรแกรมสนับสนนุการเรยีนรู	้โดยจดัสำาหรบัเดก็ทีเ่ขา้เรยีนชัน้ประถมปทีี	่1	ทีม่ทีกัษะดา้นการอา่น
หรือคิดคำานวณในระดับอ่อน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กสามารถเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่	 1	 ทัน
กบัมาตรฐานวชิาทีต่อ้งเรยีน	ปกตแิลว้โปรแกรมจะจดัใหส้ำาหรับผู้เรียนกลุ่มขนาดเล็ก	และสอนโดยครู
ชำานาญการทีถ่กูฝกึมาโดยเฉพาะ	ใชก้ลวธิสีอนทีม่โีครงสร้างสามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้
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ทีแ่ตกตา่งกนัไปของผูเ้รยีนได	้(2)	โปรแกรมสำาหรับเด็กปญัญาเลิศ	การคดักรองเด็กปญัญาเลิศจะทำาเมือ่
ผูเ้รยีนอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	โดยใชแ้บบทดสอบคดักรอง	และหากผา่นการคดักรองจะยา้ยผูเ้รยีน
ไปเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	ในโรงเรยีนทีจ่ดัไวโ้ดยเฉพาะ	หลกัสตูรทีจ่ดัใหจ้ะเปน็หลกัสตูรกา้วหนา้
ทีเ่หมาะกบัความสามารถในวชิาตา่งๆ	ของผูเ้รยีน	โดยจัดเรียนเปน็หอ้งพิเศษในแต่ละวชิาไป	เชน่เดียวกนั
ครทูีส่อนเดก็ปัญญาเลศิในแตล่ะวิชาจะถูกฝกึมาโดยเฉพาะ	หลงัจากนัน้เดก็จะเรยีนผสมกนัในวชิาอืน่ๆ
และร่วมกิจกรรมต่างๆ	 กับเพื่อนๆ	 สำาหรับเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าการเข้าโปรแกรม
สำาหรับเด็กปัญญาเลิศก็จะได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความสามารถนั้นโดยผ่านฐานโรงเรียน
และกิจกรรมพิเศษที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการในระหว่างหรือหลังชั่วโมงเรียน	 (3)	 กิจกรรมพิเศษ	 
เปน็กจิกรรมสว่นเตมิเตม็การศกึษาแบบรูร้อบและมบีทบาทสำาคญัต่อการสรา้งคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
และเตรยีมตวัใหส้ามารถดำารงชวีติอยูใ่นโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ได	้กจิกรรมพเิศษนีมี้หลากหลาย 
และกวา้งขวางตัง้แตก่ฬีา	กลุม่ชมรม	ศลิปะการแสดง	สโมสรและชมุนมุต่างๆ	และ	(4)	Subject-based	
banding	ซึ่งเป็นการจัดตัวเลือกในการเรียนวิชาต่างๆ	ให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ต่อเนื่องไป
จนถึงประถมศึกษาปีที่	6	โดยวิชาที่จัดจะเป็นการผสมผสานมาตรฐานการเรียนต่างๆ	เข้าด้วยกันหรือ
วิชาพื้นฐานต่างๆ	เข้าด้วยกันอย่างยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับจุดแข็งของผู้เรียนคนนั้น	ซึ่งการจัดแบบนี้จะช่วย
ใหผู้เ้รยีนพุง่จุดสนใจและขยายศกัยภาพของตนเองในวชิาทีต่นเองเกง่และถนดั	เพือ่สรา้งพืน้ฐานสำาหรบั
วิชาที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อการศึกษาต่อ	

ต�ร�ง 4.3	วิธีการของการจัด	Subject-based	banding

ประถมศึกษ�ปีที่ 4

ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบของโรงเรียน	
โรงเรียนจะแนะนำาให้ผสมผสานวิชาตามผลการสอบของผู้เรียน	โดยพ่อแม่ต้องลงนามยินยอม

ก�รเริ่มเรียนประถมศึกษ�ปีที่ 5

ผู้เรียนลงเรียนวิชาท่ีผสมผสานกันตามความเห็นชอบของพ่อแม่	 วิชาที่อยู่ในมาตรฐานและ 
เป็นพื้นฐานเหมือนกัน	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษาแม่	สำาหรับภาษา
แม่นั้นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนต่อได้ในระดับชั้นสูงขึ้น

ภ�คปล�ยชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5

ลงเรยีน	1	วชิาพืน้ฐานหรอืมากกวา่ 
และวิชาที่เก่งเรียนได้ดี

ลงเรยีนวชิามาตรฐาน	1	วชิาหรือ	
มากกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

ผู้เรียนอื่นๆ	ทั้งหมด	อนุญาตให้ 
เรียนต่อในวิชาเดียวกันใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

ประถมศึกษ�ปีที่ 6

เลือกวิชาเรียนที่โรงเรียนจัดผสมผสานให้

ปล�ยชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

ผู้เรียนต้องสอบเพื่อจบการศึกษา	(Primary	School	Leaving	Examination	:	PSLE)
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	 	 	 2.2.4	จัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยเล่นและเรียน	นับตั้งแต่	ค.ศ.	2009	เป็นต้นมา	 
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์	 ได้หนุนเสริมให้การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษามีทั้งความเพลิดเพลิน 
และมีความหมายต่อผู้เรียนมากข้ึน	 ยิ่งไปกว่าน้ันยังได้แสวงหาช่องทางที่จะพัฒนาความสมดุล
ระหว่างทักษะต่างๆ	 และค่านิยมต่างๆ	 ให้ดีกว่าเดิม	 โดยมีวิธีการดังนี้	 (1)	 เพิ่มการเรียนการสอน 
ที่เกี่ยวข้องกับความหมายในชีวิตให้มากขึ้น	 (2)	 จัดโปรแกรมให้การเรียนรู้เป็นแบบกระฉับ 
กระเฉงและเป็นเชิงรุก	 (3)	 พัฒนาการประเมินแบบองค์รวมทุกด้านเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้	 
(4)	 จัดคาบการแนะแนวสัปดาห์ละ	 1	 คาบ	 เพื่อให้ครูกับผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ	 
(5)	 ริเริ่มกิจกรรมพิเศษที่ไม่ใช่กิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 
(single-session)	โดยจะเริม่ในป	ีค.ศ.	2016	และ	(6)	เปน็หุน้สว่นการศกึษากนัระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน	 
เพื่อร่วมกันดูแลเด็กให้พัฒนาไปตามที่วางนโยบายไว้	
    	 นอกไปจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ 
สำาหรับผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับเด็ก 
โดยประการแรก	 ควรคำานึงถึงเวลาและระยะทาง 
ในการเดินทางรับ-ส่งให้สั้นที่สุดเพื่อลดภาระ	 และทำาให้ 
มีเวลาเพิ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในการ 
ช่วยกันดูแลเด็ก	 ประการที่สอง	 พิจารณาโรงเรียน
ที่ ใช้ภาษาแม่ 	 ในกรณี ท่ีภาษา ท่ี ใช้ ในครอบครั ว 
มิใช่ภาษาอังกฤษ	 จะมีโรงเรียนที่ เป็นทางเลือกเนื่องจากจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มต้น 
ด้วยภาษาแม่เป็นหลัก	 โดยมีการสอนด้วยภาษาจีนทุกโรงเรียน	 ภาษามาเลย์จัดในโรงเรียนท่ีได้

รับการสนับสนุนพิเศษ	 และภาษาทมิฬจะจัด 
ไว้ในโรงเรียนส่วนใหญ่	 แต่ต้องขอคำายืนยัน
จากโรงเรียนว่ ามีการ จัดสอนด้วยภาษานี้ 	 
ประการที่สาม	 เลือกโรงเรียนที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน	 โดยดูจากกิจกรรมพิเศษ	 
และโครงการที่ จัดไว้เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น	
และประการสุดท้าย	 ศึกษาเอกลักษณ์โรงเรียน	 
โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 ค่านิยม 

และวัฒนธรรม	 และการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ปกครอง	 สำาหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษจะมีบริการ 
ให้โดยโครงการของโรงเรียนที่จัดให้หรือเป็นโรงเรียนเฉพาะสำาหรับเด็กพิเศษ	 ซ่ึงสามารถดูข้อมูล 
และคำาแนะนำาได้จากเว็บไซตข์องกระทรวงศึกษาธิการหรือเมื่อมีงาน	Open	House	ของโรงเรียน	
	 	 2.3	การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 ปณิธานของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ของสงิคโปร	์คอื	การปรบัรปูข้ันตอ่ไปของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	สาระสำาคญัของการจดัการศกึษาระดับนี ้
ประกอบด้วย
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	 	 	 2.3.1	ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับความสามารถที่แตกต่างกัน	
	 	 	 	 	 เมื่อผู้เรียนสอบจบการศึกษาระดับประถมศึกษา	 (PSLE)	 ผลการสอบจะถูก
จำาแนกออกเป็นระดับ	 และผู้เรียนจะถูกจัดวางลงในการเรียนระดับมัธยมประเภทใดประเภทหนึ่ง	
ไดแ้ก่	(1)	สายดว่น	(Express	ซึง่หมายรวมถงึโปรแกรมบรูณาการในบางโรงเรยีน)	(2)	สายวชิาการปกต	ิ 
ซึ่งเป็นการเรียนในวิชาสามัญทั่วไป	 และ	 (3)	 สายเทคนิคปกติ	 ซึ่งเป็นการเรียนที่มุ่งไปยังสายวิชาชีพ	 
ทั้งน้ี	 การวางตัวดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษา	 แต่มิได้ 
หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 ในทุกแบบผู้เรียนสามารถโอนย้ายจากแบบหนึ่งมาสู่แบบหนึ่ง 
หากได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดสำาหรับความสามารถของผู้เรียน	 โดยผู้เรียนอาจจะเลือก 
เรียนวิชาในระดับที่สูงกว่าชั้นเรียนของตนได้หากมีความสามารถพอ
	 	 	 2.3.2	 ขยายพัฒนาการของผู้เรียน	 โดยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาจะถูกปลูกฝังโดยยึด 
คา่นยิมหลกัของประเทศ	3	ประการ	ไดแ้ก	่อทุศิตนใหก้บัชาติและชมุชน	พยายามและมุง่มัน่	คดิและทำา
ดว้ยความเปน็เลศิ	(https://www.moe.gov.sg)	จากคา่นยิมหลกัดงักลา่ว	ผูเ้รยีนจะถกูกลอ่มเกลาใหม้ี
คณุลกัษณะของการพฒันาตน	ตระหนกัถึงสงัคม	บรหิารจดัการความสมัพนัธ	์ตัดสนิใจอยา่งรบัผดิชอบ	
และตระหนักรู้ในตนเอง	โดยผ่านการจัดการเรียนรู้	3	ทักษะ	ประกอบด้วย	(1)	ทักษะข้ามวัฒนธรรม	
การตระหนกัรูเ้รือ่งโลกและการเปน็พลโลก	(2)	ทกัษะด้านการคดิเชงิประดิษฐ์และสร้างสรรค	์และ	(3)	
ทักษะด้านสารสนเทศ	การร่วมมือ	และการสื่อสาร	ซึ่งนำาไปสู่คุณลักษณะ	4	ประการ	ประกอบด้วย	 
มั่นใจในตนเอง	 กำากับตนเองในการเรียน	 มีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น	 และมีจิตสำานึกที่เข้มข้นของ
ความเป็นพลเมือง	
	 	 	 2.3.3	เพิ่มพูนศักยภาพผู้เรียน	มีกิจกรรมสำาคัญ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	จัดโปรแกรมการเรียนที่มีลักษณะโดดเด่น
	 	 	 	 	 โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีโปรแกรมหลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน	 โดยการสร้างทางเลือกที่กว้างจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสตระหนักถึง
ศักยภาพตนเอง	 และพัฒนาทักษะหลักและทักษะอื่นๆ	 จนถึงขีดสูงสุด	 ในทุกโรงเรียนจะมีโปรแกรม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และโปรแกรมท้าทายสำาหรับผู้มีความสามารถในการเรียนระดับที่ก้าวหน้า	
    	 	 ในปี	 ค.ศ.	 2017	 กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดให้ทุกโรงเรียนจัด 
โปรแกรมการศึกษาที่มีลักษณะเป็นเลิศ	 ดังต่อไปนี้	 (1.1)	 โรงเรียนทุกแห่งต้องมีโปรแกรมการเรียน	 
2	โปรแกรม	อย่างแรกได้แก่	โปรแกรมการเรียนรู้ประยุกต์	(Applied	Learning	Programme	:	PLP)	 
และอย่างที่สอง	โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อชีวิต	(Learning	for	Life	Programme	:	LLP)	(1.2)	ทั้ง	2	 
โปรแกรมจะต้องมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะโรงเรียน	 มุ่งพัฒนาทักษะและคุณลักษณะเพื่อที่ผู้เรียน 
สามารถประยุกต์ได้กับบริบทของการดำารงชีวิตจริง	 ผู้เรียนจะต้องมีจุดแข็งและความสนใจพิเศษ 
ในสาขาต่างๆ	 เพื่อที่จะเป็นฐานในการเรียนรู้ระดับลึกได้ต่อไป	 และ	 (1.3)	 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จะต้องเปิดให้มีการสอบแบบรับตรงจากโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อที่จะได้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงมาเข้าเรียนในโปรแกรม	ALP	หรือ	LLP	ของโรงเรียน
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	 	 	 	 	 (2)	จัดประเภทของโรงเรียนที่หลากหลาย
	 	 	 	 	 	 เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั	โรงเรียนมธัยมศกึษา
ในสงิคโปรจ์งึแบง่เปน็	6	ประเภท	ไดแ้ก	่(2.1)	Autonomous	Schools	เปน็โรงเรยีนทีจ่ดัวชิาเชงินวตักรรม	 
และโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน	(2.2)	Independent	Schools	เป็นโรงเรียนที่สามารถ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ	ได้อย่างคล่องตัว	และมีทุนสนับสนุนสำาหรับผู้เรียนทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
และจากโรงเรียนเอง	(2.3)	Special	Assistance	Plan	(SAP)	Schools	เป็นโรงเรียนที่เสนอโปรแกรม
เสรมิสรา้งสมรรถนะและสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู	้ซึง่ชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษา	2	ภาษา 
และอยู่ใน	2	วัฒนธรรม	คือ	อังกฤษและจีน	(2.4)	Specialised	Independent	Schools	เป็นโรงเรียน
สำาหรับเด็กที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
สร้างสรรค์และการประยุกต์	ส่งเสริมให้เก่งทางกีฬาหรือศิลปะ	ปัจจุบันมี	4	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียน
ของมหาวทิยาลยัแหง่ชาตท่ีิเน้นทางคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี
โรงเรียนศิลปะ	 และโรงเรียนกีฬา	 (2.5)	 Specialised	 Schools	 เป็นโรงเรียนที่ออกแบบโปรแกรม 
สำาหรบัผูเ้รยีนทีม่แีนวโน้มการเรยีนรูผ้า่นการปฏิบัติ	และ	(2.6)	Specialised	Schools	for	N(T)	–	Eligible	
Students	 เป็นโรงเรียนท่ีออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นไปยังการอ่านออกเขียนได้และ 
การมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการคิดคำานวณ	 มีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในการเรียนที่ทำาให้ 
ผู้เรียนประยุกต์ความรู้สู่ชีวิตจริง	 โรงเรียนจะทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาเทคนิค 
และเป็นเครือข่ายกับโปรแกรมอาชีวศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปฝึกงาน	
	 	 	 2.3.4	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนแบบรู้รอบ	 นอกจากความเก่งด้านวิชาการแล้ว 
ทุกโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความสนใจและเรียนรู้ภาษา	 ดนตรี	 และศิลปะ	 ซึ่งเป็น 
วิชาเลือก	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดลองหรือพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง	 ด้านแรก	 คือ	 
ด้านภาษา	 จำาแนกเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาแม่ในระดับสูงซ่ึงคัดเลือกเด็กที่ผลการเรียนสูง 
ร้อยละ	 10	 แรก	 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ	 11-30	 แรก	 ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนทางภาษาสูง	 
โปรแกรมภาษามาเลย์สำาหรับเด็กท่ีได้คะแนนภาษามาเลย์สูง	 โปรแกรมการเรียนภาษาที่	 3	 ซึ่งมี	 
9	 ภาษา	 โปรแกรมการเรียนภาษาจีน	 ภาษาท้องถิ่น	 และภาษาแม่	 ด้านท่ีสอง	 โปรแกรมด้านดนตรี 
และศิลปะ	 ซึ่งเป็นโปรแกรมเลือกทางดนตรีและศิลปะสำาหรับผู้เรียน	 ด้านที่สาม	 โปรแกรม 
เสริมสมรรถนะด้านดนตรีและศิลปะ	 เป็นโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพทางดนตรีและศิลปะสำาหรับ 
ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้มีประกาศนียบัตรด้านศิลปะหรือดนตรีที่โรงเรียนมอบให้

 3. หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 3.1	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ในส่วนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้นำาเสนอผลลัพธ์การเรียนที่
ตอ้งการจากหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน	หลกัสตูรประถมศกึษา	และมธัยมศกึษา	ตามลำาดบั	(www.vnseameo.org) 
	 	 	 3.1.1	ผลลพัธก์ารเรยีนทีต่อ้งการจากหลักสูตรขัน้พ้ืนฐาน	ผลลัพธก์ารเรียนทีต้่องการจาก
หลักสูตรขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์กำาหนดให้ผู้เรียนต้องเป็นบุคคลที่รู้รอบ	โดยมีทักษะและค่านิยมหลัก	 
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8	ประการ	ประกอบดว้ย	(1)	พฒันาการของคณุลักษณะ	(2)	ทกัษะในการพัฒนาตน	(3)	ทกัษะทางสังคม
และความร่วมมือ	(4)	การอ่านเขียนและคิดคำานวณ	(5)	ทักษะการสื่อสาร	(6)	ทักษะด้านสารสนเทศ	
(7)	 ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์	 และ	 (8)	 ทักษะในการประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้งาน	 โดยจำาแนก
ตามระดับ	ดังตาราง

ต�ร�ง 4.4	ผลลัพธ์การเรียนที่ต้องการจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษ� ระดับมัธยมศึกษ�

1.	สามารถแยกแยะถูกผิดออกจากกันได้ 1.	มีบูรณภาพของจริยธรรม

2.	เรียนรู้การแบ่งกันและการให้คนอื่นก่อน 2.	ใส่ใจและห่วงใยผู้อื่น

3.	สามารถสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น 3.	สามารถทำางานเป็นทีม	และให้ความสำาคัญกับ	 
	การมีส่วนร่วม

4.	มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆ 4.	กล้าได้กล้าเสียและคิดแปลกใหม่

5.	สามารถคิดและแสดงความคิดตนเองออกมา 5.	มีฐานความรู้กว้างขวางสำาหรับการศึกษาต่อ

6.	ภูมิใจในงานของตนเอง 6.	เชื่อในความสามารถของตน

7.	มีนิสัยแห่งสุขภาวะ 7.	มีสุนทรียะ

8.	รักสิงคโปร์ 8.	มีความรู้และความเชื่อในความเป็นสิงคโปร์

ที่มา	:	www.vnseameo.org

	 	 	 	 เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธก์ารเรยีนขา้งตน้หลกัสตูรจงึมุง่ไปยงัการปลกูฝงัและเลีย้งดเูดก็ 
ให้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	 ค้นหาความถนัด	 และพัฒนาให้ใส่ใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
หลักสูตรที่จัดจึงเป็นหลักสูตรแบบฐานกว้าง	 ประกอบด้วย	 การอ่านเขียน	 การคิดคำานวณ	 ภาษา	 
วิทยาศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 สุนทรียศาสตร์	 พลศึกษา	 การศึกษาด้านจริยธรรมและพลเมือง	 และ 
การศึกษาเรื่องความเป็นชาติ	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ทบทวนค่านิยมหลัก	 ความรู้	 และ 
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการนำาหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผล	 ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 กลยุทธ์การสอน	 
การประเมิน	และเนื้อหา	โดยมีการทบทวนเพื่อปรับแก้เป็นระยะ
	 	 	 3.1.2	 หลักสูตรระดับประถมศึกษา	 เด็กทุกคนในสิงคโปร์มีโอกาสรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขั้นตำ่า10	 ปี	 โดยเรียนในระดับประถม	 6	 ปี	 โครงร่างหลักสูตรประถมศึกษา 
ของสิงคโปร์เป็น	ดังภาพ	4.4
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ภาพ	4.4	หลักสูตรประถมศึกษาของสิงคโปร์

ที่มา	:	http://www.glorysingapore.com/curriculum/

	 	 	 	 	 จากภาพหลกัสตูรประถมศกึษาเปน็การจดัการเรยีนรูแ้บบรูร้อบ	ต้องการใหเ้ด็ก
มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งใน	3	ด้าน	คือ	ค่านิยมที่แข็งแรงมั่นคง	รักประเทศ	และมีทักษะทางภาษาและการ 
คดิคำานวณ	หลักสูตรระดบัประถมศกึษาไดพ้ฒันาขึน้โดยมจีดุเนน้	ดงันี	้(1)	ศนูยก์ลางของหลกัสตูรเปน็
ทกัษะชวีติ	ประกอบดว้ย	กจิกรรมรว่มหลกัสตูร	การศกึษาจรยิธรรมและความเปน็พลเมอืง	การแนะแนว
อาชีพและการอภิบาล	การศึกษาความเป็นชาติ	พลศึกษา	และโครงงาน	ซึ่งเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียน	และหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมพิเศษ	เน้นไปยังการบ่มเพาะค่านิยมที่มั่นคงแข็งแรง
ให้กบัเดก็เพือ่ใหเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีวามรบัผดิชอบ	(2)	ทกัษะความรู้	เนน้ไปยงัการคดิ	กระบวนการ
และทักษะการสื่อสารของผู้เรียน	โดยสอนผ่านสาระวิชาต่างๆ	และส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของโครงงาน	
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะความรู้กว้างขวาง	 ทำางานเป็นทีมและแสดงสิ่งที่เรียนรู้ออกมาให้เห็น
ชัดเจน	(3)	กลุ่มสาระวิชา	กลุ่มสาระวิชาที่จัดในหลักสูตรประกอบด้วย	ภาษา	มนุษยศาสตร์และศิลปะ	
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คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานที่ดีพอสำาหรับการศึกษาในศาสตร์สาขาต่างๆ	 และ	 
(4)	การทดสอบเพื่อจบการศึกษา	ได้แก่	ส่วนแรก	การทดสอบเนื้อหาวิชามาตรฐาน	คือ	ภาษาอังกฤษ	
ภาษาแม่	คณิตศาสตร์และวิทยาสาสตร์	ส่วนที่สอง	วิชาเลือก	คือ	ภาษาแม่ระดับสูง	และส่วนที่	3	วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	ภาษาแม่	และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	
   	 	 ทั้งนี้	ประการแรก	วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน	ภาษาแม่	และคณิตศาสตร์	จะจัด
ให้เรียนรู้เมื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยดูจากความสามารถของผู้เรียน	ประการท่ีสอง	 วิทยาศาสตร์
จะสอนเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ขึ้นไป	ประการที่สาม	สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-4	สุขศึกษาจะ
ไม่ถูกสอนแยกเป็นรายวิชา	แต่จะอยู่ในหัวข้อของวิชาที่สอดคล้องกันรวมไปถึงสอนเป็นภาษาอังกฤษ	
และประการสุดท้าย	โครงงานจะเป็นสิ่งที่ต้องทำาขณะเรียนรู้ตามหลักสูตรแต่มิใช่วิชาสำาหรับใช้สอบ
	 	 	 3.1.3	หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา	เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศเป็นแบบ
ฐานกว้าง	 จึงจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนแบบผสมผสานท้ังวิชาหลัก	 และวิชาเลือก	 วิชาหลักประกอบด้วย	
ภาษาอังกฤษ	ภาษาแม่	คณิตศาสตร์	มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การจัดวิชาหลักเช่นนี้เพื่อประกัน
ว่าประสบการณ์ของผู้เรียนจะกว้างและสมดุล	 ขณะที่วิชาเลือกจะเป็นการตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่างกัน	
	 	 	 	 	 โครงสรา้งหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาของสงิคโปรแ์บง่เปน็	4	แบบหลกั	แบบแรก	 
เป็นแบบพิเศษ/ด่วน	 ใช้เวลาเรียน	 4	 ปี	 ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ	 ภาษาแม่	 คณิตศาสตร์	
วทิยาศาสตร	์และมนษุยศาสตร	์นอกจากนัน้ทางโรงเรียนอาจจัดวชิาใหม่ๆ 	เพ่ือใหผู้้เรียนได้เลือกมากขึน้	
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาผู้เรียนจะต้องเข้ารับการประเมินผลที่เรียกว่า	O	level	Examination	แบบที่สอง	
แบบวชิาการปกต	ิใชเ้วลาเรยีน	4	ป	ีผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนวชิาแกนและวชิาเลอืกทัว่ไปเชน่เดยีวกบัแบบแรก	 
แตจ่ะเขา้รบัการทดสอบ	N	level	Examination	ผู้เรียนทีผ่ลสัมฤทธิท์างการสอบ	N	level	ในระดับสูง 
จะได้เวลาเรียนอีก	 1	ปีเพื่อเตรียมเข้าสอบ	O	 level	 แต่จะมีผู้เรียนบางกลุ่มที่จะถูกเลือกให้เข้าสอบ	 
O	 level	 ได้	 2	 วิชาเมื่ออยู่ปีที่	 4	 โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ	 N	 level	 และพัฒนาไปสู่การสอบ	 
O	 level	 ในวิชาที่เหลือเมื่ออยู่ปีถัดไป	 แบบที่สาม	 แบบวิชาการด้านเทคนิค	 ใช้เวลาเรียน	 4	 ปี	 ผู้เรียน 
จะต้องเรียนภาษาอังกฤษ	 ภาษาแม่	 คณิตศาสตร์	 และวิชาต่างๆ	 ที่ เน้นไปในทางเทคนิคและ 
การฝึกปฏิบัติ	 นอกจากนั้นยังมีวิชาเลือกจำานวนมากที่จัดเป็นโมดูลผสมผสานเนื้อหาวิชาหลากหลาย 
เข้าด้วยกัน	 การจัดการเรียนรู้ในระดับนี้เน้นไปยังการทำางานกลุ่ม	 การนำาเสนองานด้วยวาจา	 และ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	 และก่อนจบการศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบ	N	 level	 Examination	 
เช่นเดยีวกับแบบทีส่อง	และแบบทีส่ี	่แบบบูรณาการ	เปน็การออกแบบหลกัสตูรสำาหรบัผูเ้รยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้
เรยีนในมหาวทิยาลยั	และเรยีนรูไ้ดด้ใีนสิง่แวดล้อมทีม่โีครงสร้างแบบไมเ่ปน็ทางการ	หลักสูตรนีเ้ปน็การ
ขยายการศึกษาของผู้เรียนโดยการออกแบบผสมผสานการศึกษาต่างระดับเข้าด้วยกัน	 โดยไม่ต้องเข้า
สอบเพือ่รบัการประเมนิระดบัชาตทัินทีเมือ่จบการศกึษา	ถอืเปน็การจดัหลกัสตูรทางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีน	
	 	 	 	 	สำาหรบัหลกัสตูรแบบสดุทา้ยซ่ึงเปน็แบบบรูณาการนัน้ถอืได้วา่เปน็ความพยายาม 
ของประเทศท่ีมุ่งตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	 
โดยเปลี่ยนจุดเน้นของหลักสูตรจากท่ียึดโรงเรียนเป็นสำาคัญมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 มีกลยุทธ์ 
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ริเริ่มอยู่	2	กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการจัดหลักสูตรดังกล่าว	ประการแรก	ได้แก่	เป็นโรงเรียนแห่งการคิด 
และชาติแห่งการเรียนรู้	เมื่อ	ค.ศ.	1997	และประการที่สอง	สอนน้อยลง	เรียนรู้มากขึ้น	(Teach	Less	
Learn	More	:	TLLM)	เมื่อค.ศ.	2004	Chi	Chang	Lam	et	al	(2013)	ได้ศึกษามุมมองและวิธีปฏิบัติ 
ของครใูนหลกัสตูรแบบบูรณาการ	โดยใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพแบบกรณศีกึษาจากครู	11	คนโดยแต่ละคน
มีภมิูหลงัดา้นวชิาการท่ีตา่งกนัแตต่อ้งมาสอนตามหลกัสตูรบรูณาการของโรงเรยีน	ผลการศกึษา	พบวา่	 
ประการแรก	 วิธีปฏิบัติของครูส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบเชิงทฤษฎีของหลักสูตรบูรณาการ	
เนื่องจากครูมีความรู้จากการเข้าฝึกอบรมระยะสั้นและการอ่านเอกสาร	ประกอบกับมีโอกาสจำากัดใน
การศึกษารูปแบบต่างๆ	 เพื่อนำามาใช้งาน	 ประการท่ีสอง	 ลักษณะของการบูรณาการ	 การบูรณาการ
วชิาของครจูำาแนกเปน็บูรณาการ	2	วชิาเลอืกหวัข้อหลกั	และบรูณาการแบบสหวทิยาการเพือ่ใชเ้รยีนรู ้
หัวข้อน้ัน	 และใช้การสำารวจความสนใจของผู้เรียนก่อน	 ต่อมาจึงพัฒนาหลักสูตรโดยยึดคำาถาม 
และความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก	ประการที่สาม	อุปสรรคของการบูรณาการ	ข้อค้นพบนี้ปรากฏว่า	 
อุปสรรคของการจัดและใช้หลักสูตรแบบบูรณาการอยู่ที่	 (1)	 ครูขาดความรู้ของเนื้อหาวิชาที่จะนำามา 
บูรณาการ	(2)	ครูได้รับอิทธิพลของการมีเอกลักษณ์ตามวิชาเอกที่ศึกษามา	(3)	มีเวลาและทรัพยากร
ไมพ่อทีจ่ะบรูณาการหลกัสตูร	และ	(4)	การจดัเรยีงเนือ้หาและการประเมนิยงัไมเ่ปน็ไปในทางเดยีวกนั	
	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในอนาคตสิงคโปร์ยังคงมุ่งหน้าที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยเน้นด้านการอ่านเขียน	 คิดคำานวณ	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียน 
ต่อในระดับสูงขึ้น	 ขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการที่จะทำาความเข้าใจสังคมและโลกจากมุมมองต่างๆ	 พร้อมกันนั้นก็ออกแบบหลักสูตรแบบ 
บูรณาการเพื่อตอบสนองความแตกต่างกันของผู้เรียน	 ทั้งหมดนี้ต้ังอยู่บนปณิธานที่ว่า	 สร้างความ 
แกร่งพื้นฐานให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 3.2	การจัดการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 การจัดการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์ยึดหลักการตอบสนอง 
ความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของผู้เรียน	 มีประเด็นสำาคัญที่ทำาให้การจัดการเรียน 
การสอนของสิงคโปร์โดดเด่นและประสบความสำาเร็จ	 ประกอบด้วย	 กลยุทธ์	 TLLM	 การใช้	 ICT	 
ในการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	และการประเมินผลการเรียนรู้
	 	 	 3.2.1	Teach	Less	Learn	More	:	TLLM	ซึ่งกลยุทธ์	TLLM	นี้เริ่มมาจากสุนทรพจน์ 
ของนายกรัฐมนตรี	 Lee	Hsien	 Loong	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2004	 โดยเรียกร้องให้โรงเรียนหาทางให้ครูสอน 
ให้น้อยลงเพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มากขึ้น	 (Lee,	 2004)	 จากกลยุทธ์ริเริ่มนี้เองที่ทำาให้ต้องคิด 
กลวิธีแบบองค์รวม	 พร้อมกับคิดใหม่ทำาใหม่โดยให้ความสำาคัญอย่างเต็มที่กับตัวผู้เรียน	 เป็นโอกาส 
สำาคัญของนกัการศกึษาทีจ่ะปรบัยทุธศาสตรก์ารสอนและนวตักรรมการศกึษาเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์
การเรียนรู้ให้มากขึ้นและก้าวข้ามข้อท้าทายในการสอนเนื้อหาวิชาต่างๆ	ด้วยครูให้ลดลง
	 	 	 	 	 TLLM	เริม่จากการปฏริปูหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้	กลวธิสีำาคญัของกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวคิด	TLLM	คือ	มุ่งให้แต่ละโรงเรียนมีกลวิธีและนวัตกรรมในการนำา	TLLM	ลงไป
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ใช้แตกต่างกัน	 โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มทำาขึ้นมาเท่านั้น	 ลักษณะ
สำาคัญของ	TLLM	คือ	ครูสอนได้ดีขึ้น	เปิดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมตนเองเพื่อการดำารง
ชวีติมากกวา่การสอนเพือ่การทดสอบ	และการสอบแบบต่างๆ	ในชัน้เรียนเนน้คณุภาพมากกวา่ปริมาณ	
หมายถงึ	การปฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีน	โอกาสในการแสดงออกซ่ึงความคดิเหน็	ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
และการสร้างคุณลักษณะสำาคัญของผู้เรียน	 จะต้องเกิดขึ้นผ่านวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพและเชิง
นวตักรรมมากขึน้	สำาหรบัการลดลงเชงิปรมิาณนัน้	หมายถงึ	ลดการเรยีนรูด้ว้ยการทอ่งจำา	การทดสอบ 
ซำ้าๆ	 การถามตอบตามคำาสั่งโดยมีคำาตอบสำาเร็จรูป	 ตามหลักของ	 TLLM	 จะเปิดช่องว่างให้โรงเรียน
มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตร	 โดยลดเนื้อหาจากวิชาต่างๆ	 ลงอย่างเหมาะสมประมาณ 
ร้อยละ	 20-30	 โดยส่วนนี้ให้อิสระสำาหรับโรงเรียนได้จัดการ	 เรียกกันว่า	 พ้ืนที่สีขาว	 ครูมีอิสระที่
จะใช้พื้นที่สีขาวนี้เพื่อปรับแก้หลักสูตร	 ใช้กลวิธีสอนและวัด/ประเมินที่หลากหลายเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียนได้ดีขึ้น	 TLLM	 ได้ถูกนำาลงไปปฏิบัติในโครงการนำาร่อง	 29	 โรง	 เมื่อ	 ค.ศ.	
2006	 เพื่อหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบก่อนที่จะขยายผล	 ทั้งนี้	 ปัจจัยสำาคัญแห่งความสำาเร็จของ 
TLLM	คือครู	 เป็นคำากล่าวของ	Tharman	Shanmugaratam	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในขณะนั้น	อย่างไรก็ตาม	TLLM	มิได้หมายความว่าครูทำางานน้อยลง	แต่หมายถึงการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ 
ที่มีคุณภาพระหว่างครูกับผู้เรียนให้มากขึ้น	 ในขณะดำาเนินการโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน 
โดยการให้คำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร	และครูจะได้รับการฝึกก่อนลงมือปฏิบัติ
	 	 	 	 	 Kagan	 (2006)	 นักการศึกษาอเมริกันในฐานะที่เป็นผู้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ
ให้กับสหภาพครูของสิงคโปร์	 ได้ศึกษา	 TLLM	 ของสิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มโครงการ	 โดยตั้งคำาถามว่า	 ใน	 
TLLM	นั้นครูลดอะไรและเพิ่มอะไร	ดังตาราง

ต�ร�ง 4.5	การเพิ่มและลดตามแนวคิด	TLLM

ประเด็น เพิ่ม ลด

1.	เหตุผลในการสอน 1.	ตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ 1.	สอนให้ทันหลักสูตร

2.	กระตุ้นความใส่ใจอย่างจริงจัง 2.	กลัวความล้มเหลว

3.	ความเข้าใจ 3.	ให้ข้อมูล

4.	ทดสอบเพื่อชีวิต 4.	ใช้ชีวิตเพื่อการทดสอบ

2.	สิ่งที่สอน 1.	เด็กเป็นองค์รวม 1.	เนื้อหาวิชา

2.	เน้นค่านิยม 2.	เน้นเกรด

3.	กระบวนการ 3.	ผลผลิต

4.	หาคำาถาม 4.	มีคำาตอบ
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ประเด็น เพิ่ม ลด

3.	วิธีสอน 1.	ผู้เรียนร่วมเรียนรู้ 1.	ฝึกซำ้าๆ	และทำาแบบฝึก

2.	สอนตามความแตกต่าง 2.	สอนแบบเดียวกันทุกคน
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    จากการประเมิน	 TLLM	 ในปี	 ค.ศ.	 2010	 หลังจากทดลองใช้มา	 5	 ปี	 พบว่า	 
ประการแรก	 ครูสามารถออกแบบหลักสูตร	 ใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่หลากหลาย	 และใช้วิธี 
การวัด/ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ	ประการที่สอง	ประมาณร้อยละ	74	ของโรงเรียน	(266	โรง)	 
สามารถยกระดับทรัพยากรและความชำานาญการเพื่อดำาเนินการตาม	 TLLM	 ได้อย่างมีประสิทธิผล	 
ประการที่สาม	การนำา	TLLM	ลงไปปฏิบัติยังก่อให้เกิดนวัตกรรมหลายประเภท	ได้แก่	 (1)	ริเริ่มจาก 
ข้างล่าง	 สนับสนุนโดยข้างบน	 (2)	 ยืดหยุ่นทั้งโรงเรียนและผู้เรียนรายบุคคลที่จะเดินไปตามเส้นทาง 
ของตนเอง	 (3)	 ให้เกียรติและพัฒนาความถนัด/เก่งท่ีหลากหลาย	 (4)	 เล่ือนจุดเน้นจากเนื้อหา 
ไปยังคุณลักษณะ	 จากหลักสูตรสู่การริเริ่ม	 (5)	 จัดเวลาให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพเพิ่มขึ้น	 (6)	 ให้เวลา 
อิสระแก่ครูสัปดาห์ละ	 2	 ชั่วโมงเพื่อที่ครูจะได้สร้างสรรค์บทเรียนท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่	 
(7)	 หาเวลาให้ครูเพ่ิมขึ้นเพื่อการวางแผนร่วมคิดไตร่ตรอง	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสนับสนุนกัน 
และกัน	 (8)	 เรียกร้องให้มีแบบปฏิบัติการการสอนแบบใหม่และหลักสูตรใหม่	 และ	 (9)	 สร้างสรรค์ 
พื้นที่สีขาว	 เพื่อลดจำานวนเนื้อหาในหลักสูตรลง	 และทำาให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และประการท่ีสี่	 ผู้บริหารโรงเรียนและครู	 พบว่า	 ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างเห็นได้ชัดเจน	(www.moe.gov.sg)	
	 	 	 ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัมบีทเรยีนหลายเรือ่งจากการนำา	TLLM	ลงสู่การปฏบิติั	เร่ืองแรก	พบวา่	 
การสนับสนุนและการเข้ามามีส่วนร่วมแบบจริงจังของผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยสำาคัญแห่งความ
สำาเร็จ	 เรื่องที่สอง	 การจัดเวลาให้ครู	 สร้างโอกาสให้ครูได้คิด	 วางแผนและร่วมกันทำางาน	 ซึ่งทำาให้	
TLLM	 เกิดประสิทธิผลตามที่กำาหนดไว้	 เรื่องที่สาม	 มีการจัดเวทีและช่องทางสำาหรับโรงเรียนจำานวน
มากให้แสดงนวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีในการทำางาน	 โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา	 92	 โรงและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา	 117	 โรง	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและผลงานผ่านทางส่ิงพิมพ์และ 
เวทีเสวนา	(www.moe.gov.sg)	
	 	 	 3.2.2	 การใช้	 ICT	 ในการเรียนการสอน	 ในสิงคโปร์มีการใช้แผนแม่บทสำาหรับใช้	 
ICT	ในการเรียนการสอนตั้งแต่	ค.ศ.	1997	ในแผนแม่บทระยะที่	1	มุ่งไปยังการสร้างพื้นฐาน	ระยะที่	2	 
แผนแม่บทปี	 ค.ศ.	 2003	 มุ่งไปยังการปลูกฝังนวัตกรรม	 และปัจจุบันอยู่ในแผนแม่บทระยะท่ี	 3	 
เริ่ม	เมื่อ	ค.ศ.	2009	มุ่งไปยังการทำาให้แกร่งและแพร่ขยายในแผนแม่บทปัจจุบัน	
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	 	 	 	 	 แผนแม่บท	 ICT	 ระยะที่	 3	 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	 การควบคุม	 ICT	 และการ
เปลีย่นแปลงผูเ้รยีน	โดยระบเุปา้หมายวา่	ผูเ้รยีนพฒันาสมรรถนะในการกำากบัตนและเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
โดยใช	้ICT	อยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าๆ	กบัเป็นผูใ้ช	้ICT	ทีฉ่ลาดและรบัผดิชอบ	ในแผนนีไ้ด้วางกลยทุธไ์ว	้ 
4	ขอ้สำาหรับการทำาใหแ้ผนบรรลเุปา้หมาย	ไดแ้ก	่(1)	บรูณาการ	ICT	เขา้ไปยงัหลกัสตูร	ยทุธศาสตรก์าร
สอนและการสนบัสนนุการเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจงั	โดยนำาเอา	ICT	เขา้ไปจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ทัง้ระบบ	 
(2)	 จัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพครูเชื่อมต่อครูเข้ากับทรัพยากรการเรียนรู้	 online	 โดยมีโครงการคู่คิด	
การชี้แนะ	 และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (3)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมที่
ประสบความสำาเร็จ	และ	(4)	สนับสนุนการจัดหา	ICT	อย่างพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน	
สำาหรบัการสนบัสนนุการนำาแผนไปสูก่ารปฏบิติันัน้	ประกอบด้วย	(1)	การกระตุ้นการคดิเชงินวตักรรม
ทั้งจากนักวิจัยและครู	 (2)	 การวิจัยและพัฒนา	 โรงเรียนอนาคตและห้องปฏิบัติการทางการศึกษา	
และ	 (3)	 กำาหนดผลลัพธ์ท่ีต้องการ	 ประกอบด้วย	 รูปแบบยุทธศาสตร์การสอน	 การออกแบบหลัก
การกลยุทธ์การนำาไปสู่การปฏิบัติ	 และเครื่องมือ	 ICT	 และการประยุกต์	 นอกไปจากนั้นยังได้จัดให้มี
โครงการ	 Cyber	wellness	 ซึ่งเป้าหมายหลัก	 คือ	 การปลูกฝังให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ใช้	 ICT	 ที่ฉลาด
และรับผิดชอบ	โครงการนีม้ีหลกัการและกระบวนการทีต่อ้งยดึถอื	ดงันี	้(1)	หลักการสำาคญั	ได้แก	่การ
เคารพตนเองและผูอ้ืน่	และการใชอ้ยา่งปลอดภยัและรบัผดิชอบ	ซึง่ถอืเปน็กฎกตกิาสว่นบคุคลสำาหรบั 
การใช้	ICT	และ	(2)	กระบวนการทำา	คิด	และการมีจิตสำานึก	กระบวนการนี้เป็นการเตรียมผู้เรียนให้
กำากับและจัดการตนเองระหว่างอยู่ในพื้นที่เสมือน	 พร้อมกันนั้นโครงการนี้ก็ถูกส่งออกด้วยโครงการ	
Cyber	Wellness	Student	Ambassador	ซึง่เปน็การกระตุ้นใหใ้ชอ้ทิธพิลของความเปน็เพ่ือนในการ
สร้าง	Cyber	Wellness	ในระยะแรกเริ่มต้นจากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	90	โรง	และ
ในปีต่อไปขยายต่อไปอีก	90	โรงจนเต็มพื้นที่	(www.moe.gov.sg)	
	 	 	 3.2.3	การสอนแบบยดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	ควบคูก่นัไปกบัการใช	้ICT	ในการจัดการเรียน
การสอน	 โรงเรียนของสิงคโปร์ยังได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งสอดคล้องกับ
การสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนสิงคโปร์	แบบการเรียนรู้ที่สิงคโปร์ใช้เป็นหลักในโรงเรียน	จำาแนกเป็น	
2	แบบหลัก	คือ	การเรียนรู้แบบกำากับตนเอง	และการเรียนรู้แบบร่วมมือ	
	 	 	 	 	 แบบแรก	คอื	การเรยีนรูแ้บบกำากบัตนเอง	การเรยีนรูแ้บบนีม้อีงคป์ระกอบหลกั	3	
องคป์ระกอบ	ไดแ้ก	่(1)	ความเปน็เจา้ของการเรียนรู้	ซ่ึงประกอบด้วย	(1.1)	หาชว่งหา่งระหวา่งทีเ่ปน็จริง
กบัทีต่อ้งการจะเป็นของตน	และ	(1.2)	กำาหนดเปา้หมาย	การเรยีนรู	้และระบภุาระการเรยีนรูท้ีจ่ะทำาให้
ตนเองบรรลเุปา้หมายนัน้	(2)	การจดัการและการตรวจติดตามการเรียนรู้ของตน	ซ่ึงประกอบด้วย	(2.1)	
สำารวจทางเลือกต่างๆ	ที่มีอยู่และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	(2.2)	ตั้งคำาถามและค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง	 
(2.3)	วางแผนและจัดการภาระงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และ	(2.4)	สะท้อน
ไตร่ตรองการเรียนรู้ของตนและนำาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงการเรียนรู้	 และ	 (3)	 ขยายการเรียนรู้
ของตนเอง	ซึ่งประกอบด้วย	(3.1)	ประยุกต์การเรียนรู้เข้ากับบริบทใหม่	และ	(3.2)	เรียนรู้นอกเหนือที่
หลักสูตรกำาหนดไว้	(http//ictonnection.edumail.sg)
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	 	 	 	 	 แบบที่สอง	 การเรียนรู้แบบร่วมมือ	 ในการเรียนรู้แบบนี้มีองค์ประกอบหลัก	 
2	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	(1)	กระบวนการกลุม่แบบมุง่ประสิทธภิาพ	ประกอบด้วย	(1.1)	กำาหนดเปา้หมายร่วม 
และประนีประนอม	(1.2)	ร่วมแสดงความคิดของตนเองอย่างชัดเจนและพิจารณาความเห็นของผู้อื่น
อย่างเป็นปรนัย	 (1.3)	 ตั้งคำาถามเพื่อสร้างความกระจ่างและเสนอข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์	 (1.4)	
รับบทบาทที่หลากหลายและทำางานกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม	และ	(1.5)	ไตร่ตรองกระบวนการ
เรียนรู้ระดับบุคคลและของกลุ่ม	และ	(2)	การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับกลุ่มที่โปร่งใสเชื่อถือได้	ใน
ข้อนี้หมายถึง	ทำางานจนกระทั่งแล้วเสร็จตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย	ขณะเดียวกันก็ช่วยงานสมาชิก
กลุ่มจนกระทั่งงานของกลุ่มบรรลุตามเป้าหมาย	(http//ictonnection.edumail.sg)
	 	 	 3.2.4	การประเมินผลการเรียนรู้	ตามที่	Tan	(2013)	ได้เสนอภาพของการประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์	โดยจำาแนกประเด็นสำาคัญ	ดังนี้
	 	 	 	 (1)	ปรัชญาการประเมิน	ปรัชญาการประเมินจำาแนกสาระสำาคัญออกเป็น	3	ข้อ	
ได้แก่	 (1.1)	 ต้องบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้	 (1.2)	 เริ่มต้นจากจุดประสงค์ที่ชัดเจน	 และ	 (1.3)	
รวบรวมสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลต่อการปฏิบัติ
	 	 	 	 (2)	การประเมนิโครงงาน	เนือ่งจากการเรยีนการสอนจดัโดยใชโ้ครงงาน	ซึง่ในทีน่ี	้ 
หมายถึง	 ประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งมุ่งเป้าไปยังการหาโอกาสให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย	 และประยุกต์กับสถานการณ์ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ	
กระบวนการนี้จะช่วยเสริมความรู้ของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับทักษะการร่วมมือ	การสื่อสาร
และการเรียนรู้อิสระ	 อันเป็นการเตรียมผู้เรียนสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อท้าทายที่รออยู่ใน
อนาคต	การจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	โรงเรยีนทัง้	2	ระดบัสามารถกำาหนดโครงงานตนเองได้
อยา่งเสร	ีและใชก้ลวธิสีอนแบบแกป้ญัหาแบบตา่งๆ	หรือยทุธศาสตร์การสอนต่างๆ	ตามความเหมาะสม	 
สำาหรับในการประเมินโครงงานจะแยกการประเมินออกเป็น	4	มิติ	ได้แก่	(1)	การนำาความรู้ไปใช้	(2)	
ความร่วมมือ	(3)	การสื่อสาร	และ	(4)	การเรียนรู้อิสระ
	 	 	 	 (3)	การประเมินสมรรถนะการทำางาน	(Performance	Task)	การประเมินชนิดนี้
เน้นในระดับมัธยมศึกษา	โดยพิจารณาใน	2	ประเด็น	ได้แก่	(3.1)	ประเมินวิธีการดำาเนินการโครงงาน
ของผู้เรียน	 และ	 (3.2)	 ใช้ประเมินสมรรถนะในแต่ละรายวิชาเพื่อพัฒนาและตรวจสอบทักษะการคิด
แบบสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
	 	 	 	 (4)	การประเมินแบบองค์รวม	(Holistic	Assessment	:	HA)	การประเมินแบบนี้ 
กระทำาในระดับประถมศึกษา	 โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2009	 การประเมินแบบนี้จะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลด้านต่างๆ	 ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายแหล่ง	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 เพื่อสนับสนุนและแนะแนวพัฒนาการของผู้เรียน	 จัดทำาเป็นแฟ้ม 
สะสมงานของผู้เรียนจาก	 (4.1)	 งานที่ทำาแล้วเสร็จ	 (4.2)	 ร่างชิ้นงานของแต่ละคน	 (4.3)	 ผลสะท้อน
จากชิ้นงาน	(4.4)	แบบทดสอบ	(4.5)	ข้อมูลป้อนกลับจากครู	เพื่อนและพ่อแม่	และ	(4.6)	การประเมิน
ตนเองโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
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	 	 	 	 (5)	การประเมนิระดบัชาติ	เปน็การทดสอบเมือ่จบเกรด	6	เกรด	10	และเกรด	12	 
โดยมีลักษณะสำาคัญ	 ดังนี้	 (5.1)	 ออกแบบให้สอดคล้องและเป็นในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ 
การศกึษาระดบัชาต	ิ(5.2)	ใชว้างตวัผูเ้รยีนในการศกึษาระดบัถดัไป	และ	(5.3)	ใชเ้พือ่รกัษามาตรฐานและ
เทยีบเคียงคุณภาพ	ปจัจบุนัการประเมนิระดบัชาตมิจีดุเนน้	ดงันี	้(1)	ทกัษะการคดิตามวชิาในหลกัสตูร	
(2)	เพิ่มการควบคุมการสอบระดับ	O	และ	A	โดยกระทรวงศึกษาธิการ	และ	(3)	ปรับข้อสอบให้เพิ่ม
คำาถามการคดิมากขึน้	สำาหรบัรปูแบบในการออกข้อสอบจะมหีลากหลาย	ได้แก	่แบบเลือกตอบ	คำาถาม 
แบบมีโครงสร้าง	คำาถามปลายเปิด	คำาถามแบบต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล	คำาถาม	unseen	การพูดและ
การฟัง	เป็นต้น	
	 	 3.3	ความสำาเร็จของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์
	 	 	 ผูเ้รยีนของสงิคโปรไ์ดร้บัการยอมรับวา่มสีมรรถนะสูงในการเรียนรู้และการทำางาน	และ
มีความเก่งที่โดดเด่นด้านคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา	สิ่งที่ครูทั่วโลกต้องการจะเรียนรู้	คือ	สิงคโปร์
มีเคล็ดลับอย่างไร
  	 เรื่องแรก	คือ	วิธีสอนคณิตศาสตร์	Kaur	(2010)	ได้ศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ของครูใน
ประเทศสงิคโปร	์พบวา่	ประการแรก	มกีารเตรยีมการเพือ่พฒันาวชิาชพีครอูยา่งเปน็ระบบเพือ่ใหค้รกูา้วทนั 
เน้ือหาและเทคนคิตา่งๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ประการทีส่อง	รบัฟงัเสยีงจากผูเ้รยีนในเรือ่งทีส่ำาคญักบัการสอน	 
ได้แก่	 (1)	 รูปแบบการวัด/ประเมินที่หลากหลาย	 และ	 (2)	 นำาการเรียนคณิตศาสตร์ไปผสมผสาน 
กับกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 ประการที่สาม	 กระบวนการสอน
คณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีน	ผูว้จิยัไดส้งัเกตการสอนคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีนของครแูละพบวา่	(1)	ครจูะเริม่ 
ด้วยการอธิบายแนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	 สำาหรับประเด็นที่ซับซ้อนจะสาธิต 
การคิดและนำามาโยงกบัตวัอยา่งในชวีติประจำาวนั	และครจูะแนะนำาความรูใ้หมท่ีต่อ้งเรยีน	(2)	สำาหรบั
ในการให้งานทำาครูจะออกคำาสั่งชัดเจน	 ออกแบบงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทำาทั้งตามลำาพัง 
และทำาเป็นกลุ่ม	 และให้แบบฝึกสำาหรับการเตรียมตัวสอบ	 และ	 (3)	 ทบทวนและไตร่ตรอง	 โดยครู 
ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและใช้การนำาเสนองานของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นจุดในการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ	ต่อมา	Kaur	(inpress)	ได้ศึกษาการบ้านคณิตศาสตร์ที่ครูให้ผู้เรียนทำา	ในมุมมอง 
ของคร	ูพบวา่	ประการแรก	การบา้นทีใ่หเ้ปน็ไปเพือ่ลบัทกัษะและใหเ้ขา้ใจแนวคดิคณติศาสตรท์ีต่นเองสอน	 
ประการทีส่อง	การบา้นเปน็การขยายบทเรยีนระหวา่งทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง	และประการทีส่าม	
การบ้านเป็นการบ่มเพาะความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้	สำาหรับในมุมมองของผู้เรียน	เห็นว่าการบ้าน
คณติศาสตรม์บีทบาท	6	ประการดว้ยกนั	ไดแ้ก่	(1)	ปรับปรุง/เสริมสร้างความเข้าใจแนวคดิคณติศาสตร์	
(2)	ทบทวน/ฝึกหัวเรื่องที่สอน	(3)	ปรับปรุงทักษะการแก้ปัญหา	(4)	เตรียมตัวสอบ	(5)	ประเมินความ
เขา้ใจและเรยีนรูไ้ดจ้ากขอ้ผดิพลาด	และ	(6)	ขยายความรู้ทางคณติศาสตร์	และเมือ่ยอ้นกลับมาในระดับ
ประถมศึกษา	Cvencek,	Kapur	&	Meltzoff	(2015)	ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของ
เด็กประถมศึกษาของสิงคโปร์โดยใช้แบบการวิจัยเชิงปริมาณ	 ผลการศึกษาพบว่า	 เด็กชายและหญิง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูงและไม่แตกต่างกัน	 ภาพลักษณ์แห่งตนในเร่ือง
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คณิตศาสตร์สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเชิงบวก	 แบบตายตัวเรื่องเพศมี 
ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณแ์หง่ตนและผลสมัฤทธิใ์นการเรียนคณติศาสตร์	จากขอ้คน้พบได้นำาไปสู่การ
ปรับปรุงการสอนของครู	ดังนี้	(1)	กระตุ้นให้เด็กเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 (2)	 ครูจะต้องมิให้เกิดแบบตายตัวของเพศท่ีเรียน
คณิตศาสตร์ไม่ได้ดีหรือเรียนไม่ได้	 โดยครูต้องสื่อสารและปฏิบัติต่อเด็กหญิงและชายไม่ต่างกันในการ
เรียนคณิตศาสตร์	และ	(3)	ความเชื่อของเด็กบางกลุ่มที่เชื่อว่าตนเองเรียนคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีนั้นแก้ไข
ได้ด้วยการกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้เรียนทุ่มความพยายามในการเรียนให้มากขึ้น
	 	 	 เรื่องที่สอง	การใช้	ICT	เพื่อการเรียนรู้	นอกจากการสอนคณิตศาสตร์แล้ว	Lim,	Chen	
Der	Thanq	&	Liang	(2013)	ไดศ้กึษาการเข้าไปมสีว่นรว่มในการใช	้ICT	ของผูเ้รยีนสงิคโปรด้์วยแบบการ
วจิยัเชงิคณุภาพ	เกบ็ขอ้มลูดว้ยการทำา	focused	group	discussion	ผูเ้รยีนอาย	ุ13-18	ป	ีผลการศกึษา 
พบว่า	(1)	วัยรุ่นใช้สื่อใหม่ในการสร้างเครือข่ายสังคม	เช่น	Facebook	Twitter	หรือมัลติมีเดีย	เช่น	
Youtube	โดยเปน็การสือ่สารสองดา้น	และ	(2)	วยัรุน่เรยีนรู้ส่ิงต่างๆ	ท่ีตนสนใจจากวกิบิล็อก	สำาหรับวถีิท่ี
วัยรุน่ใชส้ือ่เหลา่นี	้ประกอบดว้ย	(1)	บรโิภคความรูแ้ละสรา้งความรูเ้พือ่แลกเปลีย่น	(2)	พฒันาเอกลกัษณ์
เฉพาะตนโดยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	 online	 (3)	 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่ิงต่างๆ	 โดยถือเป็นช่องทางใหม่	 
และเป็นการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน	 และ	 (4)	 ทำาการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน	 
ใน	3	วิธี	(4.1)	กิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน	เช่น	ใช้เฟสบุ๊คกลุ่มในการประชุมหรือส่งงาน	(4.2)	รวบรวม
สารสนเทศและตรวจสอบความตรงของสารสนเทศ	และ	(4.3)	ใช้ในการทำาโครงงานเพิ่มเติมจากการ
ใช้สื่อแล้ว	ผู้เรียนยังถูกจูงใจให้เรียนรู้เพิ่มตามแนวคิดของ	TLLM	โดยในเรื่องนี้	Choy	et	al	(2015)	 
ไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งกลวธิกีารเรยีนรูก้บัแรงจงูใจของผูเ้รยีนในระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ผลการศกึษาพบวา่ทัง้	2	คณุลักษณะนี	้สัมพันธก์นัในเชงิบวก	โดยกลวธิี
การเรยีนรูท้ีป่ระสบความสำาเรจ็	ประกอบดว้ย	การเรยีนรู้แบบกำากบัตนเองและการเรียนรู้แบบร่วมมอื	
ทั้งโดยใช้และไม่ใช้	 ICT	 สำาหรับตัวแปรสำาคัญของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อกลวิธีการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	
การเห็นคุณค่าของงานท่ีได้รับมอบหมาย	 ความเช่ือในความสามารถของตนว่าจะประสบความสำาเร็จ	
และเป้าหมายจากภายนอก	
   เร่ืองทีส่าม	ปจัจยัสำาคญัแหง่ความสำาเรจ็	Hogan	(2014)	ไดศ้กึษาวา่เหตใุดระบบการศกึษา 
ของสิงคโปร์จึงประสบความสำาเร็จ	 จากข้อค้นพบของ	 Hogan	 สรุปว่า	 ประการแรก	 มาจากระบบ 
การจดัการเรยีนการสอนของสงิคโปร	์ท่ี	(1)	วางเน้ือหาและกระบวนการไวร้ดักมุ	การสอนสอดคลอ้งกบั
แผนการจดัการเรยีนรู	้เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละปฏบิตัไิด	้นอกจากนัน้ยงัสามารถผสมผสานระหวา่ง
วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบตะวันออกกับตะวันตกให้เข้ากันได้	 (2)	 สอนครอบคลุมทุกอย่างที่
ปรากฏในหลกัสตูร	เปน็การสง่ผา่นกนัระหวา่งความรูท้ีเ่ปน็ข้อเท็จจริงกบักระบวนการ	และเตรียมผู้เรียน
เขา้สูก่ารทดสอบระดบัชาต	ิ(3)	ใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่กบัความรู	้ความเขา้ใจ	และการแกป้ญัหาในวชิา
ที่เรียน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์	นอกจากนั้นครูยังใช้ตำารา	เอกสาร	ตัวอย่างและแบบฝึก
เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูม้ากขึน้	ประการทีส่อง	ตรรกะของการสอนในสงิคโปร	์การจดัการเรยีนการสอน 
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ของสิงคโปร์กล่าวได้ว่าโดดเด่น	 มีเอกลักษณ์	 และมุ่งผลสัมฤทธ์ระดับสูง	 โดยอยู่บนฐานของ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ในระยะท่ีผ่านมาสิงคโปร์มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นระยะ	 โดยยึดวิสัยทัศน์	 ปณิธาน	 และค่านิยมของประเทศเป็นแกนกลาง	 และปรับให้เข้ากับ 
สภาพที่เปลี่ยนไปได้อย่างยืดหยุ่นและใช้วิชาการนำา	 มีการเรียงความสอดคล้องระหว่างหลักสูตร	 
การสอน	 และการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อมูลเชิง 
ประจักษ์จากผลการทดสอบระดับชาติ	 นอกจากน้ันรัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการนำาผล 
การวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการศึกษาในทุกระดับ	 รวมถึงการได้รับความสนใจและความ 
ร่วมมือจากผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป	 ประการที่สาม	 สิงคโปร์ได้นำาเอากลยุทธ์ริเริ่ม	 
TLLM	 มาใช้	 ทำาให้การเรียนการสอนให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	 กระตุ้น 
ให้ครูสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน	 และออกแบบการประเมินที่สอดคล้องกัน	 
แต่ข้อท้าทายที่ยังคงต้องพยายามต่อไป	 คือ	 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะสามารถ 
ตอบรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ได้ดีเพียงใด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียนที่เข้าไปเรียนรู้งานที่ต้องการความรู้ที ่ซับซ้อนภายใต้การใช้หลักวิชาข้ามสาขา	

 4. ก�รฝึกหัดครูของสิงคโปร์

	 	 เมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ	ค.ศ.	1965	สิงคโปร์ยังเป็นประเทศยากจนและ 
มีทรัพยากรน้อย	 นอกจากนั้นยังมีสงครามระหว่างเชื้อชาติและมีกลุ่มศาสนิกชนหลากหลาย	 
ประชาชนส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา	 เป็นมาลาเรียเรื้อรังและติดฝิ่น	 ปัจจุบันสิงคโปร์กลายเป็นประเทศ 
ที่เป็นศูนย์กลางของการค้า	 การเงิน	 และการคมนาคม	 ถือเป็นเรื่องราวความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
ของอาเซียน	 การศึกษาของสิงคโปร์ทุกระดับมีคุณภาพสูง	 และเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทั่วโลก 
ตั้งคำาถามว่า	 ทำาได้อย่างไร	 คำาตอบก็คือ	 สิงคโปร์มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกันทุกระดับ	 และจัด 
การเรียนรู้ด้วยครูที่มีคุณภาพสูง	
	 	 วชิาชพีครขูองสงิคโปรถ์อืเป็นวชิาชพีทีเ่ปน็ตวัเลอืกใน	3	ลำาดบัแรกของผูเ้รยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย	ในแตล่ะปกีระทรวงศกึษาธกิารจะคำานวณเงนิคา่ตอบแทนของวชิาชพีครสูำาหรบัครแูรกเขา้
กับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืนๆ	 และปรับให้อยู่ในช่วงท่ีแข่งขันได้และดึงดูดใจคนเก่งให้เข้ามาเป็นครู	 เงินเดือน
ของครูจะไม่เพิ่มขึ้นตามลำาดับเวลา	 แต่จะได้รับเงินค่าตอบแทนประจำาและเงินโบนัสตามบทบาทท่ี
สามารถรับผิดชอบ	 (http//asissociety.org/global-cities-education-network)	 สถาบันผลิต
ครูของสิงคโปร์	 คือ	 สถาบันการศึกษาแห่งชาติ	 (National	 Institute	of	 Education	 :	NIE)	 สังกัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง	 ซึ่งเริ่มการฝึกหัดครูตั้งแต่	 ค.ศ.	 1950	 นอกจากผลิตครูแล้ว	 สถาบัน 
การศึกษาแห่งชาติยังทำาวิจัยทางการศึกษา	 วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน	 วิจัยทิศทางและ
นโยบายสำาหรับกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน	 โดยทำางานเป็นเครือข่ายหุ้นส่วนกับกระทรวง
ศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ	ถือเป็นส่วนเติมเต็มของบริการทางการศึกษาของสิงคโปร์
	 	 4.1	 การเข้าเป็นนักศึกษาครู	 ใน	 NIE	 ได้เปิดโปรแกรมการศึกษา	 5	 ประเภท	 ดังนี้	 (1)	
ประกาศนยีบตัรทางการศกึษา	สำาหรบัการเข้าเปน็ครปูระถมศกึษา/มธัยมศกึษา	ระยะเวลาการศกึษา	2	ป	ี 
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(2)	 ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์	 (ศึกษาศาสตร์ )	 และด้านวิทยาศาสตร์	 (ศึกษาศาสตร์ )	
สำาหรับการเข้าเป็นครูประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	 ระยะเวลาการศึกษา	 4	 ปี	 (3)	 ปริญญาตรี 
ดา้นศึกษาศาสตร์	สำาหรบัการเขา้เปน็ครปูระถมศกึษา	ระยะเวลาเรยีน	3	ป	ี(4)	ประกาศนยีบตัรบณัฑติ	 
(ประถมศึกษา)	 ระยะเวลาเรียน	 1	 ปี	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	 ระยะเวลาเรียน	 2	 ปี	 สำาหรับพลศึกษา	 และ	 (5)	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ด้านการศึกษาพิเศษ	สำาหรับการศึกษาพิเศษ	ระยะเวลาเรียน	1	ปี	
	 	 	 สำาหรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูค่อนข้างเข้มงวด	 กระทรวงศึกษาธิการ
จะให้ผู้ที่มีผลการเรียน	 1	 ใน	 3	 ของระดับบนของกลุ่มที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นที่มี 
สิทธิสมัคร	 ความเก่งถือเป็นสาระสำาคัญของการคัดเลือกนักศึกษาครู	 ในกระบวนการคัดเลือก 
จำาแนกเป็น	 2	 ระดับ	 ระดับแรก	 เป็นการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ	 NIE	 เป็นฐาน	 
ในข้ันนี้จะได้รายชื่อผู้ เข้ารอบมาจำานวนหนึ่ง	 ระดับที่สอง	 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 
จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของ	 NIE	 การสัมภาษณ์จะพิจารณาทักษะการสื่อสาร	 ความสนใจในการสอน	 เป้าหมายและ 
แรงบันดาลใจ	 และความเต็มใจในการเรียนรู้	 ผู้ ท่ีผ่านการสัมภาษณ์จะถูกจ้างโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการทันทีก่อนหน้าเข้าเรียนใน	 NIE	 และต้องเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม 
เงื่อนไขการเรียนการสอนของโรงเรียน	 (teaching	 stint)	 ในฐานะครูที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม 
จนครบตามที่กำาหนดไว้	 เป้าหมายของการร่วมประสบการณ์ระยะนี้เป็นไปเพื่อการประเมิน 
ความเหมาะสม	 และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าใจความเป็นครูได้ดียิ่งขึ้น	 ในช่วงนี้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนและการผ่อนผันค่าเล่าเรียน	 โดยปกติแล้วแต่ละ 
ปีการศึกษาจะมีการกำาหนดการรับนักศึกษาครูปีละประมาณ	2000	คน	(Lim,2013)
	 	 4.2	รูปแบบการพัฒนาครูในศตวรรษที่	21
	 	 	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2009	 NIE	 ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในศตวรรษที่	 21	 ของ	 NIE 
	 (A	Model	of	Teacher	Education	 in	 the	21st	Century	หรือชื่อย่อว่า	TE21	ซึ่งเป็นรูปแบบ 
สำาหรับการเตรียมครูใหม่และการพัฒนาวิชาชีพครู	 (ITP-TPD	Model)	เป็นดังภาพ	รูปแบบนี้พุ่งเป้า 
ไปยังการพัฒนาปรับปรุง	 ยกระดับ	 และสร้างความเข้มแข็งให้กับครูเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 
สำาหรบัรปูแบบนีป้ระกอบดว้ยข้อเสนอแนะสำาคญั	6	ประการ	ประกอบด้วย	คา่นยิม	ทกัษะ	และความรู	้ 



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

103

ที่มา	:	http://www.nie.edu.sg/

	 	 	 ประการแรก	R1	ววิฒันข์ึน้ภายใตค้า่นยิม	ทกัษะ	และความรู	้ซึง่เนน้ไปยงักระบวนทศัน์
แห่งคุณค่า	3	ประการ	เรียกว่า	New	V3SK	ถือเป็นปรัชญาหลักของการฝึกหัดครู	เป็นกรอบแนะแนว
การออกแบบ	การส่งต่อ	และการส่งเสริมโปรแกรมผลิตครูของ	NIE	โดย	V	(Values)	จำาแนกเป็น	V1	
หมายถึง	 ค่านิยมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของงานครู	 และครูต้องตระหนักถึง
พัฒนาการของผู้เรียนที่หลากหลาย	เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้	ใส่ใจกันและกัน	มุ่งมั่น 
ที่จะได้ทุนการศึกษาสำาหรับการสอนในวิชาที่ต้องการ	 รู้วิธีที่คนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด	 และเรียนรู้ 
ที่จะออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 V2	 หมายถึง	 พัฒนาเอกลักษณ์ครู	 
อันมุ่งไปยังการส่งเสริมมาตรฐานระดับสูงสุดในการสอนและความเป็นครู	 มีแรงขับท่ีเข้มแข็ง 
ในการเรียนรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการศึกษา	 และรับผิดชอบต่อการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 และ	 V3	 บริการวิชาชีพและชุมชน	 โดยมุ่งเน้นไปยังการเติบโต 
ของครูใหม่ที่ เพิ่งเริ่มต้นวิชาชีพครูด้วยการร่วมมือแบบเชิงรุก	 พยายามปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
และเอื้อประโยชน์ให้กับวงการครูโดยรวม	สำาหรับส่วนที่เป็นทักษะ	(Skills)	ประกอบด้วย	การคิดแบบ 
ไตร่ตรอง	 ยุทธศาสตร์การสอน	 การจัดการกับบุคคล	 การพัฒนาตน	 การบริหารจัดการ	 การสื่อสาร	
การอำานวยความสะดวก	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	 ความฉลาดทางอารมณ์
และสังคม	สุดท้าย	คือ	K	(Knowledge)	ประกอบด้วย	ความรู้เกี่ยวกับตน	ผู้เรียน	ชุมชน	เนื้อหาวิชา	
ยุทธศาสตร์การสอน	 นโยบายและพื้นฐานการศึกษา	 หลักสูตร	 พหุวัฒนธรรม	 ภาวะโลกและความ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ภาพ	4.5	รูปแบบการพัฒนาครูในศตวรรษที่	21	ของ	NIE
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	 	 	 ประการที่สอง	 R2	 เป็นสมรรถนะในการปฏิงานตามวิชาชีพครู	 ซึ่งจำาแนกเป็นมิติ 
และสมรรถนะ	ดังนี้	(1)	มิติการปฏิบัติงานในวิชาชีพ	ประกอบด้วย	3	สมรรถนะหลัก	(1.1)	ดูแลอบรม 
ผู้เรียน	 (1.2)	 จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง	 (1.3)	 ปลูกฝังความรู้	 โดยครูต้องเก่งในด้านเนื้อหาวิชา	 
คิดแบบไตร่ตรอง	 คิดวิเคราะห์	 ริเริ่ม	 สอนแบบสร้างสรรค์	 และมุ่งอนาคต	 (2)	 มิติด้านการบริหาร 
จัดการและภาวะผู้นำา	ประกอบด้วย	2	สมรรถนะหลัก	 ได้แก่	 (2.1)	มีจิตใจมุ่งมั่นเอาชนะ	 โดยเข้าใจ 
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคนอื่น	และ	(2.2)	ทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับพ่อแม่และทำางาน 
เป็นทีม	และ	(3)	มิติด้านความเป็นผู้มีประสิทธิผล	ได้แก่	การรู้จักตนเองและผู้อื่น	บ่งชี้จากการปรับ
ตนเอง	ฝึกตนเองให้มีคุณลักษณะแบบบูรณาการ	เข้าใจและยอมรับผู้อื่น	ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
   ประการที่สาม	 R3	 เชื่อมโยงทฤษฎี-ปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง	 เนื่องจากระหว่าง 
ทฤษฎีและปฏิบัติจะมีช่องว่างอยู่เสมอ	 ด้วยเหตุนี้รูปแบบการฝึกหัดครูของ	 NIE	 จึงเริ่มจากสร้าง
กระบวนการคู่คิดเพื่อนำาเอาทฤษฎีและการปฏิบัติมาจัดเป็นโครงสร้างการเตรียมครูโดยผ่านการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ	 การวิจัยฐานโรงเรียนและการสะท้อนไตร่ตรอง	 
องคป์ระกอบหลกัของการฝกึหดัคร	ูคอื	การฝกึประสบการณว์ชิาชพี	ซึง่นกัศกึษาครจูะไดเ้รยีนรูโ้ดยตรง
จากชัน้เรยีน	ครพูีเ่ลีย้งหรอืคูค่ดิในโรงเรยีนจะสนบัสนนุใหม้กีารสนทนากลุ่มจำาเพาะ	(Focused	group)	
ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่คิด	 และระหว่างเพ่ือนกันเองในการเรียนรู้ 
ตามโปรแกรม	ประเด็นปัญหาการเรียนการสอนที่พบในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	และการเรียนรู้
ของตนเองในขณะที่พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในโรงเรียน	
   ประการที่สี่	R4	การกลั่นกรอง	การปรับ	และการจัดเก็บความรู้เพื่อแพร่ขยาย	ในข้อนี้ 
มาจากการที่การฝึกหัดครูต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อกลั่นกรองส่วนที่เป็นแกนหลักสำาคัญ 
ที่ต้องรักษาไว้และปรับส่วนเนื้อหาที่ต้องให้ทันสมัย	 ดังนั้น	 จึงต้องการกลไกสำาหรับการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และการทำาความต้องการให้ชัดเจน	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่ิงที่ยังใช้การได้	 ความก้าวหน้า	 
และเง่ือนไขที่เ ก่ียวกับการเรียนรู้ใหม่	 ด้วยเหตุนี้งานตามข้อเสนอแนะนี้จึงต้องทบทวนเพื่อ 
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการฝึกหัดครูให้สอดคล้องกัน	 ยิ่งไปกว่านั้นในขั้นนี้ยังได้มีรวบรวมแบบปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศจากครูจำานวนหนึ่งเพื่อแปลมาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
	 	 	 ประการที่ห้า	R5	กรอบการประเมินการเรียนการสอนในศตวรรษที่	21	การส่งเสริม
การประเมนิการเรยีนรูข้อง	NIE	นัน้	เมือ่	ค.ศ.	2010	ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่	NIE	e-portfolio	เพือ่เกบ็
รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตามสภาพจรงิในการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาคร	ู
ต่อมาใน	ค.ศ.	2014	ได้เปลี่ยนชื่อเครื่องมือประเมินใหม่เป็น	Professional	Practice	and	inquiry	
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจุดประสงค์ในการเตรียมครูและความพยายามของ
นกัศกึษาในการสรา้งเอกลกัษณค์ร	ูโดยทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งรวมทัง้ตวันกัศกึษาครเูอง	จะตอ้งไดร้บั
การฝกึและการเรยีนรูใ้หส้ามารถรวบรวม	สะทอ้น	จดัระบบ	ปอ้นกลบั	ทบทวน	ประเมนิ	และรว่มมอืกนั 
ในการประเมินผล
	 	 	 ประการสุดท้าย	R6	การส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพ	เพื่อดึงดูดคนที่เก่งที่สุดเข้ามา
เลอืกวชิาชีพคร	ูจงึตอ้งมกีารปรบัปรงุสถานภาพและความเปน็วชิาชพีชัน้สงู	โดยใหค้รทูีจ่บปรญิญาตรี
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ได้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	หลักสูตร	2	ปี	หรือศึกษาในโปรแกรมปริญญาตรี-ปริญญาโท	สำาหรับ
กลุ่มผู้อยู่ในร้อยละ	10	แรกของผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก
	 	 	 แม้รูปแบบการฝึกหัดครูในศตวรรษที่	 21	 ของ	 NIE	 จะได้ผ่านการใช้และรับรองว่า 
ผลิตครูที่มีคุณภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 ภาวะของวัฒนธรรมและโลกถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการฝึก 
นักศึกษาครูที	่NIE	ตอ้งตดิตามและใชเ้ปน็ปจัจยันำาเขา้สำาหรบัปรบัปรงุรปูแบบอยา่งตอ่เนือ่ง	ครจูะตอ้ง
ทำางานอยา่งกลมกลนืกบัผูเ้รยีน	ผูร้ว่มงาน	และพ่อแมท่ี่มาจากวฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั	
ดังนั้น	NIE	จึงกระตุ้นให้นักศึกษาครูเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษานานาชาติโดยอาจใช้การเดินทางไป
ศึกษาดูงานหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย	นอกจากนั้นในโปรแกรม
ยังช่วยให้นักศึกษาครูได้เปิดตัวเพื่อรับรู้ประเด็นปัญหาของโลก	 ยกระดับความเข้าใจของตนเอง 
ที่มีต่อข้อท้าทายร่วมและให้ความสนใจไปยังประเด็นข้ามวัฒนธรรมและข้ามประเทศอีกด้วย	(Lim,	2013)
	 	 	 เมื่อ	26	ธันวาคม	ค.ศ.	2015	NIE	 ได้ประการเปิดสำานักงานใหม่เป็นศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนรู้	ศูนย์นี้มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	ริเริ่ม	และแนะนำายุทธศาสตร์การสอน 
แบบใหม่	 ร่วมกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยี	 จัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งผู้สอน 
และผู้เรียน	 จัดสัมมนาและประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศและเสนอแนะ 
แนวคิดใหม่ๆ	เพื่อสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ใน	NIE	(www.nie.ed.sg)
	 	 3.3	เส้นทางพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพครู
	 	 	 หลงัจากจบการศกึษาแลว้นกัศกึษาครูจะบรรจุเขา้เปน็ครูในโรงเรียน	เงินคา่ตอบแทน
โดยเฉลี่ยของครูระดับประถมศึกษาอยู่ที่	45,326	เหรียญต่อปี	ส่วนครูระดับมัธยมศึกษาค่าตอบแทน
เฉล่ียอยูท่ี	่49,324	เหรยีญตอ่ป	ีครสูว่นใหญจ่ะเปน็ครผููส้อนประมาณ	20	ป	ีแลว้จงึเปลีย่นเสน้ทางไปสู ่
ตำาแหน่งอื่นในสายการศึกษา	 (http://www.payscale.com/)	ปกติแล้วครูจะต้องเข้ารับการพัฒนา
วิชาชีพคนละ	100	ชั่วโมง/ปี	ซึ่งอาจทำาได้หลายวิธี	เช่น	อาจเข้ารับการศึกษาต่อที่	NIE	เพื่อปริญญา
ระดับสูงขึ้น	แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาฐานโรงเรียน	นำาโดยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนซึ่งรู้ว่ามี
ปัญหาใดบ้างเกิดขึ้นในโรงเรียน	แต่ละโรงเรียนจะมีกองทุนสนับสนุนการเติบโตของครู	 รวมไปถึงการ
พัฒนามุมมองที่สดใหม่โดยการไปศึกษาในต่างประเทศ
	 	 	 ในทกุๆ	3	ปีของการทำางาน	จะตอ้งมกีารประเมนิครปูระจำาปเีพือ่ดวูา่ครจูะมศีกัยภาพ
เด่นด้านใดใน	3	ทาง	ทางแรก	คือ	ครูชำานาญการ	ผู้ชำานาญการด้านหลักสูตรหรือวิจัย	และผู้บริหาร	
โดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามเส้นทางที่เลือก	 สำาหรับผู้ที่ได้รับการประเมินว่าสามารถจะเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนได้	 จะถูกย้ายไปอยู่ทีมผู้บริหารระดับกลาง	 และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ 
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง	 และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางจะถูกประเมินเพ่ือเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
และเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนภายหลัง	 เนื่องจากมีรูปแบบการเตรียมครูและผู้บริหารอย่างเข้มข้น
ประกอบกับระบบการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง	 ครูและผู้บริหารโรงเรียนของสิงคโปร์จึงไม่มีปัญหา 
ในการทำางาน
	 	 3.4	 การประเมินสมรรถนะครู	 กำาหนดขึ้นประจำาปีโดยกลุ่มบุคคลจำานวนหนึ่ง	 มีการใช้ 
วธิวีดัหลายแบบ	รวมถงึการเขา้ไปมสีว่นรว่มทางวชิาการ	การพัฒนาคณุลักษณะผู้เรียน	การมส่ีวนร่วม 
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ในการทำางานกับเพือ่นรว่มงานและงานของโรงเรยีนโดยรวม	โดยทัว่ไปครจูะถกูประเมนิและแบง่เกรด
ออกเปน็	A,B,C,D	หรอื	E	มคีรเูพยีงรอ้ยละ	2	ทีเ่ปน็ครเูกรด	A	ครูทีม่ผีลงานดีเด่นเหล่านีจ้ะได้รับโบนสั
จากเงนิโบนสักองกลางของโรงเรยีน	ครสูว่นใหญจ่ะมผีลการประเมนิเปน็	C	ซ่ึงการเพ่ิมเงินคา่ตอบแทน
จะได้ตามผลการประเมิน	หากผลการประเมินอยู่ในระดับ	E	จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ประเมินแยก
สายงานเฉพาะเปน็เวลา	3	ปี	และหากถูกประเมนิวา่ได้เกรด	D	จะถกูใหอ้อกจากงาน	ซ่ึงในกรณสีดุทา้ย
นี้พบได้ยากหรือเรียกว่าไม่เคยปรากฏขึ้นเลย	(Jackson,	2010)

 5. ภ�พอน�คตของสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2030

	 	 ผลรวมจากการดำาเนินการของสิงคโปร์นับต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
การฝึกหัดครูทำาให้เกิดรูปแบบโรงเรียนดีขึ้นมาในสิงคโปร์	โดยเมื่อปี	ค.ศ.	2016	กระทรวงศึกษาธิการ
สงิคโปรไ์ดอ้อกเอกสารทีช่ือ่วา่ทกุโรงเรยีนในสงิคโปรเ์ปน็โรงเรียนดี	โดยกำาหนดเปา้หมายวา่	มุง่ใหเ้ด็ก 
ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นองค์รวมและขยายศักยภาพออกไปให้เต็มที่	โดยมีภาพอนาคตดังนี้
	 	 1.	องคป์ระกอบของโรงเรยีนด	ีไดแ้ก	่(1.1)	ใสใ่จผูเ้รยีนในเรือ่งของความรูแ้ละความตอ้งการ	
ความสนใจและจุดแข็งของผู้เรียน	 และจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้และเติบโต	 (1.2)	 ประกันว่าเด็กทุกคน 
มีพ้ืนฐานมั่นคงในการอ่านเขียนและการคิดคำานวณ	 และพัฒนาตนเองเป็นองค์รวมทั้งลักษณะ	 
ความรู้	 และทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ	 (1.3)	 สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงบวกให้แก่นักเรียน 
แต่ละคน	ทำาให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 (1.4)	มีครูเก่ง	 ใส่ใจ
ผู้เรียน	 และแน่วแน่ในงานของตน	 (1.5)	 สนับสนุนพ่อแม่และชุมชนให้ทำางานร่วมกันเพื่อนำาเอา 
สิ่งที่ดีที่สุดของผู้เรียนออกมา	และ	(1.6)	สนใจและเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพ
ครอบครัวแบบใด	
	 	 2.	การพัฒนาโรงเรียนดี	ประกอบด้วย	(2.1)	จัดสรรทรัพยากรเพื่อสามารถเสนอโปรแกรม
การศึกษาที่เหมาะกับความต้องการ	 ความสนใจ	 และความสามารถของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน	 (2.2)	 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้ามระบบ	โดยเน้นให้ครูแต่ละโรงเรียนได้เรียนรู้ข้ามโรงเรียน	จัดโอกาส
ให้ครูได้มีเวทีเสริมหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	ครูสามารถเรียนรู้จากกันและกันเท่าๆ	กับเรียนรู้จากครู 
ผู้เชี่ยวชาญและครูที่ทำางานร่วมกัน	 (2.3)	 กระตุ้นการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ข้ามโรงเรียน	
โรงเรยีนของสงิคโปรท์กุแหง่มเีวทสีำาหรบัแสดงวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	ครแูละนกัการศกึษาสามารถเขา้มา
แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และรว่มกนัพฒันาโปรแกรมท่ีสามารถอำานวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีน	นอกจากนัน้
ยงัมกีารพฒันานวตักรรมทีท่ำาใหผู้ป้กครองสามารถเขา้มาคน้หากระบวนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
ได	้และ	(2.4)	สง่เสรมิความเปน็หุน้สว่นระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน	โดยท่ีสิงคโปร์ถือวา่พ่อแมรั่บบทบาท
สำาคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้	 ขณะเดียวกันชุมชนจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ 
ด้วยการจัดโอกาสต่างๆ	 ให้	 ความเป็นหุ้นส่วนเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของชุมชน	 และปรับเส้นทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของประเทศ	 (https://www.moe.
gov.sg/education/	education-system/every-school-a-good-school)
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   สำาหรับการศึกษาของสิงคโปร์ในปี	 ค.ศ.	 2030	 มีแนวโน้มว่าเกรดจะได้รับ 
ความสนใจน้อยลง	 แต่จะเพิ่มความสำาคัญให้กับการเรียนรู้ที่แท้จริง	 การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็น 
วิถีของสิงคโปร์	 โดยเป้าหมายหลักมิได้อยู่ที่ผลสัมฤทธิ์สูง	 แต่จะเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วม	 
การส่งผลกระทบ	 การบริการผู้อื่น	 และการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและสิงคโปร์	 (http://
www.straitstimes.com/singapore/singapore-of-the-future-where-do-we-see-ourselves-
in-2030)
	 	 	 สิงคโปร์ได้ทำางานวิจัยเพื่อสร้างภาพฉายอนาคตของประเทศในปีค.ศ.	 2030	 โดยใช้ 
เทคนิคเดลฟายเพื่อภาพฉายอนาคตของประเทศ	ภายใต้ชื่อ	The	future	of	Talent	in	Singapore	 
2030	 ซึ่งในที่น้ี	 Talent	 หมายถึง	 ความสามารถในการเรียนรู้	 วิวัฒน์และปรับเปลี่ยน	 สร้างสรรค์ 
ส่ิงแปลกใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง	 และมีศักยภาพ	 สำาหรับแกนหลักของ 
การขับเคล่ือนภาพฉายอนาคต	 ประกอบด้วย	 วัฒนธรรม	 ตลาดแรงงาน	 พัฒนาการทางเศรษฐกิจ	 
และการแทรกแซงทางการเมือง	 ภาพฉายอนาคต	 4	 ภาพย่อย	 ได้แก่	 (1)	 Steady	 as	 she	 goes	 
สิงคโปร์สามารถจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	 มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดเป็นตัว 
ขับเคลื่อนหลัก	 สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาตามมาตรฐานท่ีเป็นเลิศเป็นสัญญาณของ	 Talent	 
สามารถบริหารจัดการกลุ่มผู้สุงวัยและกลุ่มผู้อพยพได้ดี	 และมีมาตรฐานการครองชีพสูง	 
(2)	 No	 one	 is	 Island	 ใช้เทคโนโลยีเชื่อมการทำางานแบบเก่ากับใหม่	 เน้นผู้ประกอบการใหม่และ 
รูปแบบธุรกิจใหม่	 ประชากรมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่ซับซ้อน 
ต่างไปจากเดิม	 เน้นการแก้ปัญหาที่มุ่งสังคมมากกว่าการใช้กลไกตลาด	 และเปลี่ยนขนาดของสังคม 
เป็นขนาดกระทัดรัด	 (3)	 Fortress	 Singapore	 เศรษฐกิจของสิงคโปร์ไม่ได้รับการกระทบ 
กระเทอืน	เนน้ไปทีส่มรรถนะในการปอ้งกนั	การทำาใหภ้มูปิญัญาของสงิคโปรแ์ขง็แกรง่	ใหค้วามสำาคญั 
กับความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยด้านไซเบอร์	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 และ 
ป้องกันการก่อการร้าย	 และ	 (4)	 Bless	 thy	 neighbour	 เป็นประเทศที่รำ่ารวยมาก	 ปลอดภัยสูง	 
ประชากรมกีารศกึษาสงูและมงีานทำา	ขบัเคลือ่นสิงคโปร์ใหเ้ปน็ประเทศระดับโลก	ผู้นำาและประชาชน 
มีวิสัยทัศน์	 กระทำาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ	 และเปลี่ยนอนาคตทาง 
เศรษฐกิจของหลายประเทศด้วยภาวะผู้นำาของประเทศ	 (https://www.cipd.co.uk/binaries/the-
future-of-talent-in-singapore-2030)

ตอนที่ 4.3 ก�รศึกษ�ของประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หลี

	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	หรือในเอกสารเล่มนี้เรียกว่า	ประเทศเกาหลีใต้	 เริ่มตื่นตัวในการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาหลงัจากการพฒันาเชงิปรมิาณเริม่อิม่ตวั	โดยใชน้โยบายปฏริปูการศกึษาเปน็
ปัจจัยสนับสนุนการปฏิรูปด้านสำาคัญๆ	ของประเทศทั้งการเมือง	การทหาร	และเศรษฐกิจ	พร้อมกันนี้ 
ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมาธกิารปฏริปูการศกึษา	(The	Presidential	Commission	on	Education	Reform)	
ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี	 เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	 และมีฝ่ายที่นำานโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมคือ	กระทรวงศึกษาธิการ	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	หรือ	MEST	 (the	Ministry	of	
Education,	Science	and	Technology)	ชื่อ	เดิมก่อนปลายศตวรรษที่	20	คือ	กระทรวงศึกษาธิการ
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เนื่องจากต้องการเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อเตรียมการสำาหรับอนาคต	 (Human	 education	 preparing	 for	 the	 future)	 แต่เมื่อสภาพ
สงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืงเปลีย่นไปจงึมกีารปฏริปูการศกึษาเพ่ือวางทศิทางสำาหรับศตวรรษที	่21	 
ประเทศเกาหลีจึงประกาศนโยบายและแผนการศึกษา	 ค.ศ.	 2010	 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า	 “การส่งเสริม 
การศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ในฐานะเป็นฐานสำาหรับการสร้างประเทศสู่ความเป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว”	 (Promoting	 education,	 science	 and	 technology	 as	 a	 building	
block	to	grow	into	an	advanced	country)	ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาอย่างชัดเจน	ที่จะก้าวสู่ 
การเปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	โดยอาศยัการศกึษา	วทิยาศาสตร	์และเทคโนโลย	ีเปน็ฐาน	(Jones,	2013)	
	 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้มีลักษณะรวมอำานาจสู่ส่วนกลาง	 
แบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ	(Ingersoll,	2013:	56)
	 ระดบับน	คอื	กระทรวงศกึษาธกิาร	วทิยาศาสตร	์และเทคโนโลย	ีหรือมบีทบาทหน้าที่กำาหนด
นโยบายด้านการศึกษา	 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 นอกจากนี้	 คือ	 กำากับติดตาม	 และควบคุม 
การจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา	 รวมท้ังการให้ข้อเสนอแนะ	 และ
แนะนำาแกค่ณะกรรมการการศกึษาระดบักลางและระดบัล่าง	แต่การมส่ีวนร่วมของสำานกังานการศกึษา
ท้องถิ่น	และโรงเรียนในการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับครูยังน้อยมาก
	 ระดับกลาง	 คือ	 สำานักงานการศึกษามหานคร	 และจังหวัด	 (the	 Metropolitan	 and	
Provincial	Offices	of	Education)	จำานวน	16	แห่ง	มีบทบาทหน้าที่กำากับติดตามการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ระดบัลา่ง	คอื	สำานกังานการศกึษาสว่นทอ้งถิน่	(the	Regional	Offices	of	Education	at	the	
Local	Level)	จำานวน	180	แห่ง	มีบทบาทหน้าที่กำากับติดตามการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา	 
และมัธยมศึกษาตอนต้น	
	 ความสำาเร็จซึ่งวัดจากผลการประเมิน	 PISA	 คร้ังล่าสุด	 ค.ศ.	 2012	 จัดอยู่ใน	 5	 อันดับแรก 
ของกลุ่มสมาชิก	 65	 ประเทศ	 และอยู่ในอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์	 โดยพบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า	 OECD	 ทุกด้าน	 กล่าวคือ	 ด้านการอ่าน	 536	 (ค่าเฉลี่ย	 OECD	 496)	 ด้าน 
คณิตศาสตร์	554	(ค่าเฉลี่ย	OECD	494)	ด้านวิทยาศาสตร์	538	(ค่าเฉลี่ย	OECD	501)	(http://www.
oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf)	

 1. ระบบก�รศึกษ�และหลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 1.1	ระบบการศึกษา
	 	 	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบในระบบโรงเรียน	 ประเทศเกาหลีใต้ใช้ระบบ	 6-3-3	 
กล่าวคือ	 ระดับประถมศึกษา	 (Primary	 School	 หรือ	 Chodeung-hakgyo)	 แบ่งเป็นเกรด	 1-6	 
(อายุ	6-12	ปี)	มัธยมศึกษาตอนต้น	(lower	secondary	school	หรือ	Jung	hakgyo)	มัธยมศึกษา 
ปีที่	1-3	(อายุ	12-15	ปี)	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	(High	school	level)	มัธยมศึกษาปีที่	4-6	(อายุ	
15-18	ปี)	การศึกษาภาคบังคับที่จัดแบบให้เปล่า	9	ปี	คือ	ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	 
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การศึกษานอกการศกึษาภาคบังคบั	ไดแ้ก	่ระดบัปฐมวยัหรอืระดบัอนบุาล	(Early	childhood	education)	 
(อายุ	3-6	ปี)	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็นสองสาย	คือ	มหาวิทยาลัย	
และวิทยาลัย	รายละเอียดตามภาพ	

Doctoral Degrees
(3 Years)

Master’s Degrees
(2 Years)

Bachelor’s Degrees
(4-6 Years)

Universtiy

Bachelor’s Degree
(1 Year)

Associate’s Degree
(2 Years)

Junior College

High School Certificate

College Scholastic Aptitude Test (CSAT)

Vocational High School Certificate

Vocational Senior Secondary School
Ages 15-18 (3 Years)

Academic Senior Secondary School
Ages 15-18 (3 Years)

Entrance Exanination

Lower Secondary School
Ages 12-15 (3 Years)

Primary School
Ages 6-12 (6 Years)

ภาพ	4.6	ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้
ที่มา	:		 http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education- 
	 benchmarking/

Early Childhood Education
Ages 3-6 (Not Compulsory)

   1.1.1	 การศึกษาปฐมวัย	 (early	 childhood	 education)	 สำาหรับเด็กอายุ	 3-6	 ปี	
จัดเป็นการศึกษาทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองว่าจะดูแลเด็กด้วยตนเอง	 หรือ 
ส่งให้โรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็กที่จัดโดยรัฐบาลหรือโดยเอกชนเป็นผู้ดูแล	ซึ่งพบว่า	กรณีหลังนี้
มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้มารดาเด็กต้องหางานทำา	นอกจากนี้	ยังมีแนวคิด
ว่าวิธีนี้ช่วยสร้างความพร้อมในการแข่งขันเรียนต่อที่ดีกว่าอยู่กับครอบครัว	 โรงเรียนอนุบาลจำานวน
มากมักเริ่มพัฒนาทักษะของเด็กวัยนี้ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้เปรียบกว่าเด็กอื่นเมื่อเข้าเรียนระดับ 
ประถมศึกษา	



110

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

  	 1.1.2	 ระดับประถมศึกษา	 (Elementary	 School)	 ประกอบด้วยชั้นเรียนเกรด	
1-6	 เป็นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดแบบให้เปล่า	 สัดส่วนเด็กที่เข้าเรียนระดับนี้สูงถึงรัอยละ	 99.9	 
จำานวนโรงเรยีน	5,855	โรง	(สงักดัเอกชน	77	โรง)	(World	Education	News	&	Reviews,	WNER,	2013)	 
	 	 	 1.1.3	ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	(Middle	School)	ประกอบดว้ยระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปทีี	่1-3	หรอืเกรด	7-9	จำานวนโรงเรยีน	3,144	โรง	(สงักดัเอกชน	658	โรง)	(World	Education	News	& 
Reviews,	WNER,	2013)
	 	 	 1.1.4	ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(High	School)	ประกอบดว้ยชัน้เรยีนมธัยมศกึษา
ปีที่	 4-6	 หรือเกรด	 10-12	 จำานวนโรงเรียน	 2,313	 โรง	 (สังกัดเอกชน	 959	 โรง)	 จำานวนผู้เรียนที่ 
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีเรยีนตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมถีงึรอ้ยละ	96.5	(www.
spu.ac.th/announcement/	articles/study_korea.pdf)
	 	 	 	 หลกัสตูรทีจ่ดัมสีองประเภท	คอื	มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามญั	และมธัยมศกึษา
ตอนปลายสายอาชพี	ในกลุม่ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัยงัมโีรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษา
สำาหรับเด็กอัจฉริยะ	 (genius)	 เรียกว่า	การจัดการศึกษาเพี่อความเป็นเลิศ	 (Elite	education)	 เน้น
เฉพาะวชิาการบางสาขา	ไดแ้ก	่ศลิปะ	ดนตร	ีกฬีา	ภาษาตา่งประเทศ	และวทิยาศาสตร	์ทัง้นี	้เพือ่คน้หา
ผูน้ำาในอนาคตแตล่ะดา้น	และพฒันาพรสวรรคอ์ยา่งเต็มศกัยภาพ	ผู้ท่ีเลือกเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
สายสามัญมีจุดหมายคือ	สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตร	4	ปี	ส่วนผู้เรียนที่เลือกเรียนสายอาชีพ
สามารถเข้าทำางานโดยใช้คุณสมบัติตามใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ	 แต่หาก
ต้องการศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีจะใช้เส้นทางการศึกษา	คือ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา	หรือวิทยาลัย
ชุมชน	(junior	college)	หลักสูตร	2	ปี	วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ	อนุปริญญา	(associate’s	degree)	
จากนั้นจึงเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสาขาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ทางวิชาชีพตามวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญา	เป็นเวลา	1	ปี	
	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	ค่านิยมของคนเกาหลีคือการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	แม้ว่าสถิติ
การวา่งงานของผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจะสงูกวา่ผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทัง้สองสาย	แตก่ระนัน้กลบัพบวา่คา่นยิมของคนเกาหลคีอืการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา	ดงัขอ้มลูจาก
การวจัิยเชิงสำารวจความนยิมของผูป้กครองนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ในการสง่ลกูเขา้ศกึษาโรงเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละประเภท	ระหว่างปี	ค.ศ.	2009	กับ	ค.ศ.	2010	แสดงให้เห็นความต่างของ
ค่านิยมอย่างชัดเจนระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีสัดส่วนร้อยละ	 66.5	 และ 
ร้อยละ	64.4	ขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ	มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	7.7	และร้อยละ	
6.4	และที่น่าสนใจคือสัดส่วนที่สูงสำาหรับโรงเรียนพิเศษร้อยละ	13.5	และร้อยละ	11.2	และสัดส่วน 
ที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนเอกชนร้อยละ	 4.9	 และร้อยละ	 7.5	 ขณะที่แนวโน้มของโรงเรียนทุกประเภทมี
สัดส่วนลดลง	(MEST,	2011)	
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ต�ร�ง 4.6	ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่แสดงความนิยมส่งลูกเข้าศึกษาต่อใน	
	 	 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละชนิด	(เปรียบเทียบระหว่าง	ค.ศ.	2009	และ	2010)	

ปี ส�ยส�มัญ พิเศษ เอกชน ศิลปะ/กีฬ� ส�ยอ�ชีพ ส�ธิตฯ ต่�งประเทศ
2009 66.5 13.5 4.9 5.9 7.7 0.9 0.7

2010 64.4 11.2 7.5 8.4 6.4 1.4 0.6

ที่มา	:	MEST,	2011

	 	 	 การเพิ่มจำานวนผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชน	 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ	รัฐมีแนวปฏิบัติดังนี้
	 	 	 	 (1)	ทดลองโครงการโรงเรียนอาชีวศึกษานำาร่องที่เรียกว่า	“Vocational	
Meister	 Schools”	 ท่ีจัดหลักสูตรระบบคู่	 (dual-track	 system)	 ที่มีการเรียนรู้และฝึกฝนบนฐาน 
ของการทำางานโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและนายจ้าง	 ผลของโครงการอาชีวศึกษานำาร่องนี้ 
ทำาให้สัดส่วนของผู้เรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่มีงานทำาสูงขึ้นจากร้อยละ	 23.3	 เป็นร้อยละ	 30.3	
ระหว่างปี	ค.ศ.	2011-2013
	 	 	 	 (2)	ให้ใช้ระบบการบริหารจัดการเหมือนกันระหวา่งโรงเรยีนภาครัฐบาล
กับภาคเอกชนในการกำาหนดค่าธรรมเนียมการเรียนที่เท่ากัน	 และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้เรียน 
ที่ครอบครัวยากจน	
	 	 	 	 (3)	 เพื่อกระตุ้นจำานวนผู้เรียนในโรงเรียนลักษณะนี้นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2007	 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมปลายทางวิชาชีพ	 (Professional	 High	 Schools)	 และเพิ่มช่องทาง 
การเรียนต่อถึงระดับวิทยาลัย	(junior	colleges)	และอุดมศึกษา
	 	 1.1.5	 ระดับอุดมศึกษา	 จัดว่าเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนระยะที่สาม	 (Tertiary	
Education)	จำาแนกเป็นสองระบบ	คอื	มหาวทิยาลยัทีจ่ดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตร	ี(หลกัสตูร	4	ป)ี	 
ถงึปรญิญาเอก	มจีำานวน	222	แหง่	(สงักดัเอกชน	180	แหง่)	ในจำานวนนีเ้ปน็มหาวทิยาลยัดา้นการศกึษา	 
11	แหง่	และระบบวทิยาลยั	(junior	colleges)	จดัการศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร	หลกัสตูร	2-3	ป	ี 
มีจำานวน	155	แห่ง	เป็นของเอกชนร้อยละ	80	จากฐานข้อมูลผลการศึกษาของ	UNESCO	ค.ศ.	2010	
ประเทศเกาหลใีตม้จีำานวนผูล้งทะเบยีนเรยีนตอ่ระดับอดุมศกึษาสูงทีสุ่ดในโลก	(ร้อยละ	103)	โดยพบวา่	 
ประชากรทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบันีส้ดัสว่นสงูสดุอยูใ่นชว่งอาย	ุ25-34	ป	ีมจีำานวนถงึรอ้ยละ	65	(สงูทีส่ดุ 
ในประเทศสมาชิก	OECD	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ	39)	และในวัยเดียวกันนี้ยังได้รับการศึกษาขั้นตำ่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงร้อยละ	97	(WENR,	2013)	
	 1.2	หลักการพื้นฐานการจัดการศึกษา	
	 	 แนวโน้มของนโยบายการศกึษา	และการนำาสูก่ารปฏบิตักิารจดัการศกึษาของเกาหลใีต	้
บ่งชี้ถึงหลักการสำาคัญของการจัดการศึกษา	ดังนี้
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	 	 1.2.1	 ความเป็นเอกภาพ	 มีวิธีปฏิบัติที่สำาคัญ	 คือ	 กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำา 
กรอบหลักสูตรแห่งชาติ	 (national	 curriculum	 framework)	 ที่กำาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้	 
และโครงสรา้งเวลาเรยีนประจำาปีการศกึษา	และมวีาระปรบัปรงุหลกัสตูรทกุ	5-10	ป	ีการจดัการศกึษา 
ต้องยึดเน้ือหาการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแห่งชาติอย่างเคร่งครัด	 แต่สามารถเสริมด้วยเนื้อหา 
การเรียนรู้และมาตรฐานตามความต้องการที่จำาเป็น	(needs)	ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	
	 	 1.2.2	ความเสมอภาคทางการศึกษา	รัฐมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ดังนี้	
	 	 	 		 	 (1)	 ความเสมอภาคระหว่างผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่ต่างฐานะเศรษฐกิจ 
	โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาแบบให้เปล่าจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	
	 	 	 		 	 (2)	ความเสมอภาคระหว่างโรงเรียนในเมืองกับในชนบท	โดยทุกโรงเรียนได้จัด
ให้มีคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	อาหาร	และเปิดโรงเรียนในชนบทเพิ่มขึ้น	
		 	 	 		 	 (3)	ความเสมอภาคในการรบัเขา้เรียน	ในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายทีน่อก
การศึกษาแบบให้เปล่าโดยใช้วิธีสุ่ม	(lottery)	ตามระบบที่โรงเรียนกำาหนดขึ้นตามนโยบาย
	 	 	 	1.2.3		การใหค้วามสำาคญักบัการศกึษาตอ่เนือ่งตลอดชวีติ	โดยการอำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ	 ด้วยวิธีพัฒนาความรู้ทางดิจิตอล	 (digital	 literacy)	
ทัง้นี	้เพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึความรูข้องผูเ้รยีนทกุคน	แมต้า่งฐานะ	และตา่งพืน้ที	่โดยวธิสีนบัสนนุ
โรงเรียนด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน	มีการจัดทำาตำาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์	กระทั่งปี	ค.ศ.	
2009	 เกาหลีใต้ผ่านการประเมินของ	 PISA	ด้านความสามารถทางการเรียนรู้	 และกำาหนดให้ภายใน
ปี	 ค.ศ.	 2015	 ระบบการพัฒนาความรู้ทางดิจิตอลเสร็จสมบูรณ์	 ซึ่งจะทำาให้นักเรียนสามารถค้นคว้า
ความรู้จากตำาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์	และอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่	รวมทั้งมีระบบเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน	(cyber	home	learning	system)
	 	 	 		 	 นอกจากนี้	 ยังได้กำาหนดนโยบายชี้นำาการปฏิบัติเรื่องนี้คือ	 แผนแห่งชาติเพื่อ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ฉบับท่ี	2	กลา่วถึงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งเปน็ระบบ	เชน่	การ
เปน็สงัคมของผูส้งูอาย	ุและความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนษุยซ่ึ์งมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค	์
เพ่ือรองรบัสงัคมทีพ่ฒันาบนฐานของอตุสาหกรรมแบบสร้างสรรค	์(creative	industries)	ประกอบด้วย
งานหลัก	เช่น	การวิจัยและพัฒนา	การพิมพ์	การผลิตซอฟต์แวร์	การโทรทัศน์และวิทยุ	การออกแบบ	
การดนตรี	การโฆษณา	สถาปัตยกรรม	และการแฟชั่น	โดยกำาหนดในหลักสูตรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 วิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย	 ในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ	(วรินทร	บุญยิ่ง,	2556)	
	 	 	 1.2.4		ใช้การทดสอบขับเคลื่อนการศึกษา	 (test-driven)	 มีการรายงานว่า	 ผู้เรียน	 
เริม่เรยีนรูว้ธิสีอบตัง้แตอ่าย	ุ3-4	ป	ีเพือ่แขง่ขนัเขา้เรยีนต่อในสถานศกึษาแต่ละระดับอยา่งเขม้ขน้	และ
กดดันสูงมาก	แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจสวนทางกับหลักการที่ถูกต้อง	แต่กระนั้นการที่ผู้เรียนของเกาหลีใต้
สามารถมผีลการทดสอบ	PISA	อยูใ่นระดบัตน้ของโลกกเ็ปน็จดุเดน่ทีน่านาประเทศใหค้วามสนใจศกึษา
เรื่องน้ี	 การทดสอบและการประเมินของประเทศนี้ที่พบว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 (http://
www.weareteachers.com/blogs/post/2015/04/01/south-korea-s-school-success)
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	 	 	 	 	 (1)	 การประเมินผลสัมฤทธิ์แห่งชาติ	 (the	 National	 Assessment	 of	
Educational	Achievement	(NAEA)	เป็นการประเมินวินิจฉัย	(diagnostic	assessments)	ความ
สามารถในการเรียนรู้สองวิชาแต่ละปีสำาหรับนักเรียนเกรด	6	เกรด	9	และเกรด	10	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้สารสนเทศในภาพรวมสำาหรับการพัฒนา	นอกจากนี้	นักเรียนแต่ละคนยังได้รับการประเมิน
โดยครูผู้สอน	 และบันทึกเป็นข้อมูลประจำาตัวผู้เรียน	 (Student	 School	 Records	 หรือ	 Student	
Activity	 Records)	 ที่ประกอบด้วยผลการเรียนรายวิชา	 เวลาเรียน	 วิชาพิเศษและการมีส่วนร่วมใน
การบริการ	ความสามารถพิเศษ	ความประพฤติและจริยธรรม	การพัฒนาร่างกาย	คำาบรรยายเกี่ยวกับ
รางวลัและบนัทกึผลการปฏบัิตงิาน	ซึง่บันทกึขอ้มลูประจำาตวัผูเ้รยีนนีจ้ะถกูใชป้ระกอบการพจิารณาเขา้
ศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอุดมศกึษา	เพือ่ลดความตงึเครยีดของการสอบ	อยา่งไรกต็าม	
ประเทศนี้ไม่มีการสอบวัดความรู้ระดับชาติ	หรือ	National	Examination	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
แต่มีการติดตามประเมินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกวิชาเป็นระยะๆ	 จัดสอบโดย
กระทรวงศึกษาธิการ	เรียกว่า	“National	Periodical	Assessment”	
    (2)	 การจัดสอบประจำา
ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี  
สองคร้ัง	จัดสอบโดยสถานศกึษา	แตน่ำาผลการสอบ 
ไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้า เรียนระดับ
อุดมศึกษา	 ทำาให้นักเรียนเกาหลีมีชีวิตที่จำาเจ
อยู่กับการสอบจนหาโอกาสผ่อนคลายได้น้อย
มาก	 เช่นเดียวกับชีวิตสังคมครอบครัวส่วนมาก
ก็กังวลกับการสอบของบุตรหลาน	 แม้ว่าจะมี 
นโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความตึงเครียด
ของการสอบ	 โดยให้ความสำาคัญกับการพิจารณาความสำาเร็จของผู้สมัครเข้าเรียนต่อโดยการเขียน 
เรียงความ	 คำาแนะนำา	 และการยกย่องความสำาเร็จของกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอาจารย์ในโรงเรียน	
แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะความเชื่อดั้งเดิมของผู้ปกครองที่มีต่อการเตรียมตัวสอบอย่างเคร่งเครียด
ของบุตรหลานเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต	 (http://en.wikipedia.orf/wiki/	 Education_in_South_
Korea#Kindergarten)
	 	 	 	 (3)	การสอบวดัความถนดัทางวชิาการระดับวทิยาลยั	(CSAT)	(college	scholastic	 
achievement	 test)	 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสองสาย	 หากต้องการศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษาต้องทุ่มเทความพยายามกับการทดสอบเข้าเรียนที่มีมาตรฐานสูงนี้	 มีเนื้อหา 
การสอบสองส่วน	คือ	วิชาพื้นฐาน	3	วิชา	 ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเกาหลี	และคณิตศาสตร์	และ 
วิชาเลือกตามสาขาอีก	 2	 วิชา	 ซึ่งจะเน้นที่ทักษะในการแก้ปัญหา	 และความสามารถในเชิงวิเคราะห์	 
ได้แก่	สังคมศึกษา	สุขศึกษา	มนุษยศาสตร์	การวิจัยทางอาชีพ	(job	research)	และภาษาต่างประเทศ 
ภาษาที่สอง	 ทั้งนี้ 	 ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ	 เช่น	 การวิจัยทางอาชีพ 
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สำาหรับผู้ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ	 และภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสำาหรับหลักสูตรทาง 
ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำาหนดคะแนนขั้นตำ่าแตกต่างกันไป	 (เดิมกำาหนดว่าคะแนน 
ตำ่าสุดที่จะใช้ในการสมัครได้คือร้อยละ	 40	 แต่ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1998	 เป็นต้นมา	 ได้ยกเลิกและ 
เปลี่ยนมาเป็นให้แต่ละมหาวิทยาลัยกำาหนดคะแนนตำ่าสุดได้เอง)	 ดังนั้น	 เพื่อให้ผ่านการสอบ 
ผูเ้รยีนจำานวนมากจึงตอ้งเรยีนกวดวชิา	ทำาใหป้ระเทศนีม้อีตัราผูเ้รยีนกวดวชิาในสถาบนั	และการเรยีน
สว่นตวัจดัอยูใ่นอนัดบัตน้ของโลก	(www.spu.ac.th/announcement/articles/study_korea.pdf)	
การสอบดงักลา่วยงัทำาใหค้รตูอ้งใสใ่จการสอน	การวดัและประเมนิโดยเปา้หมายหลักเปน็ไปเพ่ือทำาให้
ผู้เรียนผ่านการสอบข้างต้นได้	
	 	 	 	 	 (4)		การทดสอบวนิจิฉยัผูเ้รยีนด้านทกัษะพืน้ฐานทางการเรยีนรู	้(the	Diagnostic	
Test	for	Basic	Skills,	DTBS)	ของนักเรียนเกรด	3	จัดสอบโดยสถาบันแห่งชาติเกาหลีเพื่อหลักสูตร
และการประเมิน	(the	Korea	Institute	for	Curriculum	and	Evaluation,	KICE)	เริ่มดำาเนินการ
ตั้งแต่	 ค.ศ.	 2002	 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำาหนดให้มีการประเมินทักษะพื้นฐาน	
เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพของโรงเรียนเป็นระยะ	 ซ่ึงทักษะพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ที่กำาหนดคือ	
3Rs	ได้แก่	การอ่าน	การเขียน	และคณิตศาสตร์	รวมทั้งการวินิจฉัยสารสนเทศในการจัดกลุ่มย่อตาม 
ความสามารถ	และเนื้อหา	(Park,	2008)
	 	 	 	 	ความสำาคัญอีกประการคือ	การใช้ประโยชน์จากผลการประเมินเป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนา	 ซึ่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประเทศเกาหลีใต้มีการใช้ผลการประเมินใน	 3	 ประเด็นหลัก	 
(ดังตาราง)

ต�ร�ง 4.7	จุดประสงค์ของการใช้ผลการวัด/ประเมินผู้เรียนของเกาหลีใต้	

ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลผลก�รประเมินผู้เรียน ร้อยละ

เทียบรอยคุณภ�พและให้ส�รสนเทศ 

1.แจ้งพ่อแม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน 95

2.เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกับผลในระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น 78

3.เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกับผลในระดับพื้นที่ 75

4.เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกับผลของโรงเรียนอื่นๆ 62

5.เทียบรอยคุณภาพผู้เรียนกับประชากรระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น 79

6.	ประกาศให้สาธารณะรับทราบ 4

ตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลต่อโรงเรียน

7.ระบุประเด็นของการสอนหรือหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง 88

8.ตัดสินใจเกี่ยวกับการซ่อม/เสริมผู้เรียน 37
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ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลผลก�รประเมินผู้เรียน ร้อยละ

9.	จัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 78

10.	จัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียน 4

ติดต�มคุณภ�พครู ผู้บริห�รและโรงเรียน

11.	ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน 83

12.	พิจารณาประสิทธิผลของครู 66

13.	ประเมินสมรรถนะครู 24

14.	ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร 9

ที่มา	:	HO,	2012,	35-36
       นอกจากน้ี	ช่วงเวลาการสอบเข้ามหาวทิยาลัยกมี็ความสำาคญัมากจนภาคธรุกจิ
เปลีย่นแปลงเวลาประกอบการเพือ่อำานวยความสะดวกใหพ้นักงานทีเ่ปน็ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อม 
ใหบ้ตุรหลานและการจดัสอบ	การทดสอบนีน้อกจากจะแสดงถงึความมมีาตรฐานการสอบระดบัสากล	 
และความภาคภมูใิจของผูเ้รยีนและครอบครวัทีผ่า่นการสอบแลว้	ยงัสะทอ้นถงึวถิชีวีติของคนเกาหลทีี่
คุ้นเคยกับการสอบ	และพลังของเศรษฐกิจบนฐานความรู้	(knowledge-based	economy)
	 	 	 	 	 (5)		การประเมินของ	ICCS	(The	International	Conference	on	Cognitive	
Science)	 ในปี	 ค.ศ.	 2009	 เกาหลีใต้ได้เข้าร่วมประเมินระดับสากลที่มีเป้าหมายการประเมิน 
ทีผู่เ้รยีน	คร	ูและผูบ้รหิารโรงเรยีนใน	3	มติ	ิไดแ้ก	่(1)	มติิด้านเนือ้หา	ทีป่ระเมนิความเปน็พลเมอืงทัง้ใน 
ดา้นระบบสงัคม	หลกัการ	การเขา้ไปมสีว่นรว่มและเอกลกัษณ	์(2)	มติดิา้นความรูส้กึ-พฤตกิรรม	ประเมนิ
ความเชื่อที่เป็นค่านิยม	เจตคติ	ความตั้งใจ	และพฤติกรรม	และ	(3)	มิติด้านปัญญา	ที่เกี่ยวข้องกับการรู้ 
และการวิเคราะห์	 จากผลการประเมิน	พบว่า	 ผู้เรียนเกาหลีใต้ทำาได้ดีในเรื่องความเป็นพลเมือง	 โดย
ได้คะแนนสูงติดกลุ่ม	1	ใน	4	ของ	38	ประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน	ซึ่ง	Kim	(2014)	ชี้ประเด็นว่า
เกาหลีใต้ไม่เพียงแต่จะสนใจมิติทางปัญญาเท่านั้น	 แต่ยังให้ความสนใจมิติด้านเจตคติ	 และแรงจูงใจ
ของความเป็นพลเมืองด้วย
	 	 	 1.2.5	การเตรียมผู้เรียนสู่อนาคต	มีการปฏิบัติที่สำาคัญ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีฐาน 
ความรู้สำาหรับศตวรรษที่	 21	 หลักสูตรที่ปรับใหม่นี้เป็นหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 สนับสนุน
พฒันาการ	ความคลอ่งตวั	และการสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน	โดยใหค้วามสำาคญักบัความเปน็ปจัเจกบคุคล
พรอ้มกบัความตระหนกัถงึวฒันธรรมของเกาหลใีตเ้ทา่กบัวฒันธรรมอืน่	มุง่เนน้กจิกรรมการสือ่สารเพือ่
พัฒนาสมรรถนะในการสื่อสาร	 สมรรถนะทางภาษาเพื่อการใช้งานและเป็นเครื่องมือเรียนรู้	 กระตุ้น 
การคิดเชิงตรรกะ	และความคิดสร้างสรรค์	มีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบอิงกระบวนการ	เน้นกิจกรรม
และภาระงานที่หลากหลาย	 โดยลดเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ลงร้อยละ	 30	 และให้ความสำาคัญต่อความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน	(Chang	&	Lee,	2004)
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	 	 	 	 	 (2)	 การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการของภาค
ธุรกิจที่เรียกว่า	 การศึกษาระดับก่อนอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ	 (Pre-VET	 :	 Pre-Vocational	
Educational	Training)	จัดโดยสถานศึกษาสองประเภท	ได้แก่	(Chae	&	Chung,	2009)
	 	 	 	 	 	 	 (2.1)	 การศึกษาในระบบซ่ึงควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้แก่	 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ	 และวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 การจัดหลักสูตรแบ่งเป็น	 
5	 สาขาวิชา	 (ดังกล่าวไว้ในการศึกษามัธยมศึกษาสายอาชีพ)	 และแบบผสมระหว่างสายสามัญ 
และสายอาชีพ	 (comprehensive	 study)	 จำานวนโรงเรียน	 702	 โรง	 (ค.ศ.	 2007)	 สัดส่วนร้อยละ	 
32.4	 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด	 (แนวโน้มลดลงจาก	 ค.ศ.	 1998	 ที่มี	 772	 โรง)	 สาขาที่ 
สัดส่วนผู้เรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 ได้แก่	 เทคโนโลยี	 การค้า	 และผสมระหว่างสายสามัญและ 
สายอาชีพ	คิดเป็นร้อยละ	30.2	28.3	และ	26.9	ตามลำาดับ	(OECD,	2009)
		 	 	 	 	 	 	 (2.2)	สถาบันฝึกหัดทางอาชีพ	ได้แก่	วิทยาลัยโปลีเทคนิค	(KoPos	:	the	
Korea	Polytechnic	Colleges)	และสถาบนัพฒันาทรัพยากรมนษุย	์ของหอการคา้และอตุสาหกรรม
แห่งเกาหลี	(KCCI	:	the	Korea	Chamber	of	Commerce	and	Industry)	
	 	 	 1.2.6	การสร้างความเชื่อมั่น	และความไว้วางใจในระบบการศึกษา	
	 	 	 	 	 (1)		การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในระดับสูง	 นับตั้งแต่กลางศตวรรษ 
ที่	 20	ประเทศเกาหลีใต้จัดสรรงบลงทุนทางการศึกษาสูงมาก	ล่าสุด	 (ค.ศ.	2010)	พบว่า	 รัฐจัดสรร 
งบประมาณด้านการศึกษาสูงถึงร้อยละ	 7.6	 ของ	 GDP	 (ค่าเฉลี่ยประเทศสมาชิก	OECE	 คือร้อยละ	
6.3)	ในปเีดยีวกนันีก้ารจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาระดับอดุมศกึษาร้อยละ	2.6	(คา่เฉล่ียประเทศ
สมาชิก	OECD	คือ	ร้อยละ	1.6)	(Education	at	a	glance,	2014)	
	 	 	 	 	 (2)	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยมหาวิทยาลัย
ต้องประเมินตนเองเป็นประจำาทุกปี	ส่วนการประเมินจากองค์กรภายนอกจะดูที่คุณภาพของงานวิจัย	
และจำานวนผู้จบการศึกษา	 และการประเมินโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น	ปัจจุบันมีองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้น 
ต่อรัฐทำาหน้าที่ประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 องค์กรนี้เรียกว่า	 สภาการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเกาหลี	(Korea	Council	for	University	Education-KCUE)	เป็นองค์การที่ได้รับ 
การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ	 วิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป	 ประเด็นท่ีจัดว่าเป็น 
เกณฑ์ในการประเมินมี	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 การศึกษา	 วิจัย	 อาจารย์	 บริการสังคม	 เคร่ืองมือ/ส่ิงอำานวย 
ความสะดวกการเงิน/การจัดการ	 และบัณฑิตวิทยาลัย	 (www.spu.ac.th/announcement 
/articles/study_korea.pdf)
	 	 	 	 	 (3)	 กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ	 และระบบ 
ใบประกาศนยีบตัรทางวชิาชพีใหก้บัอาชพีทีส่ำาคญัตอ่การพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาชพีครู	



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

117

 2. ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยและก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 2.1	การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	
	 	 	 2.1.1	ลกัษณะทัว่ไป	การจดัการศกึษาสำาหรบัเดก็อายตุำา่กวา่	6	ป	ีของประเทศเกาหลใีต้
จัดอยู่ในส่วนงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กเล็ก	(ECEC)	(Early	Childhood	Education	and	
Care)	รบัผดิชอบโดยหนว่ยงานภาครฐัสองแหง่	ได้แก	่กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิการสงัคม	(MHW	:	 
the	Ministry	of	Health	and	Welfare)	รับผิดชอบระบบศูนย์ดูแลเด็กเล็ก	(system	of	childcare)	
ที่อายุตำ่ากว่า	6	ปี	และกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล	(Kindergarten)	
ภาระรับผิดชอบท่ีหน่วยงานท้ังสองจัดให้กับเด็กมีลักษณะแยกกันอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 สถานที่จัด	
หลักสูตร	และวัตถุประสงค์	ที่มีความแตกต่างตามความต้องการของประชาชนที่รับบริการ	ดังตาราง	
(Yun,	2009	อ้างถึงใน	Jones,	2013)

ต�ร�ง 4.8	ลักษณะสำาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยในเกาหลีใต้

ลักษณะสำ�คัญ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบ�ล

อายุ แรกเกิด-ก่อนเข้าประถมศึกษา 3	ปี	-ก่อนเข้าประถมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร เปิดรับเด็กทุกคน เปิดรับเด็กทุกคน

จำานวนชั่วโมงต่อวัน 9-12	ชม. แบ่งเป็น	3	ประเภท	:	
-	ครึ่งวัน	(3-5	ชม.)	ขยายเวลา	
(5-8	ชม.)
-	เต็มวัน	(มากกว่า	8	ชม.)

ภาคการศึกษา ตลอดทั้งปี อย่างตำ่า180	วัน/ปี

สถานที่ให้บริการภาครัฐ 1,917	แห่ง	(ร้อยละ	5.4) 4,490	แห่ง	(ร้อยละ	53.6)

สถานที่ให้บริการภาคเอกชน 33,636	แห่ง	(ร้อยละ	94.6) 3,880	แห่ง	(ร้อยละ	46.3)

จำานวนเด็กที่รับบริการภาครัฐ 129,656	คน	(ร้อยละ	11.0) 125,305	คน	(ร้อยละ	23.3)

จำานวนเด็กที่เข้ารับบริการ
สถานศึกษาของเอกชน

1,045,343	คน	(ร้อยละ	89.0) 411,825	คน	(ร้อยละ	76.6)

งบประมาณสนับสนุนต่อ	GDP ร้อยละ	0.4 ร้อยละ	0.2

งบประมาณรายหัว	(เงินวอน) 3.2	ล้าน 2.8	ล้าน

ที่มา	:	MEST	อ้างถึงใน	Jones,	2013:	8
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	 	 	 2.1.2		การจดัสรรปัจจยัสนบัสนนุโดยภาครฐั	ในลกัษณะของการจดัสรรคา่ธรรมเนยีม
การบริการมีความแตกต่างกันตามพื้นที่	ที่ถูกที่สุดคือ	โรงเรียนอนุบาลของรัฐ	ที่แพงขึ้นคือ	ศูนย์ดูแล 
เด็กเล็กของรัฐ	 และของเอกชน	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐมีการสนับสนุนด้านนโยบายลดค่าเล่าเรียนของ 
สถานศึกษาภาครัฐ	และจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือบางส่วน	ดังนี้	(Suh	&	Kim,	2013)	
	 	 	 	 (1)	จัดระบบประกันค่าเล่าเรียน	(voucher	system)	ให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของ
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในอัตราที่เท่ากัน	และยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนอนุบาล	
	 	 	 	 (2)	สนับสนุน	ECEC	ด้วยโครงการลดค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไข	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 (2.1)	 ลดค่าเล่าเรียนตามฐานรายได้	 (income-base	 subsidy)	 สำาหรับ 
ครอบครวัทีมี่รายไดต้ำา่หรอืใกลเ้คยีงกบัรายไดข้ัน้ตำา่ของการดำาเนนิชวีติ	และครอบครวัทีร่ายไดต้ำา่กวา่ 
ร้อยละ	 70	 ของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน	 ค่าธรรมเนียมที่ลดคือร้อยละ	 100	 สำาหรับการศึกษาของ 
ภาครัฐทั้งสองประเภท	(Suh	&	Kim,	2010)	
	 	 	 	 	 	 	 (2.2)	ยกเวน้คา่ธรรม	ECEC	สำาหรับเด็กวยั	5	ป	ี(Free	ECEC	for	five-year-olds)	 
สำาหรับเด็กทุกคนในโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ	แต่เก็บค่าเล่าเรียนตำ่ากว่าปกติในโรงเรียนเอกชน	
	 	 	 	 	 	 	 (2.3)	ลดค่าเล่าเรียนสำาหรับครอบครัวใหญ่	(subsidy	for	large	family)	
หรอืครอบครวัทีม่รีายไดต้ำา่กว่ารอ้ยละ	70	ของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน	และมลีกูคนทีส่อง	มกีารยกเวน้ 
ค่าเล่าเรียนสำาหรับลูกทุกคน	ทั้งนี้	เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอัตราการเกิดตั้งแต่	ค.ศ.	2011
	 	 	 	 	 	 	 (2.4)	ลดคา่เลา่เรยีนสำาหรบัครอบครวัทีผู่ป้กครองทำางานทัง้คู	่ซ่ึงครอบครวั
ลกัษณะน้ีจะมีรายไดส้งูกวา่รอ้ยละ	70	ของคา่การกระจายรายได	้จงึกำาหนดใหพ้จิารณาคณุสมบตักิาร
ลดค่าเล่าเรียนหลังหักรายได้ออกร้อยละ	25	แล้ว	
	 	 	 	 	 เป็นท่ีสังเกตว่าการให้การศึกษาและดูแลเด็กเล็กโดยโรงเรียนอนุบาลทั้งสอง
ประเภท	ผู้ปกครองยังนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานกวดวิชา	 (hugwons)	ตั้งแต่เล็ก	ทั้งนี้	 เพราะ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นวิชาการ	 ทักษะท่ีสำาคัญสำาหรับเด็ก	 ได้แก่	 ภาษาต่างประเทศ	 คณิตศาสตร์	 ดนตรี	
และศิลปะ	
	 	 	 2.1.3	 การจัดครูเข้าสอน	 ครูท่ีสอนระดับนี้มีคุณภาพที่แตกต่างกันมากระหว่าง 
สถานศึกษาของรัฐกับเอกชน	 เนื่องจากนโยบายการจำากัดค่าเล่าเรียนทำาให้สถานศึกษาของเอกชน 
ต้องเพิ่มจำานวนรับ	 และบรรจุครูมีวุฒิการศึกษาไม่ตรง	 หรือครูที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพื่อให้ 
คุ้มทุน	 ขณะที่สถานศึกษาของรัฐสามารถจัดครูที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์แต่ไม่สามารถรองรับผู้เรียน 
ได้จำานวนมาก	
	 	 2.2	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานครอบคลมุการศกึษาระดับประถมศกึษา	ระดับมธัยมศกึษา
ตอนต้น	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือเกรด	1-12	อายุเฉลี่ยของผู้เรียน	6-18	ปี
	 	 	 2.2.1	ลักษณะทั่วไป	แบ่งตามระดับการศึกษา	ดังนี้
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	 	 	 	 	 (1)	โรงเรียนประถมศึกษา	
	 	 	 	 	 การจัดชั้นเรียนมักขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุ	 แต่เร็วๆ	 นี้ครูได้รับการสนับสนุนให้
จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ	 ตามความสามารถ	 (ability-based	 grouping)	 และเรียนรู้ร่วมกันโดย
วิธีปัญหาเป็นฐาน	ต่างจากวิธีดั้งเดิมที่เน้นการสอนเป็นชั้นเรียน	 (whole-class	 teaching)	 โรงเรียน 
บางแห่งได้ทดลองใช้วิธีสอนชั้นเรียนแบบเปิด	 (open-classroom)	 หลายปีเพื่อลดวิธีที่ครูสอน 
โดยตรง	และเพิม่การสอนแบบบูรณาการระหวา่งสาระการเรยีนรูแ้บบโครงงานเดีย่วหรอืกลุม่	(group	 
or	 individual	projects)	หลังการติดตามผลโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จ	ปัจจุบันรัฐบาลเริ่มส่งเสริม 
ให้จัดในโรงเรียนรัฐบาล
	 	 	 	 (2)	โรงเรียนมัธยมศึกษา
     นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาและเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉล่ีย 
สงูถงึรอ้ยละ	99.1	ทัง้นี	้เปน็ผลมาจากนโยบายสง่เสรมิการศกึษา	ตลอดจนการยกเลกิระบบการสอบเขา้ 
ตั้งแต่	 ค.ศ.1969	 โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับนี้จึงกระจายอยู่ในเมืองต่างๆ	 ถึง	 30	 เมือง	 และในพื้นที่
ชนบท	 40	 แห่ง	 (www.spu.ac.th/announcement/articles/study_korea.pdf)	 ขนาดชั้นเรียน
ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก	OECD	 กล่าวคือ	 ชั้นประถมศึกษา	 ประมาณ	
28.6	มัธยมศึกษาตอนต้น	ประมาณ	35.3	(ค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก	OECD	คือ	21.4	และ	23.5	
ตามลำาดบั	(http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-
benchmarking/)	
	 	 	 	 	 เนื่องจากนโยบายเพิ่มความเท่าเทียมกันทางการศึกษา	 และลดการแข่งขัน
เข้าเรียนต่อ	ซึ่งดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่	ค.ศ.	1969	กระทั่ง	ค.ศ.	2008	เกาหลีใต้ได้เริ่ม
โครงการโรงเรียนมัธยมศกึษาที่มีความหลากหลาย	300	แหง่	(the	300	high	school	diversification	
project)	ชว่ยกระตุน้การแข่งขันทางคณุภาพ	และความหลากหลายของโรงเรยีน	เปน็ทีม่าของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา	3	แบบ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (2.1)	 โรงเรียนเอกชนที่มีอำานาจของตนเองแบบเบ็ดเสร็จ	 (autonomous	
private	 schools)	 ทั้งด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ	 ต่างจากโรงเรียนเอกชนปกติ	 (regular	
private	 schools)	 (1/5	ของโรงเรียนเอกชน	คือ	 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)	 ซึ่งใช้หลักสูตรเดียว
กับมัธยมศึกษาของรัฐ	รับเงินสนับสนุนจากรัฐ	และเก็บค่าเล่าเรียนเท่ากับโรงเรียนของรัฐ	แต่โรงเรียน
เอกชนที่มีอำานาจเบ็ดเสร็จนี้จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ	 เก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าของโรงเรียน
เอกชนทั่วไป	2-3	เท่า	มีแนวโน้มเพิ่มจำานวนมากขึ้นนับจาก	ค.ศ.	2010	ซึ่งมีเพียง	51	แห่ง
	 	 	 	 	 (2.2)	โรงเรยีนมธัยมศกึษาสายอาชพี	หรือ	Meister	schools	เนน้การฝึกงาน
ในสถานประกอบการเพื่อความเข้มแข็งของการศึกษาอาชีพ	 (ยึดรูปแบบเยอรมันใช้ในการฝึกความ
เชี่ยวชาญของลูกเรือ)	ปัจจุบันมีจำานวน	28	แห่ง	และกำาลังเพิ่มจำานวนขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ค่าเล่าเรียนยัง
สูงมาก	รัฐจึงต้องลดค่าเล่าเรียนมาก	อีกทั้งต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการของท้องถิ่น	
คณะกรรมการสถานศกึษา	และโรงงาน/สถานประกอบการ	เชน่	รัฐลงนามข้อตกลงกบัธรุกจิขนาดใหญ	่
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5	แห่ง	เพื่อเพิ่มตำาแหน่งงานให้กับผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพใน	ค.ศ.	2011 
     (2.3)	โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญที่มุ่งเน้นวิชาการเฉพาะทาง	(special	 
purpose	 high	 schools)	 สำาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านนั้นๆ	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 
ภาษาต่างประเทศ	และวิทยาศาสตร์	 (MEST,	2011)	มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น	99	แห่ง	 ใน	ค.ศ.	2011	 
แต่ค่าเล่าเรียนสูงเป็น	3	เท่าของโรงเรียนปกติ	
	 	 	 	 	 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนยังคงยึดตามแบบดั้งเดิม	 เนื่องจาก
ความกังวลในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	 เด็กจึงจะถูกจัดกลุ่มตามอายุมากกว่า
ความสามารถ	 แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ	 การทดลอง
วิทยาศาสตร์	 การอภิปรายกลุ่ม	 และการสำารวจ	 และเน้นมากเรื่องการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐพยายามในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
โดยสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	 (inquiry-based	 learning)	 และปัญหาเป็นฐาน	 
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	 แต่กระนั้นยังพบว่ามีการให้ความสำาคัญกับการเตรียมตัวสอบ	 
จึงเกิดวิกฤตการเรียนกวดวิชานอกเวลาในสถานกวดวิชาโดยส่วนตัวและทางออนไลน์	 สนับสนุน 
ได้จากผลการศึกษาของ	 OECD	 (2014)	 ที่แสดงให้เห็นว่า	 ผู้เรียนเกรด	 9	 (อายุประมาณ	 15	 ปี)	 
เป็นช่วงเวลาที่ทุ่มเทให้กับการเรียนจนใช้เวลาเรียนประมาณ	 1,020	 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย 
ของ	OECD	 คือ	 902	 ชั่วโมง)	 หรือเวลาเฉลี่ย	 14	 ชั่วโมงต่อวัน	 ตลอด	 5	 วันในสัปดาห์	 เมื่อเทียบกับ 
ประเทศอ่ืนในกลุ่ม	 OECD	 ที่ระดับคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน	 เช่น	 ฟินแลนด์	 
สวีเดน	 เยอรมัน	 รวมทั้งสหราชอาณาจักร	 และอเมริกา	 ผู้เรียนของเกาหลีใต้ใช้เวลาแต่ละวัน 
ในการเรยีนมากกวา่โดยประมาณ	3	ชัว่โมง	จงึมเีวลานอนนอ้ยกวา่ประมาณหนึง่ชัว่โมง	และออกกำาลงักาย 
น้อยกว่า	22	นาทีต่อวัน	
	 	 	 2.2.2	การรับเข้าโรงเรียน	แต่ละระดับการศึกษามีการปฏิบัติที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	โรงเรียนประถมศึกษา	
	 	 	 	 	 	 	 นโยบายการศกึษาภาคบงัคบักำาหนดใหค้รอบครัวทีม่ลูีกถงึเกณฑ์	ผู้ปกครอง 
จะได้รับแจ้งให้นำาเด็กเข้าเรียนท่ีโรงเรียนใกล้บ้าน	 บางพื้นที่อาจเริ่มรับตั้งแต่	 5	 ปี	 ผู้เรียนจะได้ 
เลือ่นช้ันสงูขึน้โดยอัตโนมตัิ	นอกจากนี้	ผูเ้รยีนบางรายทีม่คีวามสามารถมากจะไดร้บัการเลือ่นชัน้เรยีน
แบบข้ามชั้นได้มากที่สุดไม่เกินสองครั้ง
	 	 	 	 	 (2)	โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 	 	 	 	 	 การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ระบบแบ่งเขต	 นักเรียนที่จบชั้น 
ประถมศึกษาจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ด้วยวิธีสุ่ม	 ซึ่งวิธีการนี้ 
ใช้ในการรับนักเรียนทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำาให้คุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเท่าเทียมกัน	 และคลายความกดดันของเด็กอันเนื่องมาจาก 
การสอบเข้าโรงเรียน	 (http://www.ncee.org/	 programs-affiliates/center-on-international-
education-benchmarking/)	
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	 	 	 	 	 (3)	โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 	 	 	 	 ระบบการรับเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละแห่งมีความ 
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่ตั้ง	 ซึ่งวิธีที่ใช้	 ได้แก่	 ยึดหลักความเสมอภาคของพื้นที่	 (equalization	
areas)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมหานคร	เช่น	กรุงโซล	บูซาน	แทกู	และควังจู	ใช้ระบบการสุ่มด้วย
คอมพิวเตอร์	(computer	lottery	system)	แต่ในพื้นที่อื่นๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ	 จะใช้การจัดสอบตรงโดยโรงเรียน	 พร้อมกับพิจารณาบันทึกความสามารถ
ทางวิชาการของผู้เรียน	 (academic	 records)	 (http://www.ncee.org/	 programs-affiliates/ 
center-on-international-education-benchmarking/)
	 	 	 2.2.3	การจัดครูเข้าสอน	แต่ละระดับการศึกษามีแนวปฏิบัติโดยรวม	ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	 โรงเรียนประถมศึกษา	 การจัดการเรียนรู้ยังใช้ครูผู้สอนประจำาชั้น	 (class	
teacher)	เพยีงคนเดยีว	แตอ่าจมคีรปูระจำาวชิา	เชน่	พลศกึษา	และภาษาองักฤษ	นอกจากนี	้ยงัปลกูฝงั 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น	 ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมประจำาชาติ	 ความรัก 
เพือ่นบา้นและชาต	ิและนสิยัเบ้ืองตน้ท่ีจำาเป็นต่อชวีติ	(http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_ 
south_	Korea#Kindergarten)
	 	 	 	 	 (2)	โรงเรยีนมธัยมศกึษา	การจดัหลกัสตูรมคีวามเขม้งวดขึน้โดยเริม่จดักลุม่ตาม 
ความสามารถ	 (ability-based	 grouping)	 การจัดครูผู้สอนประจำาวิชาหลัก	 ได้แก่	 ภาษาอังกฤษ	 
ภาษาเกาหลี	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	และวิทยาศาสตร์	

 3. หลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 3.1	หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
	 	 	 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย	ฉบบัปจัจบุนั	ค.ศ.	2012	(หรอืหลกัสตูร	NURI	ภาษาเกาหล ี
หมายถึง	 โลก)	 ซึ่งกำาหนดให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	 ได้ใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรม
พฒันาทีมี่จุดหมายใหเ้ดก็มพีฒันาการทางทกัษะชวีติ	และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์ดว้ยสาระการพฒันา	 
5	ด้าน	 ได้แก่	สุขอนามัย	การสื่อสาร	การอยู่รวมกับผู้อื่น	ศิลปะ	และการสร้างประสบการณ์ให้รู้จัก
ค้นคว้าสำารวจ	 (www.siamedunews.com/articles/42233503/)	 ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
ต่อโรงเรียนอนุบาลส่วนมากคือ	 เริ่มการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน	 การอ่านและเขียนภาษา 
เกาหลี	 ภาษาอังกฤษ	 และภาษาจีน	 ลักษณะการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมที่สอดเนื้อหาการเรียนรู้ 
และการประสานไปพร้อมกัน	 เช่น	 การเล่นเป็นแพทย์	 เพื่อให้ได้เรียนรู้เนื้อหาส่วนประกอบของ 
ร่างกาย	 อาหารและสารอาหาร	 และตำาแหน่งงานของผู้ใหญ่	 แต่เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นที่เพลง	 
เต้นรำา	 และฝึกการจำา	 จำานวนชั่วโมงเรียนต่อวันตามมาตรฐานคือ	3	ชั่วโมง	 (http://en.wikipedia.
org/wiki/Education_in_south_Korea#Kindergarten)	
	 	 	 จะเหน็วา่แนวโนม้ของการศกึษาระดับปฐมวยัเร่ิมมแีนวโนม้เปล่ียนไปจากจุดเนน้เดิมที่
รฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารเคยกลา่วไว้ดงัน้ี	(Ministry	of	Education,	2001)	(1)	ใหผู้เ้รยีนไดต้ดิตาม
สิ่งที่เป็นความสนใจร่วมที่หลากหลายตั้งแต่ระดับชาติ	ระดับชุมชน	ระดับปฐมวัย	และระดับบุคคล	(2)	
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นำาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัไปสูก่ารปฏบิติั	และ	(3)	มพีฒันาการแบบองคร์วมแต่ไมเ่นน้ 
การเรียนรู้ทักษะวิชาการจนกว่าจะถึงระดับประถมศึกษา	
	 	 3.2	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (The	 national	 common	 basic	
curriculum)
	 	 	 โครงสร้างหลักสูตรเดิมใช้หลักสูตรแห่งชาติ	 ฉบับที่	 7	 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ	
วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ได้ประกาศฉบับที่	2009/41	ลงวันที่	23	ธันวาคม	2009	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	มาตรา	23	วรรค	2	(Ministry	of	Education	
Science	and	Technology,	2009)	โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง	และเริ่มใช้เป็นช่วง	ดังนี้
	 วันที่	1	มีนาคม	ค.ศ.	2011	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-2	และมัธยมศึกษาปีที่	1	และ	4
	 วันที่	1	มีนาคม	ค.ศ.	2012	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3-4	และมัธยมศึกษาปีที่	2	และ	5
	 วันที่	1	มีนาคม	ค.ศ.	2013	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5-6	และมัธยมศึกษาปีที่	3	และ	6
	 	 	 3.2.1	วิสัยทัศน์ของหลักสูตร	
    “การส่งเสริมการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีเป็นฐานสำาหรับการสร้าง 
ประเทศสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว”
	 	 	 3.2.2	 มาตรฐานการเรียนรู้	 ตามแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศที่ยึด 
หลักการเชิงมนุษยธรรม	 กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาพลเมืองทุกคนของประเทศให้เป็นผู้ที่ได้
รับการสอนการเสริมสร้างบุคลิกภาพ	 มีทักษะการใช้ชีวิต	 และคุณสมบัติที่จำาเป็นในฐานะพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย	และนำาพาประเทศไปสู่การพัฒนาและก้าวหน้าท่ามกลางมนุษยชาติ	และได้
กำาหนดลักษณะมนุษย์ที่พึงประสงค์	ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	 ผู้ที่พัฒนาบุคลิกภาพและดำาเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานการเติบโตที่มี 
แบบแผน
	 	 	 	 	 (2)		ผูท้ีแ่สดงความคดิสรา้งสรรคด้์วยแนวคดิใหม่ๆ 	และทา้ทายบนพ้ืนฐานของ
ทักษะพื้นฐาน
     (3)		ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติบนความเข้าใจในความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณค่า 
ที่หลากหลาย
	 	 	 	 	 (4)	 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคมด้วยจิตสำานึกเอาใจใส่	 และแบ่งปัน 
ในฐานะพลเมืองที่สื่อสารกับทั่วโลก
	 	 	 3.2.3		 จุดเน้น	และโครงสร้างรายวิชาแต่ละระดับ	ดังนี้
     (1) ระดับประถมศึกษา 
      จุดเน้น	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ปลูกฝังทักษะ	และฝึกฝนเบื้องต้นที่จำาเป็นใน
การใช้ชีวิตประจำาวัน	 และการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของนักเรียน	 โดยเน้น
การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง	ชาญฉลาด	และมีความสุข	(วรินทร	บุญยิ่ง,	2556)



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

123

      โครงสร้�งร�ยวิช� และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
	 	 	 	 	 	 (1.1)	 รายวิชาหลัก	 มีความแตกต่างกันระหว่างเกรด	 1-2	 กับเกรด	 3-6	
กล่าวคือ	เกรด	1-2	เรียนรู้เรื่องการเตรียมพร้อมในการเรียน	(เฉพาะเกรด	1	เรียนวิชาเราเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	1)	ภาษาเกาหลี	(4	ทักษะ)	คณิตศาสตร์	และพื้นฐานการดำาเนินชีวิต	ได้แก่	ชีวิต
ที่มีระเบียบวินัย	(discipline	life)	ชีวิตที่มีเหตุผล	(sensible	life)	ชีวิตที่มีความสุข	(enjoyable	life)	
และพลศึกษา	 สำาหรับเกรด	 3-6	 เรียนรู้วิชาการทั่วไป	 ได้แก่	 ภาษาเกาหลี	 ภาษาอังกฤษ	 จริยศึกษา	
สังคมศึกษา	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 วิจิตรศิลป์	 ดนตรี	 ศิลปะปฏิบัติ	 และพลศึกษา	 (http://
en.wikipedia.org/wiki/Education_in_south_Korea#Kindergarten)
	 	 	 	 	 	 (1.2)	กจิกรรมเลอืก	ประกอบด้วย	กจิกรรมเลือกรายวชิา	(Subject	matter	
optional	activities)	และกิจกรรมเลือกเชิงสร้างสรรค์	(Creative	optional	activities)	
	 	 	 	 	 	 (1.3)	กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	ประกอบดว้ย	กจิกรรมสภานกัเรยีน	(Student	
government	activities)	กจิกรรมการปรบัตวั	(Adaptive	activities)	กจิกรรมการพัฒนาตนเอง	(Self-
development	activities)	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	(Social	service	activities)	
และกิจกรรมงานวันสำาคัญ	(Event	activities)
     (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       จดุเนน้	เพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานท่ีจำาเปน็ในการใชช้วีติ
ประจำาวันของนักเรียน	 ปลูกฝังความเป็นตัวตนของตนเองในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เน้นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	(เคารพศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของมนุษย์	
เคารพกฎหมายบ้านเมือง	การตัดสินใจที่ชอบด้วยเหตุและผล	เป็นต้น)	(วรินทร	บุญยิ่ง,	2556)
       โครงสร้�งร�ยวิช� และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
	 	 	 	 	 		 (2.1)	 รายวิชาหลักและเลือก	 การจัดหลักสูตรมีความเข้มงวดขึ้นโดยเริ่ม
จัดกลุ่มตามความสามารถ	(ability-based	grouping)	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเกาหลี	คณิตศาสตร์	
สงัคมศกึษา	(ประวตัศิาสตร/์จรยิธรรม)	และวทิยาศาสตรเ์นน้การทดลอง	วชิาพืน้ฐานทีก่ำาหนดใหเ้รยีน
เหมอืนกนั	ไดแ้ก	่จรยิธรรม	พลศกึษา	ดนตร	ีวจิิตรศลิป	์และศลิปะปฏบิติั	และเนือ้หาท่ีโรงเรียนสามารถ
จัดเป็นหลักสูตรพิเศษหรือวิชาเลือกที่ขึ้นอยู่กับเพศของกลุ่มผู้เรียน	ได้แก่	คหกรรมศาสตร์	เทคโนโลยี	
นอกจากนี้	 ยังมีวิชาเลือกอื่นๆ	 ได้แก่	 ภาษาต่างประเทศ	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
สิ่งแวดล้อมศึกษา	 ภาษาจีนโบราณ	 (Hanja	 Chinese	 character)	 และวิชาแนวทางการเรียนและ 
อาชีพ	(Career	education)	เป็นต้น	
	 	 	 	 	 		 (2.2)	กจิกรรมพฒันาผู้เรียน	เชน่	กจิกรรมชมุนมุ	หรือ	CA	(Club	Activity)	
พบวา่ตัง้แต	่ค.ศ.	2008	จะใชเ้วลาในการจดัทุกๆ	ครึง่วนัเสารท์ี	่1	3	หรอื	5	ตามปฏทินิ	แต่หลงั	ค.ศ.	2012	 
ถึงปัจจุบันกิจกรรมนี้ได้ถูกยกเลิกเพราะผู้ปกครองต้องการเน้นทางวิชาการเท่านั้น	นอกจากนี้	 ยังมี	
กจิกรรมฝกึความคดิสรา้งสรรค	์ประกอบดว้ย	กจิกรรมเสรี	กจิกรรมชมรม	กจิกรรมสาธารณประโยชน	์
กิจกรรมแนวทางการดำาเนินชีวิต
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     (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จุดเนน้	เพือ่เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูไ้ปสูอ่นาคตทีเ่หมาะกบัความถนดั 
และพรสวรรค์ของนักเรียน	 ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นตัวตนของตนเองในฐานะประชาคมโลก	 
(ความเข้าใจอันดีต่อวัฒนธรรมอื่นๆ	สันติภาพศึกษา	มารยาทสากล	เป็นต้น)
       โครงสร้�งร�ยวิช� และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
	 	 	 	 	 		 (3.1)	 รายวิชาหลักและเลือก	 หลักสูตรมีสองประเภท	 ได้แก่	 หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิชาการ	(Academic/General	Senior	Secondary	School)	
รัฐบาลเป็นผู้กำาหนดหลักสูตรท่ีประกอบด้วยกลุ่มวิชาสามัญ	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับมัธยมศึกษา 
ตอนตน้	และวชิาเลอืกท่ีเข้มข้น	รายวชิาท่ีกำาหนดให้เรยีน	ไดแ้ก	่วชิาคณติศาสตร	์วชิาภาษาองักฤษ	วชิา
สงัคมศกึษา	(รวมวชิาประวตัศิาสตร/์จรยิธรรม)	วชิาวทิยาศาสตร	์วชิาภาษาเกาหล	ีวชิาพลศกึษา	วชิาศลิปะ	
(ดนตร/ีจติรกรรม)	วชิาเทคโนโลย	ีวชิาภาษาตา่งประเทศเปน็ภาษาที	่2	วชิาอกัษรจีนโบราณ/วฒันธรรม 
	 	 	 	 	 		 	 อกีหนึง่หลกัสตูรคอื	มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชพี	(Vocational	 
Senior	 Secondary	 School)	 เป็นโรงเรียนที่มีผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เลือกเรียน 
ประมาณรอ้ยละ	20-25	หลกัสตูรทีเ่นน้การปฏบิตั	ิหรอืการศกึษาบนฐานความรู้ทางอาชพีและการฝึกหดั	 
(job-oriented	 education	 and	 training)	 มากกว่าการเรียนรู้ทางวิชาการและฝึกหัด	 แบ่งเป็น	 
5	สาขาอาชพี	ไดแ้ก	่เกษตร	การคา้/ธรุกจิ	การเดนิเรอื/ประมง	เทคโนโลย/ีวศิวกรรม	และคหกรรมศาสตร์	 
แต่หนึ่งในสามของเนื้อหาท่ีเรียนยังเน้นวิชาสามัญ	 (general	 subjects)	 (http://www.oecd.org/	 
dataoecd/53/49/42689417.pdf)	หลกัสตูรการเรยีนรู	้ประกอบด้วย	ปแีรก	(เกรด	10)	เรยีนวชิาสามญั 
ของระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	ปีท่ีสองและสาม	(เกรด	11-12)	เริม่เรยีนรายวชิาเลอืกตามสาขาอาชพี 
ที่เลือก	 ดังนั้น	 ความรู้ในวิชาสามัญจึงไม่เพียงพอท่ีจะใช้เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตร	4	ปี	รายวิชาที่กำาหนดให้เรียน	ได้แก่	วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาพลศึกษา	 
วิชาศิลปะ	วิชาภาษาต่างประเทศ	และวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
	 	 	 	 	 	 (3.2)	กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	เนน้กจิกรรมฝึกความคดิสร้างสรรค	์ประกอบ
ด้วย	กิจกรรมอิสระ	กิจกรรมชมรม	กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์	 และกิจกรรมเพื่อเส้นทางใน
อนาคต
	 	 	 3.2.4	โครงสร้างเวลาเรียน	
	 	 	 	 	 (1)	ระดบัประถมศกึษา	ระยะเวลาเรยีน	6	ป	ีจำานวน	5,824	คาบๆ	เรยีนละ	40	นาท ี
 	 	 	 	 (2)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ระยะเวลาเรียน	3	ปี	จำานวน	3,386	คาบๆ	เรียนละ	 
45	นาที
	 	 	 	 	 (3)	ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	ระยะเวลาเรียน	3	ป	ีจำานวน	3,468	คาบๆ	เรียนละ	 
50	นาที
  	 3.2.5	การประเมินผลการเรียนรู้
	 	 	 	 	 การวัดและประเมินผลในโรงเรียนพิจารณาประเด็นต่างๆ	 ดังต่อไปนี้	 (วรินทร	 
บุญยิ่ง,	2556)	
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	 	 	 	 	 (1)	การวัดผลถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนทุกคนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
	 	 	 	 	 (2)		โรงเรียนจัดการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ 
วธิทีีห่ลากหลาย		ใชป้รมิาณการบรรลผุลของนกัเรยีนเปน็ขอ้มลูในการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน
	 	 	 	 	 (3)		การวัดผลรายวิชาควรเป็นแบบอัตนัย	 หรือเขียนบรรยายหรือวิเคราะห์
มากกว่าแบบปรนัย
	 	 	 	 	 (4)	การวัดผลของการทดลองและการฝึกทักษะต้องเป็นการวัดเชิงตรรกะ	
พิจารณาจากลักษณะของรายวิชา
	 	 	 	 	 (5)		การวัดผลรายวิชาที่เน้นการตัดสินใจ	การนำาไปใช้	และความคิดสร้างสรรค์	
ต้องอยู่บนมาตรฐานและความมีตรรกะ
	 	 	 	 	 (6)	 โรงเรียนและครูควรวัดผลเนื้อหาและการนำาไปใช้ของส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียน	
ควรระวังการวัดผลสิ่งที่นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนโดยตรง
	 	 	 	 	 (7)		การวัดผลกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์	 โรงเรียนเป็นผู้กำาหนดส่ิงท่ี 
ต้องการวัดตามลักษณะเนื้อหาของกิจกรรม
	 	 3.3	สถานการณ์การเรียนกวดวิชา
	 	 	 โครงสร้างเวลาเรียนปกติในชั้นเรียนต่อปีการศึกษาใช้เวลาเฉลี่ย	220	วัน	คาบเรียนละ	
45	นาที	มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนวันละ	7	วิชา	อาจมีเรียนเสริมก่อนและหลังเวลาเรียนปกติของวันได้	
ดงัทีน่กัการศกึษาของประเทศอืน่ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่	นอกจากเวลาเรียนในชัน้เรียนตามปกติแล้วผู้เรียน
ยังมีจำานวนชั่วโมงที่ใช้ในการศึกษานอกโรงเรียนจนถึงเท่ียงคืน	 หรือกว่านั้นโดยในแต่ละวันผู้เรียนจะ
เรียนในสถานกวดวิชาที่เรียกว่า	“hagwons”	เพื่อเรียนพิเศษแบบเรียนรวม	หรือเรียนส่วนตัว	ดังนั้น 
ผูเ้รยีนจงึใชเ้วลาประมาณวันละ	13	ช่ัวโมงเพือ่อา่นหนงัสอื	จากการวเิคราะหข์อง	PISA	ทีใ่ชผ้ลสอบของ
ประเทศตา่งๆ	ในการเปรยีบเทียบประสทิธภิาพของเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู	้พบวา่	ประเทศเกาหลใีต้อยูใ่น
อันดบัที	่24	จาก	30	ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	(http://wenr.wes.org/	2013/06/wenr-june-2013-an- 
overview-of-education-in-south-korea/)	 เทียบกับประเทศฟินแลนด์ที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในลำาดับที่	 1	 โดยหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์กำาหนดให้มีเวลา 
ในเรยีนตอ่ปกีารศกึษา	190	วนั	และใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมงต่อวนัในการทำาการบา้น	(http://www.
greatschools.org	/students/academic-skills/2427-South-Korean-schools.gs)
	 	 3.4	รายงานการวิจัย
	 	 	 การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความกา้วรา้วของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ของ	Park,	
Choi	&	Lim	(2013)	กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ	นักเรียนจากโรงเรียนชายล้วนและหญิงล้วนสองแห่งที่
ตั้งอยู่ในกรุงโซลและปริมณฑล	ที่ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น	และความแกร่งของ
สถิติการวิเคราะห์ถดถอย	 จำานวน	 340	 คน	 รวบรวมข้อมูลโดยแบบสำารวจการประเมินตนเองของ
กลุ่มตัวอย่างที่แปลจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมก้าวร้าวของ	Buss	&	Perry	ประกอบด้วยคำาถามชนิด 



126

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

มาตรประมาณค่า	5	ระดับของลเิคอรท์	จำานวน	24	ข้อ	ผลการศกึษาพบวา่	พฤตกิรรมกา้วรา้วระดบัปานกลาง  
(คา่เฉลีย่	2.49)	มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติกบัความตึงเครียดทางวชิาการ	(r=.21,	
p<.001)	ความสะเทอืนใจ	(r=.43,	p<.001)	ขณะเดยีวกนัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความเชือ่มัน่ในตนเอง	 
(r=-.25,	 p<.001)	 สมรรถนะในการตัดสินใจ	 (r=-.25,	 p<.001)	 และความสุข	 (r=-.21,	 p<.001)	
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวร้าวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และค่าอำานาจการทำานาย
ของตัวแปรร้อยละ	 26.9	 ได้แก่	 ระดับชั้นที่เรียน	 ความตึงเครียดทางวิชาการ	 และความสะเทือนใจ	 
	 	 	 ผลการวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนหลักสูตร
มธัยมสายอาชวีศกึษาโดย	Seo	&	Kim	(2014)	กลุม่ตวัอยา่งคอื	ผูเ้รยีนชัน้ปทีี	่4	(เกรด	12)	โรงเรยีนมธัยม
สายอาชีวศึกษาจากโครงการสำารวจการศกึษาและการจา้งงาน	(KEEP	:	the	Korean	Education	and	
Employment	Panel	Survey)	ของสถาบันวจิยัเพือ่การอบรมและจดัการศกึษาอาชวีศกึษาแหง่เกาหลี	 
ที่ได้รับการสุ่มโดยวิธีแบ่งชั้นสองระดับ	 จำานวน	 1,393	 คน	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ตัวแปรด้าน
ครอบครวัหรอืผูป้กครองไมม่ผีลตอ่ผลสมัฤทธิเ์ชงิวชิาการของผูเ้รยีน	และปจัจยัสนบัสนนุของโรงเรยีน
ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาสามัญของผู้เรียน	แต่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของวิชาชีพ	นอกจากนี้	 ตัวแปรด้าน
ความสามารถของครแูละความสมัพนัธร์ะหวา่งครกูบัศษิยม์ผีลทางตรงและทางออ้มตอ่ผลสมัฤทธิท์าง
วิชาการของผู้เรียน

 4. ก�รฝึกหัดครูของเก�หลีใต้

	 	 ประชาชนเกาหลใีตค้าดหวงัตอ่การศกึษาสงูมาก	ครจูงึต้องทำางานหนกัและใชค้วามพยายาม 
อย่างมหาศาล	ผู้ประกอบอาชีพครูจึงต้องมีแรงจูงใจที่สูงมาก	ด้วยเหตุนี้ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู
จึงดีมาก	การประกอบอาชีพครูจึงเป็นที่ต้องการระดับต้นๆ	ของเยาวชน	แต่กระนั้นก็มีเพียงร้อยละ	5	 
ทีส่ามารถเขา้ศกึษาหลกัสตูรครปูระถมศกึษาได	้และมคีรเูพยีงรอ้ยละ	1	ทีล่าออกจากอาชพีนี	้(http://
www.weareteachers.com/blogs/post/	 2015/04/01/south-korea-s-school-success)	 
	 	 4.1	การเตรียมครู	(pre-service	teacher)	
  	 ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพครูต้องตัดสินใจเลือกระดับที่จะสอนตั้งแต่เริ่มเรียนฝึกหัดครู	 
เพราะรัฐกำาหนดให้มีสถาบันฝึกหัดครูแยกกันระหว่างครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	
เช่น	 ครูประถมศึกษาต้องจบการศึกษาวิชาเอกประถมศึกษาเท่านั้น	 เพื่อให้มีการฝึกฝนการจัด 
การศึกษาระดับน้ีอย่างสมบูรณ์	 เหตุผลประการหนึ่งคือโรงเรียนมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด	 เช่น	
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษทางร่างกาย	(เริ่มใน	ค.ศ.	2011)	ครูและผู้ปกครองจะลงโทษได้เมื่อเห็นว่า 
เป็นความผิดที่ร้ายแรง	(Wikipedia)	
	 	 	 การสอบเข้าเรียนหลักสูตรฝึกหัดครู	ต้องจบการศึกษาอย่างตำ่ามัธยมศึกษาตอนปลาย	
หรือเทียบเท่า	 และผ่านการทดสอบด้านความถนัดทางการสอน	 (aptitude	 for	 teaching)	 และ
บคุลกิลกัษณะ	นอกจากนี	้ยงัมรีะบบคดักรองคนเกง่ใหม้าเรยีนรู	้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีจ่ะเรยีนหลกัสตูร
ครรูะดบัประถมศึกษาจะรบัจากผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีจ่ดัอยูใ่นอนัดบัรอ้ยละ	
5	ของผูม้รีะดบัผลการเรยีนรูส้งูสดุ	จงึมผีลตอ่การขาดแคลนครูในระดับประถมศกึษา	ต่างจากครูระดับ
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มัธยมศึกษาที่มีปริมาณเกินความต้องการสูงเกือบร้อยละ	80	ของปริมาณที่ผลิตได้	(Park,	2010)	
	 	 4.2	หลกัสตูรฝกึหดัคร	ูโครงสรา้งเวลาเรียน	เนือ้หา	และคณุสมบติัของครู	เพ่ือใหก้ารปฏรูิป
การศึกษาประสบความสำาเร็จจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพัฒนาครูก่อนประจำาการที่พร้อม
รบัมอืการพฒันาผูเ้รยีนตามความตอ้งการของโลกาภวิตัน์	หลักสูตรฝึกหดัครูจึงครอบคลุมเร่ืองศาสตร์ 
การเรียนการสอน	จริยธรรม	ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ	การจัดการชั้นเรียน	และทักษะ 
การให้คำาปรึกษา	 (http://education.stateuniversity.com/pages/1406/South-Korea-
TEACHING-PROFESSION.html)	รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้	
   4.2.1		หลกัสตูรฝกึหดัครรูะดบัประถมศกึษา	จดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัทางการศกึษา	11	แหง่	 
และภาควชิาการศกึษาประถมศกึษาของมหาวทิยาลยัการศกึษาแหง่ชาตเิกาหล	ี(the	Korea	National	
University	 of	 Education)	 และมหาวิทยาลัยเอกชน	 Ewha	Womans	University	 รวมสถาบัน 
การศึกษาที่จัดหลักสูตรฝึกหัดครู	 13	 แห่งทั่วประเทศ	 สัดส่วนของผู้จบการศึกษาต่อปีประมาณ	
6,225	 คน	 ซึ่งตำาแหน่งงานรองรับเพียงพอกระทั่ง	 ค.ศ.	 2011	 ที่มีตำาแหน่งรองรับน้อยลงเป็นผล 
จากอัตราการเกิดของประชากรลดลง	(Kim	et	al.,	2013;	Ingersoll	et	al,	2005)	
	 	 	 	 	 หลกัสตูรการเรยีนรูท่ี้จดัประกอบด้วยเนือ้หาด้านศาสตรก์ารเรยีนการสอน	และ	
สาขาวชิา	ไดแ้ก	่วธิกีารสอนและทฤษฎี	การประเมนิ	และจติวทิยาทางการศกึษาเฉพาะศาสตร	์เชน่	จติวทิยา
การศึกษาทางคณิตศาสตร์	(psychology	of	mathematics	education)	หน่วยกิตเฉลี่ย	140-145	 
แบ่งการเรียนรู้เนื้อหาสาระและฝึกฝนประสบการณ์	ดังนี้	ขั้น	practicum	6-9	สัปดาห์	3-5	หน่วยกิต/
ชั่วโมง	(credit	hours)	ขั้น	 intensive	15-30	หน่วยกิต/ชั่วโมง	และขั้นเรียนรู้ภาระงานประจำาวิชา	 
(subjects	matters)	43-63	หน่วยกิต/ชั่วโมง	ไม่มีการสอบจบการศึกษาระดับประเทศ
	 	 	 	 	 กระบวนการเตรียมตัวเป็นครู	(teacher-preparation	process)	หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	 นักศึกษาสามารถร่วมฝึกประสบการณ์ได้ตลอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	 เช่น	
การสังเกต	การมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้	การสอนในชั้นเรียน	และการฝึกหัดงานบริหารจัดการ	ฯลฯ	
	 	 	 4.2.2	หลักสูตรฝึกหัดครูมัธยมศึกษา	มีการจัด	4	แนวทาง	ได้แก่	(1)	วิทยาลัยครูของ
รัฐและเอกชน	40	แห่ง	 (2)	ภาควิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย	57	แห่ง	 (3)	โปรแกรมฝึกหัดครูของ
มหาวิทยาลัย	136	โปรแกรม	และ	(4)	บัณฑิตวิทยาลัยทางการศึกษา	135	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	368	แห่ง	
ปริมาณนักศึกษาครูท่ีผลิตโดยเฉลี่ยต่อปีคือ	 25,000	 คน	 ซึ่งมีตำาแหน่งงานรองรับเพียงร้อยละ	 30 
หรือเพียง	1	ใน	5	ที่ได้บรรจุ	(Ingersoll	et	al.,	2013)
	 	 	 	 	 หลักสูตรการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาเป็นหลักสูตร	4	ปี	ภาระงานประจำาวิชา	 
และวิชาศาสตร์การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับข้อบังคับท่ี	 12	 ของกฎหมายว่าด้วยการมอบ
ประกาศนียบัตรครู	 (the	 Teacher	 Certification	 Authorization	 Act)	 หน่วยการเรียนเฉลี่ย 
คือ	 130-150	 หน่วยกิต	 แบ่งเป็นภาระงานวิชาเอกอย่างน้อย	 40-42	 หน่วยกิต/ชั่วโมง	 และวิชา
ศาสตร์การเรียนการสอนอย่างน้อย	20	หน่วยกิต/ชั่วโมง	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่อนข้างยุ่งยาก 
พอสมควรสำาหรับหลักสูตรนี้	 เนื่องจากจำานวนผู้เรียนจบมีมากเกินความต้องการ	 และไม่มีการสอบ 
จบการศึกษาระดับประเทศ	และผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรครูเกรด	2	 
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(a	Grade	2	teacher	certificate)	หลงัจากเป็นครแูละเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรอบรมระหวา่งประจำา
การเป็นเวลา	3	ปี	จึงได้รับใบประกาศนียบัตรครูเกรด	1	(a	Grade	1	teacher	certificate)	ซึ่งมีผล
ต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน	
	 	 	 4.2.3	ระบบประกาศนยีบตัรคร	ู(Teacher	Certification	System)	เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ 
ในคุณภาพครู	 และการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 จึงกำาหนดให้ผู้ประสงค์จะ
เป็นครูทั้งสองระดับ	 นอกจากต้องจบการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยเฉพาะแล้ว	 ยังต้องได้รับ 
ใบประกาศนยีบตัรการสอนตามสภาพจรงิ	(Actual	Teaching	Certificate)	นอกจากนี	้ยงัมกีารแบง่กลุม่
ครตูามหนา้ทีเ่ฉพาะเปน็ครทูีป่รกึษาทางวชิาชพี	(professional	counselors)	ครบูรรณารกัษ	์ครฝูกึหดั	
(training	teachers)	และครพูยาบาล	โดยครแูตก่ลุม่ตอ้งมคีณุสมบตัเิฉพาะตามกลุม่	และทกุกลุม่ตอ้งได้
รบัใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร	ซึง่ยงัตอ้งมกีารไตร่ะดบัเริม่จากระดบัประกาศนยีบตัร
ครเูกรด	2	(2nd	Grade	Teacher	Certificate)	ระดบัประกาศนยีบตัรครเูกรด	1	(1st	Grade	Teacher	
Certificate)	 ระหว่างระดับครูต้องผ่านเกณฑ์คือ	 มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย	 3	 ปี	 มีชั่วโมง 
การเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างประจำาการอย่างน้อย	15	ชั่วโมง	และหากต้องการทำางานฝ่ายบริหาร 
ก็จะต้องมีใบประกาศนียบัตรสาย	ผู้บริหาร	ซึ่งมีสองระดับคือ	ประกาศนีบัตรรองผู้อำานวยการ	(Vice	
Principal	Certificate)	และประกาศนยีบัตรผูอ้ำานวยการ	(Principal	Certificate)	ตามลำาดบั	(Park,	2010) 
	 	 4.3	การบรรจุแต่งตั้ง	และการกำากับมาตรฐานระหว่างทดลองงาน
	 	 	 กรณีโรงเรียนรัฐบาล	 กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบว่าจ้าง	 และดำาเนินการ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	 โดยมีสำานักงานการศึกษามหานครและ 
จังหวัด	 16	 แห่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย	 ลักษณะการสอบเน้นการเขียน 
ตอบเกี่ยวกับความรู้และศาสตร์การเรียนการสอน	 การสาธิตการสอน	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 
(Park,	 2010)	 อย่างไรก็ตามพบว่า	 การสอบโดยวิธีเขียนตอบมีข้อจำากัดในการวัดด้านความถนัด 
ทางการสอน	 ส่วนโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามการบริหารจัดการของโรงเรียน	 (Kim	 et	 al.,	 2013)	 
แม้ว่าไม่มีกระบวนการทดสอบครูที่บรรจุใหม่แต่มีการอบรมระหว่างประจำาการเป็นเวลาสองสัปดาห์	 
โดยมีเนื้อหาการอบรมคือ	 การศึกษากรณีศึกษา	 การปฏิบัติภาระงาน	 การเรียนรู้ทฤษฎีการสอน	 
การแนะแนว	และการจัดการชั้นเรียน	(NCEE,	2015)	
   ก�รจัดสอบบรรจุแต่งตั้ง
	 	 	 ผูจ้บหลกัสตูรฝกึหดัครแูละรบัใบประกาศนยีบตัรครูจะประกอบอาชพีครูได้จำาเปน็ต้อง 
ผา่นการทดสอบระดบัประเทศ	ซึง่เน้ือหาการสอบโดยรวมคอื	แบบทดสอบชนดิเขยีนตอบคำาถามเกีย่วกบั 
การศึกษา	 30	 คะแนน	 และคำาถามเกี่ยวกับวิชาเอก	 70	 คะแนน	 การทดสอบส่วนนี้ช่วยคัดกรอง 
ผู้สมัครจนเหลือร้อยละ	120	ของจำานวนที่ต้องการ	จากนั้นจึงทำาการทดสอบโดยการเขียนเรียงความ	
(essay	 writing)	 และการสัมภาษณ์อย่างสั้นๆ	 (short	 interview)	 จำานวนผู้สมัครเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นที่ผ่านการทดสอบ	เช่น	จากรายงานการศึกษาของ	IEA	(International	Association	for	the	
Evaluation	of	Educational	Achievement)	(2009)	ผู้สมัครสอบบรรจุเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศกึษามเีพยีงรอ้ยละ	16	ของผูส้มคัรทีส่ามารถสอบผ่านการบรรจุ	ทัง้นี	้จำานวนการบรรจุแต่งต้ังครู	 
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อยู่ในอำานาจตัดสินใจของการศึกษาส่วนท้องถิ่น	(district	education	authorities)	(NCEE,	2015)	
  4.4	การพัฒนาครูระหว่างประจำาการ	(in-service	teacher	training)	
	 	 	 รัฐบาลเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและจัดการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ	 (professional	
development)	ให้กับครู	โดยกำาหนดเงื่อนไขบังคับการอบรมระหว่างประจำาการ	โดยที่ครูแต่ละคน
ตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมอยา่งนอ้ย	180	ชม.	(หรือ	30	วนั)	ผลการประเมนิผู้ผ่านการอบรมคอื	100	แต้ม	
และได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน	 โรงเรียนมีทางเลือกคือ	จัดอบรมให้กับ
ครูโดยใช้ทุนดำาเนินการของโรงเรียนเอง	(NCEE,	2015)	
	 	 	 ผูร้บัหนา้ทีป่ฏบิตักิารฝกึอบรมตามนโยบายรัฐบาล	ได้แก	่สถาบนัการศกึษาท่ีทำาหนา้ท่ี
ผลติคร	ูและมหาวทิยาลยัทางการศกึษาแหง่ชาติเกาหลี	(the	Korea	National	University	of	Education)	
ซึ่งเป็นสถาบันท่ีก่อตั้งมาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำาทางวิชาชีพทางการศึกษาแห่งแรก	 (ค.ศ.	 1985)	 
ภารกิจหลักคือ	วิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนปฐมวัย	ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	รวมทั้งการผลิตครู	และ
พัฒนาครูก่อนประจำาการและระหว่างประจำาการที่มีความโดดเด่นตามความต้องการเฉพาะกรณี	
	 	 	 เป้าหมายของการพฒันาระหวา่งประจำาการ	ได้แก	่(1)	ครทูีบ่รรจใุหม	่(2)	ครทูีต้่องการ 
เลื่อนระดับประกาศนียบัตรครู	 หรือชนิดตามหน้าที่ เฉพาะ	 และ	 (3)	 ครูที่ ต้องการพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ	 (Park,	 2010)	 ประเด็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 ได้แก่	 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 (life-long	 education)	 และการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 
(PCER	 อ้างถึงใน	 http://education.stateuniversity.com/pages/1406/South-Korea-
TEACHING-ROFESSION.html)	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงการพัฒนาครูระหว่างประจำาการที่ต้อง 
ทำาการสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกที่เรียน	(out-of-field	teaching)	
	 	 4.5	ภาระงานครู	และนโยบายการสร้างแรงจูงใจ
	 	 	 การสร้างแรงจูงใจในการทำางานครูส่วนหนึ่งคือเงินเดือนครูสูงเมื่อเทียบกับสมาชิก
ประเทศ	OECD	จดัอยูอ่นัดบัที	่13	และเงนิเดอืนครูท่ีมอีายงุาน	15	ป	ีจะมอีตัราเงินเดือนสูงเปน็อนัดับท่ี	3	 
(Park,	2010)	นอกจากนี้	ยังมีค่าตอบแทนอื่นๆ	 เช่น	หน้าที่บริหารจัดการ	จัดการศึกษาพิเศษ	สอน
เกินข้อตกลงของจำานวนชั้นเรียน/จำานวนชั่วโมง	และสอนในพื้นที่พิเศษหรือกันดาร	อีกทั้งยังได้รับเงิน
สนบัสนนุการศกึษาบตุรหลานจนจบระดบัปรญิญาตร	ีและเริม่รบัเงนิบำานาญไดต้ัง้แตอ่ายงุานครบ	20	ป	ี 
สามารถลาศึกษาต่อต่างประเทศ	 และลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอย่างน้อย	 1	 ปี	
การเกษียณราชการเมื่ออายุ	62	ปี	จำานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อปีที่น้อยกว่ากลุ่มประเทศ	OECD	และ
มีวันหยุดประจำาปีอย่างน้อย	100	วัน	รวมทั้งได้กำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านครูที่
ชัดเจน	ได้แก่	(Park,	2010)	
	 	 	 1.	ครทูีเ่ปน็ขา้ราชการ	หรอืครทูีส่อนในโรงเรยีนรฐับาล	ตอ้งหมนุเวยีนไปสอนโรงเรยีน
ในสังกัดเดียวกันที่อื่นทุกๆ	5	ปี	
	 	 	 2.	มีระบบการจ้างครูสอนนอกเวลา	
   3.	ระบบความรว่มมอืการสอนของครปูระจำาโรงงาน	(industry	school	co-teaching	system)	 
   4.	ระบบการแกปั้ญหาการขาดแคลนครกูะทนัหนัในป	ีค.ศ.1998	เนือ่งจากการประกาศ
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เปลี่ยนนโยบายลดอายุการเกษียณอายุจาก	65	ปีเป็น	62	ปี	ใช้วิธีพัฒนาความสามารถของครูรุ่นใหม่
โดยครูอาวุโสซึ่งเป็นครูที่เกษียณอายุแล้วมาทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูใหม่	(Ingersoll,	2013)
	 	 	 5.	ระบบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและผู้บริหาร	 มีการแยกประเภทกัน	 
โดยระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนครูค่อนข้างเข้มงวดมาก	 เพราะผลตอบแทนคือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และฐานะทางสงัคม	แบ่งสดัสว่นการประเมนิเป็น	(1)	ระยะเวลาปฏบิตังิานรอ้ยละ	45	(2)	การประเมนิ 
โดยผู้อำานวยการ	 และรองฯ	 ร้อยละ	 40	 (3)	 การพัฒนาระหว่างประจำาการร้อยละ	 15	 และ	 
(4)	 คะแนนพิเศษ	 เช่น	 มีประสบการณ์ในโรงเรียนพิเศษและโรงเรียนห่างไกล	 (remote	 school)	 
และการทำาวิจัยในโรงเรียน	เป็นต้น
	 	 	 6.	ระบบการประเมนิคณุภาพครมูเีป้าหมายคอื	ครแูละผูบ้รหิารต้องได้รบัการประเมนิ	
โดยมีการใหข้อ้มูลปอ้นกลบัเพือ่การพฒันาความเป็นมอือาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง	และในทางตรงกนัขา้มยงั
ใช้เพื่อกำาหนดบทลงโทษ 
	 	 	 	 อีกหน่ึงนโยบายท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจ	 พร้อมกับสร้างทรัพยากรบุคคลไว้รองรับ
ปัญหาการขาดแคลน	 คือ	 ระบบแต่งตั้งครูเช่ียวชาญ	 (Master	 teachers)	 เริ่มมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 2008	 
คัดเลือกจากครูที่มีทักษะสูงทั้งด้านการสอนและการเป็นผู้นำา	 บทบาทของครูเชี่ยวชาญนอกจาก 
การสอนตามปกติแล้วยังรับผิดชอบงานพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับโรงเรียนและอำาเภอที่สังกัด	 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ	 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นครูเชี่ยวชาญต้องมี
คุณสมบัติคือ	มีใบประกาศนียบัตรครู	เกรด	1	มีประสบการณ์การสอน	10-15	ปี	และผ่านการคัดเลือก 
โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดที่พิจารณา	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 เอกสารประกอบ	 การสังเกตการสอน 
และสัมภาษณ์เพื่อน	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกครูท่ีสมัคร	 ผลตอบแทนความเป็นครูเชี่ยวชาญ 
คือเงินสนับสนุนการวิจัยต่อเดือน	(research	grants)	(NCEE,	2015)
	 	 4.6	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 ผลการสงัเคราะหร์ายงานวจิยัในประเด็นทิศทางท่ีคาดหวงัของนกัศกึษาครู	การฝึกหดั
ครูในอนาคต	 การติดตามศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรผลิตครูโดย	OECD	พบปัญหา
สำาคัญดังนี้	 (http://education.stateuniversity.	 com/pages/1406/South-Korea-Teaching	
Profession,	html)	
	 	 	 (1)	 นักศึกษาครูที่จบหลักสูตรของวิทยาลัยมักให้ความสนใจต่อเนื้อหาที่ใช้สอบบรรจุ
มากกว่าเนื้อหาที่ต้องสอน	และทักษะการจัดการชั้นเรียน	สอดคล้องกับ	Ingersoll	et	al.	(2013)	ที่
พบว่า	 สถาบันฝึกหัดครูไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควรในการเปลี่ยนผู้เรียนที่ผ่านการสอบเรียนต่อ
หลักสูตรนี้ซึ่งมีความสามารถดีเยี่ยมให้เป็นครูยอดเยี่ยม	
	 	 	 (2)	 เน้ือหาการเรยีนรูต้ามสาขาวชิาเอกของหลกัสตูรการฝกึหดัครขูองวทิยาลยัครแูละ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่สอดคล้องกัน	 ทำาให้ยากต่อการควบคุมความแตกต่างและหาทางปรับปรุง	
(Ingersoll	et	al.,	2013)	
	 	 	 (3)		เน้ือหาในสาขาวิชาเอกไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาวชิาหลกัทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษา	 
	 	 	 (4)		ประสบการณ์ของครูไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
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	 	 	 (5)	 การพัฒนาทางวิชาชีพไม่เพียงพอ	 และไม่สามารถบรรจุผู้มีความสามารถเข้าสู่
วิชาชีพ	เพราะค่านิยมของคนรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลง
	 	 	 การศึกษาของสถาบัน	IEA	(2009)	พบปัญหาเพิ่มเติม	ดังนี้	
	 	 	 (1)		การเลือ่นตำาแหนง่	และการแขง่ขนัสู่ตำาแหนง่บริหารสถานศกึษาทีค่อ่นขา้งเขม้งวด
มากจึงเกิดปัญหาความขาดแคลนผู้บริหาร
	 	 	 (2)		แม้ว่าจำานวนชั่วโมงสอนน้อย	แต่ภาระงานด้านการบริหารจัดการค่อนข้างหนัก	
	 	 	 (3)		ขนาดชั้นเรียนที่ค่อนข้างใหญ่กว่าขนาดเฉลี่ยของ	OECD	
	 	 	 การศกึษาของ	Ingersoll	et	al.	(2013)	ยนืยนัวา่มคีวามขาดแคลนครรูะดบัประถมศกึษา	 
ขณะทีค่รรูะดบัมธัยมศกึษามเีกนิความตอ้งการจนเกดิการวา่งงาน	อนัเปน็ผลจากการขาดประสิทธภิาพ 
ในการกำาหนดจำานวนการผลิตนักศึกษาครูของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้พอดีกับความต้องการ	
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ	 ความด้อยคุณภาพที่เกิดการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม 
และเพียงพอ	และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการว่างงาน	
	 	 	 Kim,	Sihn	&	Mitchell	(2014)	ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความเชือ่เกีย่วกบัประสทิธภิาพของ
ครสูอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนรฐับาล	กลุม่ตวัอยา่งคอื	ครผููส้อนคณติศาสตรร์ะดบั
ประถมศึกษาในกรุงโซล	จำานวน	283	คน	หรือร้อยละ	56.6	ของกลุ่มตัวอย่าง	500	คน	ข้อมูลจากการ
สำารวจแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	82	เป็นเพศหญิง	ได้รับใบประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา	 
ระดับ	 1	 (Grade	 1st	 Certificate)	 ซึ่งพบว่ามีประสบการณ์การสอนระหว่าง	 3-5	 ปี	 และมีวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีการประถมศึกษาร้อยละ	79	แต่เกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง	 (ร้อยละ	48)	 
ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	 ผลการวิเคราะห์ถดถอย 
แสดงให้เห็นว่า	 ระดับการศึกษาทางคณิตศาสตร์	 ระดับประกาศนียบัตรครูและประสบการณ์ 
การสอน	มีอิทธิพลต่อความเชื่อในประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์	เช่นพบว่า	ครูที่มีประสบการณ์ 
มากมักมีความเชื่อในประสิทธิภาพการสอนสูง	โดยเฉพาะประสบการณ์ระหว่าง	11-15	ปี	แต่ค่าเฉลี่ย
ของความเชือ่นีเ้ริม่ลดลงหลงัปทีี	่15	อาจเนือ่งจากเปน็ชว่งเวลาทีพ่น้ระยะการเขา้รบัการพฒันาระหวา่ง
ประจำาการตามเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	 จึงอาจสรุปได้ว่าการพัฒนาทางวิชาชีพระหว่าง
ประจำาการด้านการสอนคณิตศาสตร์มีผลต่อความเชื่อด้านประสิทธิภาพการสอนของครู
	 	 	 Kim	&	Kang	(2012)	ศึกษาเชิงสำารวจความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยปฏิบัติการของ
ครผููส้อนระดบัปฐมวยัและการใชป้ระโยชน	์โดยการวจิยัเชงิคณุภาพทีร่วบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์
เจาะลกึ	การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่รายงานการวจิยั	แผนการเรยีนรู	้และการเขียนสะทอ้นความคดิ	 
(journal)	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู	ไดแ้ก	่คร	ูผูบ้รหิาร	และศกึษานเิทศก	์ผลการวจิยัพบวา่	กลุม่ตวัอยา่งทัง้สามฝา่ย
ไมคุ้่นเคยกับคำาวา่	“teacher	research”	เนือ่งจากมคีำาเรยีกงานวจิยัชนดินีห้ลายคำา	อกีทัง้ยงัไมม่กีาร 
เผยแพรร่ายงานการวจิยัชนดินีอ้ยา่งกวา้งขวาง	ครูมกัทำาการวจัิยเพ่ือใหผู้้อืน่ใช	้หรือกำาหนดปญัหาวจัิย	 
และกรอบความคิดที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของตนเอง	 ประเด็นการวิจัยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 
(K-12)	ของโรงเรียนสังกัดรัฐบาล	ด้วยเหตุนี้แม้ว่าการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเป็นนโยบายบังคับของ
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ครใูนโรงเรยีนของรฐับาล	แตค่รยูงัพบความยากลำาบากทัง้การสอนและการวจิยัไปพรอ้มกนั	ประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้คือ	 ช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับครูและผู้บริหารด้านการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ	
	 	 	 Lee	 (2014)	 ศึกษากระบวนการประเมินระหว่างเรียน	 (formative	 assessment)	
ของครูสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	12	คน	โดยการสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้างและการบันทึกข้อสังเกต	 ใช้กรอบความคิดการวิจัยท่ีว่า	 การประเมินระหว่างเรียนคือ	 
เครื่องชี้นำากิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถทำาการประเมินได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ก่อนเรียน	 ระหว่างเรียน	 และหลังเรียน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามลำาดับ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ครูมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคือ	 
เตรียมคำาถามก่อนสอน	 ระหว่างเรียนครูใช้การสังเกต	 ซักถาม	 และกลยุทธ์การอภิปราย	 
และแจ้งข้อมูลป้อนกลับ	 (feedback)	 แก่ผู้เรียน	 หลังกิจกรรมการเรียน	 ครูทบทวนและปรับปรุง
กิจกรรมในครั้งต่อไป	 ผลการวิจัยเผยให้เห็นนิยามของการประเมินตามความคิดของครู	 ดังนี้	 
การประเมินระหว่างเรียน	 (formative	 assessment)	คือ	การประเมินที่ต้องอ้างอิงไปสู่จุดประสงค์
การเรียนรู้และเนื้อหาที่สอน	 ใช้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน	 และให้ข้อมูลป้อนกลับ
สำาหรับครูและผู้เรียน	 โดยวิธีการประเมินจะเน้นการบรรยาย	 และการอภิปราย	 (discourse-based	 
formative	 assessment	 practice,	 DAP)	 ส่วนการประเมินสรุป	 (summative	 assessment)	 
คือ	 การประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ	 ประเมินเมื่อส้ินสุดการสอนระยะสำาคัญ	 เช่น	 จบบทเรียน	 
และภาคเรียน	และใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียน

ตอนที่ 4.4 ก�รศึกษ�ของประเทศไทย

	 ประเทศไทยกำาหนดนโยบายการศกึษาของประเทศท่ีส่ือถึงเปา้หมายคอื	คนไทยทุกกลุ่มทุกวยั
ใหไ้ดร้บัการศึกษาทีม่คีณุภาพ	ไดม้าตรฐานระดบัสากล	ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจนตลอดชวีติ	เพือ่ศกัยภาพ
ในการดำารงชีวิต	 ประกอบอาชีพ	 และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลาง 
การศึกษา	 ฝึกอบรม	 การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค	 และสังคมแห่งการเรียนรู้	 โดยมีหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัติามนโยบายลดหลัน่กนัตามลำาดับ	เร่ิมจากระดับสูงสุดคอื	กระทรวงศกึษาธกิาร	
มอีำานาจและหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายทางการศกึษาทกุระดบัตัง้แตก่ารศกึษาปฐมวยัถงึระดบัอดุมศกึษา	
สำาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมประชากรทุกคนของประเทศยังเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน
เข้ามามีส่วนร่วม	 กระทรวงศึกษาธิการจึงใช้นโยบายกระจายอำานาจทางการศึกษาสู่ระดับสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา	จำาแนกเป็นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	(สพป.)	มีจำานวน	183	แห่ง	
และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	จำานวน	42	แห่ง	(ข้อมูล	10	มิ.ย.	พ.ศ.	2555)	
อำานาจหนา้ทีต่ามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร	ขอ้	6	โดยสรุปประเด็นสำาคญั	ได้แก	่จัดทำานโยบาย	แผนพัฒนา	 
และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของทอ้งถิน่	การจดัการงบประมาณอดุหนนุทัว่ไป	 
สง่เสรมิและพฒันาหลกัสตูรรว่มกบัสถานศกึษา	กำากบัตดิตามและประเมนิผลสถานศกึษา	วเิคราะห	์วจิยั
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และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษา	ระดมทรพัยากรดา้นตา่งๆ	เพือ่สนบัสนนุการจดัการศกึษา	 
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 ประสาน	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาเอกชน	และองค์กรอื่นๆ	นอกจากกระทรวงศึกษาธิการ	ดำาเนินการ	ประสาน	และส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา	และประสาน	ส่งเสริม	การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ	และ
คณะทำางานดา้นการศกึษา	และระดบัลา่งสดุ	คอื	โรงเรียน	ซ่ึงแบง่เปน็ขนาดเล็ก-ใหญพิ่เศษ	ตามจำานวน
นักเรียนที่มี	รวมสถานศึกษา	31,116	แห่ง	จำาแนกเป็นโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา	(สพป.)	28,660	แห่ง	และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	2,362	แห่ง	
(ข้อมูล	10	มิ.ย.	พ.ศ.	2555)	(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)
	 กฎหมายแม่บททางการศึกษาที่กำาหนดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ	 ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 คือ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	เพื่อเป็นนโยบายสูงสุดของการจัดการศึกษา	 
โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคือ	 นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ซึ่งผ่านมาแล้วหนึ่งวาระ	 (พ.ศ.2542-2551)	 แต่ต้องขยายเวลาเป็นวาระที่สอง	 (พ.ศ.2552-2561)	 
ทั้งนี้	 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 เนื่องจาก 
คุณภาพของผู้เรียนยังไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง	 (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 2558)	 
หากนับเวลาเริ่มต้นท่ีประเทศไทยเริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย 
ปฏิรูปทางการศึกษาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ	 กระนั้นคุณภาพของการศึกษาก็ยังไม่บรรลุ 
ระดับที่พึงประสงค์	 เมื่อพิจารณาจากคะแนนของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 (Program	 
for	 International	 Student	 Assessment)	 หรือ	 PISA	 ขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ	(OECD)	ที่มีจุดหมายหลักคือ	ประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ	15	ปี	ด้านการอ่าน	 
(reading	 Literacy)	 ด้านคณิตศาสตร์	 (mathematical	 Literacy)	 และด้านวิทยาศาสตร์	
(scientific	 Literacy)	 ซึ่งจัดว่าเป็นศักยภาพสำาคัญของพลเมืองท่ีมีผลสำาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ	 ผลประเมิน	 PISA	 ครั้งล่าสุด	 ค.ศ.	 2012	 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยรวม	
จัดอยู่ในอันดับที่	50	จาก	65	ประเทศ	(ตามหลังกลุ่มประเทศอาเซียน	เช่น	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งอยู่ 
ในอันดับที่	 2	 และเวียดนาม	 อยู่ในอันดับท่ี	 17)	 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายด้าน	 พบว่า	 
ด้านการอ่าน	ได้คะแนนเฉลี่ย	441	(ค่าเฉลี่ยของสมาชิก	OECD	496	คะแนน)	ด้านคณิตศาสตร์	 ได้
คะแนนเฉลี่ย	427	(ค่าเฉลี่ยของสมาชิก	OECD	494)	และด้านวิทยาศาสตร์	444	(ค่าเฉลี่ยของ	OECD	
501)	ภาพรวมคะแนนแตล่ะดา้นมคีา่ตำา่กวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่ทัง้สิน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวทิยาศาสตร	์
(http://www.oecd.org/	pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf)	
	 การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด	ร้อยละ	29.5	มากที่สุด 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 รองลงมาคือ	 สิงคโปร์	 ร้อยละ	 22.7	 สำาหรับงบประมาณทางการศึกษาต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 หรือ	 GDP	 เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิก	 OECD	 ในกลุ่มอาเซียน	 
พบว่า	ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณร้อยละ	5.8	(ค.ศ.	2011)	ประเทศเกาหลีใต้	ร้อยละ	5.0	(ค.ศ.
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2009)	และประเทศสิงคโปร์	ร้อยละ	3.2	(ค.ศ.	2012)	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557)	
 อนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	15	ได้กล่าวถึงรูปแบบการศึกษา  
3	รปูแบบ	ทีส่ถานศกึษาอาจจดัการศกึษาในรปูใดรปูแบบหนึง่หรือทัง้สามรูปแบบได้	โดยถอืวา่ทัง้สาม
รูปแบบอยู่ในระบบการศึกษาเดียวกัน	 เพื่อให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ภายใน 
รูปแบบเดยีวกนั	หรอืระหวา่งรปูแบบท่ีตา่งกนั	และผลการเรยีนจากต่างสถานศกึษา	รวมทัง้การฝกึอาชพี 
หรือประสบการณ์การทำางาน	ที่สถานศึกษาหนึ่งๆ	อาจจัดเพียงรูปแบบเดียวหรือจัดได้ทั้ง	3	รูปแบบ	
ท้ังน้ี	แตล่ะรปูแบบมจีดุมุง่หมายตา่งกนัดงันี	้(http://www.moe.go.th/hp-vichai/ex-prb05-3.htm)
	 	 (1)	การศึกษาในระบบ	(formal	education)	เปน็การศกึษาทีก่ำาหนดจดุมุง่หมาย	วธิกีารศกึษา	 
หลกัสตูร	ระยะเวลาของการศกึษา	การวดัและการประเมนิผล	ซ่ึงเปน็เง่ือนไขของการสำาเร็จการศกึษา
ที่แน่นอน	
	 	 (2)	 การศึกษานอกระบบ	 (nonformal	 Education)	 เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นใน
การกำาหนดจุดมุ่งหมาย	รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา	ระยะเวลาของการศึกษา	การวัดและประเมินผล	
เงือ่นไขสำาคญัของการสำาเรจ็การศกึษา	โดยเนือ้หาและหลักสูตรจะต้องมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบั
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
	 	 (3)	การศกึษาตามอธัยาศยั	(informal	education)	เปน็การศกึษาท่ีใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ	ศักยภาพ	ความพร้อม	และโอกาส	โดยศึกษาจากบุคคล	ประสบการณ์	สังคม	
สภาพแวดล้อม	หรือแหล่งความรู้อื่นๆ	
	 สำาหรบัการศกึษาผูใ้หญแ่ละการศกึษาตอ่เนือ่ง	(continuing	education)	ถอืวา่เปน็สว่นหนึง่
ของการศึกษาตลอดชีวิต	
	 การนำาเสนอข้อมูล/สารสนเทศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยต่อไปนี้แบ่งเป็น	 6	
ประเด็น	ตามลำาดับดังนี้	(http://www.moe.go.th/hp-vichai/ex-prb05-3.htm)

 1. ระบบก�รศึกษ� และหลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ� 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 16	 กำาหนดว่าการศึกษาในระบบของประเทศไทยแบ่งเป็นสองระดับ	 คือ	 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 12	 ปี	 และการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 4	 ปี	 รูปแบบการศึกษาในระบบ 
จึงเป็น	6-3-3-4	กล่าวคือ	ระดับประถมศึกษาปีที่	1-6	(อายุผู้เรียน	6-12	ปี)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
(ปีท่ี	 1-3)	 (อายุผู้เรียน	 13-15	 ปี)	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ปีที่	 4-6)	 (อายุผู้เรียน	 16-18	 ปี)	 
และอุดมศึกษา	4	ปี	และมาตรา	17	ระบุให้การศึกษาภาคบังคับมี	9	ปี	เริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่	1	 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	รายละเอียด	ดังภาพ
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ที่มา	:	ECEC	around	the	World,	2015
  
	 	 จากภาพแสดงระบบการศึกษาไทยทั้ง	4	ระดับ	แต่ละระดับมีสาระสังเขป	ดังนี้
	 	 1.1	การศึกษาปฐมวัย	
  	 การศกึษาปฐมวยัจดัขึน้สำาหรบัเดก็เลก็วยั	0-5	ป	ีแตไ่ดแ้บง่ชว่งอายใุนการจดัการศกึษาให้
สอดคลอ้งกับพฒันาการทางรา่งกายเปน็	0-2	ป	ีและ	3-5	ป	ีการศกึษาระดับนีอ้ยู่นอกการศกึษาภาคบงัคบั
จึงเป็นการศึกษาทางเลือกที่ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจว่าจะส่งลูกเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือไม่	ซึ่งที่ผ่านมา 
กระทรวงศกึษาธกิารสามารถจดัการศกึษาระดบันีใ้นระบบโรงเรยีน	ปกีารศกึษา	2552	มสีดัสว่นรอ้ยละ	 
74.33	ของประชากรอายุ	3-5	ปี	(สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เปน็รอ้ยละ	119.4	จำาแนกตามสถานทีเ่รยีนเปน็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รอ้ยละ	42.7	และในโรงเรยีนอนบุาล	
เด็กเล็ก/ปฐมวัยร้อยละ	76.7	(ปีการศึกษา	2556)	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557)	
	 	 1.2	การศึกษาระดับประถมศึกษา	
	 	 	 ผูเ้รยีนอาย	ุ6-12	ปี	สดัสว่นนกัเรยีนของประชากรวยัเดยีวกนัในปกีารศกึษา	2556	คอื	
ร้อยละ	98.8	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำาดับเมื่อเทียบกับปีการศึกษา	2553	ซึ่งมีจำานวนร้อยละ	96.9	
ของประชากรวัยเดียวกัน	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557)	

ภาพ	4.7	ระบบการศึกษาของประเทศไทย
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	 	 1.3	การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 	 ผู้เรียนอายุ	 12-17	ปี	 สัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นนี้เมื่อเทียบจากจำานวนประชากร 
วยัเดยีวกนัในปกีารศกึษา	2556	คอื	รอ้ยละ	89.8	พบวา่มแีนวโนม้ลดลงตามลำาดับเมือ่เทยีบกบัจำานวน
ในปีการศึกษา	 2553	 ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 104	 ของประชากรวัยเดียวกัน	 (พ.ศ.	 2552-2553	
จำานวนผู้เรียนมากกว่าจำานวนประชากรกลุ่มอายุท่ีมีอยู่เนื่องจากรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้กับประชาชน
ทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยสามารถรบัการศกึษาระดับประถมศกึษาได้	(สำานกังานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,	2558)	
	 	 1.4	การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
	 	 	 ผูเ้รยีนอาย	ุ15-17	ป	ีสดัสว่นของนกัเรียนเมือ่เทยีบกบัจำานวนประชากรวยัเดียวกนัใน
ปีการศึกษา	2556	คือ	ร้อยละ	78.6	(จำาแนกเป็นสายสามัญร้อยละ	52.8	และสายอาชีพร้อยละ	25.8)	
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำานวนในปีการศึกษา	 2553	 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	 74.2	 ของประชากร 
วัยเดียวกัน	 (จำาแนกเป็นสายสามัญร้อยละ	47.1	และสายอาชีพร้อยละ	27.1)	 (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,	2557:	11)	

ต�ร�ง 4.9 สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ	 ระหว่าง 
		 	 		ปีการศึกษา	2553	และปีการศึกษา	2556

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ปีก�รศึกษ� 2553 ปีก�รศึกษ� 2556

หลักสูตรสายสามัญ ร้อยละ	47.1 ร้อยละ	52.8

หลักสูตรสายอาชีพ ร้อยละ	27.1 ร้อยละ	25.8

รวมทั้งสองหลักสูตร ร้อยละ	74.2 ร้อยละ	78.6
   
	 	 	 ข้อมูลแสดงแนวโน้มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจะเพิ่มมากขึ้น	
เน่ืองจากเดก็ไมน่ยิมเรยีนสายอาชพี	รวมท้ังคา่นยิมของผูป้กครองทีป่รารถนาใหล้กูเรยีนต่อในสายสามญั
จนจบปริญญาเพื่อให้ทำางานในสายอื่น	 และการที่ผู้ปกครองไม่ทราบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเท่าที่ควร	(สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	ดังนั้น	พลเอกดาว์พงษ์	 
รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้แถลงนโยบายเปลี่ยนค่านิยมต่อการศึกษา 
อาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อ	27	สิงหาคม	2558	(http://www.moe.go.th/	websm/2015 
/aug/284.html)	 และกล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษาที่มีการประสาน 
ความร่วมมือในการจัด	3	รูปแบบ	ได้แก่	(1)	ระหว่าง	3	สำานัก	ประกอบด้วย	สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา	 2	 ใบที่สามารถ 
ออกไปประกอบอาชพีได	้นอกจากน้ี	ยงัมแีนวทางการจดัทีเ่ปน็ความรว่มมอืระหวา่งสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา	 มุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริง	 และเมื่อจบการศึกษาแล้ว	 สามารถประกอบอาชีพ 



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

137

ได้ทันที	 ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเช่ือว่าจะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน	 
สร้างความสนใจต่อการศึกษาชนิดนี้	 นอกจากนี้	 การฝึกงานในสถานประกอบการยังเป็นการฝึกฝน 
นิสัยรักการประกอบอาชีพ	 ตรงต่อเวลา	 อดทน	 มั่นใจในตนเอง	 และมองอนาคต	 และได้แรงงาน 
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
	 	 1.5	การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
	 	 	 การใชค้ำาวา่	“อดุมศกึษา”	แทนคำาวา่	“การศกึษาระดับมหาวทิยาลัย”	เพ่ือใหค้รอบคลุม
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร	หรืออนุปริญญา	และการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี	
	 	 	 1.5.1	 การศึกษาระดับปริญญาตรี	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 
มีจำานวน	 169	 แห่ง	 จำาแนกเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	 14	 แห่ง	 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ	 
65	 แห่ง	 แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเดิม	 16	 แห่ง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 40	 แห่ง	 และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	9	แหง่	มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั	และสถาบนัของเอกชน	จำานวน	71	แหง่	 
และวทิยาลยัชมุชน	(community	college)	19	แหง่	สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนปกีารศกึษา	
2553	มีสัดส่วนร้อยละ	32.1	ของประชากรวัย	18-21	ปี	ขณะที่ปีการศึกษา	2556	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ	39.5	ของประชากรวัยเดียวกัน	(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2554)
	 	 	 1.5.2		การศกึษาระดบัอนปุรญิญา	เปน็การศกึษาทีจ่ดัใหก้บัเยาวชนทีป่ระสงคจ์ะศกึษา
ในเส้นทางวิชาชีพหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นไป	 วุฒิการศึกษาที่ได้รับคือ	 ประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสงู	(ปวส.)	นอกจากนี	้ยงัสามารถศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร	 
มีจุดหมายเพื่อผลิตกำาลังคนระดับกลางและพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สัดส่วนนักศึกษา 
ในปีการศึกษา	 2553	 มีจำานวนร้อยละ	 21.3	 ของประชากรวัย	 18-19	 ปี	 และมีแนวโน้มลดลง 
ในปีการศึกษา	2556	ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	17.6	ของประชากรวัยเดียวกัน	
	 	 	 	 	 การศึกษาระดับนี้มีแนวโน้มที่จำาเป็นต่อประเทศมากขึ้น	 ทั้งนี้	 วิเคราะห์
จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2557	 ท่ีสะท้อนความจำาเป็นของการปฏิรูปการศึกษา 
รอบสองเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเยาวชน	(อายุ	15-19	ปี)	ข้อมูลแสดงให้เห็น
ว่า	ประชากรวัยแรงงานในประเทศอายุระหว่าง	15-60	ปี	เป็นผู้ที่จบการศึกษาประถมศึกษา	หรือตำ่า
กว่ามีสัดส่วนร้อยละ	48.6	มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ	15.9	มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ	14.9	และ
อุดมศึกษาร้อยละ	19.9	อีกทั้งข้อมูลจำานวนเยาวชนวัยเรียน	อายุ	15-19	ปี	(หลังการศึกษาภาคบังคับ)	
ที่อยู่ในระบบโรงเรียนมีสัดส่วนร้อยละ	70.37	เลิกเรียนแล้วร้อยละ	29.63	และเยาวชนวัย	20-24	ปี	 
(ระดับอุดมศึกษา)	 ที่กำาลังเรียนมีสัดส่วนร้อยละ	 21.06	 และไม่ได้เรียนร้อยละ	 79.0	 แสดงนัยว่า 
เยาวชนวัยเรียน	 อายุ	 15-18	 ปี	 เลิกเรียนก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย 
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่	 3	 หรือตำ่ากว่า	 ประมาณ	 1	 ใน	 4	 คน	 สนับสนุนด้วยข้อมูลจาก 
สำานักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ที่เผยข้อมูลจำานวนเยาวชนวัย	20	ปี	 
(เกิด	พ.ศ.	2538)	และวัย	17	ปี	(เกิด	พ.ศ.	2541)	ซึ่งหายไปจากระบบการศึกษามีสัดส่วนร้อยละ	40	
ของประชากรวัยเดียวกัน	 ท่ีเหลือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ	 40	 ที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายสามัญ 
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และสายอาชีพ	 ส่วนท่ีเหลือสัดส่วนร้อยละ	 20	 เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวุฒิมัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือ 
เทียบเท่า	(สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,	2558)
	 	 1.2	หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา	
	 	 	 นโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	มาตรา	9	แสดงถงึหลกัการจดัระบบ	โครงสรา้ง	และ
กระบวนการจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัความเปน็เอกภาพเชงินโยบายแต่หลากหลายการปฏบิติั	การกระจาย 
อำานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา	 สถานศึกษา	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 การกำาหนดมาตรฐาน 
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพ	 การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ	 และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	 นอกจากนี้	 ความในมาตรา	 8	 กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิต	 การ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งแต่ละประเด็นมีสาระโดยสังเขป	และจากการให้ 
ขอ้สรปุผลการปฏบิตัทิีผ่า่นมาของกระทรวงศกึษาธกิารโดยสำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	(2558)	 
พบว่า	มีทั้งความสำาเร็จและที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	ดังนี้	
	 	 	 1.2.1	ความเป็นเอกภาพ	การจัดการศึกษาก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	12	ปี	ซึ่งครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	ผู้จัดทุกกลุ่มต้องยึดตามหลักสูตรแกนกลาง	
ไดแ้ก	่หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั	พ.ศ.	2546	และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	
2551	 โดยสามารถบูรณาการสาระท้องถิ่น	 และจุดเน้นตามความต้องการท่ีจำาเป็นของท้องถ่ินและ 
สถานศึกษาภายในโครงสร้างเวลาท่ีกำาหนดให้	 ท้ังนี้	 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ 
ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	เจตคติ	และคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
	 	 	 1.2.2	 กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นที่ 
การศึกษา	 และสถานศึกษา	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	39	ระบุให้กระทรวงฯ	กระจายอำานาจการบริหารและการจัด 
การศกึษาทัง้ดา้นวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบริหารทัว่ไป	ไปยงัคณะกรรมการ	 
และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษา	 (สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา	 (องค์การมหาชน),	 2554)	 แต่ถึงแม้จะมีกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแล้วก็ตาม	 หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและ 
ความคล่องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร	 ทั้งนี้	 จากผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสอง	 พ.ศ.	 2549-2552	 โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้งระดับปฐมวัย	ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	 ได้รับการรับรองถึงกว่าร้อยละ	80	แต่การกระจาย 
อำานาจการบริหารการจัดการสู่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 สถานศึกษา	 และการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังทำาได้น้อย	 สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูง 
ในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ	17	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)	ล่าสุด 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 กล่าวถึง	 การปฏิรูปการศึกษาในลักษณะผ่าระบบการจัดการศึกษา	 
กล่าวคือ	 ไม่เน้นการผ่าโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ	 แต่จะให้ความสำาคัญกับการศึกษาว่า 
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เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง	 จึงควรมีคณะกรรมการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำาหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพดูแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยองค์รวม	 
พร้อมกับ	 สปช.	 ด้านการศึกษาต้องส่งเสริมการกระจายอำานาจเพื่อลดปัญหาที่มีการบริหารจัดการ 
แบบรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง	จึงควรมีการกระจายอำานาจให้พื้นที่	และโรงเรียน	รวมถึงภาคส่วนเอกชน	
(ประภาภัทร	นิยม,	2558	อ้างถึงใน	สุพินดา	ณ	มหาไชย	และ	ชุลีพร	อร่ามเนตร,	2558)	
	 	 	 1.2.3	 การกำาหนดมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	 ที่ชี้นำาการ
ปฏิบัติด้วย	 “มาตรฐานการศึกษา”	 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำาหรับการส่งเสริมและกำากับ
ดูแลการตรวจสอบ	 การประเมินผล	 และการประกันคุณภาพการศึกษาช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ 
ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาท่ีประชาชนจะได้รับไม่ว่าศึกษาจากสถานศึกษาใดก็ตาม	 
และรูปแบบใด	 กล่าวคือ	 การศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 
ที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเดียวกันเป็นเข็มทิศกำากับ 
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ	 เพื่อให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหว่างผู้สำาเร็จการศึกษาจาก 
ต่างระบบ	และต่างสถานศึกษา
	 	 	 1.2.4	การศกึษาตลอดชีวิต	มเีจตนาเพือ่จดัการศกึษาในระบบ	นอกระบบ	และการศกึษา 
ตามอธัยาศยั	ใหค้รอบคลมุทกุกลุม่ประชากรขอประเทศได้ใชก้ารศกึษาเปน็เคร่ืองมอืพัฒนาคณุภาพชวีติ	 
นอกจากนี้	ยังต้องมีการจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย	
ได้แก่	 หอสมุดชุมชน/ประจำาหมู่บ้าน	 แต่การใช้ความก้าวหน้าทางส่ือดิจิตอลในการเพ่ิมโอกาสเข้าถึง 
องค์ความรูแ้ก่ประชากรของประเทศแตย่งัอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ	ไดแ้ก	่กองทนุเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต	 วิจัย	 และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา	 โดย
กองทนุมหีนา้ที	่3	เรือ่ง	ไดแ้ก	่1)	การสง่เสรมิพฒันาเครอืขา่ยการศกึษาแหง่ชาต	ิ(National	Education	
Network)	เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไปยังสถานศึกษา
ทั่วประเทศ	และนานาชาติ	2)	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา	(National	Education	Information	
system)	เปน็ศนูยก์ลางจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษา	และ	3)	สง่เสรมิศนูยก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต	ิ 
(National	 Learning	 center)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา	
นอกจากนี้	ยังเร่งพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	หรือ	ETV	พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พฒันาการศกึษา	(Inter	University	Network	:	Uni-Net)	เพือ่รองรบัการศกึษาทัง้ระบบ	โดยสรา้งโครงขา่ย 
เคเบิลใยแก้วนำาแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงทั้ง	 4	 ภูมิภาค	 และขยายโครงสร้าง
พื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาที่พบ	 ได้แก่	 มีความสนใจ 
ในการพฒันาวสัดอุปุกรณม์ากกวา่การนำาเนือ้หาสาระในส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศไปใชใ้นการเรียน	 
การสอน	และการพฒันาผูส้อนใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพียงพอในการนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนา 
สือ่การเรยีนการสอนและจดักระบวนการเรยีนรู	้ครแูละนกัเรยีนนำาความรูด้า้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย	 ประกอบกับสถานศึกษามีจำานวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำาหรับสื่อไม่เพียงพอ	 ล้าสมัย	 รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง	 และผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง	 ประกอบกับสถานศึกษาบางแห่งยังขาดสื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	 ทำาให้ไม่เพียงพอต่อ
การใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของครูและผู้เรียน
   1.2.5	การระดมทรพัยากร	และการมสีว่นร่วมของทกุภาคส่วน	พบวา่	ทีผ่่านมามีการถ่ายโอน 
สถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 381	 แห่ง	 การจัดการศึกษาของเอกชนยังไม่มี 
การขยายตัวเท่าที่ควร	 เนื่องจากนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อการรับ 
นกัเรยีน/นักศึกษาของสถานศกึษาเอกชน	สว่นสถานประกอบการและสถาบนัตา่งๆ	มสีว่นรว่มจดัการ
ศึกษาเพิม่ขึน้แตย่งัมสีดัสว่นทีน่อ้ยมาก	อกีทัง้ขาดแรงจงูใจใหท้กุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิาร 
จัดการศึกษา	 และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 
ฉบับปรับปรุง	 (พ.ศ.	 2552-2559)	 จึงได้ระบุถึงเรื่องการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน	 โดยกำาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณเมื่อสิ้นสุด 
แผนคือ	 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาระหว่างรัฐ	 :	 เอกชน	 เป็น	 65	 :	 35	 ปัจจุบันพบว่า 
มนีกัเรยีนจากสถานศึกษาภาครฐั	:	เอกชน	คอื	80	:	20	และระหวา่งสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร	:	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คือ	84	:	16	(วิทยากร	เชียงกูล,	2558)	
	 	 	 1.2.6	ใชก้ารทดสอบเพือ่ขบัเคลือ่นการศกึษา	พบวา่	การวดัและประเมนิผลท่ีถูกนำามาใช ้
ในระบบโรงเรียนโดยจุดหมายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่ต่างกัน	ดังนี้
	 	 	 	 (1)	การทดสอบตามขอ้กำาหนดในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบง่เปน็	
4	ระดบั	ไดแ้ก	่(1.1)	การประเมนิระดบัชัน้เรยีน	โดยครผูู้สอนยดึหลักการของการประเมนิแบบกา้วหนา้	
(formative	assessment)	และตามสภาพจริง	(authentic	assessment)	(1.2)	การประเมินระดับ 
สถานศกึษา	ซึง่มจุีดประสงคเ์พือ่ตดัสนิผลการเรยีนเปน็รายภาคและรายป	ีใชเ้ปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์ะดบัชาต	ิ 
และเขตพื้นที่การศึกษา	 และใช้เป็นข้อมูล/สารสนเทศรายงานผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การตัดสินใจ 
ดา้นนโยบายการบรหิารงานและการประกนัคณุภาพการศกึษา	(1.3)	การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	 
โดยเครือ่งมอืวดัผลทีม่มีาตรฐานจดัทำาโดยเขตพืน้ที	่หรือความร่วมมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพ่ือให ้
ได้ข้อมูล/สารสนเทศ	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่	 และ	 (1.4)	 การประเมินระดับ
ประเทศ	โดยสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เปน็ผูด้ำาเนนิการทดสอบแหง่ชาต	ิ(National	
Test,	NT)	เพือ่ประเมนิคณุภาพนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	เนือ้หาทีส่อบคอื	ภาษาไทย	คำานวณ	และ
ความสามารถด้านเหตุผล	และการสอบประเมินผู้เรียนและโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 (Local	
Assessment	System)	จัดสอบสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	และ	5	และมัธยมศึกษาปีที่	2	
และ	5	เนื้อหาที่สอบคือ	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	
	 	 	 	 (2)	การทดสอบเพื่อคัดกรองและพัฒนา	ทั้งนี้	จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนยุทธศาสตร์เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้	 พ.ศ.	 2557-2560	 โดยประกาศ 
นโยบาย	“นักเรียนอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 ต้องไม่มี”	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำาไปปฏิบัติ	 โดยได้จัดทำา 
เคร่ืองมือตรวจสอบและคัดกรอง	 (scan)	 และดำาเนินการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านของ 
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นักเรียน	 ป.3	 และ	 ป.6	 ทุกคน	 ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการให้ครบทุกชั้นเพื่อให้เด็กไทยทุกคน 
อ่านออกเขียนได้	(สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	
	 	 	 	 (3)	การทดสอบระดบัประเทศโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต	ิ(องคก์าร
มหาชน)	 หรือ	 สทศ.	 ทำาหน้าที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 โดยสรุปรูปแบบการทดสอบสำาหรับ
การศึกษาระดับนี้	 ได้แก่	 (3.1)	การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นสามัญ	 (Ordinary	National	
Educational	Test,	O-NET)	สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	และ	6	และมธัยมศกึษาปทีี	่3	และ	
6	เนื้อหาการสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 (3.2)	การทดสอบความถนัดทั่วไป	(General	Aptitude	
Test,	GAT)	เนื้อหาการสอบ	ได้แก่	การอ่าน	เขียน	คิดวิเคราะห์	แก้โจทย์ปัญหา	และการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ	(3.3)	การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ	(Professional	and	Academic	
Aptitude	Test,	PAT)	 เนื้อหาที่สอบคือ	ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ	7	ประเภท	 (หนึ่งในนั้น
คือ	 วิชาชีพครู)	 (3.4)	 การทดสอบสำาหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน	 (Non-Formal	 National	
Education	Test,	N-NET)	สำาหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของการศึกษานอกระบบ	(3.5)	
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา	 (Vocational	 National	 Educational	 Test,	
V-NET)	สำาหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ชั้นปีที่	3	(สทศ.,	2558)	
	 	 1.3	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	และ
องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา	(OECD)	ไดต้ดิตามศกึษาสภาพปญัหาการศกึษา 
ของประเทศไทย	โดยดำาเนินการตัง้แตปี่	2557-2558	ภาพรวมพบวา่	ระบบการศกึษาของไทยยงัพฒันา 
ไม่ถึงขีดที่จะสร้างคนไทยให้มีความสามารถและทักษะการดำารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 พบประเด็น
สำาคัญ	3	ด้าน	ดังนี้	(1)	ด้านหลักสูตรไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ทางการศึกษา	เสนอแนะว่าหลักสูตร 
ในอนาคตต้องกำาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการสร้างคนเป็นแบบใด	 และวางหลักสูตรให้เป็นแบบนั้น	 
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 และมีข้อเสนอแนะให้แก่ครูเพื่อให้ครูนำาไปปฏิบัติได้จริง	 (2)	 
ดา้นการประเมนิผลระดบัช้ันเรยีน	พบว่า	ครยูงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการประเมนิผล	ออกขอ้สอบ 
ตามใจคร	ู(3)	ดา้นระบบการทดสอบระดบัชาต	ิพบวา่	มขีอ้สังเกตจาก	UNESCO	และ	OECD	ต่อขอ้สอบ
มาตรฐานระดบัชาตขิองไทยวา่ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาใหส้มบรูณแ์บบ	ทำาใหเ้กดิผลเชงิลบต่อการศกึษา 
ในภาพกว้าง	 จึงเสนอให้ศึกษาการทดสอบมาตรฐานระดับสากล	 เช่น	 PISA	 เพื่อนำามาพัฒนาการ
ประเมินผลมาตรฐานระดับชาติให้เป็นสากล	 และสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของนักเรียน	 (http://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/672071)
	 	 	 พินดา	 วราสุนันท์	 และคณะ	 (2558)	 โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ	 (องค์กรมหาชน)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน	 (O-NET)	 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 
โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา	 (case	 study	 research)	 ทำาการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา 
ที่เจาะจงกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ	 โรงเรียน	 3	 สังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดี	 



142

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

จำานวน	 10	 แห่ง	 ได้แก่	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 4	 โรง	 สังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	 3	 โรง	 และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 
(โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย)	3	โรง	ผลการวิจัยพบสาระสำาคัญ	3	ประการ	ได้แก่	
	 	 	 ประการแรก	 การเตรียมตัวก่อนสอบ	 O-NET	 บางโรงเรียนมีการจัดสอนเสริม	
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	 โดยอาจมีการเชิญวิทยากรหรือครูสอนกวดวิชาที่มี 
ชื่อเสียง	 หรือครูในโรงเรียนหรือโรงเรียนเครือข่าย	 โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ	 1	 วัน	 หรือใช้เวลาหลัง 
เลิกเรียน
	 	 	 ประการท่ีสอง	 การใช้ประโยชน์จากผลการสอบ	 ได้แก่	 (1)	 เป็นข้อมูล/สารสนเทศ 
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	 โดยกระบวนการทำางานของโรงเรียนหลังทราบผลการทดสอบ 
คือ	 ประชุมแจ้งผลแก่ครูที่เกี่ยวข้อง	 และวิเคราะห์ข้อสอบ	 O-NET	 ที่สอบไปเพื่อให้ได้ข้อมูล 
/สารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะข้อสอบ	 แนวโน้ม	 และทิศทาง	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว 
ผู้เรียนในปีถัดไป	 บางโรงเรียนได้เพิ่มกระบวนการกำากับติดตามการทำางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้	 
เช่น	 ปรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน	 ปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการสอน	 ปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา	 และเพิ่ มรายวิชาและเรียนเสริม เพื่ อความเข้มแข็ งทางวิชาการ	 
(2)	 เป็นข้อมูล/สารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานของครู	 โดยบางโรงเรียน 
ใช้วิธีประเมินการสอนของครูเป็นระยะเพื่อกำากับให้เป็นไปตามทิศทางและมาตรฐานของ 
โรงเรียน	 บางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทำาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 และบางโรงเรียนมีการสร้าง 
แรงจูงใจให้กับครูผู้สอนในการมอบรางวัล	 หรือยกย่องเชิดชูเกียรติในกรณีที่นักเรียนได้ผล 
การทดสอบที่ดีหรือได้คะแนนเต็ม	 เป็นต้น	 เ พ่ือให้ครูเกิดความภาคภูมิใจและมีกำาลังใจ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป	 (3)	 เป็นข้อมูล/สารสนเทศเพ่ือแนะแนวการเรียน	 โดยทุกโรงเรียน 
เมื่อทราบผลการทดสอบทางการศึกษาแล้ว	 โรงเรียนชี้แจงให้ข้อมูลสารสนเทศ	 และรายงาน 
ผลการทดสอบแก่นักเรียน	 รวมถึงจัดแนะแนวการเรียนหรือการศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียน 
ได้เห็นและค้นพบศักยภาพของตน	 และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในการเตรียมตัวและ 
เตรียมความพร้อมในการเรียนและการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น	 และ	 (4)	 ใช้เป็นเงื่อนไขในการ 
รับเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเดิมของบางโรงเรียน	 คือ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 รับเข้าเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่	1	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	
	 	 	 ประการสุดท้าย	 ผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงบวกด้านประโยชน์ของการทดสอบ	 
O-NET	 ว่าช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	 เป็นการสานต่อชื่อเสียงของโรงเรียนตามรอยรุ่นพี่ 
ที่เคยทำาไว้	 ทั้งนี้	 เกิดจากโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นให้นักเรียนทำาข้อสอบอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 
ที่มีเพื่อเป็นชื่อเสียงและหน้าตาของโรงเรียน
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 2. ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยและก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 2.1	การจัดการศึกษาปฐมวัย
	 	 	 2.1.1	 ลักษณะท่ัวไป	 การจัดการศึกษาระดับนี้มีจุดเน้นคือ	 เตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย	จิตใจอารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	ให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา	

ต�ร�ง 4.10	ลักษณะสำาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย	

ด้�น ร�ยละเอียด

การบริหารจัดการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
พุทธศักราช	2546	

สถานศึกษา	 หรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย	 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2542	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	

โรงเรยีนอนบุาล	ศนูยเ์ดก็เลก็	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ศนูยพ์ฒันา
เดก็กอ่นเกณฑ์ของสถาบนัศาสนา	ศนูยบ์ริการชว่ยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ	และ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

กลุ่มอายุเด็กที่มารับบริการ 1-5	ปี

การสนับสนุนจากรัฐ จัดอยู่ในนโยบายเรียนฟรี	15	ปี	(ราชกิจจานุเบกษา,	2559)	

เป้าหมาย มุ่งให้เป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ให้เด็กเจริญเติบโต	
พัฒนาการ	 และการเรียนรู้ที่สมดุล	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 วินัย	
อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 (แนวโน้มอาจเพิ่มเข้าในการ
ศึกษาภาคบังคับ	11	ปี	:	อนุบาล	2	ปี	ประถมศึกษา	6	ปี	และ
มัธยมศึกษาตอนต้น	3	ปี)

หลักสูตร แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็นสองช่วงวัย	 ตามพัฒนาการทาง
ร่างกาย	ดังนี้	ช่วงวัย	0-2	ปี	:	จัดการศึกษาแบบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	และชั้นเด็กเล็ก	เวลาเรียน	1	ปี	
ชว่งวยั	3-5	ป	ี:	จัดการจัดการศกึษาแบบอนบุาล	ม	ี2	หลักสูตร	
คือ	อนุบาลหลักสูตร	2	ปี	และหลักสูตร	3	ปี

การนำาเด็กมารับบริการ ขึ้นอยู่กับการเลือก	และการตัดสินใจของผู้ปกครอง

การให้บริการ	และค่าบริการ สถานศกึษาสงักดัภาครฐัจดับรกิารแบบใหเ้ปลา่	หรอือาจเสยี
ค่าใช้จ่ายหากเข้าศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ ครจูะตอ้งได้รับวฒุปิริญญาตรีทางครุศาสตร์	หรือศกึษาศาสตร์ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย	
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	 	 	 2.1.2	 การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนโดยภาครัฐ	 มีนโยบายการเรียนแบบให้เปล่า 
ที่ครอบคลุมการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาหรืออนุบาล	 เป็นเวลา	 3	 ปี	 รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ที่ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ	 (ราชกิจจานุเบกษา,	 2559)	 ได้แก่	 
หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบนักเรียน	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 
ตามความเห็นชอบ		  
	 	 	 2.1.3	งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั	โดยกรมการปกครอง	กระทรวง
มหาดไทย	 พ.ศ.	 2555	 ได้ทำาการวิจัยเชิงสำารวจกับประชากรเด็กปฐมวัยที่มีอายุ	 0-5	 ปี	 จำานวน	
4,585,759	คน	แบ่งตามการดูแลและการจัดการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	อายุ	0-1	ปี	
จำานวน	1,509,017	คน	และอายุ	2-5	ปี	จำานวน	3,076,742	คน	พบข้อมูลสำาคัญ	4	ประเด็น	ดังนี้	
(พัฒนาการเด็กปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต,	2557)
	 	 	 	 	 (1)	การดูแลเด็กปฐมวัยอายุ	0-1	ปี	ที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นจากครอบครัว	
ยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ	 เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ	
ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ	
	 	 	 	 	 (2)	การเขา้ไมถ่งึโอกาสทางการศกึษา	โดยมเีดก็อาย	ุ2-5	ป	ีจำานวน	365,506	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	12	ของเด็กวัยนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสือ
	 	 	 	 	 (3)	ขาดการดแูลทีด่แีละมคีณุภาพ	โดยมเีดก็อาย	ุ2-5	ป	ีจำานวน	911,111	คน	 
หรือร้อยละ	30	ของเด็กวัยนี้	 อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีมาตรฐาน
ในระดับตำ่า
	 	 	 	 	 (4)	ความหลากหลายในการพัฒนาคณุภาพศนูยเ์ด็กเล็ก	เนือ่งจากในปจัจุบนั
มหีลายหนว่ยงานทีเ่ขา้มาดแูลศนูยเ์ดก็เลก็	เช่น	กรมอนามยั	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ซ่ึงแต่ละหน่วยงานต่างดำาเนินงานตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน	 ทำาให้ไม่มีมาตรฐานกลาง 
ในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
	 	 2.2	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 2.2.1	 ลักษณะทั่วไป	 เป็นการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 49	 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ทั้งในด้านคุณธรรม	 
จริยธรรม	 ความรู้	 และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยเน้นการอ่านออก	 เขียนได้	 คิดเลขเป็น	 
มีทักษะชีวิต	และสามารถแก้ปัญหาได้
	 	 	 2.2.2	 การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนโดยรัฐ	 ซึ่งตามนโยบายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 49	 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 มาตรา	 10	 ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคล 
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย	 โดยรวมถึงผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก	 ต้องได้รับ 
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การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย	 การจัดการศึกษาอบรม 
ขององคก์รวชิาชพีหรอืเอกชน	การศกึษาทางเลอืกของประชาชน	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	
	 	 	 	 	 ล่าสุดมีการประกาศนโยบายในราชกิจจานุเบกษา	 เรื่อง	 การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 15	 ปี	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ครอบคลุมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	 หรืออนุบาล	 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.	 3)	 
หรือเทียบเท่า	 และครอบคลุมการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์	 นอกจากค่าเล่าเรียน 
แบบให้เปล่าแล้วยังจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเรื่องหนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	 เครื่องแบบ 
นักเรียน	 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ทั้งนี้	 ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
(ราชกิจจานุเบกษา,	2559)
	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การปฏิบัติที่ผ่านมาอาจสะท้อนถึงสภาพการปฏิบัติจริง 
ตามบริบทของประเทศ	 เช่น	 พ.ศ.	 2552-2554	 กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้นโยบายเรียนฟรี	 15	 ปี	 
ครอบคลุมการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนของการศึกษาระดับปฐมวัย	3	ปี	และการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	12	ปี	มีรายการที่จัดให้ฟรี	5	รายการ	ได้แก่	ค่าเล่าเรียน	หนังสือเรียน	(ยืมเรียนระหว่าง	 
พ.ศ.	 2552-2553	 และแจกฟรี	 พ.ศ.	 2554)	 อุปกรณ์การเรียน	 (มอบเงินให้ผู้ปกครองจัดซ้ือ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ)	 เครื่องแบบนักเรียน	 (2	 ชุด)	 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 
(มี	 4	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมวิชาการ	 กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม	 กิจกรรมทัศนศึกษานอก 
สถานที่	 และกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT)	 นอกจากนี้	 การนำานโยบายนี้สู่การปฏิบัติได้ใช้ 
กลยุทธ์ดำาเนินงานอย่างรัดกุมตามแนวทางที่ประสบผลสำาเร็จในอดีต	 และจากการติดตามผล 
การดำาเนินงาน	 พบว่า	 เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนคือ	 สามารถลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง 
ระดับหนึ่ง	 และช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา	 แต่ไม่เพียงพอที่จะสร้างคุณภาพ	 มีความยุ่งยาก 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงานธุรการการเงิน	(สกนธ์	ชุมทัพ,	2554)
     แม้ว่าลักษณะการให้เปล่าจะยึดตามเกณฑ์ความเพียงพอ	 ความเสมอภาค	 และ 
ความยุติธรรม	 ควบคู่ไปกับการดำาเนินการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียน	 โดยเฉพาะการร่วมวางแผน	 ตัดสินใจ	 และตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างจริงจัง	 ลักษณะการให้เปล่าครอบคลุม	 ดังนี้	 (สำานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย,	2558;	มัณฑนา	ศังฆะกฤษณ์,	2554)
	 	 	 	 	 (1)		ระดับประถมศึกษา	
	 	 	 	 	 	 (1.1)	เงินบำารุงการศึกษา
	 	 	 	 	 	 (1.2)	 จัดสรรได้เพียงบางรายการ	 ได้แก่	 ค่าแบบเรียน	 ค่าสมุด-ดินสอ	 
คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน	คา่อาหารเสรมิ	(นม)	คา่อาหารกลางวนั	คา่พาหนะใหน้กัเรียนทีเ่ดินทางลำาบาก 
ทุนการศึกษานักเรียนที่อยู่ห่างไกลและชายแดน	การให้บริการสุขภาพ	ค่าเวชภัณฑ์และผงฟลูออไรด์	
และค่าเครื่องช่วยฟังสำาหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
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  	 	 	 (2)		ระดับมัธยมศึกษา	
	 	 	 	 	 	 (2.1)	เงินบำารุงการศึกษา	
   	 	 	 (2.2)	 จัดสรรได้บางส่วนสำาหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	 ได้แก่	 
ค่าแบบเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	และการให้บริการสุขภาพ
	 	 	 สำาหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรต่างๆ	 สถาบันต่างๆ	 และ 
สถานประกอบการ	 ทั้งนี้	 ตามมาตรา	 13	 และ14	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 จะได้รับ 
การสนับสนุนตามควรแก่กรณี	ดังนี้	
	 	 	 	 	 	 (1)	 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ใน 
	 	 	 	 	 	 	 ความดูแล
	 	 	 	 	 	 (2)		เงินอุดหนุนสำาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 (3)	 การลดหย่อน	หรือยกเว้นภาษีสำาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตาม
	 	 	 	 	 	 	 ที่กฎหมายกำาหนด
	 	 	 2.2.3	 การจัดครูเข้าสอน	 พบว่า	 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน	 จากข้อมูลในปี	 
พ.ศ.	2556	ระดับประถมศึกษา	คือ	16	 :	1	 (ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น	ประเทศสิงคโปร์	 
17	:	1	และเกาหลีใต้	19	:	1)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	คือ	21	:	1	(สิงคโปร์	15	:	1	และเกาหลีใต้	 
18	:	1)	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	คือ	18	:	1	(ประเทศสิงคโปร์	15	:	1	และเกาหลีใต้	15	:	1)	 
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานของ	 ก.ค.ศ.	 ที่กำาหนดไว้คือ	 25	 :	 1)	 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 
2557)	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์เกี่ยวกับการขาดแคลนครูอันเนื่องจากนโยบายการจำากัด 
อัตรากำาลังคนภาครัฐ	 รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด	 
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2543	 ทำาให้สูญเสียอัตราครูไปจำานวนหนึ่ง	 อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
บางส่วนที่จบการศึกษาแล้วไม่เป็นครู	 ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ	 และการขาดแคลนครูในบางพื้นที่	 
ทำาให้เกิดความขาดแคลนครูในภาพรวม	 นอกจากนี้	 ยังมีผลกระทบจากภาระงานธุรการการศึกษา 
ที่เบียดบังเวลาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร	(สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	

 3. หลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ� 

	 	 การจดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย	ไดย้ดึ
ตามกรอบของหลกัสตูรสองฉบบั	คอื	หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั	พทุธศกัราช	2546	และหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ซึ่งมีสาระสำาคัญตามโครงสร้างของแต่ละหลักสูตร	 ดังนี้ 
	 	 3.1	หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2546
	 	 	 3.1.1	ปรชัญาหลกัสตูร	กำาหนดวา่	การศกึษาปฐมวยัเปน็การพฒันาเด็กต้ังแต่แรกเกดิถงึ 
5	 ปี	 บนพื้นฐานการอบรม	 เลี้ยงดู	 และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ	ภายใต้บริบทสังคม	วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่	ด้วยความรัก	 
ความเอื้ออาทร	และความเข้าใจของทุกคน	เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
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	 	 	 3.1.2	 มาตรฐานการเรียนรู้	 ซึ่งกำาหนดเป็นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรระดับนี้
กำาหนดไว้	4	ด้าน	ได้แก่	
	 	 	 	 (1)	พัฒนาการด้านร่างกายที่มีการเจริญเติบโตสมวัย	
	 	 	 	 (2)	ด้านอารมณ์และจิตใจ	ที่ร่าเริงแจ่มใส	ชื่นชมศิลปะ	ดนตรี	การเคลื่อนไหว	
และรักธรรมชาติ	
	 	 	 	 (3)	ด้านสังคม	ที่เน้นความมีวินัย	รับผิดชอบ	เชื่อฟังคำาสั่งของพ่อแม่	ครูอาจารย์	
ความซื่อสัตย์สุจริต	การช่วยเหลือแบ่งปัน
	 	 	 	 (4)	ดา้นสตปัิญญา	สนใจการเรยีนรูส้ิง่รอบตวั	การซกัถามและรกัเรยีนรู	้มทีกัษะ
ทางภาษาแม่ตามวัย	มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	และมีจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์
   3.1.3	หลักการจัดการเรียนรู้	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี)	
ระยะยาว	พ.ศ.	2550-2559	ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า	“เด็กปฐมวัย”	คือ	เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิ
จนถึงอายุ	5	ปี	11	เดือน	29	วัน	หรือตำ่ากว่า	6	ปี	การจัดการศึกษาแบ่งเป็น	3	รูปแบบคือ	การศึกษา
ในระบบ	การศกึษานอกระบบ	และการศกึษาตามอธัยาศยั	การจดัการศกึษาตอ้งเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	
และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มี
พัฒนาการด้านสมอง	 และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ีสุด	 และเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตร
สถานศึกษาต้องจัดประสบการณ์ตามหลักต่อไปนี้	(การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย,	2556)
	 	 	 	 (1)	 สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยทั้งร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	
สังคม	สติปัญญา	และประสบการณ์เดิมของเด็ก	
	 	 	 	 (2)	 สร้างสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสะอาด	ปลอดภัย	 
สดชื่น	ผ่อนคลาย	ได้ออกกำาลังกาย	และพักผ่อน	มีสื่ออุปกรณ์พัฒนาประสบการณ์พร้อม
	 	 	 	 (3)	จดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการและการเรยีนรู	้โดยครเูปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก 
ในการทำากิจกรรม	
   	 	 (4)	 การบูรณาการการเรียนรู้	 ตามหลักหนึ่งแนวคิดสามารถเกิดได้จากหลาย 
กิจกรรม
	 	 	 	 	 (5)	การประเมินจากพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	
	 	 	 	 	 (6)	ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก	
	 	 	 3.1.4	โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน	แบ่งตามช่วงวัยของผู้เรียน	ดังนี้	
	 	 	 	 	 ช่วงวัยแรกเกิดถึง	 3	 ปี	 เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการสมวัย	 โดยมีผู้จัด 
กิจกรรมได้แก่	 ผู้ปกครอง	 และผู้เลี้ยงดูหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู	 เนื้อหาการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยการเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง	 5	 ของร่างกาย	 การสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์	 
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม	 และประสบการณ์ส่งเสริมปัญญาจากการสังเกต	 ฟัง	 
คิด	แก้ปัญหา	และภาษา
	 	 	 	 	 ชว่งวยั	3-5	ปี	เรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัตนเอง	อวยัวะรา่งกาย	บคุคล	และสถานที ่
รอบตัว	ความรู้-ความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	และการนับจำานวนจากธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว	
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	 	 	 	 	 ลกัษณะรว่มของการจดั	คอื	มุง่เนน้การจัดประสบการณแ์บบไมแ่ยกเปน็รายวชิา	
แต่จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการ	 ผ่านการเล่นและประสบการณ์ตรง	 การจัดเวลาเรียนจึงยืดหยุ่นโดย
กจิกรรมทีใ่ชค้วามคดิตอ่เนือ่งไมเ่กนิ	20	นาท	ีและกจิกรรมอสิระ	เลน่เสร	ีและเลน่ตามมมุ	เลน่กลางแจง้	 
ต่อเนื่องประมาณ	40-60	นาที	
	 	 3.2	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551
	 	 	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 กำาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็น
หลักในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย	สาระการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระ	สมรรถนะ	5	ด้าน	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	8	ด้าน	
ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	โดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดตามชั้นปีชี้นำาการจัดกิจกรรม
และการประเมิน	 และโครงสร้างเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นให้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ 
ตามความต้องการที่จะช่วยบ่งชี้คุณภาพของผู้เรียน
	 	 	 3.2.1	วสิยัทศันข์องหลกัสตูร	มุง่พฒันาผู้เรียนใหเ้ปน็กำาลังของชาติ	เปน็ผู้มคีวามพร้อม
ทัง้รา่งกาย	ความรู	้คณุธรรม	มจีติสำานกึในความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก	ยดัมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	รวมทั้งเจตคติ
ที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ	 การประกอบอาชีพ	 และการศึกษาตลอดชีวิต	 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
บนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	
	 	 	 3.2.2	ลักษณะสำาคัญโดยสังเขป	ดังนี้
     จุดเน้นก�รพัฒน�
	 	 	 	 	 (1)	ระดับประถมศึกษา	มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน	การเขียน	การคิด 
คำานวณ	 ทักษะการคิดพื้นฐาน	 การติดต่อสื่อสาร	 กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม	 และพ้ืนฐานความ
เป็นมนุษย์	การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์	และสมดุลทั้งร่างกาย	ปัญญา	อารมณ์	สังคม	และ
วัฒนธรรม	โดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
	 	 	 	 	 (2)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้สำารวจความถนัด	 และ
ความสนใจของตนเอง	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน	 มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 
คิดสร้างสรรค์	และคิดแก้ปัญหา	มีทักษะในการดำาเนินชีวิต	ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการเรยีนรู	้มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	มคีวามสมดลุทัง้ด้านความรู	้ความคดิ	ความดีงาม	ความภมูใิจ
ในความเป็นไทย	ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและในการศึกษาต่อ	
	 	 	 	 	 (3)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
วชิาการและวชิาชีพ	มทีกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลย	ีทกัษะกระบวนการคดิขัน้สงู	นำาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ	มุ่งพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตนเอง	สามารถเป็นผู้นำาและผู้ให้บริการชุมชนด้านต่างๆ



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

149

     โครงสร้�งร�ยวิช� 
	 	 	 	 	 ทุกระดับชั้นมีโครงสร้างรายวิชาที่เหมือนกัน	 ได้แก่	 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน	
รายวชิาเพิม่เติมและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	แตม่คีวามแตกต่างกนัทีส่าระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานทีเ่หมาะสม 
กับบริบทของผู้เรียน	และสาระท้องถิ่นตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา	ดังนี้
     สาระการเรียนรู้พื้นฐาน	แบ่งเป็น	8	กลุ่มสาระ	ได้แก่	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	 สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 (ประกอบด้วย	 สาระศาสนา	 ศีลธรรม	 จริยธรรม	 
หน้าที่พลเมือง	 วัฒนธรรม	 การดำาเนินชีวิตในสังคม	 เศรษฐศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 และภูมิศาสตร์)	
สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	(ประกอบด้วย	สาระทัศนศิลป์	ดนตรี	และนาฏศิลป์)	การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	(ประกอบด้วย	สาระการดำารงชีวิตและครอบครัว	การออกแบบและเทคโนโลยี	เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	และการอาชีพ)	และภาษาต่างประเทศ	

     รายวิชาเพิ่มเติม มีการจัดโดยพิจารณาที่ความพร้อม	 จุดเน้นของสถานศึกษา	
และความสามารถพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	เช่น	ระดับประถมศึกษาสถานศึกษามัก
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์	

     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก	่กจิกรรมแนะแนว	กจิกรรมนกัเรยีน	และกจิกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	ซึ่งกรณีหลังนี้ต้องมีเวลาเฉลี่ยแตกต่างตามระดับการศึกษา	
	 	 	 3.2.3	 โครงสร้างเวลาเรียน	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	
2551	 กำาหนดโครงสร้างเวลาเรียนของสาระการเรียนรู้พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้อย่างชัดเจน	 
แต่เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น	 โดยเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำาหนด
ไว้ในหลักสูตร	 อย่างไรก็ตาม	 มีแนวโน้มความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเวลาท่ีใช้จัดกิจกรรมของโรงเรียน	 
เปน็ผลมาจากโครงการทดลองตามแนวปฏบิตัขิองกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	“ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู	้
(Moderate	Class	More	Knowledge)”	กบัโรงเรยีนนำารอ่ง	มลีกัษณะสำาคญัเกีย่วกบัเวลาจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน	ดังนี้	(สำานักงานรัฐมนตรี	กระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	
	 	 	 	 	 (1)	ด้านหลักสูตร	ให้ใช้หลักสูตรเดิม	แต่ตัดเนื้อหาที่ซำ้าซ้อนออก	และปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนใหม่
	 	 	 	 	 (2)	 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	 ยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของ	Bloom’s	คือ	การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย	(cognitive	domain)	หรือสมอง	(Head)	ด้านเจตพิสัย	
(Affective	domain)	หรอืจติใจ	(Hart)	และดา้นทกัษะพิสัย	(psychomotor	domain)	หรือมอื	(Hand)	 
	 	 	 	 	 (3)	เนน้กจิกรรมการเรยีนรู้นอกหอ้งเรียน	แบง่เปน็	3	หมวด	ได้แก	่การสร้างเสริม 
สมรรถนะและการเรียน	 การสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม	 และการสร้างเสริมทักษะการทำางาน 
การดำารงชีพ	และทักษะชีวิต	
	 	 	 	 	 สืบเนื่องกับกิจกรรมนี้จึงเปิดโอกาสให้มีโครงการทดลองความร่วมมือ 
จัดการเรียนรู้	 ระหว่างวิทยาลัยอาชีวะจับคู่กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี	 เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น	 เพื่อให้ได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้ง	 4H	 หรือกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ 
/เรียนรู้	 หรือกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ	 เพ่ือให้เด็กได้รู้จักตัวเอง	 และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพ่ิม 
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ผู้เรียนสายอาชีวะมากขึ้น	 และเน้นยำ้าว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือ	 (นวรัตน์	 รามสูต	 และ	
บัลลังก์	โรหิตเสถียร,	2558)
	 	 	 3.2.5	 การประเมินผลการเรียนรู้	 พบว่า	 มีหลักการพ้ืนฐานของการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามที่กำาหนดในหลักสูตร	 คือ	 การประเมินเพ่ือพัฒนา	 และการประเมินเพ่ือตัดสินผล 
การเรียน	แบ่งเป็น	4	ระดับลดหลั่นกัน	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	การประเมนิระดบัชัน้เรยีน	โดยครูผู้สอน	เพ่ือพัฒนาและตัดสินผลการเรียน	
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	โดยยึดหลักการประเมินตามสภาพจริง	(authentic	assessment)	
	 	 	 	 	 (2)	 การประเมินระดับสถานศึกษา	 ดำาเนินการโดยสถานศึกษาเป็นรายปี 
/ภาคเรียน	 เพื่อวัดผลจากการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถทางการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และ 
การเขียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ทั้งนี้	 เพื่อนำาผลเปรียบเทียบ 
กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา	และระดับประเทศ	และวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
	 	 	 	 	 (3)	 การประเมินเขตพื้นที่การศึกษา	 ดำาเนินการโดยสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาที่ตั้งของโรงเรียน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในภาระรับผิดชอบ	 
โดยใช้เครื่องมือประเมินที่มีมาตรฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาเอง	 จากหน่วยงานต้นสังกัด	 
หรือที่เกี่ยวข้อง	และข้อมูลการทดสอบจากสถานศึกษา	
   	 	 (4)	 การประเมินระดับชาติที่จัดสอบโดย	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	การทดสอบ	NT	และ	LAST
	 	 	 3.2.6	ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 	 Hallinger	&	Bryant	(2013)	ทำาการวจิยัดว้ยวธิสีงัเคราะหเ์อกสารและรายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย	 นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 (ค.ศ.1999)	 ประเด็นที่นำามาสู่การวิจัยคือ	 การถ่ายทอดนโยบาย 
การศึกษาของไทยมีลักษณะจากบนลงล่างหรือจากผู้มีอำานาจสูงสู่ระดับปฏิบัติการ	 (เช่น	 ครู)	 และ 
ไม่เฉพาะทางการศึกษาเท่านั้น	 แต่รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป	 ซึ่งตามวัฒนธรรมตะวันตก 
มักเกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง	 ท้ังนี้	 สนับสนุนด้วยข้อมูลจากการติดตามผลการปฏิรูป 
ของไทยที่พบว่า	 การกระจายคุณภาพทางการศึกษาไม่สามารถทำาได้อย่างทั่วถึง	 และผลของ 
การศึกษาที่สังเกตได้ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ	 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้คือ	 งานวิจัยท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำาไว้ก่อนหน้านั้น	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	Hallinger	&	Lee	(2011)	ทำาการศึกษาติดตามผลการปฏิรูประยะ	10	ปี	
(ค.ศ.1999-2008)	 โดยวิธีอภิปรายกลุ่มเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มแบบกรณีเฉพาะ	
(focal	 case)	จำานวน	167	คน	จากประชากรผู้บริหารทั่วประเทศ	1,819	คน	ที่อยู่ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการกรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาที่สังกัดเป็นเวลา	17	วัน	
	 	 	 	 	 (2)	 Kantamara,	 et	 al.	 (2006)	 ทำาการวิจัยกรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบ
ผลสำาเร็จในการใช้หลักสูตร	 1	 แห่ง	 การวิจัยสรุปลักษณะเด่นของหลักสูตรปัจจุบันที่ยึดมาตรฐาน 
การเรียนรู้	 ใช้วิธีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้วยรูปแบบบูรณาการ	 และรูปแบบการพัฒนา 
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หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาจากปัญหาของท้องถิ่น	 ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่านี่เป็นการปฏิบัติที่ต่าง 
จากโครงสร้างเริ่มต้นของกระทรวงศึกษาธิการที่กำาหนดนโยบายจากบนลงล่าง	 แต่กลับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับแนวปฏิบัติตามนโยบายของ 
ส่วนกลาง	
	 	 	 	 	 (3)	 Hallinger	 &	 Lee	 (2013)	 ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และบริบทของ 
ความเปลีย่นแปลงในการยอมรบันโยบายการปฏรูิปการศกึษา	เกบ็รวมรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า	 และวิเคราะห์ตามมิติด้านภาวะผู้นำาทางการศึกษ	 ได้แก่	 การกำาหนดพันธกิจ	 
การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน	 การพัฒนาบรรยากาศทางการเรียนรู้	 ร่วมกับวิจัยเอกสาร 
รายงานการวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง	 ผลการวิจัยได้เผยให้เห็นปัจจัยที่ส่ง 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติของผู้บริหาร	และเป็นการประเมินศักยภาพของผู้บริหาร	
	 	 	 	 	 	 ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	สรุปในภาพรวม	ได้ดังนี้
	 	 	 	 	 	 (1)	 นโยบายการศึกษาส่วนกลางมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงการศึกษา 
ของชาตติลอดระยะ	10	ปีท่ีผา่นมา	แตห่ากตอ้งการขจดัการปฏริปูทีด่ำาเนนิไปแบบชา้ๆ	อยา่งเหนีอ่ยลา้	 
‘reform	 fatigue’	 เพราะต้องขับเคลื่อนโครงสร้างบุคลากรครูและผู้บริหารจำานวนกว่าห้าแสนคน	 
ควรเปลี่ยนทิศทางของระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์จากส่วนกลาง
      (2)	 ความสำาเร็จของผู้นำาทางวิชาการที่มีทักษะ	 สามารถบ่งชี้ได้จากการ 
มีบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ	30	ที่มีความเชี่ยวชาญ	และพร้อมเป็นผู้นำาของความเปลี่ยนแปลง
	 	 	 	 	 	 (3)	 ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนความเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร	 ผู้นำาระดับ 
โรงเรียน	 (school-level	 leadership)	 และการสนับสนุนด้านนโยบายและการติดต่อสื่อสาร	 
ได้แก่	 ความซับซ้อนของการปฏิรูป	 งบประมาณสนับสนุน	 ทักษะของผู้ร่วมงาน	 และประสบการณ์ 
ด้านความเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะของผู้ร่วมงานนั้น	 พบว่าเป็นความต้องการ 
ที่จำาเป็น	 (needs)	 ที่ต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนทักษะใหม่และเจตคติต่อการสอนและการเรียนรู้	 
สอดคล้องกับการวิจัย	 Barron-Gutty	 &	 Chupradit	 (2009)	 ที่ศึกษากรณีของประเทศไทย 
และได้ค้นพบปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคของความสำาเร็จในการใช้ภูมิปัญญา	 (local	 wisdom)	 
ในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร	คอื	งบประมาณทีเ่พยีงพอ	การฝกึฝนอยา่งเหมาะสม	การขาดแคลน 
เวลาและแรงจูงใจ/แรงกระตุ้นจากภายใน	 อย่างไรก็ตาม	 ด้านการฝึกฝนท่ีเหมาะสมกับด้าน 
แรงจูงใจนั้น	Hallinger	&	Bryant	พบว่า	เป็นบางพื้นที่เท่านั้น	
	 	 	 	 	 	 (4)	 แม้ว่าแนวโน้มของประเทศไทยจะมีการขยายตัวของชุมชนเมือง 
และเขตอุตสาหกรรม	 แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกว่าร้อยละ	 60	 อาศัยในเขตชนบท	 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โรงเรียนในแถบชนบทยังมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาและเผยแพร่ 
ความรู้	 ดังนั้น	 นโยบายปฏิรูปปัจจุบันจึงให้ความสำาคัญกับการบูรณาการสาระเรียนรู้ตามหลักสูตร 
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 (Barron-Gutty	 &	 Chupradit,	 2009)	 และแนวทางการนำานโยบายสู่ 
การปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างของความสำาเร็จ	 คือ	 การปฏิบัติตามปรัชญาที่เรียกว่า	 ‘คิดใหญ่	 
เริ่มเล็ก’	 ซึ่งอ้างถึงในงานวิจัยของ	 Knatamara	 et	 al.	 (2006)	 กล่าวคือ	 เริ่มจากครูหนึ่งคน 
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ที่ทำางานร่วมกับองค์กรเล็กๆ	 ในท้องถิ่นและไม่สังกัดภาครัฐ	 เช่น	 องค์กรทางการศึกษาของ
ไทย	 (Thailand	 Education	 Foundation,	 TEF)	 และการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ
บูรณาการ	 (the	 Integrated	 Pest	Management	 (IPM)	 Curriculum)	 ซ่ึงมีองค์ประกอบสำาคัญ
คือ	 การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และการศึกษาบนฐาน 
ของชุมชน	 (community-based	 education)	 ผลสำาเร็จของการจัดการหลักสูตรแบบ 
บูรณาการนี้ได้ยืนยันให้เห็นว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงในประเทศกำาลังพัฒนา	 และหากต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเปลี่ยนกระบวนทัศน์	 รูปแบบการสอน	 และวิธีจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยสำาคัญนั้น	 จำาเป็นต้องเปลี่ยนความเชื่อ	 (mindset)	 ของครู	 ผู้บริหาร	 สมาชิกชุมชน	 และ 
ผู้นำาระบบ	 (system	 leaders)	 และพัฒนาความรู้และทักษะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ	 ทั้งนี้
ปัจจัยที่สำาคัญด้านครูผู้สอนคือ	ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	ความสำานึกรับผิดชอบ	 (commitment)	และ 
แรงจูงใจของครูจากหนึ่งคนที่กระจายสู่ครูหลายคนเป็นวงกว้างแทนการสั่งการของผู้บริหารจาก 
ส่วนกลาง	 ส่วนปัจจัยด้านองค์กรทางการศึกษาของประเทศไทยที่สำาคัญ	 คือ	 การสนับสนุนความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายใน	(outside-in)	ได้แก่	การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค
การศึกษาและปรับใช้หลักสูตร	 พร้อมกับการเสริมแรงจูงใจด้วยวิธีจัดการฝึกอบรมและการติดตาม	
(follow-up)	สนับสนุนการจัดให้มีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนระดับภูมิภาคเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 	 	 (5)	 นโยบายการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (school-based	
management)	ทีม่จีดุเนน้สำาคญัคอื	การกระจายอำานาจการบริหารสู่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน	โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ	การกำาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	และการสนับสนุน
บรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้	 แต่ผลการติดตามโรงเรียนทุกระดับและทุกภูมิภาคของประเทศ	 
พบว่า	 ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาการสอน	 การติดตาม 
ความก้าวหน้าของผู้เรียน	และการมีส่วนร่วมในหลักสูตร	(Hallinger	&	Lee,	2013)	
	 	 	 	 นอกจากน้ี	 ผลการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงโครงร่างโดยรวม	 (profile)	 
ของผู้บริหารระหว่างการปฏิรูปการศึกษา	 1990s-2008	 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล	 
พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษายังขาดความเป็นผู้นำาทางวิชาการ	 ทั้งที่ผู้บริหาร 
ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้ครูปรับเปลี่ยนการปฏิบัติมูลฐานสู่การปฏิรูป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้บริหารต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 แต่การที่ผู้บริหารไม่สามารถ 
แสดงความเป็นผู้นำาเชิงวิชาการได้	 จึงอาจตั้งข้อสันนิษฐานได้ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ	 ผู้บริหาร 
ขาดศักยภาพและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำาปฏิรูป	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังกล่าวนี้	 คือ	 
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์พิจารณาผู้บริหาร	 และการพัฒนาหลักสูตรฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำาเชิง 
วิชาการอย่างเข้มข้น	 และควรมีเนื้อหาสำาคัญ	 ได้แก่	 การจัดการความเปลี่ยนแปลง	 การตัดสินใจ 
บนพื้นฐานข้อมูล	 การสอนแนะเพื่อพัฒนา	 วิธีจัดการสอนและการเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบสำาคัญ	 
และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนความเป็นผู้นำาทางวิชาการและสนับสนุนการสอน	นอกจากนี้	 ยังต้อง
สามารถประสานสัมพันธ์การทำางานร่วมกับชุมชนได้



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

153

	 	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2555)	 ได้สังเคราะห์การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของไทย	พบสภาพปัญหาโดยรวม	ดังนี้	
	 	 	 	 (1)	 ขาดแคลนครูท้ังเชิงปริมาณตามความต้องการของโรงเรียน	 และคุณภาพ 
ดา้นการสอนตามศาสตรก์ารสอนของกลุม่สาระนัน้ๆ	ไดแ้ก	่คณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์และภาษาองักฤษ
	 	 	 	 (2)		ขาดแคลนสื่อ	อุปกรณ์	และเครื่องมือการสอน	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	
    (3)	 ขาดนโยบายสนบัสนนุการปฏบิตัเิพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 
ที่ชัดเจน	ได้แก่	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	และหน้าที่พลเมือง
	 	 	 	 (4)	 การให้ความสำาคัญกับการนำาสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียน	ประกอบกับการให้ความสำาคัญกับครูผู้สอนสังคมศึกษาซ่ึงรับผิดชอบ
สอนเนื้อหานี้ยังจัดว่าน้อย
	 	 	 	 (5)	 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่านของโรงเรียน	 ประกอบกับสื่อ 
ส่งเสริมการอ่าน	เช่น	หนังสือที่มีเนื้อหาตามวัย	

 4. ก�รฝึกหัดครูของประเทศไทย

	 	 สังคมไทยยังคงยกย่องว่า	 “ครู”	 เป็นผู้นำาความเปลี่ยนแปลงของชีวิต	 ขณะที่ผลการวิจัย
ในประเทศและนักวิชาการต่างสนับสนุนว่า	ครูเป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับห้องเรียนถึงระดับประเทศ	 บ่งชี้ได้จากผลการทดสอบมาตรฐานระดับโรงเรียน	
และระดับประเทศ	 (วรากรณ์	 สามโกเศศ	 และคณะ,	 2553;	 ดิเรก	 พรสีมา,	 2554;	 สำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2554)	
	 	 4.1	การเตรียมครู	(pre-service	teacher)
	 	 	 การผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบโดยคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลยัสงักดัภาครฐั	เอกชน	และคณะสงฆ	์จำานวน	77	แหง่	โดยยดึเกณฑม์าตรฐานดา้นหลกัสตูร	
ด้านการผลิต	 และด้านคุณภาพบัณฑิตจากสองหน่วยงาน	 คือ	 คุรุสภา	 และสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา	 กล่าวคือ	 คุรุสภาออกข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการดำาเนินงานรับรองปริญญา 
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง	 
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคม	โดยมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่กำาหนด	3	ด้าน	ได้แก่	
	 	 	 1.	ดา้นความรูแ้ละประสบการณว์ชิาชพี	คอื	ความรูแ้ละประสบการณท์ีจ่ำาเปน็สำาหรบั
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	 เป็นคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 ครอบคลุมสาระ
ความรู้และสมรรถนะด้านความเป็นครู	 ปรัชญาการศึกษา	 ภาษาและวัฒนธรรม	 จิตวิทยาสำาหรับครู	 
หลักสูตร	 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน	 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้	 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	การประกันคุณภาพการศึกษา	 
คุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	 และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู	 ซึ่งแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือ	 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน	 และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	
เป็นเวลา	 1	 ปี	 (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา,	 2556)	 สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของ
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สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ซึ่งกำาหนดกรอบแนวคิดการผลิตครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้	 (learning	 outcomes)	 หรือความสามารถหลักของผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ประกอบด้วย 
คุณสมบัติ	 6	ด้านคือ	 (1)	คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 (2)	ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู	 วิชาที่สอน	 กระบวนการคิด	 และบูรณาการระหว่างศาสตร์และทักษะของโลกในศตวรรษที่	 21	 
(3)	ทกัษะทางปญัญาในการคดิวเิคราะห	์การคดิประเมนิขอ้มลู/สารสนเทศเพือ่ใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 
และมีความเป็นผู้นำาทางปัญญา	 (4)	 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ต่อการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์	 
มีความเป็นผู้นำาและผู้ตามท่ีดี	 (5)	 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
กับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง	 และ	 (6)	 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย	 อย่างเป็น 
ทางการจนถึงไม่เป็นทางการได้อย่างเชี่ยวชาญ	 มีนวัตกรรม	 และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ทักษะที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (ความก้าวหน้าอุดมศึกษาไทย,	 2554,	 6-7;	 พิณสุดา	 
สิริธรังศรี,	2557)
	 	 	 2.	ดา้นการปฏิบัตงิาน	คอื	คณุลกัษณะหรอืการแสดงพฤติกรรมการปฏบิติั/พฒันางาน	
เพือ่ใหบ้รรลผุลงานตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย	ตลอดท้ังการพัฒนาใหเ้กดิทักษะและความชำานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
	 	 	 3.	ด้านการปฏิบัติตน	หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ	คือ	แบบแผนในการประพฤติตน	 
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ	 ชื่อเสียง	 และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือ	 ศรัทธา 
แก่ผู้รับบริการและสังคม	
	 	 4.2	หลักสูตรการฝึกหัดครู
	 	 	 หลักสูตรการฝึกหัดครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน	คือ	หลักสูตรปริญญาตรี
ทางการศึกษา	(หลักสูตร	5	ปี)	เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2547	
   4.2.1	หลกัการพืน้ฐาน	และลกัษณะของหลักสูตร	ยึดนโยบายทีก่ำากบั	และจดุหมาย	ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	 แนวคิดการจัดทำาหลักสูตร	 เน้นผลที่จะเกิดขึ้นในตัวนักศึกษาให้มี 
ความสามารถทางวิชาชีพครู	 เชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 รู้วิชาการ	 และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู	 ได้รับ 
การฝึกงานหน้าที่ครูในโรงเรียนตามสถานการณ์จริง	 ฝึกใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีแก้ปัญหา	 และ
การวิจัย
	 	 	 	 	 (2)	 ยึดนโยบายตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 พ.ศ.	
2546	เพื่อให้นักศึกษาครูที่สำาเร็จการศึกษา	สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพครู	ตามมาตรา	44	
	 	 	 	 	 (3)	 กำาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ต้องผ่านปฏิบัติ
การในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำาหนด	
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	 	 	 	 	 ลักษณะการจัดการศึกษาสาขาวิชาเอกเป็นสองรูปแบบ	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 (1)	 หลักสูตรเอกเด่ียว	 กำาหนดให้เรียนเพียงสาขาวิชาเอกเดียว	 ผู้จบ 
การศึกษาสามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายตามสาขาที่จบ	สำาหรับผู้ที่จะสอน
ระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย	 จะต้องจบการศึกษาสาขาวิชาเอกประถมศึกษาและการศึกษา
ปฐมวัย	
	 	 	 	 	 	 (2)	 หลักสูตรเอกคู่	 คือ	 หลักสูตรที่กำาหนดให้เรียนได้สองวิชาเอก	 และ
สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	ตามสาขาวิชาเอกที่เลือกเรียน		
   4.2.2	 โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน	 ปัจจุบันจัดหลักสูตรแบบ	 5	 ปี	 ที่แบ่งเนื้อหา 
ในการเรียนรู้เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู	 (Internship)	 และฝึก 
ปฏิบัติการสอน	 (Practicum)	 ในสถานศึกษาที่สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การรับรอง	 
เป็นเวลา	 1	 ปีการศึกษาโดยสัดส่วนของหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 160	 หน่วยกิต	 
โดยแบ่งเป็น	3	หมวด	ดังนี้
		 	 	 	 	 	 (1)	หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป	เรียนไม่น้อยว่า	30	หน่วยกิต	
	 	 	 	 	 	 (2)	หมวดวิชาเฉพาะ	เรียนไม่น้อยกว่า	124	หน่วยกิต	แบ่งเป็น	(ก)	วิชาชีพ 
ครู	ไม่น้อยกว่า	50	หน่วยกิต	(ข)	วิชาเอกเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า	70	หน่วยกิต	และ	(ค)	หมวดวิชา 
เลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
	 	 	 	 	 	 (3)	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 
โดยมีการนิเทศร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต	 และโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู	 ได้แก่	ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน	การวิจัยในชั้นเรียน	การพัฒนา 
หลกัสูตรสถานศกึษา	กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	งานบรกิารของโรงเรยีน	การศกึษา	และบรกิารชมุชน	และ
งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	
	 	 	 4.2.3	การจบหลักสูตร	ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องได้รับผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์จึง
จะมีคุณสมบัติได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	
	 	 4.3	การบรรจุแต่งตั้ง	และการกำากับมาตรฐานระหว่างปฏิบัติงาน
	 	 	 4.3.1	 การบรรจุแต่งตั้ง	 บุคคลเข้าสู่วิชาชีพครูด้วยการสอบบรรจุ	 โดยสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบในการออกข้อสอบ	 ส่วนการจัดสอบจะแยกจัดทำา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา	 และอัตราการบรรจุครูจะเป็นไปตามความต้องการของแต่ละพื้นที่	 เมื่อแรกเข้า 
จะได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย	 เงินเดือนแรกเข้าจัดอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน	 แต่เงินเดือนขั้นสูงสุดมีอัตราเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	 21	 (สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา,	2555,	42)	เส้นทางอาชีพของครูจะจำาแนกเป็น	5	ระดับ	คือ	ครู	วิทยฐานะชำานาญการ	 
วิทยฐานะชำานาญการพิเศษ	 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ	 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ	 หากต้องการ 
จะเปลี่ยนจากสายผู้สอนไปเป็นสายบริหารจะต้องผ่านการสอบเป็นผู้บริหาร	และเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นผู้บริหาร	 และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ	 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ	 และเชี่ยวชาญพิเศษ	 
ตามลำาดับ
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	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	พบว่าระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งยังไม่มีมาตรฐาน	ดังที่	 
สมพงษ์	จิตระดบั	(2558)	กลา่วในทีป่ระชมุสภาการศกึษาเสวนา	(Office	of	the	Education	Council	
Forum,	OEC)	เม่ือเดอืนธนัวาคม	2558	สรปุสาระสำาคญัไดว้า่	การสอบบรรจคุรยูงัไมส่ามารถคดัเลอืก 
คนที่มีความมุ่งมั่นและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ	 การจัดสอบยังไม่มีคุณภาพเพราะเกิด
การทุจริต	 อัตราที่รับบรรจุน้อยกว่าจำานวนผู้จบการศึกษาแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ระหว่างอัตรา 
การผลติกบัอตัราทีต่อ้งการ	แตก่ลบัมคีวามผดิปกตท่ีิยงัขาดแคลนครใูนถิน่ทรุกนัดารทัง้ทีย่งัมคีรวูา่งงาน 
อีกมาก	 ในส่วนของคุณภาพครูระดับอุดมศึกษานั้น	 พบว่า	 การคิดนอกกรอบเพื่อสังคมน้อยลง	 
มีการสอนแบบยึดตัวช้ีวัดมากข้ึน	 และความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 
การให้ความสำาคัญกับการปฏิรูปครูแทนการปฏิรูปโครงสร้าง	เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติของต่างประเทศ 
ที่ให้นำ้าหนักความสำาคัญเป็น	 70	 :	 30	 และควรเตรียมครูในอนาคตที่พร้อมรับมือกับบริบทสังคม 
ที่เปลี่ยนไป	 ได้แก่	 ปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้	 (Learning	 Disabilities,	 LD)	 สอนแบบ 
สะเต็ม	 STEM	 (Science	 Technology	 Engineering	 and	Mathematics)	 สอนทักษะสำาคัญ 
แห่งศตวรรษที่	 21	 หรือที่เรียกว่า	 แบบ	 7	 C	 เป็นต้น	 รวมท้ังต้องสอนให้สามารถผลิตแรงงาน 
ระดับกลาง	ครูต้องสามารถทำาหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ	ฝึกให้ผู้เรียนวิจัยชุมชนเป็น	ควรฟื้นฟู
คุรุทายาทและทำาต่อเนื่อง	 ควรมีครูต้นแบบไว้ให้เรียนรู้	 สถาบันผลิตครูต้องรับผิดชอบบัณฑิตที่ผลิต	
และการสอบบรรจุควรใช้ข้อสอบแบบอัตนัย	 สอดคล้องกับ	 สมหมาย	 ปาริจฉัตต์	 (2558)	 ที่เห็นว่า 
การสอบบรรจุควรใช้แบบทดสอบอตันยั	และควรกำาหนดจำานวนการผลติใหส้มัพนัธก์บัอตัราการบรรจ	ุ
	 	 	 4.3.2	 การประเมินครู	 โดยองค์กรบริหารจัดการครู	 โดยคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ก.ค.ศ.)	 องค์กรวิชาชีพครู	 โดยคุรุสภา	ทำาหน้าที่ควบคุมและส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู	โดยการประเมินครูผู้สอนตามแนวคุรุสภาจะประเมินสมรรถนะครูจำาแนกเป็น	6	
ดา้นหลกั	คอื	(1)	จดัการเรยีนรูใ้นรายวชิา	(2)	ประเมนิ	ปรบัปรงุ	และพฒันาการจดัการเรยีนรูไ้ด้เหมาะสม 
กับผู้เรียน	 (3)	 วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 (4)	 จัดทำารายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	 
(5)	ประพฤติตนเหมาะกับความเป็นครู	และ	(6)	พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู	ในการประเมินจะใช้
คณะกรรมการประเมินจำานวน	3	คนและไม่เกิน	5	คน	
	 	 	 	 	 นอกจากแนวทางนี้สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้จัดทำาข้อเสนอ 
ทีเ่ปน็รปูธรรมเพือ่การปฏริปูใหเ้กดิพฒันาการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	โดยเสนอใหม้กีารปฏริปูระบบการ
ทดสอบมาตรฐาน	เปน็การทดสอบความสามารถทางการศกึษา	“Literacy-based	test”	ใหเ้ปน็การสอบ 
ระดับประเทศ	ใชแ้ทนการสอบแบบทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติขัน้พ้ืนฐาน	(O-NET)	โดยผลการสอบ 
ดังกล่าวจะถูกนำาไปใช้ในการประเมินผลงานครู	ผู้บริหาร	และสถานศึกษาเป็นหลัก	และเสนอให้ปรับ
ระบบการประเมนิรายไดแ้ละวทิยฐานะคร	ูโดยการปรบัขัน้เงนิเดอืนใหข้ึน้กบัพฒันาการของผลการสอบ 
มาตรฐานของนักเรียน	 จากเดิมที่การพัฒนาการสอบของเด็กมีผลต่อการข้ึนเงินเดือนครู	 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 3	 ซึ่งน้อยเกินไป	 ทีมวิจัยเสนอว่าสัดส่วนดังกล่าวควรมีนำ้าหนักอย่างน้อยเป็น 
ครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบในการขึ้นเงินเดือน	 พร้อมกันนี้ได้เสนอเพิ่มการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ	 
โดยอาจเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ	ทุก	5	ปี	และให้ครูมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเพื่อนครู	พัฒนาการสอน	 
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และพัฒนาการของผลการสอบนักเรียน	 (สมเกียรติ	 ต้ังกิจวานิชย์	 ให้สัมภาษณ์	 20	 มีนาคม	 2556)	 
(http://graduate.hu.ac.th/about%20GDCI/download/evaluate_new.pdf)
	 4.4	การพัฒนาครูระหว่างประจำาการ	(in-service	training)	
	 	 	 การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด	 และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและส่งเสริม 
การพฒันาคร	ู(สถาบนัพฒันาคร	ูคณาจารย	์และบคุลากรทางการศกึษา,	สคบศ.)	แต่แนวโนม้ท่ีต้องการ	
คือ	 การกระจายการพัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรงเพ่ือให้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของครู	 
และความเสมอภาคในโอกาสระหว่างครูในเมืองและครูในชนบท	 ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และ 
ครูในโรงเรียนขนาดกลาง	 หรือขนาดเล็ก	 โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาท่ีหลากหลายที่ให้ 
ความสำาคัญว่า	ครูคือผู้เรียน	(Teachers	as	Learners)	(พิณสุดา	สิริธรังศรี,	2557)	ที่ผ่านมาลักษณะ 
การพัฒนาครูประจำาการโดยท่ัวไปจะใช้การฝึกอบรมแบบประชุมปฏิบัติการ	 ซึ่งมีข้อท้วงว่าเป็น 
การนำาครูออกจากชั้นเรียน	 ต่อมาภายหลังได้มีการคิดนวัตกรรมในการพัฒนาครูประจำาการ	 เช่น	 
การฝึกอบรมด้วยเว็บไซต์	 การใช้แนวคิดการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน	 การจัดการประชุมร่วม
เพื่อเสนองานวิจัยปฏิบัติการระหว่างครูไทยกับครูมาเลเซีย	 การใช้เครือข่ายการเรียนรู้	 และการให้ 
ครตูน้แบบและครแูหง่ชาตทิำาหนา้ท่ีเป็นคูค่ดิ/ทีป่รกึษาในการจดัการเรยีนรู	้เปน็ต้น	สำาหรบัครตู้นแบบ
และครูแห่งขาติน้ันเป็นยุทธศาสตร์ของสำานักงานเลขาธิการการศึกษา	 (สกศ.)	 ในการยกย่องครู 
ที่มีผลงานดีเด่นมาเป็นกลไกในการพัฒนาครูและวิชาชีพครู	 โดยการเป็นครูต้นแบบมีเงื่อนไขสำาคัญ	 
คือ	 มีผลงานดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ส่วนครูแห่งชาตินั้น 
เงื่อนไขสำาคัญ	คือ	มีผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนและเอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้	 
สามารถทำาหนา้ทีช่ีแ้นะและผลกัดนักจิกรรมของครูอืน่ๆ	ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดในการปฏรูิปการเรียนรู้ 
อย่างกว้างขวางรวมไปถึงการชี้แนะชุมชนด้วย	 การคงสภาพครูจะต้องพัฒนาครูเครือข่ายด้าน 
การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญระหว่าง	 20-30	 คน	 โดยเป็นต้นแบบที่ดีของเพื่อนครู	 
ขณะที่ครูแห่งชาติต้องวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนต่อเนื่องเป็นเวลา	 3	 ปี	 (สำานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2556,	 172-175)	 ลักษณะการพัฒนาครูแบบอื่นๆ	 ได้แก่	 สนับสนุน 
ให้ครูศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	ตลอดจนศึกษาดูงานจากต่างประเทศ	
	 4.5		ภาระงานครู	และการสร้างแรงจูงใจ	
	 	 	ภาระงานครูตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	(และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	แนวทางการจัดการศึกษา	มาตรา	22	ถึง	มาตรา	30	พบว่า	 
มีภาระงานที่ครูรับผิดชอบโดยตรง	 ได้แก่	 (1)	 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 (2)	 ปลูกฝัง 
คุณธรรม	 (3)	 พัฒนาทักษะสำาคัญสำาหรับชีวิต	 (4)	 จัดบรรยากาศ	 สภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียนรู้	 
และอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้	 (5)	 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 (6)	 สร้างมนุษยสัมพันธ์	 
และประสานความร่วมมือกับชุมชน	 ผู้ปกครอง	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	 (7)	 พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน	 (8)	 วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน	 และสรุปรวบยอด 
หลังเรียน	(9)	งานธุรการชั้นเรียนและโรงเรียน	และ	(10)	อื่นๆ	เช่น	งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร	
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	 4.6	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา	 และ 
บทวเิคราะหข์องนกัการศกึษาไทยและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัอนาคตครุุศกึษาไทย	โดยเปรียบเทยีบกบั 
การปฏิบัติของประเทศชั้นนำาด้านการจัดการศึกษา	ได้ข้อสรุปว่า
	 	 	 	 (1)	การผลิตและพัฒนาครู	มักใช้แนวคิด/แนวทางการปฏิบัติของต่างประเทศ	จึงขาด 
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นฐานทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมไทย	 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
ของไทย	 หลักการสอนตามหลักศาสนาประจำาชาติ	 และหลักการสอนตามพื้นเพชุมชนไทย	 ไม่ได้รับ 
การพัฒนามากเท่าที่ควร	 อีกทั้งความคุ้นเคยกับพฤติกรรมการบริโภคนิยมที่ปิดกั้นความใส่ใจ 
ที่จะศึกษาค้นคว้าศาสตร์เฉพาะตนของคณะวิชาของสถาบันผลิตและพัฒนาครู	 ส่วนครูผู้สอน 
ในโรงเรียนมักเลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบแผนที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้อย่างขาด 
ความตระหนกัรูใ้นหลกัการปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ	มกัใชป้ระสบการณแ์ละความเคยชนิเปน็แนวทางการปฏบิติั
ในปัจจุบัน	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2551,	24-25)
	 	 	 	 (2)	แนวโน้มของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครูโดยตรงได้ขยายขอบเขตการผลิต
ไปสู่กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ	 ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต	 และการพัฒนาศาสตร์ทาง
วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2554,	2)	
    (3)	 ผลการติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทศวรรษแรกของระยะปฏิรูป 
การศึกษา	 แสดงให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
ที่สำาคัญคือ	 นโยบายการจำากัดอัตรากำาลังคนภาครัฐ	 ด้วยมาตรการจูงใจครูออกก่อนเกษียณอายุ	 
(พ.ศ.2543-2549)	 และการเกษียณอายุตามวาระมีผลต่อการขาดอัตรากำ าลังครูจำานวน	 
74,748	 คน	 ขณะที่ได้อัตราบรรจุใหม่	 20,836	 คน	 จึงมีอัตราคืนเพียง	 53,948	 คน	 นอกจากนี้	 
บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตร์	 บางส่วนไม่ประสงค์จะ 
ประกอบอาชีพครู	 ครูประจำาการบางส่วนสอนไม่ตรงตามวุฒิ	 และการขาดแคลนครูในพื้นที่ 
ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยง	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2553,	8)	ตรงกันข้ามกับในเมืองใหญ่ 
และปริมณฑลที่มีอัตราครูเกินเกณฑ์	
	 	 	 องคก์ารการศกึษา	วทิยาศาสตร	์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ	(ยเูนสโก)	และองคก์าร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD)	 ได้ติดตามศึกษาสภาพปัญหาการศึกษาของ
ประเทศไทย	 โดยดำาเนินการระหว่าง	 พ.ศ.	 2557-2558	 ผลการศึกษาด้านครูและผู้บริหารโรงเรียน	 
พบวา่	การบรหิารบคุลากรครยูงัขาดประสทิธภิาพ	การบรรจคุรเูขา้ยงัมปีญัหา	การเตรยีมความพรอ้มคร ู
ก่อนเข้าสู่วิชาชีพและการพัฒนาศักยภาพครูยังไม่ต่อเนื่อง	 ให้ข้อเสนอแนะว่าประเทศไทย 
ควรจัดทำายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมครูก่อนเข้าสู่วิชาชีพ	 และส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอน 
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
	 	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 (2558)	 รายงานผลการศึกษาการปฏิบัติงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	
ระยะ	2555-2559	สะท้อนผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของครูที่ผ่านมา	ดังนี้
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	 	 	 	 1.	นโยบายการจำากัดอัตรากำาลังคนภาครัฐ	รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนดตั้งแต่	พ.ศ.	2543	ทำาให้สูญเสียอัตราครูไปจำานวนหนึ่ง	อีกทั้งบัณฑิต
ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร	์บางสว่นทีจ่บการศกึษาแลว้ไมเ่ปน็คร	ูทำาใหเ้กดิความขาดแคลนครใูนภาพรวม 
	 	 	 	 2.	ครสูอนไมต่รงตามวฒุ	ิและการขาดแคลนครูในบางพ้ืนทีม่ผีลต่อคณุภาพการศกึษา
	 	 	 	 3.	ครูสายวิชาชีพส่วนมากขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการ	
	 	 	 	 4.	ครูยังมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน	
	 	 	 	 5.	การคดัเลอืกบุคคลเขา้สูว่ชิาชพีคร	ูพบวา่	ผูเ้ลอืกเรยีนคณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร	์
เป็นอันดับท้ายๆ	ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง
	 	 	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	พิชิต	ฤทธิ์จรูญ	และคณะ	(2555)	ได้ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายพฒันาครแูละบคุลากรการศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	โดยวธิวีจัิยเอกสาร	และสนทนา
กลุม่กบักลุม่ตวัอยา่งคร	ูผูบ้รหิาร	สถานศกึษา	ศึกษานเิทศก	์ผู้ปกครองและนกัเรียน	รวมท้ังส้ิน	314	คน	 
ผลการสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหา	 และแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	
และการสำารวจความคิดเห็นของครูในโอกาสวันครูแห่งชาติโดย	รุ่งนภา	จิตรโรจนรักษ์	(2556)	ดังนี้	
	 	 	 	 ดา้นครผููส้อน	สว่นใหญ่ไมไ่ดจ้บการศกึษาวชิาเอกในกลุม่สาระทีส่อน	มภีาระงานเพิม่ขึน้ 
จากการเรยีนการสอน	ขาดความรูค้วามเขา้ใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	ขาดการนเิทศ	
ขาดอัตรากำาลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญ	และมีวิกฤติการขาดแคลนครูผู้สอนในทุกช่วงชั้น	
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 สาเหตุเกิดจากมาตรการควบคุมอัตรากำาลังของภาครัฐส่วนหนึ่ง	 และ 
ไม่สามารถจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครู	
  	 	 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน	พบวา่	เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรเปน็หลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2551	ทีม่กีารบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	แมม้กีารอบรม
ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	และศึกษานิเทศก์ด้านการจัดการเรียนการสอน	รวมทั้งมีการจัดทำายุทธศาสตร์การ
พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	แตพ่บอปุสรรคของการจัดการเรียนการสอน	คอื	ครูผู้สอนบางส่วนยงัไมส่ามารถ
จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้	
	 	 	 ด้านการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	พบวา่	ครไูดร้บัการพฒันาคอ่นขา้งมาก	แต่
ยงัขาดการตดิตามประเมนิผล	หลกัสตูรการพฒันาครมูคีวามซำา้ซอ้น	มคีา่ใชจ้า่ยเพือ่การพฒันาคอ่นขา้งสงู	 
ขาดการวางแผนระยะยาว	 จึงควรจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างมีการวิจัยและพัฒนานโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
มีวิทยฐานะ	และเลื่อนวิทยฐานะโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานการปฏิบัติงาน	
	 	 	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 มีปัญหาการดำาเนินการ 
กระจายอำานาจการบริหาร	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเอกชนและครอบครัว	 ขาดกลไก 
ที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา	การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชน	 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษายังทำาได้น้อย
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   ผลการสงัเคราะหป์ระเดน็ปญัหาการพฒันาคร	ูพบสาเหตขุองปญัหาการพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา	7	ประเด็น	ได้แก่	1)	ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน	2)	ขาดระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	3)	ขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีน	4)	ขาดระบบการสง่เสริมความกา้วหนา้ทางวชิาชพี	5)	ครขูาดขวญั
กำาลังใจในการทำางาน	6)	ขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	
และ	7)	ขาดระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดี
	 	 	 ผลการพฒันาทางเลอืกขอ้เสนอเชงินโยบายการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา	
เปน็ผลการรา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย	และผลการประเมนิเชงิวพิากษ	์ทำาใหไ้ดร้า่งขอ้เสนอเชงินโยบาย	4	
ประเด็น	คือ	(1)	จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ	สามารถ
จัดการเรียนการสอน	 การบริหารจัดการ	 และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (2)	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อ 
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	(3)	จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	และ	(4)	จัดระบบการเสริมสร้าง
ขวัญกำาลังใจ	และความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	
	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (2558)	 ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการ	 3	 
สำานักวิชาการ	ทำาการศึกษาเอกสาร	ตำารา	บทความทางวิชาการ	รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และสำารวจ
สภาพข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางการศึกษาและข้อเสนอนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษากับสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 มีข้อสรุปของปัญหาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู	 คือ	 
ปริมาณการผลิตครูยังไม่เหมาะสมทุกระดับการศึกษาและสาขาวิชา	 ทำาให้เกิดการขาดแคลนครู	 
และดา้นคณุภาพคร	ูไดแ้ก	่ดา้นความรูใ้นการถา่ยทอด/พัฒนา	ด้านความตระหนกั/รับผิดชอบในหนา้ท่ี	
ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และดา้นภาวะหนีส้นิทีส่ง่ผลตอ่ขวญักำาลังใจในการทำางาน	และได้เสนอแนวทาง
การปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับครู	ดังนี้
	 	 	 (1)	 ปฏิรูปครูทั้งระบบ	 โดยปรับระบบการบริหารงานบุคคลตั้งแต่กระบวนการผลิต	
การสรรหาและคัดเลือกให้ได้คนดี	คนเก่ง	และมีความเหมาะสมที่จะบรรจุเป็นครู	
	 	 	 (2)		สร้างขวัญกำาลังใจโดยจัดระบบเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 ที่เหมาะสมโดยปรับฐาน 
เงินเดือนและสวัสดิการ/ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลเพียงพอ	
	 	 	 (3)		กำาหนดมาตรการในการบรหิารจดัการ	และการพฒันาทักษะการจดัการเรยีนการสอน	
 	 	 (4)	 กำาหนดใหม้แีผนเพิม่-ลดกระจายครู	และแผนสมรรถนะและความกา้วหนา้ทางวิชาชพี	
	 	 	 (5)	ปรับระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีการสอบเพื่อต่อใบอนุญาต
	 	 	 (6)		เรง่แกปั้ญหาขาดแคลนคร	ูไดแ้ก	่ครรูะดับอาชวีศกึษา	และครสูาขาวชิาหลกั	ได้แก	่
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษา
	 	 	 (7)			กำาหนดมาตรการครูอยู่ประจำาห้องเรียน	หรือคืนครูสู่ห้องเรียน
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	 	 วทัญญู	 ขลิบเงิน	 (2555)	 ศึกษาคุณลักษณะและทักษะที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้กรอบแนวคิดความเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 	 21	 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการ	 ระบบ	 รูปแบบ	 และวิธีการ	 การเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 เพื่อให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง	 
นอกจากจะต้องพิจารณาบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะ 
และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ต้องมีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ	 มีความแข็งแกร่ง	 มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ	 ที่ต้องเผชิญในระหว่าง 
การฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา	 2	 ภาคการศึกษา	 อีกทั้งจะต้องรู้จักที่จะพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 มีความคิดสร้างสรรค์ในวิธีการสอนและสื่อการสอน	 เพื่อช่วยให้ 
นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในสาขาวิชาเอกของตนเอง	 เป็นแบบอย่างที่ดีของ 
นักเรียน	 รู้จักพูด	 แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนสมเหตุสมผล	มีวิจารณญาณ	 เป็นผู้รู้จริง	 แสวงหา 
ความรู้โดยการนำาวิจัยมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอน	 เทคนิคการสอน	และแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม	กลา้ทีจ่ะแสดงความรูแ้ละความคดิ	เปน็ผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวม	มนีำา้ใจ	และสามารถ 
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	
	 	 ชนัดดา	 ภูหงส์ทอง	 (2556)	 ทำาการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นครู 
ในศตวรรษที่	 21	 เจตคติต่อวิชาชีพครู	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีท่ี	 1	 
โดยมีสิ่งทดลอง	 คือ	 วิธีฝึกอบรม	 เรื่องการเป็นครูในศตวรรษท่ี	 21	 และการสอนแบบบรรยาย	 
จัดเป็น	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 (1)	 การฝึกอบรมเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่	 21	 (2)	 การสอนแบบ 
บรรยายเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่	 21	 และ	 (3)	 ไม่มีการจัดกระทำาใดๆ	 ท้ังส้ิน	 ผลการวิจัย 
พบว่า	 รูปแบบท่ีใช้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นครูในศตวรรษที่	 21	 เจตคติต่อวิชาชีพครู	 และ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีท่ี	 1	 แตกต่างกัน	 ดังนี้	 (1)	 นิสิต/นักศึกษาครูชั้นปีท่ี	 1	 
ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการเป็นครูในศตวรรษท่ี	 21	 มีคะแนนพฤติกรรมการเป็นครูในศตวรรษ 
ที่	 21	 เจตคติต่อวิชาชีพครู	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่านิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่	 1	 ที่ได้รับ 
การสอนแบบบรรยาย	และที่ไม่ได้รับสิ่งทดลองใดๆ	เลย
	 	 เปรื่อง	 กิจรัตน์ภร	 (2554)	 ได้สังเคราะห์ระบบการผลิตครูของประเทศ	 และให้ 
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เมื่อวันที่ 	 19	 กรกฎาคม	 2554	 
มีประเด็นสำาคัญของข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า	 หลักสูตรการผลิตครูควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย	 
แต่ต้องกำาหนดให้ชัดเจนว่าจะผลิตครูไปสอนระดับชั้นใด	 วิชาใด	 เพราะผู้เรียนแต่ละระดับ 
มีความแตกต่างกันตามช่วงวัย	 รวมทั้งบริบททางการศึกษาท่ีต้องการก็ต่างกัน	 เช่น	 ครูประถมศึกษา 
ต้องสามารถสอนได้หลากหลายกลุ่มสาระ	 แต่ครูมัธยมศึกษาตอนปลายมีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
และการพัฒนาสองสาย	คือ	สายสามัญ	และสายอาชีพ	ย่อมต้องการครูที่มีคุณสมบัติต่างกัน		  
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บทที่ 5
ผลก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบระหว่�งประเทศ 

และภ�พอน�คตในปี พ.ศ. 2573

	 	การนำาเสนอผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศท่ีมแีบบปฏบิติัท่ีเปน็เลิศในการวจัิยน้ี	 
ได้แก่	 ประเทศฟินแลนด์	 ประเทศสิงคโปร์	 ประเทศเกาหลีใต้	 กับประเทศไทย	 โดยมีจุดเน้นของการ
เปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์การวิจัยด้านความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้กับประเทศไทย	
พร้อมทั้งประมวลผลเป็นภาพอนาคตการศึกษาของประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2573	 ให้กับประเทศไทย	
การนำาเสนอข้อค้นพบจัดลำาดับตามรายการต่อไปนี้
	 ผลการเปรียบเทียบความสำาเร็จของประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
	 	 1.	ด้านระบบบริหารการศึกษา
	 	 2.	ด้านหลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา
	 	 3.	ด้านการศึกษาปฐมวัย
	 	 4.	ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 	 5.	ด้านการฝึกหัดครู
	 ผลการเปรียบเทียบเพื่อการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	 	 1.	ด้านระบบบริหารการศึกษา
	 	 2.	ด้านหลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา
	 	 3.	ด้านการศึกษาปฐมวัย
	 	 4.	ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 5.	ด้านการฝึกหัดครู
	 ภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศไทยในปี	พ.	ศ.	2573

ผลก�รเปรียบเทียบคว�มสำ�เร็จของประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 องค์ประกอบสำาคญัของการจดัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสำาเรจ็ของประเทศทีม่แีบบปฏบิตัิ
ที่เป็นเลิศทั้งสามประเทศ	มีข้อสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบดังนี้

 1. ระบบบริห�รก�รศึกษ�

	 	 ระบบบริหารการศึกษาของประเทศคู่เทียบ	 สามารถจำาแนกออกได้เป็น	 2	 แบบ	 ได้แก่	 
แบบกระจายอำานาจ	และแบบรวมอำานาจ
	 	 1.1	 แบบกระจายอำานาจ	 พบที่ฟินแลนด์	 โดยที่รัฐสภาของฟินแลนด์เป็นฝ่ายออก 
พระราชบัญญัติทางการศึกษาและกำาหนดนโยบายการจัดการศึกษา	 ต่อจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ



164

รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2573

และวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจะกำาหนดมาตรฐานชาติ	 และรับผิดชอบ 
ขับเคลื่อนนโยบาย	 ขณะที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในพื้นที่นั้นรับผิดชอบ 
ดำาเนินการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานชาติ	 โดยมิได้จำากัดรูปแบบหรือวิธีการ	 
แต่ให้องค์กรท้องถิ่นนั้นๆ	สร้างสรรค์รูปแบบขึ้นมาเอง	โดยยึดคุณภาพตามมาตรฐานชาติเป็นหลัก	
	 	 1.2	 แบบรวมอำานาจ	 เห็นได้จากระบบบริหารการศึกษาของสิงคโปร์	 และเกาหลีใต้	 
(1)	 สิงคโปร์	 ในส่วนของสิงคโปร์นั้น	 การจัดการศึกษาของสิงคโปร์อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กระทรวงศึกษาธิการ	 และกระทรวงจะควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างเข้มงวด	 
โดยไม่มีการแบ่งระดับการควบคุม	 แต่เน้นการประสานงานกันระหว่างกระทรวง	หน่วยงานผลิตครู	 
และโรงเรียน	 ที่ทำาได้เช่นนี้เพราะขนาดและบริบทของประเทศมีขนาดเล็ก	 และต้องการนำา 
นโยบายกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เร็ว	 สะดวก	 และสื่อสารกันได้ง่าย	 และ	 (2)	 เกาหลีใต้	 ลักษณะ 
การบริหารจัดการมีลักษณะรวมอำานาจสู่ส่วนกลาง	 แต่ต่างออกไปจากสิงคโปร์ตรงที่แบ่งออกเป็น	 
3	ระดับ	ระดับบน	คือ	กระทรวงศึกษาธิการ	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	
หลักสูตร	 กำากับติดตามดูแล	 และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ	 ยกเว้นการจัด 
การศึกษาปฐมวัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขกับสวัสดิการสังคมที่รับผิดชอบ 
ระบบศูนย์ดูแลเด็กเล็ก	 ระดับกลาง	 คือ	 สำานักการศึกษามหานคร	 และจังหวัด	 16	 แห่ง	 ทำาหน้าที่
กำากับติดตามการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	และระดับล่าง	คือ	สำานักการศึกษาส่วนท้องถิ่น	 
จำานวน	 180	 แห่ง	 ทำาหน้าที่กำากับติดตามการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนต้น

 2. หลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 หลักการพื้นฐานท่ีรัฐใช้บริหารจัดการการศึกษาปรากฏในหลายรูปแบบ	 และหลาย 
จุดประสงค์	แต่ที่มีจุดเน้นตรงกันทั้ง	3	ประเทศ	ได้แก่	
	 	 2.1	คุณภาพการศกึษา	ทัง้ฟนิแลนด	์สงิคโปร	์และเกาหลใีต	้ตา่งใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพ
การจัดการศึกษา	 เห็นได้ชัดจากการให้ความสำาคัญกับการคัดสรรครูที่มีคุณภาพของทั้ง	 3	 ประเทศ	
นอกจากนัน้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ชดัเจนจากนโยบายพฒันาคณุภาพการศกึษาของฟนิแลนด์	สงิคโปร	์และ
เกาหลีใต้	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ	และความไว้วางใจในคุณภาพการศึกษาระดับสากล	อย่างไรก็ตาม	 
คุณภาพการศึกษามิได้หมายถึง	 ผู้เรียนทุกคนต้องมีหรือจะต้องบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับเดียวกัน	แต่หมายความว่า	ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด	มีพื้นฐานภูมิหลัง	และประสบการณ์ทางสังคม 
แบบใด	ไม่ว่าจะเข้าเรียนที่ไหนก็สามารถเข้าถึงคุณภาพการศึกษาระดับสูงได้ทั่วถึงกัน	
	 	 2.2	 ความทั่วถึง	 และความเท่าเทียม	 ในที่นี้หมายถึง	 การที่เด็กและเยาวชนไม่ว่าจะมี
ภูมิหลังและประสบการณ์สังคมแบบใดสามารถได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากโรงเรียนเท่าเทียมกัน	 
โดยที่ระบบการศึกษา	 โรงเรียน	 และครูต้องยอมรับนับถือต่อค่านิยมของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 
ทำาความเข้าใจความแตกต่างเหล่านั้น	 มองหาวิธีการจัดการศึกษา	 และจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของผู้เรียน	 และขจัดอุปสรรคที่ทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึง 
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การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 สภาวะดังกล่าวนี้
เห็นได้ชัดเจนจากหลักการของฟินแลนด์ที่เน้นว่า	 
สร้างความทั่วถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ทุกระดับโดยจัดการศึกษาแบบให้เปล่า	 หลักการ 
ของการจัดการศึกษาแบบกว้างและเป็นองค์รวม 
ของสงิคโปร	์เพือ่ใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนมฐีานทีแ่ขง็แกรง่ 
ต่อการเรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ	 และหลักการเร่ือง 
ความเสมอภาคทางการศึกษาของเกาหลีใต้	โดยเน้น 
ความเสมอภาคของผู้เรียนท่ีมาจากภูมิหลังต่างกัน	 ความเสมอภาคระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท	
และความเสมอภาคในการรับเข้าเรียน	
	 	 2.3	 การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เห็นได้จากหลักการให้ความสำาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
และการเตรียมผู้เรียนสำาหรับอนาคตของฟินแลนด์และเกาหลีใต้	การจัดการศึกษาฐานกว้าง	และเป็น
องค์รวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์	
	 	 2.4	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบและสนับสนุนการเรียนรู้	 ทั้งสามประเทศได้
กระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจังทุกระดับ	 โดยเน้นบทบาทของ 
ผู้เรียนให้เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตเผยแพร่ความรู้	
	 	 	 สำาหรบันโยบายทีม่ลีกัษณะรว่มเฉพาะประเทศ	ไดแ้ก	่(1)	การใชภ้าษามากกวา่	1	ภาษา
ในการเรียนการสอน	พบจาก	ฟินแลนด์	กับสิงคโปร์	โดยทั้ง	2	ประเทศ	ให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษา
หลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน	โดยฟนิแลนด์จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาฟินชิ	สวดิีช	และ
ภาษาแม่เป็นการจัดให้กับผู้เรียนที่มาจากกลุ่มผู้อพยพ	ส่วนสิงค์โปร์เน้นการใช้ประโยชน์จาก	2	ภาษา	
คือ	ภาษาอังกฤษ	และภาษาแม่	และ	(2)	การให้ความสำาคัญกับการสอบ	พบในสิงค์โปร์และเกาหลีใต้	
โดยที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ใช้การทดสอบเพื่อ	 (1)	 ขับเคลื่อนการศึกษา	 (2)	 จัดวางตัวผู้เรียนสำาหรับ
การเข้าสู่การศึกษาประเภทต่างๆ	ในระดับที่สูงขึ้น	และ	(3)	ลดช่วงห่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	
ขณะที่ฟินแลนด์ไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการทดสอบประเภทนี้	 แต่เน้นการประเมินแบบก้าวหน้าเพื่อ
ให้ผู้เรียนศึกษาพัฒนาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง	

 3. ก�รศึกษ�ระดับปฐมวัย 

	 	 การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้เบื้องต้นให้กับเด็กเล็กอายุถึง	6	ปี	
โดยมีวิธีปฏิบัติร่วมกันที่น่าสนใจ	ดังนี้	
	 	 3.1	 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับนี้	 ด้วยสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีกับครอบครัว	
เนื่องจากคุณภาพของการดูแลเด็กเล็กต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวอย่างยิ่ง	 ด้วยเหตุนี้ 
การจัดบริการการศึกษาสำาหรับเด็กเล็กจึงต้องยึดหลักการ	(1)	จัดบริการที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ
และความสมัครใจของพ่อแม่ในด้านของเวลาให้บริการ	 (2)	 เปิดช่องทางให้พ่อแม่เข้ามามีบทบาท	 
โดยรับฟังและสำารวจความต้องการของผู้ปกครอง	 (3)	 ให้ความรู้แก่พ่อแม่ในกรณีที่ความต้องการ 
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ของพ่อแม่อาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็ก	 และ	 (4)	 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือครอบครัว	
สำาหรบัลกัษณะเดน่ของแตล่ะประเทศในดา้นนี้	พบวา่	ฟนิแลนดใ์หส้ทิธกิบัพอ่แมเ่ลอืกไดใ้น	3	รปูแบบ	 
ที่น่าสนใจ	 คือ	 แบบแรกน้ันเป็นการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	 3	 ปีโดยพ่อแม่เอง	 สำาหรับสิงคโปร์	 
ไดป้ระกาศโครงการใหมส่ำาหรบัชว่ยใหผู้ป้กครองไดร้บับรกิารทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาปฐมวยั
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และเกาหลีใต้จัดระบบประกันค่าเล่าเรียนและจัดโครงการลดค่าเล่าเรียน
ตามเงื่อนไข
	 	 3.2	จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	พัฒนาการ	และความ
เจริญเติบโตของเด็กสัมพันธ์กับการได้รับประสบการณ์	 และการเป็นผู้สร้างประสบการณ์ด้วยตนเอง	 
ในประเด็นนี้ลักษณะเด่นร่วมกันของสามประเทศ	 ได้แก่	 (1)	 จัดประสบการณ์ให้เป็นฐาน 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยใช้แนวคิดของสหวิทยาการ	 (2)	 เน้นกลยุทธ์ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 
และ	(3)	สรรหาครทูีม่คีณุภาพสงูในการทำางานและการบรหิาร	ซึง่กำาหนดไวช้ดัเจนในประเทศฟนิแลนด	์ 
และสิงคโปร์	 สำาหรับลักษณะที่ต่างออกไป	 ได้แก่	 ผู้ปกครองเด็กเล็กของเกาหลีใต้ยังจัดให้เด็ก 
ได้ไปเรียนยังสถานกวดวิชาโดยเน้นภาษาต่างประเทศ	 คณิตศาสตร์	 ดนตรีและศิลปะ	 แม้ผู้ปกครอง
เด็กบางส่วนของสิงคโปร์มีความต้องการเช่นเดียวกัน	 แต่ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาของสิงคโปร์ให้ 
ข้อทักท้วงว่าไม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเล็ก	
	 	 3.3	 วางแผนหลักสูตรให้บรรลุผลลัพธ์ที่กำาหนด	หลักสูตรของเด็กเล็กทั่วไปประกอบด้วย
เนื้อหา	ทักษะ	และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำาเป็น	ซึ่งพบว่า	(1)	ผลลัพธ์หลักสูตร	ฟินแลนด์ได้กำาหนดไว้
แบบกวา้ง	เนน้พฒันาการท่ีสมดลุยข์องเดก็	สว่นสงิคโปรก์ำาหนดคณุลกัษณะของผูเ้รยีนไว	้8	ขอ้	ขณะที ่
เกาหลีได้กำาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนไว้ชัดเจน	 4	 ข้อ	 ส่วนที่เหมือนกันของสามประเทศคือ	

การมีสุขภาวะและพัฒนาการที่สมดุล	 แต่ที่ต่างกัน
คือ	 สิงคโปร์กำาหนดให้เด็กแยกแยะผิดและถูกออก
จากกันได้	 และเน้นการทำางานเป็นทีม	 ส่วนเกาหลี
ระบุเร่ืองของการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ	 และ
สิงคโปร์กับเกาหลีกำาหนดคุณลักษณะไว้ตรงกัน	 คือ	 
การรักชาติ 	 ครอบครัว	 โรงเรียน	 เพื่อนและ 
เพื่อนบ้าน	 (2)	 วิธีการที่ทำาให้หลักสูตรบรรลุถึง 
ผลลัพธ์	 ฟินแลนด์ได้กำาหนดให้ใช้การวิจัยเป็น 

ฐานในการทำางานเพื่อทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าเด็กจะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ	 ส่วนสิงคโปร์ 
ได้พัฒนาวิธีปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	 และ	 (3)	 โครงการพิเศษเพื่อ 
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 	 สิ งคโปร์ ได้พัฒนาคู่ มื อการปฏิบัติสำ าหรับผู้ เกี่ ยวข้อง 
รวมไปถึงการให้ความรู้สำาหรับพ่อแม่	 ส่วนเกาหลีได้ต้ังสถาบันการศึกษาและการดูแลเด็ก	 
เพื่อพัฒนาการดูแลเด็กและการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง 
ศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกระทรวง	ครอบครัวและความเท่าเทียมทางเพศ	
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 4. ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 จำาแนกการเปรียบเทียบเป็น	 
4	 ด้านได้แก่	 เป้าหมายการจัดการศึกษา	 หลักสูตร	 การจัดการเรียนรู้	 และการวัดการประเมินผล 
การเรียน	รายละเอียดผลการเปรียบเทียบต่อไปนี้
	 	 4.1	เป้าหมายการจัดการศึกษา
	 	 	 เป้าหมายการศึกษาของทุกประเทศได้มีวิธีเขียนเป็น	 2	 ประเภท	 ประเภทแรก	 คือ	 
การเขียนเป็นเป้าหมายรวมเป็นแนวคิดโดยไม่จำาแนกย่อย	 พบในฟินแลนด์	 และประเภทที่สอง	 
การเขียนเป็นเป้าหมายจำาแนกลงไปในแต่ละด้านซึ่งพบในสิงคโปร์และเกาหลีใต้	 อย่างไรก็ตาม	 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของท้ังสามประเทศ	 มุ่งไปที่การเตรียมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 มีความรู้และทักษะเบื้องต้นที่จำาเป็นต่อชีวิต	 โดยที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ให้ความสำาคัญ 
กับการระบุทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ลงไปในเป้าหมายด้วย	ขณะที่ฟินแลนด์ไม่ระบุโดยตรง 
แต่ข้อความที่เขียนก็ได้ครอบคลุมทักษะดังกล่าว	 หากจำาแนกเป้าหมายการศึกษาของทุกประเทศ	 
พบว่า	 (1)	 มุ่งการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม	 (2)	 พัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลให้เต็มที่	 
(3)	 ดำารงชีวิตได้ด้วยความรู้และทักษะที่จำาเป็น	 และ	 (4)	 เป็นฐานของการศึกษาต่อระดับสูง 
ตามความถนัดเพื่อให้พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้
	 	 4.2	หลักสูตร
   ทกุประเทศมมีาตรฐานหลกัสตูร	และเปน็หลกัสตูรแหง่ชาต	ิแตท่ีต่า่งกนั	คอื	ระบบกำากบัดแูล  
ที่มีลักษณะเด่นคือ	มีกรอบกว้าง	ยืดหยุ่นให้นำาไปปฏิบัติได้ตามบริบท	โดยมอบหน้าที่การตัดสินใจให้
ในระดบัทอ้งถิน่	มกีลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายกลุม่เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูร	และมกีาร
ป้อนข้อมูลกลับไปหากันและกัน	 ซึ่งพบในหลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์	 และอย่างที่สอง	 มีแนวปฏิบัติ
ชัดเจนและมีการกำากับดูแลรัดกุม	พบในหลักสูตรของเกาหลีใต้	 ส่วนสิงคโปร์นั้นอยู่	 กึ่งกลางระหว่าง
ทั้งสองประเทศ
	 	 	 หลักสูตรของทุกประเทศจะเหมือนกันใน	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านความลึก	นับว่าเป็น 
ลักษณะร่วมของท้ัง	 3	 ประเทศ	 ฟินแลนด์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบเชิงรุก	 ค้นหา 
ประเด็นที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้งและสร้างขึ้นมาเป็นงาน	 ขณะที่สิงคโปร์พัฒนาหลักสูตรที่สร้าง 
ความโดดเด่นให้กับผู้เรียน	พร้อมกับมีความเก่งในด้านภาษา	 ขณะเดียวกันเกาหลีใต้เน้นความแกร่ง 
ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และคณิตศาสตร์เพื่อสร้างประเทศสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 
(2)	 ด้านความหลากหลาย	 และการเน้นกระบวนการ	 ฟินแลนด์ได้ลดความสำาคัญของรายวิชา 
ในหลักสูตรลงโดยแต่ละวิชาจะถูกปรับให้กว้างและครอบคลุม	 ซึ่งทำาให้เกิดการจัดการเรียนรู้ 
แบบโมดูล	 เช่นเดียวกับสิงคโปร์ท่ีพัฒนาหลักสูตรโดยยึดทักษะชีวิตของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ของหลักสูตร	 และเกาหลีได้ปรับหลักสูตรใหม่โดยให้ความสนใจต่อความต้องการของผู้เรียนที่เป็น
ปัจเจกเพิ่มขึ้น	ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(3)	ด้านการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่อง	 พบว่า	 ท้ังสามประเทศได้พยายามเชื่อมโยงหลักสูตรให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครู 
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กับผู้เรียน	 และผู้เรียนกับผู้เรียนทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับ	 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเชื่อมโยง
กันระหว่างการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกับชุมชนภายนอก	 และ	 (4)	 ด้านการบูรณาการ 
ของหลักสูตร	 เห็นได้ชัดเจนที่ทุกประเทศ	 เริ่มจากฟินแลนด์ออกแบบหลักสูตรให้ เป็น
สหวิทยาการ	 นำาวิชาที่มีขอบเขตแยกกันเด็ดขาดเข้ามาผสมผสานกัน	 เน้นให้มีการปฏิบัติงาน
มากขึ้น	 ส่วนหลักสูตรของสิงคโปร์เป็นแบบฐานกว้าง	 ลักษณะหลักสูตรจึงเป็นแบบผสมผสาน 
ท้ังวิชาหลักและวิชาเลือก	 แต่ก็ยังจำาแนกประเภทออกเป็น	 4	 แบบหลัก	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยเอื้อให้แต่ละแบบสามารถถ่ายโยงกันได้ตามความเหมาะสม	 
สำาหรับเกาหลีใต้ลักษณะที่ โดดเด่นของหลักสูตร	 คือ	 ออกแบบโดยอิงความสามารถของ 
ผู้เรียน	 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาเกาหลี	 และสังคมศาสตร์	 
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนพัฒนาการ	ความคล่องตัว	และการสร้างสรรค์ของผู้เรียน
	 	 4.3	การจัดการเรียนรู้
	 	 	 จากหลกัสตูรทีอ่อกแบบการจดัการเรยีนรู้จึงมลัีกษณะท่ีต่างออกไปจากการจัดการสอน 
แบบดัง้เดมิดงัน้ี	(1)	ออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หเ้อือ้ตอ่ศกัยภาพของผูเ้รยีน	ซึง่สงิคโปรแ์ละเกาหลใีต้
ได้ออกแบบหลกัสตูรและจดัการเรยีนรูโ้ดยองิความสามารถเปน็ฐาน	ขณะทีฟิ่นแลนด์ไมไ่ด้แยกประเภท
ผู้เรียน	แต่พยายามส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ	(2)	กระตุ้นการคิด	ทุกประเทศ
ได้ออกแบบการเรียนรู้ฐานโครงงานท่ีต้องใช้การคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สร้างสรรค์และคิดแบบ 
มีวิจารณญานซึ่งเป็นหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 แต่ฟินแลนด์ได้ออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ลำ้าไปกว่าการเรียนรู้ฐานโครงงาน	 โดยเรียกว่าการเรียนรู้ฐานปรากฏการณ์	 ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน	 โดยเน้นไปยังปรากฏการณ์ที่ผู้เรียนแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ	 
(3)	 สานต่อความสนใจและจุดแข็งของผู้เรียน	 ในเชิงระบบลักษณะนี้จะเห็นได้ชัดจากสิงคโปร์ 
และเกาหลีใต้	 เพราะได้มีการออกแบบหลักสูตรแบบอิงความสามารถของผู้เรียนเป็นฐาน	 และสอน
ตามระดับศักยภาพของผู้เรียน	 ขณะที่ฟินแลนด์ไม่มีการจำาแนกกลุ่มผู้เรียน	 แต่สนับสนุนให้ผู้เรียน 
ได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ตนเองสนใจและต้องการศึกษาให้ลึกซึ้ง	 และ	 (4)	 เปลี่ยนบรรยากาศ 
การเรียนรู้	 ที่มีลักษณะร่วมกัน	 ได้แก่	 (4.1)	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในการเรียนรู้	 ที่โดดเด่น 
จะเห็นได้ชัดจากการจัดการเรียนรู้แบบดิจิตอลของเกาหลีใต้	 (4.2)	 ลดเวลาสอนเพิ่มเวลาเรียนรู้	 
ที่เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ระดับชาติของสิงคโปร์	 และ	 (4.3)	 เปิดมิติทางสังคม	 เป็นการร่วมกัน 
เรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนที่เห็นอย่างชัดเจนในฟินแลนด์
	 	 4.4	การประเมินผลการเรียนรู้
	 	 	 มาตรฐานระดับต่างๆ	 ท่ีผู้เรียนต้องสอบผ่านกลายเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ทำาให้ประเทศ
เหล่านี้ต้องพัฒนาเรื่องการประเมินผลการเรียน	 แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่า	 การประเมินผลการเรียนของ 
ทั้งสามประเทศมีแนวคิดท่ีต่างกัน	 ประการแรก	 การไม่ประเมินผล	 ฟินแลนด์จัดการศึกษา 
โดยไม่ยึดติดกับการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ	 แต่เน้นไปที่การประเมิน 
แบบก้าวหน้า	 เน้นไปท่ีการกระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ผู้เรียนจะได้รับ 
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การประเมินเพียงครั้งเดียวจากการทดสอบระดับ
ชาติเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ประการที่
สอง	 จุดมุ่งเน้นของการประเมินผล	 ประเทศที่มีการ
ประเมินที่เข้มงวดมุ่งไปที่การแข่งขัน	 และการติด
อันดับมาตรฐานโลกขององค์กรนานาชาติ	เช่น	OECD	
ที่มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากที่สุด	 คือ	 เกาหลีใต้ 
ที่ใช้การทดสอบเป็นตัวขับเคลื่อนการศึกษา	 โดยจัด 
ให้มีการทดสอบเพื่อการแข่งขันตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ส่วนสิงคโปร์ได้ออกแบบ 
การประเมินโดยกำาหนดปรัชญาการประเมิน	 และประเมินหลายระดับจนนำาไปสู่การประเมิน 
ระดับชาติเพื่อวางตัวผู้เรียนไปศึกษาต่อในระดับถัดไป	 พร้อมกับใช้รักษามาตรฐานและเทียบเคียง 
คุณภาพโลก	 เป็นที่น่าสนใจว่าทั้งสามประเทศมีแนวคิดการประเมินแบบสุดขั้ว	 คือ	 ไม่เข้มงวด 
เรื่องการประเมินที่ใช้เกณฑ์	 และวิธีประเมินจากภายนอกทุกระยะแบบฟินแลนด์	 และเข้มงวด 
เรื่องการประเมินแบบเกาหลีใต้	 และสิงคโปร์	 แต่ทั้ง	 3	 ประเทศสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
จนอยู่ในระดับโลก	 กลายเป็นตัวเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาที่นักการศึกษาล้วนให้ความสนใจ	 
เป็นผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ	 หันมาสนใจผลักดันหลักสูตรแกนกลางและการประเมินผล 
ระดับชาติเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาให้อยู่ในอันดับโลก	

 5. ก�รฝึกหัดครู

	 	 ในส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการจัดการฝึกหัดครูของประเทศที่มีแบบปฏิบัติ 
เป็นเลิศฟินแลนด์	สิงคโปร์	และเกาหลีใต้	พบประเด็นสำาคัญดังนี้
	 	 5.1	ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครู
	 	 	 ทั้งสามประเทศมีลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครูที่ตรงกัน	 ได้แก่	 (1)	 วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง	 ถือเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ	 มีศักด์ิศรี	 ถูกขับเคล่ือนด้วยจิตสำานึก 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 (2)	 ครูเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศ 
สูงในระดับโลก	 (3)	 ความนิยมในการเลือกเรียนครู	 วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพที่เป็นตัวเลือกใน 
ลำาดับแรกๆ	ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	และการประกอบอาชีพครูจึงเป็นที่ต้องการระดับต้นๆ	 
ของเยาวชน	 (4)	 ค่าตอบแทนในวิชาชีพครูของทุกประเทศอยู่ในระดับสูง	 อยู่ในช่วงที่แข่งขันได้ 
กับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจคนเก่งให้เข้ามาเป็นครู	 และ	 (5)	 สังคมคาดหวัง 
ต่อคุณภาพการศึกษาสูงมาก	 วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องรับภาระหนัก	 และใช้ความพยายาม 
อย่างมากเพื่อให้อยู่ในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณ
	 	 5.2	การผลิตครูก่อนประจำาการ
	 	 	 ในการผลิตครูก่อนประจำาการ	 ประกอบด้วย	 การคัดเลือกนักศึกษาครู	 และการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างครูแห่งศตวรรษที่	21	
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	 	 	 5.2.1	การคดัเลอืกนกัศกึษาคร	ูพบวา่	ทกุประเทศมหีลกัการสำาคญัรว่มกนั	คอื	เลอืกผูเ้รยีน 
ทีผ่ลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงู	ทีส่ำาคญัทกุประเทศผูส้มคัรตอ้งตดัสนิใจแตแ่รกวา่จะเปน็ครรูะดบัประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษา	ในสิงคโปร์กระทรวงศึกษาธิการจะให้ผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ใน	3	อันดับแรกของ
กลุม่ทีจ่บมธัยมศกึษาตอนปลายเท่านัน้ท่ีมสีทิธสิมคัร	สว่นเกาหลใีต้ผูท้ีต้่องการจะเปน็ครปูระถมศกึษา 
จะต้องอยู่ในร้อยละ	5	แรก	ร่วมกับผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการระดับวิทยาลัย	(College	
Scholastic	 Ability	 Test	 :	 CSAT)	 นอกจากนี้	 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครู	 แต่ละประเทศ
มีกระบวนการค่อนข้างเข้มงวด	 นอกจากจะรับเข้าโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว	 ยังใส่ใจ 

ในคุณลักษณะอื่นๆ	ด้วย	โดยฟินแลนด์ให้ความสำาคัญ
กับทักษะด้านปฏิสัมพันธ์เป็นเลิศ	 และความพร้อม 
ที่จะอุทิศตนให้กับวิชาชีพครู	 ส่วนสิงคโปร์เป็นการ
คัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกของสถาบัน 
การศึกษาแห่งชาติ 	 (NIE) 	 เป็นฐาน	 เมื่อ ผ่าน
กระบวนการเบื้องต้นแล้ว	 จะมาถึงกระบวนการ 
คัดเลือกโดย	 (1)	 การสอบข้อเขียน	 สำาหรับฟินแลนด์	
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะสอบข้อเขียนจากตำาราที่กำาหนด 

ให้ในเรื่องการคิดและการสอน	 เกาหลีใต้ใช้วิธีทดสอบความถนัดทางการสอน	 (2)	 การสังเกต
พฤติกรรม	ในฟินแลนด์จะมีการส่งผู้สมัครเข้าร่วมสถานการณ์จำาลองในโรงเรียนและสังเกตพฤติกรรม 
ด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารแบบต่างๆ	 และเกาหลีใต้จะสังเกตบุคลิกลักษณะ	 (3)	 การสัมภาษณ์	 
ในฟินแลนด์ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจะเข้ารับการสัมภาษณ์และอธิบายเหตุผลของการเลือกมาเป็น 
ครู	แตส่ำาหรบัสงิคโปรค์ณะกรรมการจากกระทรวงศกึษาธกิารรว่มกบัผูท้รงคณุวฒุขิอง	NIE	จะสมัภาษณ	์ 
โดยพิจารณาทักษะการสื่อสาร	ความสนใจในการสอน	เป้าหมายและแรงบันดาลใจ	และความเต็มใจ
ในการเรียนรู้	 สำาหรับในฟินแลนด์	 ผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ 
โดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	ส่วนในสิงคโปร์กระทรวงศึกษาธิการจะจ้างผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
ทันทีก่อนหน้าเข้าเรียนใน	 NIE	 และต้องเข้าร่วมประสบการณ์วิชาชีพครูตามเงื่อนไขของการเรียน 
การสอนของโรงเรียน	(teaching	stint)	ในฐานะครูที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมจนครบตามที่กำาหนดไว้	
	 	 	 5.2.2	การจดัหลกัสตูรและกจิกรรมเพือ่สรา้งครแูหง่ศตวรรษที	่21	โดยมอีงคป์ระกอบ 
ท่ีเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของระบบการผลิต	 ได้แก่	 สถาบันผลิตครู	 รูปแบบการผลิตครู	 หลักสูตร 
การฝึกหัดครู	การจัดการเรียนรู้	และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   5.2.3	 เงื่อนไขเบื้องต้นของผู้ที่จะประกอบอาชีพครู	 ได้แก่	 การมีวุฒิการศึกษาขั้นต้น	 
และใบประกอบวิชาชีพ	 (1)	 ปริญญาตรี	 ในฟินแลนด์ครูเด็กเล็กและระดับก่อนประถมศึกษา 
จะจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์	 สำาหรับในสิงค์โปร์และเกาหลีใต้	 วุฒิการศึกษาขั้นต้นของ 
ผู้เป็นครูคือ	 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร	 4	 ปี	 (2)	 ปริญญาโท	 ในฟินแลนด์ครูที่สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจะต้องจบปริญญาโทครุศาสตร์	 (ปริญญาตรี	 3	 ปีและต่อด้วยปริญญาโท	 2	 ปี)	 สำาหรับ 
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สิ งค โปร์ และ เกาหลี ใ ต้ 	 ก ารศึ กษาต่ อ ระ ดับ 
ปริญญา โทหรื อสู ง ก ว่ า จั ด เป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ ง 
การพัฒนาครู	 (3)	 ใบประกอบวิชาชีพครู	 ผู้ที่จบ 
การศึกษาสายครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
	 	 	 5.2.4	 สถาบันผลิตครู	 ในฟินแลนด์
มีมหาวิทยาลัย	 8	 แห่งที่มีคณะครุศาสตร์	 แต่ละแห่ง 
จะมีหลักสูตรและแนวทางการผลิตครูของตนเอง	
แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการครู 
ของประเทศ	 สิงคโปร์มี	 6	 แห่ง	 ดำาเนินการบริหาร
ตามนโยบายของ	 NIC	 และเกาหลีใต้ 	 จัดโดย
มหาวิทยาลัยทางการศึกษาแห่งชาติ	 11	 แห่ง	 ในจำานวนนี้มีฐานะเป็นเพียงภาควิชาประถมศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยทางการศึกษาของรัฐและของเอกชนอย่างละแห่ง	
	 	 	 5.2.5	 รูปแบบการผลิตครู	 ทั้งสามประเทศมีทั้งลักษณะที่ร่วมกันและที่แตกต่าง
กัน	 (1)	 ลักษณะร่วมของประเทศเหล่านี้ให้ความสำาคัญอย่างสูงกับการผลิตครูที่มีคุณภาพและได้รับ 
การยอมรับจากสังคม	 (2)	 ลักษณะเฉพาะฟินแลนด์	 มีรูปแบบการผลิตที่เสรี	 สถาบันแต่ละแห่งเลือก 
วิธีการของตนเองโดยเน้นไปที่การพัฒนานักศึกษาครูให้มีความคล่องตัว	 มีอิสระที่จะทำางานได้อย่าง 
เต็มที่ตามต้องการ	 ส่วนสิงคโปร์นั้นมีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาโดย	NIE	 เรียกว่ารูปแบบ	 TE21	 ซ่ึงเป็น 
รปูแบบสำาหรบัการเตรยีมครใูหมแ่ละการพฒันาวชิาชพีครู	(ITP-TPD	Model)	พุ่งเปา้ไปยงัการพัฒนา
ปรับปรุง	 ยกระดับ	 และสร้างความเข้มแข็งให้กับครูเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 สำาหรับเกาหลีใต้ 
ไม่ระบุรูปแบบชัดเจนแต่ดำาเนินการภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	
	 	 	 5.2.6	 หลักสูตรการฝึกหัดครู	 มีลักษณะร่วมกัน	 ดังนี้	 (1)	 หลักการของหลักสูตร 
การฝึกหัดครูของทุกประเทศจัดหลักสูตรให้สมดุลกันระหว่างพัฒนาการส่วนตัวกับสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพของผู้เรียน	(2)	องค์ประกอบของหลักสูตรสำาหรับครู	ผู้สมัครเป็นครูในระดับประถมศึกษา 
จะต้องเรียนรู้ใน	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	เนื้อหาความรู้ที่ต้องสอน	(2)	ยุทธศาสตร์การสอน	และสมรรถนะ 
ในการประกอบวิชาชีพครู	 (3)	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 และ	 (4)	 ในกรณีของฟินแลนด์วิทยา 
นิพนธ์ระดับปริญญาโทด้านการศึกษา	 สำาหรับครูระดับมัธยมศึกษาจะมีองค์ประกอบของ 
หลักสูตรคล้ายคลึงกัน	 แต่จะมีวิชาเอกและวิชาโทสำาหรับฟินแลนด์	 และวิชาเอกสำาหรับสิงคโปร์ 
และเกาหลี	 ในส่วนท่ีต่างกันคือ	 หลักสูตรครูมัธยมศึกษาที่เมื่อจบแล้วจะมีตำาแหน่งงานรองรับ 
เพียงร้อยละ	 30	 ของผู้ท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี	 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรน้ีจะได้รับใบประกาศ 
นียบัตรครูเกรด	 2	 หลังจากเข้าเป็นครูได้	 ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระหว่างประจำา 
การเป็นเวลา	 3	 ปี	 จึงได้รับใบประกาศนียบัตรครูเกรด	 1	 ซึ่งมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน	 นอกจากนั้น 
ในเกาหลีใต้ได้กำาหนดให้ผู้ประสงค์จะเป็นครูทั้งสองระดับเม่ือจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว	 
ยังต้องได้รับใบประกาศนียบัตรการสอนตามสภาพจริง	 นอกจากนี้	 ยังมีการแบ่งกลุ่มครูตามหน้าที่เฉพาะ	
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โดยครูแต่ละกลุ่มต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามกลุ่ม	 และทุกกลุ่มต้องได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวง
ศกึษาธกิารซึง่ยงัตอ้งมกีารไตร่ะดบั	เริม่จากระดบัประกาศนียบตัรครูเกรด	2	ระดับประกาศนียบตัรครูเกรด	1	 
	 	 	 5.2.7	 การจัดการเรียนรู้	 ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกหัดครู	
ได้แก่	(1)	การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งวิจัย	ซึ่งเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกวิชา	ในกรณีของ 
ฟินแลนด์นักศึกษาครูจะต้องทำาวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา	 (2)	 ให้ความสำาคัญกับความรู้ลึก 
ในเนื้อหาวิชาที่ต้องสอน	 โดยเฉพาะการสอนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งครูจะสอนตามวิชาเอกหรือ 
วิชาโท	 (3)	 เชื่อมโยงทฤษฎี-ปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง	 ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ	 การวิจัยฐานโรงเรียน	 และการไตร่ตรองสะท้อนคิด	 (4)	 ให้ความสำาคัญ 
กับการประเมินเพื่อสามารถรวบรวม	สะท้อน	จัดระบบ	ป้อนกลับ	และทบทวนเพื่อการพัฒนา	
   	 	 ลักษณะเฉพาะท่ีพบในสิงคโปร์	 ประการแรก	 นักศึกษาครูต้องสอบแบบ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนทุกระดับ	 และประการท่ีสอง	 ใช้หลักของการจัดการความรู้โดยการกลั่นกรองส่วนที่ 
เป็นแกนหลักสำาคัญที่ต้องรักษาไว้	 ปรับและจัดเก็บความรู้ส่วนเนื้อหาที่ต้องให้ทันสมัย	 รวบรวม 
แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศจากครูจำานวนหนึ่งเพื่อแปลมาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อแพร่ขยาย
	 	 	 5.2.8	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญอีกประการหนึ่งของ 
การฝกึหดัคร	ูลกัษณะรว่มท่ีสำาคญั	ไดแ้ก	่(1)	แบ่งการฝกึเปน็ระยะ	(2)	กระบวนการฝกึเปน็การเชือ่มโยง 
ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ	 โดยมีครูชำานาญการในโรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์เป็นคู่คิดและชี้แนะ	 
(3)	 การประเมินผลจะประเมินด้วยกลุ่มผู้ประเมิน	 ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์	 อาจารย์ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	 และอาจารย์ผู้สอน	 (4)	 หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องผ่านเกณฑ์ 
การคัดเลือกว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ทั้งนี้	 หน่วยฝึกกับ 
คณะครุศาสตร์ต้องทำางานร่วมกันตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    	 สำาหรับลักษณะเฉพาะของสิงคโปร์	 หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะเป็น
โรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีหลักสูตรและการปฏิบัติงานต่างๆ	 เหมือนโรงเรียน
รัฐบาล	แต่ถูกคาดหวังให้ร่วมวิจัยและพัฒนาบทบาทในความร่วมมือระหว่างโรงเรียน	โดยสามารถให้ 
ข้อเสนอแนะเรื่องบทเรียนและการออกแบบหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ	 ให้กับนักศึกษา	 ยิ่งไปกว่านั้น 
โรงเรียนเหล่าน้ียังมีครูท่ีเตรียมมาอย่างดีในการทำาหน้าที่นิเทศ	 พัฒนาวิชาชีพครูและยุทธศาสตร์ 
การประเมินผล	 นักศึกษาครูจะได้เรียนรู้โดยตรงจากชั้นเรียน	 ครูพี่เลี้ยงหรือคู่คิดในโรงเรียน 
ทำาให้นักศึกษาครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่คิด	 และระหว่างเพื่อนกันเองในการเรียนรู้ 
ตามโปรแกรมตามประเด็นที่เกิดขึ้น	 ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการกระตุ้นให้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา
ต่างชาติ	 โดยอาจใช้การเดินทางไปศึกษาดูงานหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย	 เพื่อช่วยให้เปิดรับประเด็นปัญหาของโลก	 ยกระดับความเข้าใจของตนเองที่มีต่อ 
ข้อท้าทายร่วม	และให้ความสนใจไปยังประเด็นข้ามวัฒนธรรมและข้ามประเทศอีกด้วย
	 	 	 	 	 ในสว่นของเกาหลใีต	้การฝกึประสบการณว์ชิาชพีครขูองครรูะดับประถมศกึษา 
จะแตกต่างออกไปจากครูมัธยมศึกษา	ในระดับประถมศึกษาจะมีโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ที่หลากหลายและเป็นระบบกว่าการฝึกของครูระดับมัธยมศึกษา	 ครูประถมศึกษาจะต้องเข้าร่วม 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูซำ้าๆ	 ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่	 โดยใช้เวลาคร้ังละ	 6-9	 สัปดาห์	 นักศึกษา 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลายประเภท	 เช่น	 สังเกตการสอนในชั้นเรียน	 และงานบริหารจัดการต่างๆ	 
สำาหรับในระดับมัธยมศึกษาโปรแกรมการฝึกมีความแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย	 
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่	 12	 ของกฎหมายว่าด้วยการมอบประกาศนียบัตรครู	 อย่างไรก็ตาม 
มีข้อวิพากษ์ว่าแม้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะถือว่าสำาคัญ	 แต่การที่ความต้องการครู 
มัธยมศึกษามีจำานวนตำ่ากว่าปริมาณที่ผลิตมาในแต่ละปี	 ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการปรับ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เข้มข้นขึ้นเนื่องจากมองว่าเป็นการเสียเวลา	 เนื่องจากจบไปแล้ว 
ส่วนใหญ่หางานทำาไม่ได้	
	 	 5.3	การเข้าสู่วิชาชีพครู
	 	 	 การศึกษาลักษณะร่วมที่โดดเด่นของการเข้าสู่วิชาชีพครูของท้ังสามประเทศ	 จำาแนก
ตามประเด็นดังนี้	 การเข้าเป็นครู	 ภาระงานครู	 การ
ประเมินครู	และเส้นทางวิชาชีพครู
	 	 	 5.3.1	การเขา้เปน็คร	ูสำาหรบัการบรรจุ 
เข้าเป็นครูนั้นแต่ละประเทศมีวิธีการแตกต่างกัน	 
ดังนี้	 (1)	 บรรจุเป็นครูทันทีเมื่อจบการศึกษาตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของสิงคโปร์	 
(2)	 การพิจารณาจ้างครูในท้องถิ่น	 พบในฟินแลนด์	 
เนื่องจากการกระจายอำานาจในการบริหารจัดการ	 ตำาแหน่งการสอนจะถูกบรรจุและแต่งตั้งด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการทางการศึกษา	 ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของเทศบาลที่โรงเรียนนั้น 
ตั้งอยู่	 ดังนั้น	 ผู้บริหาร	 คณะผู้บริหารโรงเรียน	 และคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละท้องถ่ิน 
จะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจในเรื่องการจ้างครู	 และ	 (3)	 การจัดสอบบรรจุแต่งตั้ง	 ครูเกาหลีใต้จำาเป็น 
ตอ้งผา่นการทดสอบระดบัประเทศ	ซึง่เนือ้หาการสอบโดยรวมคอื	แบบทดสอบชนดิเขยีนตอบ	คำาถาม 
เก่ียวกับการศึกษา	 30	 คะแนน	 และคำาถามเกี่ยวกับวิชาเอก	 70	 คะแนน	 การทดสอบส่วนนี้ช่วย 
คัดกรองผู้สมัครจนเหลือร้อยละ	 120	 ของจำานวนที่ต้องการ	 จากนั้นจึงทำาการทดสอบโดยการเขียน 
เรียงความ	 และการสัมภาษณ์อย่างสั้นๆ	 เมื่อผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงถือว่ามีคุณสมบัติ 
พอที่จะถูกบรรจุแต่งตั้งเป็นครู	
	 	 	 5.3.2	ภาระงานครู	ทั้งสามประเทศมีภาระงานหลักที่ครูพึงทำาคล้ายกัน	ประกอบด้วย	
(1)	การจัดการเรียนการสอน	ซึ่งประกอบด้วย	การเตรียมการสอน	การสอน	และการจัดการชั้นเรียน	
(2)	การทำางานที่เกี่ยวข้องกับระเบียนและเอกสารชั้นเรียน	(3)	การดูแลความประพฤติผู้เรียน	และ	(4)	
การประเมินผู้เรยีน	ซึง่ถอืเปน็ภาระงานหลกัปกต	ิอยา่งไรกต็าม	ครยูงัอาจตอ้งทำางานตามโครงการของ
โรงเรียนและการทำางานร่วมกับชุมชน	
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	 	 	 	 	 ลักษณะเด่นเฉพาะประเทศ	 สำาหรับครูฟินแลนด์จะต้องวางแผนการทำางาน 
ร่วมกับเพื่อนครูสัปดาห์ละ	 2	 ชั่วโมง	 และใช้เวลาสอนผู้เรียนน้อยกว่าครูชาติอื่นๆ	 เวลาที่เหลือ 
จะใช้ไปในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติการต่างๆ	 ในชั้นเรียน	 รวมถึงการทำางาน 
ร่วมกับชุมชนซึ่งมักเป็นการทำาแบบอาสาและสมัครใจ	 มีจำานวนชั่วโมงภาระงานใกล้เคียงกัน	 และ 
ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ	สำาหรับสิงคโปร์	นอกจากงานประจำาแล้วครูของสิงคโปร์ต้องรับภาระเป็นคู่คิด 
สำาหรบัครใูหมอ่กีดว้ย	สว่นเกาหลใีตไ้ดภ้าพรวมวา่ภาระครนูัน้หนกัมาก	เพราะจะต้องปรบัตัวใหเ้ขา้กบั 
ความต้องการของผู้ปกครองซึ่งให้ความสนใจกับความสำาเร็จของการศึกษาของเด็กในระดับสูง
	 	 	 5.3.3	 การประเมินครูและเส้นทางวิชาชีพครู	 ฟินแลนด์ไม่มีการประเมินครูในด้านนี้ 
อย่างเป็นทางการ	 ครูจะได้รับผลป้อนกลับจากครูใหญ่หรือคณะทำางานของโรงเรียน	 โดยพิจารณา 
จากการช่วยเหลือเด็กทุกคนในความรับผิดชอบของตนให้ก้าวหน้าและเติบโตโดยองค์รวม	 เป็นท่ี 
น่าสังเกตว่าด้วยระบบการเตรียมครูที่แข็งแกร่งมาก	 จึงทำาให้ครูมีสมรรถนะสูงในทุกด้าน	 แม้กับ 
ด้านที่ประเมินยากเช่นจริยธรรม	 ในสิงคโปร์และเกาหลีใต้จะมีระบบการประเมินครูท่ีชัดเจน	 
และตามมาด้วยการจัดเกรด	การให้รางวัล	และการลงโทษตามสมรรถนะที่ได้จากการประเมิน	
	 	 	 	 	 สำาหรับเส้นทางวิชาชีพครูของครูทั้งสามประเทศ	 ที่เหมือนกัน	 ได้แก่	 การเป็น 
ผู้สอนและเป็นผู้บริหาร	แต่สิงคโปร์จัดแยกไว้	3	สาย	อย่างชัดเจน	คือ	(1)	สายผู้สอน	(2)	สายผู้บริหาร	
และ	 (3)	 สายผู้ชำานาญการ	 โดยทั้ง	 3	 สายมีความยืดหยุ่นสามารถข้ามกลับไป-มาได้	 อย่างไรก็ตาม	
ฟินแลนด์จะโดดเด่นที่สุดในด้านของสายการสอน	 เนื่องจากครูเป็นวิชาชีพที่มีอิสระในการทำางานได้
เต็มตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง	 ขณะที่เกาหลีใต้ให้ความสำาคัญกับตำาแหน่งผู้บริหารเพราะสังคม
ให้การยอมรับสูง
	 	 5.4	การพัฒนาวิชาชีพครู
	 	 	 ทั้งสามประเทศมีการพัฒนา 
วิชาชีพครูที่เหมือนกัน	 คือ	 ได้จัดสรรเวลาและ 
งบประมาณให้กับการพัฒนาวิชาชีพครูแต่ 
ด้วยวิธีการที่ต่างกัน	 วิธีแรก	 เป็นรูปแบบของ 
ฟินแลนด์	 การพัฒนาค่อนข้างเป็นอิสระ	 เน้น
การพัฒนาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ของตน	 และการเข้าร่วมโครงการระดับใหญ่ 
ในท้องถิ่น	 ไม่เน้นการศึกษาต่อเพราะครูทุกคน 
จบการศึกษาระดับปริญญาโท	 เดิมการบริหารจัดการหลักอยู่ในระดับท้องถิ่น	 และรัฐเริ่มสนับสนุน 
งบประมาณส่วนหนึ่งมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 2010	 และวิธีที่สอง	 รูปแบบของสิงคโปร์และเกาหลีใต้	 
การพัฒนาเป็นระบบท่ีข้ึนอยู่กับรัฐบาลส่วนกลาง	 ซึ่งจัดการพัฒนาระหว่างประจำาการ	 การเรียน 
/สัมมนาผ่าน	online	และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยรัฐจัดทุนสนับสนุน
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ผลก�รวเิคร�ะหเ์ปรยีบเทยีบระหว�่งกลุม่ประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิกบัประเทศไทย

	 	 	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศที่นำาเสนอก่อน
หน้านี้	 เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงของประเทศไทย	ทำาให้เห็นความสอดคล้องและช่องห่างหรือความ
แตกต่างระหว่างประเทศเหล่านั้นกับประเทศไทย	มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้	 (แสดงตารางเปรียบเทียบ
ในภาคผนวก)	

   1. ระบบบริห�รก�รศึกษ�

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ระบุว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยยึดหลักความเป็นเอกภาพ
เชิ งนโยบาย	 ซึ่ งถู กกำ าหนดขึ้ น โดยส่ วนกลาง
คือกระทรวงศึกษา ธิการ	 แต่กระจายอำ านาจ 
ตั ดสิ น ใจ ในการ เลื อกวิ ธี ปฏิ บั ติ ท่ี หลากหลาย
ตามอำานาจหน้าท่ีของหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่มีความลดหลั่นจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สู่สถานศึกษา	 นอกจากนั้นยั ง เ ปิดโอกาสการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับกระทรวง 
มหาดไทย	 โดยลดหลั่นจากระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สถานศึกษาในสังกัด	 และ 
ทุกสั ง กัดใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นกลไกกำ ากับความเป็น เอกภาพเชิ งนโยบายและ 
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน	 ซึ่งหากเปรียบเทียบนโยบายที่กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังกล่าว	 จะมีความใกล้ เคียงกับการปฏิบั ติของประเทศฟินแลนด์	 แต่หากเปรียบเทียบ 
ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติ	 กลับพบว่ายังไม่สามารถทำาตามนโยบายที่กำาหนดได้เนื่องจาก 
หน่วยงานปฏิบัติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขาดศักยภาพและความพร้อม	 (สำานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2556)	 และมีแนวโน้มของการปฏิบัติแบบรวมศูนย์ไว้ที่ 
ส่วนกลาง	(ประภาภัทร	นิยม,	2558	อ้างถึงใน	สุพินดา	ณ	มหาไชย	และ	ชุลีพร	อร่ามเนตร,	2558)

   2. หลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 	 	 หากเปรยีบเทียบหลกัการพืน้ฐานของการจดัการศกึษาระหวา่งประเทศไทยกบักลุม่
ประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิในมติดิา้นคณุภาพการศกึษา	ความท่ัวถึงและความเท่าเทียม	การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	และการใช้เทคโนโลยีประกอบและสนับสนุนการเรียนรู้	พบว่าประเทศไทยมีความเหมือน	
และช่องห่างจากประเทศเหล่านั้น	ดังนี้
	 	 	 	 2.1	 คุณภาพการศึกษา	 ประเทศไทยมองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 5	 ด้าน	 
คือ	 ด้านคุณภาพผู้เรียน	 ด้านการจัดการศึกษา	 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 ด้านอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษา	 และด้านมาตรการส่งเสริม	 แต่ละด้านถูกกำาหนดเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัด 
สำาหรับการติดตามประเมินโดย	 สมศ.	 มีสาระโดยสังเขปคือ	 (1)	 ด้านคุณภาพผู้เรียน	 ระบุคุณภาพ	 
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5	 ด้ านที่ ผู้ เ รียนพึ งมี 	 คือ 	 สุขภาพกาย	 และ
สุขภาพจิตที่ดี	 มีคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์	 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 
ใ ฝ่ เ รี ย น รู้ 	 แ ละพัฒนาตน เอ งอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง	 
ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ	สร้างสรรค์- 
ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาอย่างมีสติและใช้ เหตุผล	 
และมีความรู้และทักษะท่ีจำา เป็นตามหลักสูตร	 

(2)	 ด้านการจัดการศึกษาท่ีท้ังครู	 ผู้บริหาร	 กรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ร่วมมือ 
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร	 การจัดสภาพแวดล้อม	 และการ 
บริการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญ	 และมีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน	 (3)	 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 	 โดยสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษา	 และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	 (4)	 ด้านอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา	 ที่ระบุเป็นวิสัยทัศน์	 ปรัชญา	 และจุดเน้นของสถานศึกษา	 และ	 (5)	 ด้านมาตรการ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุนโยบายจุดเน้น	 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา	 เพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น	 โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ	 
(สมศ.	 2554)	 หากเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของไทยกับของประเทศที่เป็นเลิศพบความคล้าย	 
คือ	 คุณภาพของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนด้วยการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ	 จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย	 สร้างบรรยากาศแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	มีระบบประกันคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วถึง
	 	 	 	 2.2	 ความทั่วถึง	 และความเท่าเทียม	 ประเทศไทยกำาหนดนโยบายท่ีสร้างความ 
ท่ัวถึงและเท่าเทียมทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน	 ได้แก่	 (1)	 การจัดการศึกษา	 3	 รูปแบบที่สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนระหว่างกันได้	 ได้แก่	 การศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษา
ตามอัธยาศัย	 ทั้งนี้	 เพื่อตอบสนองความแตกต่างด้านความพร้อมในการศึกษาของผู้เรียน	 3	 กลุ่ม	 
(2)	การจัดการศึกษาแบบให้เปล่าสำาหรับการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	(3)	ระบบประกันคุณภาพภายใน	
และการประเมินคุณภาพภายนอก	 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นเลิศ	พบข้อสังเกตบางประการกล่าวคือ	 (1)	ความชัดเจน
ของการจัดการศึกษาทีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ	เชน่	สงิคโปรแ์ละฟนิแลนดส์ามารถจดั 
การศึกษาให้เดก็แตล่ะคนมฐีานทีแ่ขง็แกรง่ตอ่การเรยีนรูต้ามทีต่นเองสนใจ	และ	(2)	ความไมเ่สมอภาค 
อย่างแท้จริงของโรงเรียนในประเทศไทยที่มีทำาเลที่ตั้งต่างกัน	เช่น	ในเมือง	ปริมณฑล	และชนบท	
	 	 	 	 2.3	การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติของประเทศไทย	คอื	
การจัดระบบการศึกษา	3	รูปแบบ	คือ	การศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	อย่างไรก็ตาม	 
ยังต้องมีปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสามรูปแบบให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 คือ	 แหล่งเรียนรู้ 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา	และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยรองรับการใช้ประโยชน์	ซึ่งประเด็นนี้
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ประเทศไทยยงัหา่งไกลมากเมือ่เทยีบกบัประเทศทีเ่ปน็เลิศทัง้สามประเทศทีส่ามารถใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนี้ของประเทศได้เป็นอย่างดี	 มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ที่ฝึกประชากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เช่น	 ฟินแลนด์	 อีกทั้งมีความสามารถด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 สามารถใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	 และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสาร	เช่นเดียวกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์	
	 	 	 	 2.4	การใช้เทคโนโลยปีระกอบและสนบัสนนุการเรยีนรู	้การปฏบิตัขิองประเทศไทย
อยูใ่นขัน้การศกึษาแนวทาง	และทดลองปฏบิตัใินระดับสถานศกึษา	แต่ยงัไมค่รอบคลุมถึงระดับครัวเรือน	 
ซึ่งต่างจากประเทศเกาหลีใต้ท่ีมีวิธีปฏิบัติด้านนี้อย่างชัดเจน	 ตั้งแต่การกำาหนดนโยบายระดับชาติ 
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีการปฏิบัติอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ด้านดิจิตอล	 (digital	 literacy)	 การพัฒนาระบบ 
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน	 และสามารถเข้าถึงได้จากที่พักอาศัย	 และที่
สำาคัญคือ	มีการพัฒนาองค์ความรู้ป้อนเข้าสู่ระบบการค้นคว้า	เช่น	ตำาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น

   3. ก�รศึกษ�ปฐมวัย

	 	 	 	 ประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ
ทั้งสามประเทศ	 และประเทศไทยต่างกำาหนดให้ 
การศึกษาปฐมวัย	 คือการศึกษาท่ีจัดให้กับผู้เรียน
ก่อนอายุ 	 6	 ปี 	 โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ผู้ รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษาโดยการมี  
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 แต่พบว่า	 ยังมีช่องห่างที่เป็น 
ประเด็นในการเรียนรู้ของไทย	ดังนี้
	 	 3.1	การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงการศกึษา 
ระดับนี้	 มีการปฏิบัติที่สอดคล้องและแตกต่างจากประเทศที่ปฏิบัติเป็นเลิศทั้งสามประเทศ	 ดังนี้	 
(1)	สร้างทางเลือกให้กับผู้มีความพร้อมต่างกันโดยมีระบบการจัดเป็นสามรูปแบบ	ได้แก่	ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก	สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนอนุบาล	โรงเรียนเด็กเล็ก-ปฐมวัย	สังกัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร	(2)	เป็นการศกึษานอกภาคบังคบัทีม่สีถานศกึษาจดัแบบใหเ้ปลา่	และแบบเสยีคา่ธรรมเนยีม
การเล่าเรียนเอง	 ทั้งนี้	 ตามความพร้อมของผู้ปกครอง	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าการศึกษาระดับนี้ยังมี 
จุดต่างที่ควรเรียนรู้จากประเทศท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ	 ได้แก่	 (1)	 การสร้างทางเลือกของการจัดการศึกษา 
ที่หลากหลาย	และสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ปกครองที่มีพื้นฐานภูมิหลังต่างกัน
ค่อนข้างมาก	 (2)	 ยังไม่มีการตอบสนองความต้องการด้านความรู้ในการจัดการศึกษาระดับนี้ให้กับ 
ผู้ปกครอง	 จึงทำาให้ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง	 ดังนั้น	 ภาระรับผิดชอบจึงเป็นของสถานศึกษา
ค่อนข้างเต็มร้อย	
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	 	 	 	 3.2	การจดัประสบการณเ์พือ่สง่เสรมิพฒันาการตามหลกัสตูร	ประเทศไทยกำาหนด
ให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พ.ศ.	2546	ที่มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามวัยทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ
อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรของฟินแลนด์	 แต่ขาดจุดเน้นการพัฒนา
เพื่อสร้างประชากรที่มีจิตใจพร้อมเป็นพลเมืองของประเทศและพลโลก	เช่น	เกาหลีใต้	และสิงคโปร์	
	 	 	 	 3.3	 การวางแผนหลักสูตรให้บรรลุผลลัพธ์ที่กำาหนด	 สำาหรับประเทศไทยกำาหนด
คณุภาพผูเ้รยีนระดบันีต้ามหลกัสตูรทีก่ำาหนดไว	้แตพ่บวา่ยงัมจีดุตา่งจากประเทศทีป่ฏบิตัเิปน็เลศิ	ไดแ้ก	่
(1)	ขาดผลลพัธท์ีแ่สดงลกัษณะของผูเ้รยีนดา้นกระบวนการคดิเชิงเหตผุล	การทำางานเป็นทมี	ความรกั 
ต่อชาติ	 บุคคลอื่น	 และเพื่อนบ้าน	 (2)	 ความจริงจังต่อการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัย	(3)	การพัฒนาคู่มือสำาหรับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	

   4. ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 	 ประเทศที่ปฏิบัติเป็นเลิศทั้งสามประเทศกับประเทศไทยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้วยระบบเดียวกันคือ	ชั้นประถมศึกษา	6	ปี	(อายุ	7-12	ปี)	มัธยมศึกษาตอนต้น	3	ปี	(อายุ	13-15	ปี)	 
และชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	3	ป	ี(อาย	ุ16-18	ป)ี	หนว่ยงานหลักท่ีรับผิดชอบจัดการศกึษาคอื	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายทางการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 
	 	 	 	 4.1	เป้าหมายการจดัการศกึษาของประเทศไทย	มคีวามสอดคลอ้งกบักลุม่ประเทศ
ที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 ทั้งนี้	 ตามข้อกำาหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
จดุเนน้ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ท่ีระบคุณุภาพของผู้จบการศกึษา
ระดับประถมศึกษา	มีเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรม	
จรยิธรรม	ความรู	้และความสามารถขัน้พืน้ฐาน	โดยเนน้การอา่นออก	เขยีนได	้คดิเลขเปน็	มทีกัษะชวีติ	
และสามารถแกป้ญัหาได	้ขณะท่ีผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มจีดุเนน้ใหผู้เ้รยีนไดส้ำารวจความถนดั
ของตนเอง	เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้น
เพือ่เพิม่พนูความรู	้และทักษะดา้นวิชาการและวิชาชีพ	วทิยาการ	เทคโนโลย	ีทกัษะกระบวนการคดิขัน้สงู	 
ความเป็นผู้นำา	และผู้ให้บริการชุมชนด้านต่างๆ	สามารถพัฒนาตนและประเทศได้ตามบทบาทของตน	
	 	 	 	 4.2	 หลักสูตรของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 พบความ
สอดคล้องกันด้านสาระการเรียนรู้วิชาหลัก	 8	 กลุ่มสาระ	 ทักษะหรือสมรรถนะที่สำาคัญแห่งศตวรรษ 
ที่	 21	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีให้ความสำาคัญกับการใฝ่เรียนรู้	 ความซื่อสัตย์	 ประชาธิปไตย	
ความเป็นพลเมืองที่รักชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่ามีช่องห่างของการ
ปฏิบัติคือ	 (1)	 โครงสร้างเวลาเรียนของไทยที่มีการจัดชั่วโมงเรียนตามตารางการเรียนรู้แต่ละวัน 
ค่อนข้างมาก	 ขณะที่วิธีจัดการเรียนรู้ให้ยึดรูปแบบบูรณาการ	 เรียนรู้จากการปฏิบัติ	 และการค้นคว้า 
ความรู้เชิงลึกด้วยตนเอง	 ซึ่งต้องการเวลาเพื่อจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 เช่น
เดียวกับประเทศฟินแลนด์	 (2)	 การมีหลักสูตรเฉพาะทางสำาหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทาง 
การเรียนรู้	 (literacy)	 เฉพาะทาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และการเรียนรู้ระดับสากล	 เช่นเดียวกับจุดเน้นของประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้	 และ	 (3)	 การ
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กำาหนดให้มีหลักสูตรสำาหรับพัฒนาผู้เรียนที่มีความเก่ง 
เฉพาะด้านตามจุดเน้นการพัฒนาระดับประเทศ	 เช่น	 
ประเทศเกาหลีใต้	 ขณะที่ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการ
เฉพาะพื้นที่	
	 	 	 	 4.3	 การจัดการเรียนรู้	 ประเทศไทย
ได้กำาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างชัดเจนให้จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 การจัด 
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ	และยดึหลกัการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของบลมู	ซึง่พบวา่ 
มีแนวทางไม่ต่างจากประเทศทั้งสาม	 แต่พบความต่างที่ความสามารถปฏิบัติจริง	 ซึ่งพบว่ามีปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค	 เช่น	 เวลาเรียนต่อวันที่แน่น	 เป็นที่มาของนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้	 เพ่ือให้ 
ผู้เรียนมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์	 และเรียนรู้จากการลงมือทำา	 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา 
การเรียนรู้มากกว่าบูรณาการเนื้อหา	 ทักษะแห่งศตวรรษ	 และสาระท้องถิ่น	 เพื่อมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน	 อีกทั้งยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบและสนับสนุนการเรียนรู้ได้ 
เช่นเดียวกับประเทศทั้งสาม
	 	 	 	 การประเมนิผลการเรยีนรู	้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานระบใุหม้กีาร
ประเมนิระดบัสถานศกึษา	มวีธิปีฏบิตัสิองแนวทาง	คอื	การประเมนิแบบกา้วหนา้ตามหลักการประเมนิ
ตามสภาพจริง	 (authentic	 assessment)	 เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับสู่กระบวนการ
พฒันาผูเ้รยีนอยา่งตอ่เนือ่ง	และการประเมนิแบบสรปุรวม	(summative	assessment)	ใหค้รอบคลมุ
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั	และสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรเพือ่ตดัสนิผลการเรยีน	และเปน็ขอ้มลูสารสนเทศ
ปอ้นเขา้สูร่ะบบการประกนัคณุภาพภายใน	อยา่งไรกต็าม	มรีะบบการประเมนิการศกึษาทีจั่ดทำาเหนอื
ระดับสถานศึกษา	ได้แก่	การทดสอบความสามารถในการอ่าน	คิด	วิเคราะห์	และเขียน	โดยสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำากับติดตามคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร	และการประเมินระดับประเทศ	
เช่น	การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน	หรือ	O-NET	เพื่อกำากับติดตามคุณภาพมาตรฐาน
ของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น	 และใช้เป็นสารสนเทศประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ	 อย่างไรก็ตาม	 
พบว่ายังมีช่องห่างของการปฏิบัติเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความโดดเด่นด้านนี้	 กล่าวคือ	 
(1)	ยงัไมม่กีารกำาหนดปรชัญาการประเมนิ	และการใชผ้ลการประเมนิเพ่ือวางตัวผู้เรียนในการศกึษาต่อ 
ในระดับถัดไป	 (2)	 ยังไม่สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ในการกำากับ	 และป้อนกลับ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ	 สู่มาตรฐานการศึกษาที่เทียบเคียงได้กับคุณภาพระดับโลก	 เช่น	 ผลการ
ประเมิน	 PISA	 และ	 (3)	 การปรับคุณภาพมาตรฐานการทดสอบระดับชาติให้สามารถประเมินทักษะ 
แห่งศตวรรษที่	21	และหรือเป็นแบบทดสอบที่เทียบเคียงได้กับแบบทดสอบ	PISA	
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   5. ก�รฝึกหัดครู

	 	 	 	 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดา้นการฝกึหดัครรูะหวา่งประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิ	
กับประเทศไทย	พบความสอดคล้องและช่องห่างของการปฏิบัติ	ตามประเด็นสำาคัญต่อไปนี้	
	 	 	 	 5.1	ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครู
	 	 	 	 	 	 ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครูไทยมีความสอดคล้องกับประเทศทั้งสาม	 คือ 
	(1)	การยกยอ่งเกียรต	ิศกัดิศ์รคีวามเปน็คร	ู(2)	เชือ่มัน่วา่คณุภาพการศกึษาทกุระดบัขึน้อยูก่บัคณุภาพ 
ของครู	 สังคมไทยมอบภาระที่หนักให้กับครูในการพัฒนาบุตรหลานทางปัญญา	 และนำาพาความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิต	 แต่พบความต่างคือ	 (1)	 อาชีพครูไม่เป็นท่ีนิยมของเยาวชนท่ีจะเลือก 
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก	 (2)	 อัตราเงินเดือนของครูไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นๆ	 
เมื่อเทียบกับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยกัน	และ	(3)	หลักสูตรปริญญาบัณฑิต	หรือหลักสูตร
การฝึกหัดครูต้องใช้เวลาศึกษา	5	ปี	ซึ่งนานกว่าหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชาชีพ
	 	 	 	 5.2		การผลิตครูก่อนประจำาการ
	 	 	 	 	 	 5.2.1	การคัดเลือกนักศึกษาครู	ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าอาชีพครูไม่เป็นที่นิยม
ของเยาวชนไทย	 ดังนั้น	 ผู้สมัครเข้าศึกษาจึงไม่ใช่นักเรียนที่มีผลการเรียนชั้นนำาของกลุ่ม	 (cohort)	
ระบบการคัดเลือกจึงไม่เข้มงวด	 และมักข้ึนอยู่กับสถาบันที่จัดการศึกษา	 แต่วิธีคัดเลือกที่นิยม	 คือ	 
การทดสอบด้านความสามารถทางพื้นฐานการศึกษา	ความรู้เฉพาะสาขาวิชาเอก	การสัมภาษณ์พร้อม
กับการสังเกตบุคลิกภาพความเป็นครู	
	 	 	 	 	 	 5.2.2	 การจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างครูแห่งศตวรรษที่	 21	 สำาหรับ
ประเทศไทยได้กำาหนดให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ	 6	 ประการของครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	 
โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กล่าวคือ	ครูต้องมีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา 
ทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 ได้	 นอกจากนี้	 นักศึกษาครูต้องมีทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 ในตนเอง	 
(ความก้าวหน้าอุดมศึกษาไทย,	 2554;	 พิณสุดา	 สิริธรังษี,	 2557)	 ดังนั้น	 เนื้อหาของหลักสูตร 
ผลิตครูแต่ละสถาบันต้องแสดงถึงการพัฒนานักศึกษาครูในเรื่องนี้ 	 อย่างไรก็ตาม	 ยังขาดกลไก 
การขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	 และอย่างมีประสิทธิภาพเช่นแบบปฏิบัติ 
ของประเทศสิงคโปร์	
	 	 	 	 	 	 5.2.3	เงือ่นไขเบ้ืองตน้ของการประกอบวชิาชพีครใูนประเทศไทย	ผูท้ีจ่ะสามารถ 
สมัครรับการคัดเลือกเป็นครู	 มีเงื่อนไขท่ีต้องผ่าน	 ได้แก่	 (1)	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา 
วิชาเอกที่สอดคล้องกับสาระวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 
(2)	 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ
แล้วเง่ือนไขคลายคลึงกัน	 แต่ช่องห่างคือ	 วุฒิการศึกษาขั้นตำ่าของครูในฟินแลนด์คือปริญญาโท	 
ขณะที่ประเทศไทย	สิงคโปร์	และเกาหลีใต้	เป็นทางเลือกการพัฒนาตนเองของครู	
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	 	 	 	 	 5.2.4	 สถาบันผลิตครู	 หากนับ 
จำานวนสถาบันท่ีทำาหน้าท่ีผลิตครู	 ประเทศไทยมีถึง	 
77	 แห่ง	 ซึ่งมากกว่าประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติเป็น
เลิศทั้งสามแห่ง	 อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมี 
พันธกิจการก่อตั้งเพื่อทำาหน้าท่ีผลิตครู	 จำานวน	
40	 แห่ง	 ที่เหลือมีฐานะเป็นคณะวิชา	 ภาควิชา	 ท่ี 
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ	 แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไป	
ก็จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากหลักสูตรฝึกหัดครู	 ต่างจากบางประเทศ 
ที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	เช่น	เกาหลีใต้ที่มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ทำาหน้าที่ผลิต	ศึกษาวิจัย	และพัฒนา
วิชาชีพครูโดยเฉพาะ
	 	 	 	 	 5.2.5	 รูปแบบการผลิตครู	 ประเทศไทยการผลิตครูสอนระดับปฐมวัย	 
ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 ไม่แยกชนิดของสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 ประเทศ
เกาหลีใต้	 แต่ใช้วิธีแยกเป็นสาขาวิชาเอกในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 
รูปแบบที่จัดก็ถูกกำากับโดยคุรุสภาและสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ตามเงื่อนไข 
การรับรองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู	 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 (มคอ.)	 
ตามลำาดับ	 ต่างจากฟินแลนด์ที่เปิดเสรีให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิต	 และสิงคโปร์ที่มีเป้าหมาย 
การผลิตครูแห่งศตวรรษที่	21	อย่างชัดเจน	
	 	 	 	 	 5.2.6	 หลักสูตรการฝึกหัดครู	 เน้นผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครูที่มีความสามารถ
ทางวิชาการการศึกษาท่ัวไป	 วิชาเฉพาะทางวิชาชีพครู	 และวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาเอก	 รวมทั้ง 
การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นครู	 และพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจากการฝึกงานครู 
ในโรงเรียนตามสถานการณ์จริง	 ด้วยวิธีการแก้ปัญหาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้	 ความต่าง 
ระหว่างหลักสูตรการฝึกหัดครูระดับปฐมวัย	 ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 แตกต่างกันที่เนื้อหา 
ในหมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียน	 
ซึ่งต่างจากหลักสูตรการฝึกหัดครูของเกาหลีใต้ที่แยกสถาบันจัดหลักสูตรการฝึกหัดครูแต่ละระดับ 
การศึกษา	
	 	 	 	 5.2.7	การจดัการเรยีนรู้	การจดัการเรยีนรูร้ายวชิาตา่งๆ	ในหลกัสตูรการฝกึหดัครู	 
เปิดกว้างสำาหรับคณาจารย์ผู้ทำาหน้าที่สอน	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพรวมของการจัดหน่วยกิตเวลาเรียน	 
ที่แบ่งโครงสร้างเวลาเรียนเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี-การฝึกปฏิบัติ-การค้นคว้าด้วยตนเอง	 เป็นสิ่งที่ 
ชี้นำารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ไม่ต่างกันนัก	นอกจากนี้	นักศึกษาชั้นปีที่	5	ต้องแสดงศักยภาพ 
ของการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 ท้ังนี้	 เป็นไปตามเง่ือนไขของการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู	 ซึ่งหากพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้วแทบไม่แตกต่างกัน	 แต่พบว่ามีช่องห่าง 
ที่เทคนิควิธีของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ	 ได้แก่	 ฝึกการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
อย่างแข็งแกร่ง	การให้ความสำาคัญกับการประเมินเพื่อสามารถรวบรวม	สะท้อน	จัดระบบ	ป้อนกลับ	
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ทบทวน	 และไตร่ตรองสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา	 รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดการ 
ความรู้	 และความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	 เช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์และ 
สงิคโปร	์จงึเทา่กบัวา่นกัศกึษาฝกึหดัครขูองไทยยงัฝกึฝนเครือ่งมอืพฒันาตนและพฒันางานไมเ่พยีงพอ
	 	 	 	 5.2.8	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ประเทศไทยกำาหนดให้รูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	 ตามเงื่อนไขของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำาหนดโดยคุรุสภา	 
และผกูโยงกบัเงือ่นไขการรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร	ูขณะฝกึประสบการณต์อ้งมรีะบบการนเิทศ 
โดยคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิต	 และบุคลากรครูของโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์	 
ความต่างอย่างชัดเจนคือกระบวนการปฏิบัติงานแบบร่วมมือรวมพลัง	 แบบเพ่ือนคู่คิด	 ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับสถาบันผลิตครู	 และร่วมทำาวิจัยเพ่ือพัฒนา 
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์
	 	 	 5.3	การเข้าสู่วิชาชีพ
	 	 	 	 5.3.1	การเขา้เปน็คร	ูผูท้ีจ่ะเปน็ครใูนสถานศกึษาของรฐั	จะตอ้งผา่นการสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการครูซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก	 เนื่องจากอัตราบัณฑิตครูมีมากกว่าจำานวนตำาแหน่งที่
ต้องการบรรจุหลายเท่า	 ผู้ที่สอบผ่านแล้วจะได้รับตำาแหน่งครูผู้ช่วย	 จนกว่าจะทำางานครบเป็นเวลา	
2	 ปี	 และต้องผ่านการประเมินภาคปฏิบัติการโดยคณะกรรมการประเมินในสถานศึกษา	 ผู้ผ่านการ
ประเมินจะได้เลื่อนฐานะเป็นครู	 ค.ศ.1	 และหากต้องการก้าวหน้าในอาชีพทั้งตำาแหน่งและรายได้ที่

เรียกว่า	 “เงินประจำาตำาแหน่ง”	 อย่างก้าวกระโดด
ก็สามารถทำาได้โดยรับการประเมินวิทยฐานะเป็น 
ครูชำานาญการ	 (ครู	 ค.ศ.2)	 ครูชำานาญการพิเศษ	 (ครู	 ค.ศ.
3)	 ครูเชี่ยวชาญ	 (ครู	 ค.ศ.4)	 และครูเชี่ยวชาญพิเศษ	 
(ครู	 ค.ศ.5)	 เช่นเดียวกันกับผู้บริหาร	 สำาหรับรูปแบบ 
ของการคัด เลือกเข้ า เป็นครู ใช้ วิ ธีทดสอบด้วย 
แบบทดสอบปรนัยและการสัมภาษณ์ 	 ซ่ึง เป็น
ช่องห่างให้มีความผิดพลาดที่ เกิดจากการทุจริต 
ใ นก า รสอบ 	 และ ไม่ ส า ม า รถคั ด เ ลื อ กผู้ ที่ มี  

ความเหมาะสมเป็นครู	 (สมพงษ์	 จิตระดับ,	 2558)	 ประเด็นควรเรียนรู้จากประเทศที่มีแบบ 
ปฏิบัติ เป็นเลิศ	 คือ	 การควบคุมปริมาณการผลิตกับปริมาณตำาแหน่งบรรจุให้พอดี	 หรือ 
ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะสามารถผลิตและบรรจุครูคุณภาพ	 นอกจากนี้	 ควรพัฒนาวิธีสอบคัดเลือก 
เพื่อคัดกรองคนคุณภาพ	และลดปัญหาการทุจริต	
	 	 	 	 5.3.2	 ภาระงานครู	 ตามที่ระบุเป็นข้อปฏิบัติตามนโยบายในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	คือ	ปฏิบัติการสอน	 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 การประเมินในระดับสถานศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 งานบริการของโรงเรียน	 และงานสัมพันธ์ชุมชน	 ซ่ึงในสภาพจริงครู 
ยังต้องทำาหน้าที่งานธุรการและงานบริหารตามท่ีได้รับมอบหมาย	 ดังนั้น	 หากคำานวณเวลาที่ครู 
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ต้องใช้เพื่อทำาภาระงานจนครบถ้วน	 จึงไม่มีเวลาราชการเหลือพอจัดสรรเพื่อการทำากิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นทางการเหมือนประเทศฟินแลนด์	 และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา 
ตนเอง	เช่นที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้
	 	 	 	 5.3.3	การประเมนิคร	ูและเส้นทางวชิาชพีครู	ในประเทศไทยเส้นทางความกา้วหน้า
ทางวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษานับว่าชัดเจนมาก	 ไม่ต่างจากประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 
แต่พบว่าระบบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของประเทศไทยที่ยังไม่คงที่	 และมักถูกวิพากษ์ 
ถงึความเชือ่มโยงกบัคณุภาพของผูเ้รยีน	(สมเกยีรติ	ต้ังกจิวานชิย,์	2556)	ต่างจากระบบการประเมนิครู
ของประเทศฟนิแลนด	์ท่ีให้ความสำาคญักบัการประเมนิตามสภาพจรงิของการปฏบิตังิานคร	ูจงึสามารถ
ผูกโยงได้กับคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง
   5.4	 การพัฒนาวิชาชีพครู	 สำาหรับประเทศไทยหน้าที่การพัฒนาครูเป็นของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	 ในลักษณะของการจัดฝึกอบรมนอกสถานศึกษา	 แม้ว่าต่อมา 
จะมีนโยบายพัฒนาครูแบบไม่ดึงครูออกจาก
ห้องเรียน	นอกจากนี้	ครูบางส่วนใช้วิธีเข้าศึกษา 
ตอ่ระดบัปรญิญาโท	อยา่งไรกต็ามพบวา่	แนวโนม้
ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการมคีวามสอดคลอ้งกบัแบบปฏบิติั 
ที่เป็นเลิศ	 คือ	 การพัฒนาผ่านชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชพีของตนเอง	การเรยีนรูผ้า่นแหลง่เรยีนรู ้
ทางสื่อออนไลน์	 และการเข้าร่วมโครงการ 
ขนาดใหญ่ในท้องถิ่น	 ซึ่ งแน่นอนว่าต้องมี 
การจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้และงบประมาณ
เพื่อการนี้	

ภ�พอน�คตก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2573

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เป็นการนำาเสนอภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้
ของไทยในปี	พ.ศ.	2573	ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประมวลผลจากปัจจัยผลักดันต่อไปนี้	(1)	คุณภาพโดดเด่น 
ที่ปรากฏร่วมของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 และท่ีปรากฏเฉพาะของบางประเทศซ่ึงถือเป็น 
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	 (2)	 ปิดช่วงห่างคุณภาพของประเทศ 
ที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศกับประเทศไทยตามประเด็นที่เป็นลักษณะโดดเด่นดังกล่าว	 (3)	 แนวทางการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 วาระการศึกษาของยูเนสโก	 และปฏิญญา 
อินชอน	 (4)	 ประเด็นโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย	 (5)	 ภาพฉายอนาคตของประเทศไทย	 
โดยเน้นในภาพของ	 (5.1)	 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต	
(5.2)	ระบบบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ	ทันสมัย	รับผิดชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และประชาชน
มีส่วนร่วม	และ	(6)	ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทยอีก	20	ปีข้างหน้า	โดยตอบสนองประเด็น	(6.1)	
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ยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพเทา่เทยีมและทัว่ถงึ	และ	(6.2)	พฒันาศกัยภาพ
คนในทุกช่วงวัย	 การนำาเสนอภาพอนาคตการศึกษาของประเทศไทยจัดเรียงลำาดับประเด็นตามผล 
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสำาเรจ็ของประเทศทีม่แีบบปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	ดงัมภีาพอนาคตทีส่ำาคญั	ดงันี้

 ภ�พอน�คตที่ 1 กระจ�ย

  ระบบบริห�รก�รศึกษ�ไทยกระจ�ยอำ�น�จก�รปฏิบัติสู่ท้องถิ่น แบบประส�นพลัง 
ด้วยคว�มร่วมมือร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบ โปร่งใส มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล และสอดคล้อง 
กับม�ตรฐ�นส�กล มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่มีม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัดกำ�กับชัดเจน และมีคว�มยืดหยุ่น
ต�มบริบทท้องถิ่น
	 	 ลักษณะเด่นของระบบบริหารการศึกษาไทย	 คือ	 ยึดหลักความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
และมาตรฐาน	 แต่มีความหลากหลายในวิธีปฏิบัติ	 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรกำาหนดนโยบาย
และมาตรฐานชาติของระบบบริหารการศึกษา	 โดยมีทิศทางและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ความสำาเร็จที่
ชัดเจน	 กระจายอำานาจลงสู่หน่วยปฏิบัติในท้องถิ่น	 ในรูปของคณะกรรมการการศึกษาที่มีตัวแทน
มาจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของการศึกษา	 และภาคส่วนอื่นๆ	 เพ่ือทำาหน้าที่ขับเคล่ือน	 มีการ

ปรับปรุงระบบงบประมาณให้สมดุลกันระหว่าง
ผลประโยชน์ท่ีได้รับกับงบประมาณสนับสนุน 
จากส่วนกลาง	 ส่วนท้องถิ่น	 และจากภาคเอกชน	 
หน่วยงานส่วนกลางรับหน้าที่อำานวยความสะดวก	
กำากับดูแล	 และประสานงานตามระดับเพื่อให้ 
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานชาติอย่างจริงจัง	 
ระบบบริหารการศึกษาไทยจะมปีระสทิธิภาพ	ทันสมยั	 

รบัผดิชอบ	โปรง่ใส	ตรวจสอบได	้และประชาชนมสีว่นรว่ม	เกดิประสิทธผิลตามระดับทีต้่องการ	โดยเปน็
ทีย่อมรบัและไวว้างใจของชมุชน	ประเทศ	ภมูภิาคอาเซยีน	และนานาชาต	ิภาพแรกนีม้ขีอ้เสนอแนะ	ดงันี้
	 	 	 1.1	กำาหนดนโยบายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานการศกึษาชาต	ิพรอ้มดว้ย 
ตัวบ่งชี้คุณภาพสำาคัญเพื่อกำาหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานส่วนกลางระดับชาติ
	 	 	 1.2	ขบัเคลือ่นนโยบายและมาตรฐานการศกึษาลงสูท่อ้งถิน่	โดยการมสีว่นรว่มระหวา่ง
คณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานการบริหาร
จัดการการศึกษาในท้องถิ่นจากทุกสังกัด	ตัวแทนจากทุกภาคส่วนในชุมชนของท้องถิ่นนั้นๆ	
	 	 	 1.3	 รับผิดชอบการดำาเนินการการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานชาติ 
โดยสถานศึกษาใช้หลักของความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามบริบท	 แต่ตอบสนองตามนโยบายและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ
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	 	 	 1.4	ควบคมุดแูลคณุภาพการจดัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งจรงิจงั	โดยไมม่กีารแบ่งระดบั
การควบคุม	 ใช้ประสานงานกันระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการ	คณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่น	 
หน่วยงานผลิตครู	และโรงเรียน	
	 	 	 1.5	พฒันาศกัยภาพของสถานศกึษา 
ซึง่เปน็หนว่ยงานระดบัปฏบิตักิารใหส้ามารถทำางาน
ตามนโยบายกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้
	 	 	 	 1.5.1	 พัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา	
โดยเฉพาะกลุม่ผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ	และนำาขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดม้าเปน็ปจัจยันำาเขา้กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
	 	 	 	 1.5.2	 มีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนอง 
ความจำาเป็นของครอบครัวผู้เรียนทั้งด้านค่าใช้จ่าย	สถานที่	และหลักสูตร
	 	 	 	 1.5.3	 ขยายขอบเขตหน้าที่ของสถานศึกษาที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ 
ผู้ปกครองและชุมชน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และทักษะ	 ในการมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับ
บุตรหลานของตนเอง

 ภ�พอน�คตที่ 2 แกร่ง

  หลักก�รพื้นฐ�นก�รจัดก�รศึกษ�แข็งแกร่งด้วยก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ประช�ชนอย�่งเท�่เทยีมและทัว่ถงึ ยดึคณุภ�พม�ตรฐ�นระดบัส�กล ต�มแนวคดิก�รจดัก�รศกึษ�
ในศตวรรษที่ 21 ใช้นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�เป็นค�นงัดคุณภ�พ มีระบบและกลไกเพ่ือพัฒน� 
ก�รวัดและก�รประเมินผลเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�แบบก้�วกระโดด

  ภาพอนาคตที่ 2.1 เคียงบ่าเคียงไหล่ 
	 	 จุดเริ่มต้นมาจากฐานความรู้ด้านการศึกษาร่วมกับการรับฟังเสียงกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลัก	 เน้นความมีอิสระ	 และความคล่องตัวของหน่วยปฏิบัติระดับต่างๆ	 ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาแบบองค์รวม	 เป็นผู้มีความรู้ลึกและรู้กว้าง	 ทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมเพื่อลดช่องว่างที่เป็นอยู่	 และทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่า	 คุณภาพครู	 เครื่องมือจัดการเรียนรู้	 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นเสาหลักสำาคัญของคุณภาพการศึกษา	ที่สามารถแข่งขันและร่วมมือ 
ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล	
	 	 	 ในภาพอนาคตที่	2.1	มีข้อเสนอ	ดังนี้	
	 	 	 	 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันและร่วมมือ
กนัไดท้ัง้ในระดบัภมูภิาค	และระดบัสากล	มรีายละเอยีดของการปฏบิติัท่ีกอ่ใหเ้กดิความแข็งแกร่ง	ดังนี้
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	 	 	 	 2.1.1	สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจในระบบการศึกษา	ในเรื่องของปัจจัย
การบรหิาร	การขบัเคลือ่นนโยบายและมาตรฐาน	จดัการศกึษาอยา่งอสิระแต่รักษาคณุภาพการศกึษา
ไว้ได้ตามมาตรฐานชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีร่วมมือรวมพลังมากกว่าการควบคุม
	 	 	 	 2.1.2	พฒันาผูเ้รยีนเป็นองคร์วมทัง้รา่งกาย	อารมณ	์สงัคม	และปญัญา	สรา้งจดุแขง็ 
ให้โดดเด่นเพื่อดำารงเป็นอัตลักษณ์ของชาติ	และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
	 	 	 	 2.1.3	 จัดสรรทรัพยากรการศึกษาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนต้องได้โอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงในระดับมาตรฐานเดียวกัน
	 	 	 	 2.1.4	จดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ัง้ลกึและกวา้ง	เพือ่เตรยีมตวัสำาหรบัศกึษาตอ่ 
ได้ตรงตามความต้องการ	และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 2.1.5	 พัฒนารูปแบบการสนับสนุนคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดสามเสาหลัก	
ได้แก่	ครูคุณภาพ	เครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
	 	 	 	 2.1.6	ยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบบูรณาการ	ฐานปฏิบัติ	ฐานวิจัยบน
สาระท้องถิ่น/ประเทศ	เรียนรู้ด้วยตนเอง	และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	ให้เข้มข้น	

  ภาพอนาคตที่ 2.2 โดดเด่น
	 	 ผูเ้รยีนทกุระบบและทกุระดบัตอ้งมี 
โอกาสเขา้ถงึคุณภาพสงูอยา่งสะดวก	ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล	โดยไม่มีอุปสรรค 
ด้านภูมิหลังและประสบการณ์สังคม	มีคุณภาพ 
พืน้ฐานโดดเดน่ทีส่ำาคญั	คอื	สามารถใชภ้าษาไทย	 
ภาษาอังกฤษ	 ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตามบริบทพื้นที่ได้อย่างน้อย	 1	ภาษา	 และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกอีก	 1	ภาษา	 ในระดับ 
ใช้การได้ดี	ภาพอนาคตที่	2.2	มีข้อเสนอ	ดังนี้
	 	 	 	 2.2.1	 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงแบบให้เปล่าในระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษา
ภาคบงัคบัสำาหรบัประชาชนทกุกลุม่	โดยเฉพาะกลุม่ผูด้้อยโอกาสอนัเนือ่งมาจากพ้ืนฐาน	ภมูหิลัง	และ
ประสบการณ์สังคมที่ต่างกัน
	 	 	 	 2.2.2	 สร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกระบบ	ทุกสังกัด	 และทุกระดับมีคุณภาพ 
การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงเท่าเทียมกัน	 เพื่อเป็นตัวเลือกให้ประชาชนกล้าตัดสินใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน	
	 	 	 	 2.2.3	 ยกระดับการจัดกระบวนการเรียนรู้	 และปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนของ 
ผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้มาตรฐานสากล
	 	 	 	 2.2.4	เชือ่มโยงการศกึษาพเิศษเขา้กบัการศกึษากระแสหลกั	หากผูเ้รยีนไมส่ามารถ
เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้ก็ต้องสามารถเข้าชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ
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	 	 	 	 2.2.5	 ชูประเด็นคุณภาพการใช้ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตามบริบทพื้นที่ได้อย่างน้อย	 1	 ภาษา	 และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกอีก	 1	 ภาษา	 
ในระดับใช้งานได้ดี	สำาหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและพร้อมเป็นพลเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่มีสมรรถนะสูงพอที่จะแข่งขัน	และร่วมมือกับประเทศต่างๆ	ได้อย่างเท่าเทียม

  ภาพอนาคตที่ 2.3 มั่นคง
	 	 การศึกษาที่เป็นบันไดสู่อนาคตที่มั่นคงของตนเองและประเทศชาติ	 เมื่ออยู่ในการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีช่องทางเลือกศึกษาได้ตามความถนัดและตามความสามารถของตนเอง	 ท้ังด้าน 
สามัญศึกษาหรือด้านอาชีวศึกษา	 และเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วหากไม่พร้อมท่ีจะ 
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น	 ผู้เรียนสามารถเป็นแรงงานที่มีสมรรถนะพอในการทำางานเพื่อพึ่งตนเอง 
ทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง	 หลังจากนั้นสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงวัยหรือช่วงชีวิต	 
โดยยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทุกช่องทาง	 และมี 
องค์ความรู้ทันสมัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก	 
รวดเร็ว	 และประชาชนมีความฉลาดด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต	ในภาพอนาคตที่	2.3	นี้	
มีข้อเสนอ	ดังนี้
	 	 	 	 2.3.1	 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แข็งแกร่งพอที่จะเป็นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
    2.3.2	 พัฒนาทักษะให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับสามารถเป็นแรงงานที่ 
ตลาดแรงงานต้องการ	 โดยไม่ต้องศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนหากยังไม่พร้อมทั้งด้านความรู้หรือฐานะ 
ทางเศรษฐกิจ
  	 	 2.3.3	สรา้งทางเลอืกทางการศกึษาสายอาชวีะทีม่คีณุภาพสงูสำาหรบัผูเ้รยีนทีไ่มม่ี
พื้นฐานทางวิชาการเข้มข้นพอที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 	 	 	 2.3.4	 ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา	 
มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยรองรับการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประชาชน	
	 	 	 	 2.3.5	สนบัสนนุใหท้กุคนมคีวามสามารถทางการเรยีนรูด้า้นเทคโนโลย	ีสารสนเทศ	 
ที่สามารถใช้ในการสืบค้น	กลั่นกรองเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	ถูกกฎหมาย	และมีจรรยาบรรณ	
	 	 	 	 2.3.6	เปดิโอกาสใหแ้รงงานทกุวยักลบัมาศกึษาตอ่หรอืฝกึอบรมตามความตอ้งการ
โดยจัดแบบให้เปล่าหรือคิดค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม

  ภาพอนาคตที่ 2.4 คานงัด 
  นำานวัตกรรมมาใช้เป็นคานงัดคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด	 โดยครอบคลุมถึง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	 นวัตกรรมสังคม	 และนวัตกรรมยุทธศาสตร์การสอน	 เน้นสร้างมูลค่า 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 แปลกใหม่	 และมีคุณภาพ	 เข้าถึงได้จากที่โรงเรียน	 จากครอบครัว	 
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และจากแหล่งต่างๆ	ในชุมชนตามความต้องการ	ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิตอล	เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
และองค์ความรู้ที่มีได้อย่างสะดวก	 และมีวิจารณญาณในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
ในภาพอนาคตที่	2.4	มีข้อเสนอ	ดังนี้
	 	 	 	 2.4.1	ใชน้วตักรรมออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ทีแ่ปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์	
และเกิดผลลัพธ์การเรียนตามที่ต้องการ
	 	 	 	 2.4.2	 กำาหนดนโยบายระดับชาติด้านการใช้นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 	 	 	 2.4.3	สร้างความรู้เท่าทันด้านดิจิตอลให้กับประชาชนของประเทศ
	 	 	 	 2.4.4	ยกระดบัระบบการใชง้านเครือขา่ยอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงทกุโรงเรียน	และ
สามารถเข้าถึงได้จากที่พักอาศัย
	 	 	 	 2.4.5	 พัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยป้อนเข้าสู่ระบบการค้นคว้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
สะดวกในการสืบค้น	ทวนสอบ	และปรับแต่งเพื่อให้เชื่อมั่นได้ในความถูกต้อง

  ภาพอนาคตที่ 2.5 ลํ้าหน้า
  การใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินเพื่อ
ป้อนผลสู่การพัฒนาคุณภาพให้พุ่งไปข้างหน้า	 (feed	
forward)	 อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในอันดับนำา	 ดังแบบ
ปฏิบัติของสามประเทศที่สะท้อนภาพอนาคต	 ดังนี้ 
    2.5.1	พฒันาระบบการประเมนิระดับ 
สถานศึกษา	ระดับเขตพื้นที่ให้มีมาตรฐาน	และประเมิน
ได้ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	 และ
พัฒนาระบบการประเมินระดับประเทศให้มีมาตรฐานเทียบได้กับการประเมินระดับสากลโดยเฉพาะ	
PISA	และ	TIMSS	เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั	และความรว่มมอืบนเวทโีลกอยา่งภาคภมูิ
	 	 	 	 2.5.2	 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับให้การประเมินเป็นเครื่องมือสำาคัญ 
สำาหรับการมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามิใช่การตัดสิน	 ดำาเนินการประเมินแบบ 
ร่วมมือร่วมใจ	 นิเทศติดตาม	 สะท้อนคิด	 และใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด

 ภาพอนาคตที่ 3 หยั่งลึก

 กำาหนดนโยบายท่ีชูการศึกษาปฐมวัยให้เป็นปัจจัยการสร้างพื้นฐานของชีวิตที่แข็งแกร่ง	 และ
เปน็รากลกึสำาหรบัการเตบิโตของประเทศอยา่งมัน่คง	โดยเริม่บรกิารต้ังแต่แรกเกดิ	บรกิารในหลากหลาย 
ช่องทางตามความพร้อมและความต้องการของครอบครัว	 กำาหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนของเด็ก 
ที่จบการศึกษาปฐมวัย	 บุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพสูงตามเงื่อนไขของการดูแลเด็กปฐมวัย	 พัฒนา 
ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้เลี้ยงดูที่บ้าน	 และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเด็ก	ในภาพอนาคตที่	3	มีข้อเสนอแนะดังนี้		
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	 	 	 3.1	 เริ่มบริการการศึกษาปฐมวัย
ตัง้แตแ่รกเกิดเพือ่ปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งตา่งๆ	ทีเ่กดิจาก
การเลี้ยงดูของครอบครัว
	 	 	 3.2	 กำาหนดคุณลักษณะเด็กที่เป็น 
ผลลัพธ์เ ม่ือจบการศึกษาปฐมวัยให้ชัดเจนเพื่อ
เป็นทิศทางสำาหรับการดูแลเด็กทั้งที่บ้านและที่
หน่วยบริการ	 ทั้งที่เป็นคุณลักษณะร่วมของการจัด 
การศึกษาปฐมวัยสากล	 และจุดเน้นในการพัฒนา 
เด็กไทยเพื่อสร้างประชากรที่พร้อมเป็นพลเมืองของประเทศ	และพลโลก	
	 	 	 3.3	สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลายช่องทางตามความพร้อม
ของผู้ปกครอง	 ได้แก่	 การดูแลเด็กที่บ้าน	 บริการแบบศูนย์เด็กเล็กที่จัดเต็มเวลาและบางเวลา	 และ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยก่อนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา	
	 	 	 3.4	พฒันาความรูแ้ละวธิปีฏบิติัทีถ่กูต้องใหก้บักลุ่มผู้มส่ีวนรับผิดชอบการจัดการศกึษา
ปฐมวัยทั้งกลุ่มผู้ปกครองโดยเฉพาะมารดา	ผู้ดูแลเด็ก	ครู	บุคลากร	และผู้บริหาร	
	 	 	 3.5	 จัดการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกต่อ
การเรียนรู้	โดยเฉพาะความช่างสงสัย	ความกระตือรือร้น	และความกล้าที่จะลองกิจกรรมใหม่
	 	 	 3.6	เปิดช่องทางให้พ่อแม่/ผู้ปกครองเข้ามาเป็นเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยร่วมกับครู
ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก	เพื่อมุ่งสู่จุดหมายของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกัน

 ภาพอนาคตที่ 4 ยกระดับ 

	 ยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึง	 เท่าเทียม	 สามารถร่วมมือและแข่งขันได้ 
ในระดับสากล	 ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นพอในการคำานึงถึงความต้องการ	 และความเป็นไปได้ในระดับ
ประเทศ	ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่	21	มีความเก่งด้านวิชาการ	เป็นนักคิด	
และมีสมรรถนะในการลงมือปฏิบัติ	 หลักสูตรกว้างและยืดหยุ่นพอเพื่อตอบสนองความแตกต่างของ 
ผูเ้รียนไดเ้ปน็รายบคุคล	และเปน็หลกัสตูรทีเ่ปน็ฐานเวบ็ซึง่สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่ทรงพลัง	 การจัดการเรียนรู้มีฐานบนความสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์	 เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนลดลง	ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	เสมือน	และเรียนรู้ด้วยการกำากับตนเองเพิ่มขึ้น	
โรงเรียนเป็นเครือข่ายการสื่อสารการเรียนรู้ระหว่างครู	ผู้เรียน	และชุมชน	การปฏิรูปการประเมินผล 
การเรียนให้ประเมินแบบองค์รวม	 และเน้นสมรรถนะจริงบนหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงและ 
ตรวจสอบได้	 ผลการประเมินไม่ใช้เพื่อการตัดสินแต่ใช้เพื่อแก้ไข	 ปรับปรุง	 พัฒนา	 และจัดวางตัว	 
ภาพอนาคตที่	4	มีข้อเสนอดังนี้
	 	 	 4.1	กำาหนดเปา้หมายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหช้ดัเจน	ครอบคลมุพฒันาการของ 
ผู้เรียนแบบองค์รวม	 และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นการดูแลสุขภาวะ 
ทกุดา้นใหส้มบรูณแ์ขง็แรง	รบัผดิชอบ	และพึง่พาตนเองได้ทางเศรษฐกจิ	เขา้ใจ	และซาบซ้ึงในวฒันธรรม
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ของตนเอง	 และยอมรับวัฒนธรรมอื่นๆ	 เป็นพลเมืองที่พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโต 
ให้กับสังคมระดับต่างๆ	รวมถึงการเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 4.2	 ออกแบบหลักสูตรที่มุ่งสู่เป้าหมายสำาคัญของการเรียนรู้	 ให้ความสำาคัญกับ
คุณลักษณะและสมรรถนะที่เป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าเนื้อหา	 ทั้งนี้	 หลักสูตรต้องมี
ฐานกว้าง	ยืดหยุ่น	มีการกำากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางอย่างจริงจัง	และกำาจัด
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่เป้าหมาย	 เช่น	 โครงสร้างเวลา	 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีไม่เน้นการบูรณาการเนื้อหา	 ทักษะแห่งศตวรรษ	 และสาระท้องถิ่น	 และเพิ่มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบและสนับสนุนการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับประเทศทั้งสาม	
	 	 	 4.3	พฒันาวธินีำาหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบัิติจริง	โดยมุง่เนน้ที	่(1)	ความกวา้ง	เปดิทางเลือก 
ที่หลากหลายโดยปรับหลักสูตรให้กว้างและครอบคลุม	 ยึดทักษะชีวิตของผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะมีทางเลือกในการเรียนสายอาชีวศึกษา
ตั้งแต่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (2)	 ความลึก	 เปิดหลักสูตรเฉพาะทางที่สร้าง 
ความโดดเดน่เฉพาะดา้น	(3)	ใช	้STEMA	(Science,	Technology,	Engineering,	Mathematics	and	
Arts)	 ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกและเน้นความคิดเชิงนวัตกรรม 
(3)	 เชื่อมโยงหลักสูตรให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับผู้เรียน	 และผู้เรียนกับผู้เรียน	 ทั้งในระดับ
เดียวกัน	ต่างระดับกัน	และกับชุมชนภายนอก	และ	(4)	บูรณาการหลักสูตร	ลดการแยกสาระวิชา	โดย
ออกแบบหลกัสตูรใหเ้ป็นสหวทิยาการผสมผสานกนัทัง้วชิาหลกัและวชิาเลอืก	โดยจดัประเภทหลกัสตูร
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและศกัยภาพของผูเ้รยีนได้อยา่งเหมาะสม	แต่กเ็อือ้ใหถ้า่ยโยงกนัได้
	 	 	 4.4	 ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนได้ค้นพบและสร้างภาพอนาคตของตนเองตาม
ศักยภาพที่เป็นจุดเด่น	 และตามวิสัยทัศน์ของแต่ละแห่ง	 อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการเรียนรู้	ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ทุก
ระดับในสังคมแบบร่วมมือรวมพลัง	 ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
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โรงเรียน	ระหว่างโรงเรียน	กับชุมชนและสังคมทั้งใน
ระดบัทอ้งถิน่	ประเทศ	ภมูภิาคอาเซยีนและระดบัโลก	 
โดยเน้นให้โรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบท	
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 4.5	จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หบ้รรลผุล 
ตามจุดเน้นของการปฏิรูปการเรียนรู้	 ซึ่งจุดเน้นของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การกระตุ้น 
การคิด	 การหนุนเสริมความสนใจ	 และจุดแข็งของ 
ผู้เรียน	การเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้	และขยายช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย	โดยมีวิธีปฏิบัติ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่(1)	สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ	โดยจดัวางตวัผูเ้รยีนเขา้สูห่ลกัสตูร
ประเภทต่างๆ	ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีที่สุด	และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบัน	และเตรียม 
ผู้เรียนสู่อนาคต	(2)	เรียนรู้การคิดที่ส่งผลต่อความสนใจใฝ่รู้	การคิดสร้างสรรค์	การคิดแก้ปัญหา	และ 
การคดิแบบมวิีจารณญาณ	(3)	ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่นนุเสรมิความสนใจ	และจดุแขง็ของผูเ้รยีน	 
เชน่	การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการบนฐานของโครงการ	ฐานการวจิยั	และฐานปรากฏการณ	์เปน็ต้น	
และ	(4)	ผสมผสานนวัตกรรมดิจิตอลเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	เพื่อขยายช่องทางการเรียนรู้
ให้หลากหลาย	และเป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 	 	 4.6	ยกระดับการประเมินผลการเรียนรู้	
	 	 	 	 4.6.1	 กำาหนดนโยบาย	 และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ	 (1)	 ปรัชญา
การประเมิน	 และการใช้ผลการประเมินเพื่อวางตัวผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับถัดไป	 (2)	 ใช้ผล 
การประเมินให้เป็นประโยชน์ในการกำากับ	 และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเคียงได้
กับคุณภาพระดับโลก	เช่น	ผลการประเมิน	PISA
	 	 	 	 4.6.2	 ปฏิรูปการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	 และ
สามารถใช้การประเมินเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	 
(1)	ประเมินผลแบบก้าวหน้าเป็นระยะระหว่างเรียน	(2)	การประเมินแบบองค์รวมคุณภาพของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา	 และประเมินสมรรถนะการทำางานของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา	 (3)	 ออกแบบ 
การประเมนิผลท่ีหลากหลาย	ท้ังให้ผูเ้รยีนประเมนิตนเอง	ครปูระเมนิ	และประเมนิตามเกณฑม์าตรฐาน
ต่างๆ	ตามความจำาเป็น	และ	(4)	ใช้ผลการประเมินเพื่อสนับสนุน	แก้ไขปัญหา	และวางแผนการเรียนรู้	
	 	 	 	 4.6.3	ปรับระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่จัดทำาเหนือระดับสถานศึกษาให้มี
มาตรฐาน	และเทียบไดก้บัระดบัสากล	ไดแ้ก	่การทดสอบความสามารถทางการเรยีนรู	้(literacy)	การอา่น	 
คิด	 วิเคราะห์	 และเขียน	 โดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำากับติดตามคุณภาพของผู้เรียนตาม
หลักสูตร	 และการประเมินระดับประเทศ	 เช่น	 การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน	 หรือ	
O-NET	 เพื่อกำากับติดตามคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น	 และใช้เป็นสารสนเทศประกอบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ	
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 ภาพอนาคตที่ 5 พลิกพลัง

 พลิกพลังของวิชาชีพครู	 ด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพชั้นยอด	 มีความ 
มั่นคง	 และยั่งยืน	 เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือ	 โดยในภาพนี้ได้ฉายภาพย่อย 
อีก	3	ภาพย่อย	ที่เป็นองค์ประกอบของการพลิกพลัง	ได้แก่

   ภาพอนาคตที่ 5.1 ศรัทธา
	 	 	 วชิาชพีครเูป็นวชิาชพีท่ีประชาชนยอมรบัและเชือ่ถอื	วา่เปน็ปจัจยัสำาคญัในการพฒันา
คนเพื่อพัฒนาประเทศ	พลิกพลังให้ครูมีความศรัทธาต่ออาชีพของตนเอง	มีการพัฒนาตนสู่ความเป็น
มืออาชีพ	พร้อมที่จะคงอยู่ในวิชาชีพอย่างน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ของสังคม	
	 	 	 ภาพอนาคตที่	5.1	มีข้อเสนอ	ดังนี้	
	 	 	 	 5.1.1	สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนในวิชาชีพครูว่าเป็นกุญแจ
สำาคัญกับคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิตคนในระยะยาว	 และความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนของประเทศ	
	 	 	 	 5.1.2	วจิยัอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แสดงคา่ทางสถติใิหป้ระชาชนยอมรบั	และเชือ่มัน่วา่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงระหว่างคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน
	 	 	 	 5.1.3	ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการวิจัย	และการพัฒนาทางวิชาชีพ
	 	 	 	 5.1.4	กำาหนดใหค้รรูะดบัมธัยมศกึษาจบการศกึษาในประดบัปรญิญาโท	6	ป	ีโดย
แบ่งเป็นปริญญาตรี	4	ปี	และปริญญาโท	2	ปี	ที่มีแผนการศึกษาชนิดทำาวิทยานิพนธ์	
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   ภาพอนาคตที่ 5.2 ชั้นยอด
	 	 	 ระบบการฝึกหัดครูจะได้รับการปฏิรูปให้เทียบเคียงกับประเทศที่มีครูชั้นยอดได้ 
โดยเริ่มจากการวางแผนจำานวนการผลิต	 มีระบบการคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครูผ่านคณะกรรมการ 
3	 ฝ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการศึกษา	 ออกแบบการเรียนรู้บนฐานวิจัยที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ 
การคิด	และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานและตัดสินใจ	ครูมีสมรรถนะด้านภาษาไทย	
ภาษาองักฤษ	และภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีนอยา่งนอ้ย	2	ภาษาในระดับดี	มรีะบบการฝึกวชิาชพีครู 
อยา่งเขม้ขน้โดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน	ใหห้ลกัประกนั
แก่ผู้ที่เข้าศึกษาวิชาชีพครูโดยระบบประกันเงิน	
ประกันผลสัมฤทธิ์	 และประกันงาน	ภาพอนาคตที่	
5.2	มีข้อเสนอดังนี้
	 	 	 	 5.2.1	วางแผนการผลติครโูดย
กำาหนดจำานวนรบัแตล่ะปใีหใ้กลเ้คียงกบัจำานวนครู
ทีต่อ้งการ	กระจายใหห้นว่ยผลติครท่ีูผา่นมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น	 โดยผลิตตาม 
โควตา้ตามทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะของหน่วยผลติ
	 	 	 	 5.2.2	คัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครูอย่างเข้มงวด	โดย	(1)	แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การคัดเลือกจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์	 คณะกรรมการการศึกษาของท้องถิ่น	 และบุคลากรจาก 
สถานศึกษา	 (2)	 เลือกผู้สมัครท่ีมาจากผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ประเมินด้วยแบบทดสอบระดับชาติร้อยละ	 10	 แรกของรุ่น	 (3)	 ทดสอบความสนใจและความถนัด 
ในวิชาชีพครูด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน	และ	(4)	ประเมินเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	ด้วยการสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการร่วมกับการประเมินในสถานการณ์จำาลอง	
	 	 	 	 5.2.3	ออกแบบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยฐานวจิยัในการเรยีนรูท้กุหมวดวชิา	เชือ่มโยง 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติอย่างแข็งแกร่ง	 ให้ความสำาคัญกับการประเมินเพื่อรวบรวม	 สะท้อน	 จัดระบบ	
ป้อนกลับ	ทบทวน	และไตร่ตรองสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา	รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับกระบวนการ
จัดการความรู้	
	 	 	 	 5.2.4	พัฒนาความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย	 2	 ภาษา	 โดยก่อนจบการศึกษาต้องผ่านการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ด้วยแบบทดสอบสากล	เช่น	TOEFL	หรือ	IELS	และกำาหนดเกณฑ์ผ่านสำาหรับครูวิชาเอกอื่นในระดับ
พอใช้	 และครูวิชาเอกภาษาอังกฤษไว้ในระดับดี	 และผ่านการประเมินความสามารถทางการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอาเซียนอย่างน้อย	2	ภาษา	ในระดับผ่าน
	 	 	 	 5.2.5	ปรับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	โดยเน้นการปฏิบัติงาน
วชิาชพีภายใตก้ารใหค้ำาปรกึษาของมอือาชพี	ดว้ยระบบชีแ้นะ	คูค่ดิ	จดัต้ังชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ู
เพื่อการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาครู	 พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับกับสถาบันผลิตครูเพื่อวางแผน
ผลิตครูให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	
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   ภาพอนาคตที่ 5.3 มั่นคงและยั่งยืน
	 	 	 ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีผู้ประกอบวิชาชีพสามารถอยู่ในระบบได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	
โดยบริหารจัดการการเข้าสู่วิชาชีพและการรักษาครูดีไว้ในวิชาชีพอย่างจริงจัง	 ด้วยการคัดเลือกครู 
ที่เช่ือถือได้	 กำาหนดภาระงานครูให้อยู่ในขอบเขตของการจัดการเรียนรู้	 ครูสามารถเลือกเส้นทาง 
วิชาชีพครูตามความเก่ง	 ความถนัดแต่ยืดหยุ่น	 ครูได้รับการประเมินสมรรถนะตามสภาพจริงอิงฐาน 
ความรู้	 วิจัย	 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อนำาผลมาพัฒนา	 และปรับปรุงสมรรถนะที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 และครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้คงอยู่ในวิชาชีพ 
อย่างน่าเชื่อถือและไว้วางใจ	ภาพอนาคตที่	5.3	มีข้อเสนอดังนี้
	 	 	 	 5.3.1	 คัดเลือกครูเข้าสู่วิชาชีพตามระบบที่วางไว้อย่างโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และ 
ตรวจสอบได้	
	 	 	 	 5.3.2	 วางเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ	 
จำาแนกเป็นด้านการบริหาร	 การสอน	 และความชำานาญการเฉพาะทาง	 โดยมีรายได้	 สวัสดิการ	 
ความมั่นคงในอาชีพ	การได้รับการยอมรับ	และภาระรับผิดชอบที่เทียบเคียงกันได้ทุกเส้นทางเลือก	
	 	 	 	 5.3.3	ยกระดับค่าตอบแทน	ผลประโยชน์และสวัสดิการให้เทียบเคียงกับวิชาชีพ
ชั้นสูงที่ดึงดูดใจคนเก่งระดับยอดของประเทศ	โดยอยู่ใน	1	ของ	5	วิชาชีพแรก
	 	 	 	 5.3.4	 กำาหนดภาระงานครู	 ตามที่ระบุเป็นนโยบายในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	โดยลดภาระงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูมีเวลาพอในการสร้างความแกร่งในวิชาชีพ	
	 	 	 	 5.3.5	ประเมนิครตูามสภาพจรงิสำาหรบัพฒันา	และปรบัปรงุสมรรถนะทีเ่ชือ่มโยง
กับคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง	โดยไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะหรือตำาแหน่ง
	 	 	 	 5.3.6	พฒันาวชิาชพีครอูยา่งตอ่เนือ่งในบรบิทของสถานศกึษาโดยผา่นชมุชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเอง	 การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์	 และการเข้าร่วมโครงการ
ขนาดใหญ่ในท้องถิ่น	โดยนำาครูออกจากชั้นเรียนและโรงเรียนน้อยที่สุด	ยกเว้นการศึกษาต่อ
	 	 	 	 5.3.7	 จัดสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเชิงบวกต่อการปรับตัวในการทำางาน	 และ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ที่มีระบบสนับสนุนให้ครูเกิดความตระหนักในการอุทิศตน	มีภาวะผู้นำา	
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	และความร่วมมือแบบเครือข่ายทางวิชาชีพ
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บทที่ 6
สรุปผล อภิปร�ยผล และข้อเสนอแนะ

	 การวิจัยเชิงเอกสาร	(documentary	research)	นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์
ความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	
เพื่อเปรียบเทียบความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่มี 
แบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 และเพื่อเสนอภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	 พ.ศ.	 2573	 
แหล่งข้อมูลการศึกษา	 คือ	 สภาพการศึกษาของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มี 
แบบปฏิบัติเป็นเลิศ	ได้แก่	ฟินแลนด์	สิงคโปร์	และเกาหลีใต้	เนื้อหาที่ศึกษาแบ่งเป็นด้านระบบบริหาร 
การศึกษา	 หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา	 การศึกษาปฐมวัย	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ 
การฝึกหัดครู	 ซึ่งสกัดมาจากลักษณะโดดเด่นของกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 และ 
ภาพอนาคตความสำาเร็จของประเทศไทยที่ต้องการให้เป็นในปี	 พ.ศ.	 2573	 การดำาเนินการวิจัย 
ใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 การเปรียบเทียบประเด็นสำาคัญของการปฏิบัติแต่ละประเทศ	 
และการสังเคราะห์สรุปภาพอนาคต	การสรุปผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย	มีดังนี้

สรุปผลก�รวิจัย

	 ผลการวิจัยโดยสรุปตามวัตถุประสงค์ทั้งสามประการ	มีดังนี้
	 	 1.	 ผลการวิเคราะห์ความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มประเทศท่ีมี 
แบบปฏิบัติเป็นเลิศที่มีคุณภาพการศึกษาอยู่ใน	 20	 ลำาดับแรกของโลก	 3	 ประเทศ	 ได้แก่	 ฟินแลนด์	
สิงคโปร์	 และเกาหลีใต้	 ให้บทเรียนเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการทำางาน	 โดยจุดหมายของการปฏิบัติ 
อยู่ที่การตอบสนองกระแสโลกในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 วาระการศึกษาหลัง	 
ค.ศ.	2030	ร่วมกับปฏิญญาอินชอน	
	 	 2.	 ผลการเปรียบเทียบความสำาเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประเทศที่มี
แบบปฏิบัติเป็นเลิศกับประเทศไทย	 พบว่า	 แม้คุณภาพของผลลัพธ์และผลผลิตของระบบการศึกษา 
ทั้งสามประเทศจัดอยู่ในระดับเดียวกันของโลก	 สามารถเทียบเคียงกันได้	 แต่นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
แตกตา่งกัน	โดยจำาแนกไดเ้ป็น	2	ขัว้	ขัว้แรก	มลีกัษณะยดืหยุน่	ใหอ้สิระในการทำางานและการตดัสนิใจ	 
ไม่มีการประเมินเชิงตัดสินและไม่มุ่งการแข่งขัน	 ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของฟินแลนด์	 ส่วนอีกข้ัวหนึ่ง	 
มลีกัษณะรวมอำานาจ	ควบคมุและกำากบัดแูลอยา่งจรงิจงั	ขบัเคลือ่นเปา้หมายดว้ยการประเมนิ	และเนน้
การแขง่ขนั	ซึง่พบในสงิคโปรแ์ละเกาหลใีต	้บทเรยีนสำาคญัทีไ่ด้จากการวเิคราะหก์ารทำางานของทัง้สาม
ประเทศ	พบว่า	ลกัษณะรว่ม	ไดแ้ก	่การใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพการศกึษาทีเ่ปน็เลศิ	การสรา้งความทัว่ถงึ 
และความเท่าเทียม	เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้	
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และใชภ้าษามากกวา่หนึง่ภาษาในการเรยีนการสอน	กระจายลกัษณะรว่มนีล้งสูก่ารปฏบิตัใินการศกึษา
ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และพร้อมร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ	 ที่เป็นภาคี 
เครอืขา่ยเพือ่การขบัเคลือ่นและปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา	โดยยดึคณุภาพและความโปรง่ใสเปน็สำาคญั	
ยิง่กวา่นัน้ทกุประเทศใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพครใูนระดับสูง	เหน็ได้ชดัจากการคดัเลือกนกัศกึษาครู	
กระบวนการผลติ	การรบัเข้าทำางาน	การพฒันา	การวางเสน้ทางวชิาชพี	และการประเมนิ	เปน็ทีน่า่สงัเกต 
ว่าในเรื่องการวางเส้นทางวิชาชีพครูและการประเมินครูมิใช่จุดเน้นของฟินแลนด์	 เนื่องจากมี 
ความเชื่อเบื้องต้นว่าครูฟินแลนด์มีสมรรถนะสูง	รับผิดชอบสูง	และสามารถกำากับตนเองได้
	 	 3.	ภาพอนาคตการศกึษาและการเรยีนรูข้องไทยในป	ีพ.ศ.	2573	จากการวเิคราะหแ์บบปฏบิตั ิ
ท่ีเป็นเลิศของ	 3	 ประเทศร่วมกับแนวคิดทางการศึกษาของโลกและของประเทศไทย	 คณะผู้วิจัย 
ได้ฉายภาพอนาคตของประเทศไทยไว้	 5	 ภาพ	คือ	ภ�พอน�คตที่ 1	 ระบบบริหารการศึกษาชัดเจน
และคล่องตัว	ภ�พอน�คตที่ 2 หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาแข็งแกร่ง	 มีคุณภาพ	 และมี
พลวัต	 โดยคุณภาพแข่งขันได้ในระดับสากล	 เน้นความเท่าเทียมและความทั่วถึง	 เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 
และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการศึกษา	ภ�พอน�คตที่ 3	 ปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของการ
พัฒนาประเทศ	ภ�พอน�คตที่ 4	การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพในระดับโลก	และภ�พอน�คตที่ 5  
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ดึงดูดใจคนเก่งชั้นยอดของประเทศ	 โดยสังคมยอมรับและเชื่อถือครู	 
ผลิตครูชั้นยอด	และครูเป็นวิชาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

อภิปร�ยผล

	 การอภิปรายผลการวิจัย	 ได้ใช้ฐานการคิดด้านการสร้างภาพอนาคต	 (scenario)	 ด้าน 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	 วาระการศึกษาของยูเนสโกหลังปี	 ค.ศ.	 2015	
(พ.ศ.	 2558)	 และปฏิญญาอินชอน	 ที่ประกาศวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม 
และทัว่ถงึ	และการมโีอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ภายในป	ีค.ศ.	2030	(พ.ศ.	2573)	แบง่การอภปิราย
ผลการวิจัยเป็นสองตอน	 คือ	 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาการจัดการศึกษาของประเทศที่มีแบบปฏิบัติ 
เปน็เลศิกบัของประเทศไทย	และตอนท่ี	2	ภาพอนาคตการศกึษาของประเทศไทยในป	ีพ.ศ.	2573	ดังนี	้

 ตอนที่ 1 ผลก�รศึกษ�ก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ และก�ร 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

	 สภาพการจัดการศกึษาของประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิและประเทศไทย	พบประเดน็สำาคญั
ที่สอดคล้องและแตกต่างบนฐานคิดของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 1. ระบบบริห�รก�รศึกษ� 

	 	 1.1	นโยบายการบรหิารท่ีพบ	มทีัง้การกระจายอำานาจสูร่ะดบัทอ้งถิน่	และการมสีว่นรว่มกบั
องค์กรหลายภาคสว่นและชมุชนของฟนิแลนด	์การกระจายอำานาจแบบเปน็ระดับชัน้จากบนลงลา่งสดุ	 
คือ	กระทรวงศึกษาธิการ	จังหวัด	และสถานศึกษา	และการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางเช่นสิงคโปร์	สำาหรับ
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ประเทศไทยนโยบายกำาหนดใหใ้ชห้ลกัการกระจายอำานาจ	แตแ่นวปฏบิตัมิคีวามใกลเ้คยีงกบัการปฏบิตัิ
ของเกาหลีใต้ที่ยึดนโยบายรวมศูนย์สู่ส่วนกลาง	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะยึดนโยบายการบริหารแบบ 
รวมศูนย์สู่ส่วนกลาง	 หรือการกระจายอำานาจ	 ทุกประเทศมีแนวปฏิบัติร่วมคือการเปิดโอกาส 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 องค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 ซึ่งเป็นไปตาม 
ข้อเสนอการดำาเนินการของวาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015	ของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)
  1.2	 การสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 ที่ระบุเป็นวิสัยทัศน์	 ปรัชญา	 และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา	 และใช้มาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา	 พบว่า	 มีการปฏิบัติท่ีเหมือนกันทุกประเทศ	 ต่างกันที่อัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งจุดเน้นของ 
การพัฒนาของแต่ละประเทศต่างกัน	 เช่น	 ฟินแลนด์	 เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ	 
มีสมรรถนะระดับสูงในการทำางาน	 สิงคโปร์	 ประกาศจุดเน้นที่ชัดเจนเรื่องคุณลักษณะ	 4	 ประการ 
ของผู้สำาเร็จการศึกษา	คือ	มั่นใจตนเอง	กำากับตนเองได้	มีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น	และมีจิตสำานึก 
ความเป็นพลเมืองของประเทศ	 และเกาหลีใต้	 ใช้การพัฒนาการศึกษา	 พร้อมกับวิทยาศาสตร์	 
และเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นจุดเน้นการพัฒนาประเทศ	 ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่	 21	 ตามที่	 Rosefsky	 &	Opfer	 (2012)	 เสนอว่าประกอบด้วย	 วิธีคิด	 วิธีการทำางาน	 เครื่องมือ 
การทำางาน	และการดำารงชีวิตในโลก	สำาหรับประเทศไทยนั้นมีการกำาหนดคุณภาพของผู้เรียนไว้อย่าง 
กว้างๆ	 ตามทักษะสำาคัญแห่งศตวรรษที่	 21	 ดังนั้น	 การกำาหนดวิสัยทัศน์	 ปรัชญา	 และจุดเน้น
ของสถานศึกษา	 จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตร	 และความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นสำาคัญ	 เป็นไปตามการดำาเนินการตามวาระการศึกษาหลัง	 ค.ศ.	 2015	 ที่องค์การ 
ยูเนสโกระบุว่า	ทุกประเทศสามารถจัดการศึกษาได้ตามบริบทของประเทศ	(unesdoc.unesco.org)	
อย่างไรก็ตาม	การจัดการศึกษายังขาดความเป็นเอกภาพที่มีพลังระดับประเทศ	ซึ่งหากยึดแบบอย่าง
ของประเทศที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศจะสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินการของวาระการศึกษาหลัง	
ค.ศ.	 2015	ของยูเนสโก	ที่ว่าด้วยเรื่องความตระหนักถึงความทะเยอทะยานในการจัดการศึกษาตาม
วาระและสถานการณ์ในประเทศ	 และการกำาหนดตัวชี้วัดระดับประเทศที่เชื่อมโยงสู่เป้าหมายระดับ
โลก	 (unesdoc.unesco.org)	 และพาดพิงถึงยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 20	 ปี	 ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค	 และเท่าเทียมกันทางสังคม	 ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้สามารถ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ	(http://www.ppb.moi.go.th/)

 2. หลักก�รพื้นฐ�นของก�รจัดก�รศึกษ� 

	 	 2.1	 คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษา	ประเทศไทยกำาหนดไว้	 5	 ด้าน 
ประกอบด้วย	 (1)	 การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	 (2)	 มีคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์	 (3)	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 
(4)	 มีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ	 สร้างสรรค์-ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาอย่างมีสติและ 
ใช้เหตุผล	 และ	 (5)	 มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร	 สอดคล้องกับประเทศที่มีแบบปฏิบัติ 
เป็นเลิศ	 และสอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 ที่ระบุคุณสมบัติของ 
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ผู้เรียนที่ต้องพัฒนา	 คือ	 ความซื่อสัตย์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	 ความฉลาดทางสารสนเทศ	
(information	 literacy)	 ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คิดสร้างสรรค์	 การเรียนรู้ 
แบบบูรณาการสหวิทยาการ	 เช่น	 STEM	 การสร้างแนวคิด	 (concept)	 จากการเรียนรู้	 การเรียนรู้ 
ความเป็นพลเมืองของประเทศที่มีจิตให้บริการ	 และการเป็นผู้มีสุขภาวะและสติสัมปชัญญะ	 (www.
ecolint.ch/s)	และวิสัยทัศน์และหลักการชี้นำาของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	
	 	 2.2	การใชน้โยบายและวธิปีฏบิตัเิพือ่จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพมาตรฐานเดียวกนัอยา่งทัว่ถงึ	 
และเท่าเทียม	ทุกประเทศมีวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายนี้	คือ	(1)	จัดการศึกษาแบบให้เปล่าสำาหรับ 
การศึกษาภาคบังคับ	 สอดคล้องกับขอบเขตทางเลือกของยูเนสโก	 (unesdoc.unesco.org)	 
(2)	 จัดการศึกษาหลายรูปแบบเพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา	 โดยประเทศไทย 
มีสามรูปแบบคือ	การศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	สอดคล้องกับ 
แนวปฏบิตัขิองประเทศเกาหลใีต	้และหลกัการสนบัสนนุการเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที	่21	(www.ecolint.ch/s)	 
และการสร้างโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตตามวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษาของปฏิญญาอินชอน	 
(https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration)	อย่างไรก็ตาม 
สภาพจริง	พบความต่างด้านคุณภาพมาตรฐานเดียวกันของทุกสถานศึกษา	โดยพบว่า	ในประเทศไทย 
คุณภาพการจัดการศึกษามักได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านพื้นฐานภูมิหลังของสถานศึกษา	 
เช่น	ทำาเลที่ตั้งและขนาด	และของนักเรียนที่มีพื้นฐานภูมิหลังต่างกัน	ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะทำาให้บรรลุวิสัยทัศน์และหลักการชี้นำาของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	
	 	 2.3	 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	ไดแ้ก่	(1)	หลกัสตูรทีมุ่ง่เนน้การเตรยีมผูเ้รยีนสำาหรบัอนาคตของฟนิแลนดแ์ละเกาหลใีต	้(2)	
การจดัการศกึษาฐานกวา้งและเปน็องคร์วม	เพือ่เปดิโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งของสิงคโปร์	
(3)	การจดัรปูแบบการศกึษาเปน็การศกึษาในระบบ	การศกึษานอกระบบ	และการศกึษาตามอธัยาศยั	
ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะงานและทักษะชีวิตให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	 สอดคล้องกับ
ขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษาของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	นอกจากนี้	ที่พบ
รวมกันของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	คือ	 (4)	การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนการสืบค้นความรู้ด้าน
เทคโนโลยี	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้	และ	(5)	ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	เป็น
ลักษณะร่วมของประเทศฟินแลนด์กับประเทศสิงคโปร์	 สอดคล้องกับหลักการสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที	่21	(www.ecolint.ch/s)	และหลกัการสอนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน	(Asia	Society,	2012)	 
	 	 2.4	 การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งใน 
และนอกห้องเรียน	 เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา	 มีองค์ความรู้ 
ที่ทันสมัยรองรับการใช้ประโยชน์	 เป็นวิธีปฏิบัติท่ีกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศสามารถปฏิบัติ 
ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้	 นอกจากนี้	 ฟินแลนด์ยังใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ฝึก 
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามหลักการ 
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที	่21	(www.ecolint.ch/s;	Asia	Society,	2012)	และแนวทางการสนบัสนนุ 
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การศึกษาตลอดชีวิตตามปฏิญญาอินชอน	 (https://en.unesco.org/	 world-education 
-forum-2015/incheon-declaration)	 อย่างไรก็ตาม	 ในประเทศไทยความสามารถด้านการใช้ 
เทคโนโลยเีปน็แหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัประชาชนทกุทีท่กุเวลายงัไมส่ามารถจดัแบบใหเ้ปลา่ได้	จงึขึน้อยูก่บั
ความพร้อมส่วนบุคคลด้านการเงิน	และทักษะทางภาษาอังกฤษ	
	 	 2.5	การจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	ที่ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (unesdoc.unesco.org)	 การสร้างบริบทของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้	 โดยวิธีสนับสนุนด้วยแหล่งเรียนรู้	 นโยบายปฏิบัติภายในสถานศึกษา	 และการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	 ตามหลักการสนับสนุนการเรียนรู้	 เช่น	 การจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นสถานการณ	์หรอืแบบโมดลูของฟนิแลนด	์สอดคลอ้งกบัหลกัการชีน้ำาของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	 
ที่ว่าด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้	 ที่ให้ยอมรับแบบการเรียนรู้และสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่แตกต่างกัน	 จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทาย	 ปลอดภัย	 และเป็นที่ยอมรับ	 เรียนรู้ได้ 
อย่างคล่องแคล่ว	 อิสระ	 และสามารถกำากับด้วยตนเอง	 (www.ecolint.ch/s)	 และหลักการจัดการ
เรียนรู้แบบสหศาสตร์	(Box-Mansilla	&	Jackson,	2011)	ขณะที่ประเทศไทยแม้มีนโยบายกำาหนดไว้ 
แต่การปฏิบัติยังต้องการการพัฒนาทั้งกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน	และมีประสิทธิภาพ
	 	 2.6	การให้ความสำาคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	พบว่า	ประเทศที่ใช้การสอบ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา	 จัดวางตัวผู้เรียนสำาหรับการเข้าสู่การศึกษา	 และลดช่วงห่างระหว่าง 
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน	คอื	ประเทศสงิคโปร	์และเกาหลใีต	้เชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีม่รีะบบการประเมนิ
ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ	 แต่มีเป้าหมายเพื่อกำากับคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ในการ 
คดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่	และแมว่้าประเทศฟนิแลนดจ์ะไมเ่นน้การสอบระดบัประเทศ	แตเ่นน้การประเมนิ
แบบก้าวหน้าระหว่างเรียน	 ซึ่งเป็นการประเมินท่ีมีเป้าหมายเพ่ือข้อมูลป้อนกลับสำาหรับการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ	 (http://sa.ipst.ac.th)	 กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการประเมิน
ตามสภาพจริงที่กำาหนดไว้เป็นแนวทางการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทยเช่นกัน	 
ต่างกันที่ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการประเมินการเรียนรู้
แบบ	P21	(http://www.p21.org/a)	คือ	สมดุลทั้งแบบก้าวหน้าและสรุปรวม	เน้นให้ข้อมูลป้อนกลับ	
(feedback)	ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมิน	และใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

 3. ก�รศึกษ�ระดับปฐมวัย

	 	 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการศกึษาระดับปฐมวยัระหวา่งประเทศท่ีมแีบบปฏบิติัเปน็เลิศ 
กับประเทศไทย	พบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปราย	ดังนี้	
	 	 3.1	 การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน	 ประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศมีแนวปฏิบัติท่ีสรุปได้ว่า	 (1)	 จัดให้มีหลักสูตร 
ที่ใช้เวลาเรียนหลากหลาย	 มีระบบประกันค่าเล่าเรียน	 และสถานที่เรียนที่หลากหลาย	 โดยอิงตาม 
ความต้องการของผู้ปกครอง	 และจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกรับการศึกษาปฐมวัย	 
เช่น	 เกาหลีใต้	 และฟินแลนด์	 (2)	 ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับ 
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ลูกของตนเอง	เช่น	ฟินแลนด์	และสิงคโปร์	แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้แม้พบได้ในประเทศไทย	แต่ยังไม่เป็น 
แนวเดียวกันทั้งประเทศ	 ซึ่งหากมีการปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพจะสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และ 
หลักการชี้นำาของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	
  3.2	จุดเน้นของหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมทั้งร่างกาย	จิตใจ	และสังคมแห่งศตวรรษ 
ที่	21	การปฏิบัติที่ชัดเจนของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	ได้แก่	(1)	กำาหนดคุณสมบัติของผู้เรียน 
ด้านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล	 การทำางานเป็นทีม	 ความรักต่อชาติ	 บุคคลอื่น	 และเพื่อนบ้าน	 
(2)	 ความจริงจังต่อการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	 (3)	 การพัฒนา 
คู่มอืสำาหรบัผูป้กครอง	และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	การปฏบิตัดิงักลา่วนีส้อดคลอ้ง
กับวิธีจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่	21	(Asia	Society,	2012)	ที่กำาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษาควรเป็นผู้ท่ีมีความสามารถทางการคิดขั้นสูงและตำ่าไปพร้อมๆ	 กัน	 
ถ่ายโยงการเรียนรู้	เรียนรู้วิธีเรียน	และทำางานเป็นทีมได้	นอกจากนี้	ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติว่าด้วย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	

 4. ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

	 	 4.1	 เป้าหมายการศึกษามุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม	 มี
ความรูแ้ละทกัษะเบือ้งตน้ท่ีจำาเป็นตอ่ชวีติ	โดยท่ีสงิคโปรแ์ละเกาหลใีต้ใหค้วามสำาคญักบัการระบคุำาวา่
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ไวอ้ยา่งชดัเจน	ขณะท่ีฟินแลนด์ไมร่ะบคุำาวา่ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี	21	 
เช่นเดียวกับประเทศไทย	 แต่คำาอธิบายคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทักษะดังกล่าว	 โดยภาพรวม 
ทุกประเทศมีเป้าหมายที่มุ่งสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 ดังนี้	 (1)	 มุ่งการเป็นพลเมืองของประเทศ	 
และของโลกที่รับผิดชอบต่อสังคม	(2)	พัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลให้เต็มที่	(3)	ดำารงชีวิตได้ด้วย
ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็	และ	(4)	เปน็ฐานของการศกึษาต่อระดับสูงตามความถนดั	เพ่ือใหพ่ึ้งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจได้	สอดคล้องกับ	Rosefky	&	Opfer	(2012)	Wagner	(2008)	และยูเนสโก	(unesdoc.
unesco.org)	 รวมทั้งการเรียนรู้วิธีอยู่อย่างมีสุขภาวะ	 สามารถร่วมมือและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง
ประชากรร่วมโลก	 (Opfer,	 2012)	 และปฏิญญาอินชอน	 ท่ีว่าด้วยความสมดุลระหว่างความร่วมมือ 
กับการแข่งขันในฐานะพลเมืองของโลก	 (http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.
php?NewsID=41669&Key	=news_boontee)
	 	 4.2	ลักษณะของหลักสูตร	ประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศเหมือนกันใน	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	
ดา้นความลกึ	โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเปน็ผูเ้รียนรูแ้บบเชิงรกุ	คน้หาประเดน็ที่ตนเองสนใจอยา่งลกึซึ้ง
และสรา้งขึน้มาเปน็งาน	สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาจนเตม็ศกัยภาพเฉพาะดา้นของตนเอง	พรอ้มๆ	
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ	(2)	ด้านความหลากหลาย	ความกว้าง	และครอบคลุม	ในลักษณะ
โมดูลของฟินแลนด์	เน้นพัฒนาทักษะชีวิต	และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เช่น	ในสิงคโปร์	และ
เกาหลีใต้	ตามลำาดับ	(3)	เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับผู้เรียน	และผู้เรียนกับผู้เรียนทั้งใน
ระดบัเดยีวกันและตา่งระดบั	และการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนกบัชมุชนภายนอก	และ	(4)	ดา้น
การบูรณาการของหลักสูตร	เช่น	สหวิทยาการในฟินแลนด์	นำาวิชาที่มีขอบเขตแยกกันเด็ดขาดเข้ามา 
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ผสมผสานกัน	 เน้นให้มีการปฏิบัติงานมากขึ้น	 มีการผสมผสานทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกของสิงคโปร์ 
และออกแบบโดยอิงความสามารถของผู้เรียน	โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	
ภาษาเกาหลี	 และสังคมศาสตร์	 ทุกหลักสูตรมีหลักการร่วม	 คือ	 เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพ	 และความสามารถเฉพาะด้าน	 เน้นสาระการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ	 และเอื้อให้ 
แต่ละแบบสามารถถ่ายโยงกันได้ตามความเหมาะสม	 สอดคล้องกับขอบเขตทางเลือกสำาคัญ 
ของการจัดการศึกษา	 ท่ีว่าด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกันของยูเนสโก	 
(unesdoc.unesco.org)	
	 	 4.3	การจัดการเรียนรู้	ประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศและประเทศไทยมีลักษณะร่วมของ
การจดัการเรยีนรู	้ดงันี	้(1)	พฒันาผูเ้รยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพ	และความสามารถเฉพาะดา้นของประเทศ
สงิคโปร	์และเกาหลใีต	้ขณะทีฟ่นิแลนดไ์มไ่ดพ้ฒันาความสามารถเฉพาะทางตามความถนดัของผูเ้รยีน
แตพ่ยายามพฒันาผูเ้รยีนให้เตม็ตามศกัยภาพ	(2)	มุง่เนน้พฒันาการคดิ	ทกุประเทศไดอ้อกแบบการเรยีนรู ้
ฐานโครงงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์	และคิดแบบมีวิจารณญาน	ซึ่งเป็นหนึ่ง
ของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(3)	การจัดการเรียนรู้บนฐานปรากฏการณ์ตามความสนใจของ
ผู้เรียน	และที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนของฟินแลนด์	ส่วนที่มีลักษณะร่วมกัน	ได้แก่	
(1)	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	 (2)	 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	 ที่เป็นกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ระดับชาติของสิงคโปร์	 และ	 (3)	 เปิดมิติทางสังคม	 เป็นการร่วมกันเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน 
ที่เห็นอย่างชัดเจนในฟินแลนด์	 กรณีของประเทศไทยกำาหนดให้จัดการเรียนรู้ที่มีจุดเน้นทุกกรณี 
ดงักลา่วมา	แตไ่มเ่น้นหลกัสตูรสำาหรบัผูเ้รยีนท่ีมคีวามถนดัเฉพาะทางเชน่เดยีวกบัฟนิแลนด	์แตต่า่งจาก 
ประเทศที่เป็นเลิศ	 คือ	 วิธีปฏิบัติท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จสูงสุด	 ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้จะตอบสนอง
ตามขอบเขตทางเลือกของการปฏิบัติ	 ว่าด้วยการจัดเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับผู้เรียนและบริบทที่ 
ผู้เรียนอาศัย	 ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะที่แข็งแกร่งทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์	 คิดเชิงนวัตกรรม	 และรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงชีวิต	(unesdoc.unesco.org)
	 	 4.4	 การประเมินผลการเรียนรู้	 ฟินแลนด์จัดการศึกษาโดยไม่ยึดติดกับการประเมินผล 
การเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ	 แต่เน้นไปที่การประเมินแบบก้าวหน้า	 เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน 
การเรียนรู้ของผู้เรียนจนเต็มตามศักยภาพ	 ขณะที่เกาหลีใต้และสิงคโปร์เน้นการประเมินที่เข้มงวด 
มุ่งสู่ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล	 และวางตัวผู้ เรียนในการศึกษาต่อของสิงคโปร์ 
ซึ่งประเทศนี้ใช้วิธีกำาหนดปรัชญาการประเมิน	 และการประเมินหลายระดับ	 แม้ทั้งสามประเทศ 
มีแนวคิดการประเมินที่ต่างกันสุดขั้ว	 แต่ก็สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนจนอยู่ในระดับโลก	 
สำาหรับประเทศไทยได้ยึดหลักการประเมินท้ังแบบก้าวหน้าระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้	 การประเมิน 
สรุปรวมหลังเรียน	 และการประเมินมาตรฐานระดับชาติ	 แต่ยังคงต้องการการพัฒนาให้สามารถ 
ใช้ระบบการประเมินเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 เป็นไป 
ตามหลักการชี้นำาการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	(www.ecolint.ch/s)	และหลักการประเมินแบบ	P21	
(http://www.p21.org/a)
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 5. ก�รฝึกหัดครู 

	 	 5.1	ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครู	ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยยกย่องให้	 (1)	 ครูเป็น 
วิชาชีพที่มีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 และมีอุดมการณ์	 ถูกขับเคล่ือนด้วยจริยธรรมมากกว่าเงินและวัตถุ	 
(2)	 ครูเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศสูงในระดับโลก	 (3)	 สังคมคาดหวัง 
ต่อคุณภาพการศึกษาสูงมาก	 กดดันให้ครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้อยู่ในวิชาชีพ 
ได้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณ	 แต่ท่ีแตกต่างคือประเทศไทยเด็กเก่งไม่เลือกเรียนครู	 
ด้วยปัจจัยหลายประการหนึ่งในนั้นคือ	รายได้ครูตำ่ากว่าวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ	
	 	 5.2	 การผลิตครูก่อนประจำาการ	 การปฏิบัติของประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศมีระบบ 
การผลิตครูที่ชัดเจน	 ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาครูท่ีเข้มงวดมากด้านวิธีทดสอบท่ีจะสามารถ 
คัดกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นครู	 มีการกำาหนดความสามารถเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าศึกษา	 
ได้แก่	 ทักษะการสื่อสาร	 ทักษะปฏิสัมพันธ์	 ความสนใจในการสอน	 เป้าหมายและแรงบันดาลใจ	 
ความเต็มใจในการเรียนรู้	 และความพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับวิชาชีพครู	 การประเมินจึงต้องใช้แบบ
ทดสอบชนิดความเรียง	และการสัมภาษณ์	 เป้าหมายการผลิต	คือ	สร้างครูแห่งศตวรรษที่	21	 โดยมี
องค์ประกอบสำาคัญของระบบการผลิตที่มีคุณภาพ	คือ	สถาบันผลิตครู	รูปแบบการผลิตครู	หลักสูตร
การฝึกหัดครู	 การจัดการเรียนรู้	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 สอดคล้องกับทิศทางการปฏิบัติ
ของประเทศไทย	 แต่ต่างกันที่กระบวนการปฏิบัติ	 ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก	 การกำาหนดคุณสมบัติ 
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกหัดครู	 ยังต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการปฏิบัติ 
ดังกล่าวเป็นไปตามขอบเขตทางเลือกสำาคัญของการจัดการศึกษา	 ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กันและมีคุณภาพ	(unesdoc.unesco.org)
	 	 5.3	หลักสูตรฝึกหัดครู	มีลักษณะสำาคัญ	ดังนี้
   5.3.1	การจัดการเรียนรู้หลักสูตรฝึกหัดครูมีลักษณะเด่นร่วม	ได้แก่	(1)	การจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งวิจัย	ซึ่งเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกวิชา	ในกรณีของฟินแลนด์นักศึกษาครูจะต้องทำา
วทิยานพินธเ์พือ่จบการศึกษา	(2)	ใหค้วามสำาคัญกบัความรูล้กึในเนือ้หาวชิาทีต่อ้งสอน	โดยเฉพาะการสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งครูจะสอนตามวิชาเอก	หรือวิชาโท	 (3)	 เชื่อมโยงทฤษฎีกับปฏิบัติเข้าด้วยกัน 
อย่างแข็งแกร่ง	ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ	 การวิจัยฐานโรงเรียนและการ
ไตรต่รองสะทอ้นคดิ	(4)	ใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิเพือ่สามารถรวบรวม	สะทอ้น	จดัระบบ	ปอ้นกลบั	 
และทบทวนเพื่อการพัฒนา	นอกจากนี้	จุดเด่นเฉพาะของประเทศสิงคโปร์	นักศึกษาครูต้องสอบแบบ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการที่ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับ	 
ใช้การจัดการความรู้เพื่อกลั่นกรองส่วนที่เป็นแกนหลักสำาคัญท่ีต้องรักษาไว้	 ปรับ	 และจัดเก็บความรู้
ส่วนเนื้อหาที่ต้องให้ทันสมัย	รวบรวมแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศจากครูจำานวนหนึ่งเพื่อแปลมาสู่การปฏิบัติ
ในช้ันเรียนเพื่อแพร่ขยาย	 และจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัย	 ดังนั้น	 หากประเทศใดสามารถพัฒนา
ครูที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ได้	 จะทำาให้ได้ครูที่มีคุณภาพทางวิชาชีพ	 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนตามวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษาตามปฏิญญาอินชอน	 
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(https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration)	และมแีนวโนม้
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	MacGilcrist	et	al.	(2004)	
	 	 	 5.3.2	การฝกึประสบการณว์ชิาชพี	มลีกัษณะรว่มทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่(1)	แบง่การฝกึเปน็ระยะ 
(2)	 กระบวนการฝึกเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ	 โดยมีครูชำานาญการในโรงเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์เป็นคู่คิดและชี้แนะ	 (3)	 การประเมินผลจะประเมินด้วยกลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วย
อาจารยน์เิทศก	์อาจารยฝ์า่ยฝกึประสบการณ์วชิาชพีคร	ูและอาจารยผ์ูส้อน	(4)	หนว่ยฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ	(หรือประเทศไทยเรียกว่า	โรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)	ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ทั้งนี้	หน่วยฝึกกับคณะครุศาสตร์ต้อง
ทำางานรว่มกนัตลอดระยะเวลาของการฝกึประสบการณว์ชิาชพี	นอกจากนี	้ลกัษณะเฉพาะของประเทศ
สิงคโปร์	คือ	ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตนักศึกษาครู	เช่น	การศึกษาบทบาทความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันผลิตครูกับโรงเรียน	หลักสูตรทางเลือกของนักศึกษาครู	
	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน 
ร่วมวิชาชีพ	 เช่น	 ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษา	 ระหว่างกลุ่มนักศึกษาภายในและต่างสถาบัน	 และ 
ระหว่างกลุ่มนักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ	 สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา	 การรักษาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรเครือข่ายการศึกษา
ระดับภูมิภาคของยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)	
	 	 5.5	การเข้าสู่วิชาชีพครู	มีลักษณะสำาคัญ	ดังนี้
	 	 	 5.5.1	การบรรจเุขา้เปน็ครนูัน้แต่ละประเทศมวีธิกีารแตกต่างกนั	ดังนี	้(1)	บรรจุเปน็ครู
ทันทีเมื่อจบการศึกษาตามเงื่อนไขที่ผูกโยงกับการให้ทุนการศึกษาของฟินแลนด์	และการว่าจ้างผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาครูของสิงคโปร์	 (2)	การกำาหนดจำานวนอัตรา	การจัดจ้าง	และการคัดเลือก 
โดยคณะกรรมการประจำาท้องถิ่นของฟินแลนด์	 ตามนโยบายกระจายอำานาจการบริหารสู่ท้องถิ่น	 
และ	(3)	การจัดสอบบรรจุระดับประเทศ	ซึ่งเนื้อหาการสอบโดยรวมคือ	แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ	
และการสัมภาษณ์อย่างสั้นๆ	เช่น	ในเกาหลีใต้	และประเทศไทยที่แตกต่างกันคือ	กระบวนการปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพต่างกัน	 ซึ่งความสำาคัญของประเด็นนี้ระบุให้เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ใหม่ของการจัดการ
ศึกษาตามปฏิญญาอินชอน	(https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-
declaration)
	 	 	 	 	 การปฏิบัติที่เป็นจุดเน้นของแต่ละประเทศที่ต่างกัน	 คือ	 การเข้าสู่วิชาชีพครู 
ในประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ	 มักเชื่อมโยงกันระหว่างอัตราการผลิตบัณฑิตครูให้สัมพันธ์กับ 
อัตราการบรรจุ	 โดยประเทศฟินแลนด์ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาครู	 และสิงคโปร์ 
นักศึกษาครูจะได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ผ่านการคัดเลือก	 จึงต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตามหลักสูตร
อย่างเข้มงวด	 สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันและมีคุณภาพ	ว่าด้วย
การสรรหาและรักษาครูที่มีคุณภาพที่ระบุโดยยูเนสโก	(unesdoc.unesco.org)
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	 	 	 	 	 สำาหรับประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย	 การบรรจุครูไม่ผูกโยงกับการให้ทุน 
การศึกษา	 แต่ใช้วิธีสอบคัดเลือก	 จึงมีปัจจัยที่ส่งผลคือ	 อัตราบัณฑิตครูกับอัตราตำาแหน่ง 
ที่รอบรรจุไม่พอดีกัน	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการวางแผนด้านอัตราการผลิตให้รัดกุม	 เช่นที่เกาหลีใต้ 
ทำากับการผลิตครูระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และการจัดสอบคัดเลือกที่มีคุณภาพ 
ไม่มีการทุจริตและสามารถคัดเลือกผู้ ท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการได้อย่างแท้จริง	 คุณวุฒิของ 
ผู้เป็นครูที่สอดคล้องกัน	 คือ	 (1)	 มีการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรี	 (ยกเว้นฟินแลนด์ท่ีกำาหนดให้ 
เป็นระดับปริญญาโท)	 และ	 (2)	 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 เป็นวิธีพัฒนาครูให้มีคุณภาพ 
โดยสร้างโอกาสให้ได้รับการคัดสรรและฝึกฝนอย่างเท่าเทียมกัน	 เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ใหม่ของ 
การศึกษาเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามปฏญิญาอนิชอน	(https://en.unesco.org/world-education-
forum-2015/incheon-declaration)	
	 	 	 5.5.2	ภาระงานคร	ูท้ังสามประเทศและประเทศไทยมภีาระงานหลกัทีค่รพูงึทำาคลา้ยกนั	 
ประกอบด้วย	 (1)	 การจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งประกอบด้วย	 การเตรียมการสอน	 การสอน	 และ 
การจดัการชัน้เรยีน	(2)	การทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีน	และเอกสารชัน้เรียน	(3)	การดูแลความประพฤติ 
ผูเ้รยีน	(4)	การประเมนิผูเ้รยีน	(5)	โครงการ/กจิกรรมพฒันาของโรงเรยีน	และ	(6)	การทำางานรว่มกบัชมุชน	 
ลักษณะเด่นเฉพาะประเทศฟินแลนด์	 ครูต้องมีการวางแผนการทำางานร่วมกับเพื่อนครูสัปดาห์ละ	 2	
ช่ัวโมง	แตใ่ชเ้วลาสอนผูเ้รยีนนอ้ยกวา่ประเทศอืน่ๆ	และเวลาทีเ่หลือใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน	
และปฏิบตักิารตา่งๆ	ในชัน้เรยีน	การทำางานรว่มกบัชมุชน	ซึง่มกัเปน็การทำาแบบอาสาไมม่คีา่ตอบแทน
พเิศษ	สำาหรบัสงิคโปร	์ครปูระจำาการตอ้งรบัภาระเป็นคูค่ดิสำาหรบัครใูหม	่สว่นเกาหลใีตค้รตูอ้งปรบัตวั 
ให้เข้ากับความต้องการของผู้ปกครองที่คาดหวังกับความสำาเร็จทางการเรียนของเด็กสูงมาก	 ขณะที่
ประเทศไทยมีการปฏิบัติใกล้เคียงกับฟินแลนด์และสิงค์โปร์	แต่อยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีปฏิบัติให้เกิด
ผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
แบบชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร	ูตามแนวคดิองคก์รแหง่การเรียนรู้ของ	MacGilcrist	et	al	(2004)	
และเป็นแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันและมีคุณภาพของยูเนสโก	 (unesdoc.
unesco.org)	
	 	 	 5.5.3	เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพีทีผู่กโยงกบัการประเมนิการปฏบิติังานตามสภาพ
จริงที่ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริงของฟินแลนด์	 เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่กำาหนด 
เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพสายผู้สอน	 ผู้ชำานาญการ	 และผู้บริหาร	 แต่ต่างกันที่กระบวนการ
พิจารณาคุณสมบัติที่รัดกุม	 สะท้อนผลลัพธ์ถึงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง	 เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ 
ของการศึกษาตามปฎิญญาอินชอน	 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ 
การเรียน	 การส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพทางวิชาชีพ	 ได้รับแรงจูงใจและการสนับสนุนภายใต้ทรัพยากร
ที่เพียงพอ	(https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration)	
	 	 5.4	 การพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างปฏิบัติการ	 นอกจากจะขึ้นอยู่กับความตระหนัก 
ส่วนบุคคลถึงความสำาคัญของการพัฒนาตนเองตลอดเวลาแล้ว	 ทุกประเทศยังกำาหนดนโยบายบังคับ	
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เช่น	เกาหลีใต้ครูต้องเข้ารับการพัฒนาตามสายงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำาหนดจึงจะสามารถ
เลื่อนตำาแหน่งและขั้นเงินเดือน	 ขณะที่ฟินแลนด์เปิดอิสระได้เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรมีการเรียนรู้
แบบชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครทูีม่ปีระสทิธภิาพ	และมกีารเข้าร่วมโครงการขนาดใหญข่องท้องถ่ิน	 
สำาหรับเกาหลีใต้และสิงคโปร์	 ส่วนกลางจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูเข้าร่วมโครงการ 
ตามวาระการพัฒนาตามเส้นทาง	 สำาหรับประเทศไทยหน้าท่ีการพัฒนาครูเป็นของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	 ในลักษณะของการจัดฝึกอบรมนอกสถานศึกษา	 ครูบางส่วน 
ใช้วิธีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 แต่แนวโน้มนโยบายและความต้องการคือ	 การพัฒนาผ่านชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเอง	 การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์	 และการเข้าร่วม 
โครงการขนาดใหญ่ในท้องถิ่น	 ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการจัดสรรเวลาเพ่ือการเรียนรู้	 และงบประมาณ
เพื่อการนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จุดเน้นที่สำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างประจำาการ 
คือ	 โรงเรียนมีบรรยากาศเชิงบวกต่อการเรียนรู้การปฏิบัติงานของครู	 และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 
(Pedder,	2006;	MacGilcrist	et	al,	2004)		

 ตอนที่ 2 ภ�พอน�คตก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2573

	 ภาพอนาคตศึกษาที่เป็นข้อค้นพบในส่วนสุดท้าย	ประกอบด้วย	เรื่องเล่าอนาคตในอีก	15	ปี 
ข้างหน้า	 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อนภาพอนาคตนั้น	ภาพอนาคตที่เสนอนั้น 
จำาแนกได้เป็น	 5	 ภาพ	 ซึ่งต่างจากข้อเสนอของ	 Ogilvy	 &	 Schwartz	 (2006)	 ที่กำาหนดไว้กว้างๆ	 
วา่นา่จะมจีำานวน	4	ภาพ	แตก่ส็ามารถสรา้งภาพอนาคตได้ตามกรอบการตัดสินใจทีก่ำาหนดไวล่้วงหนา้

  ภ�พอน�คตที่ 1 กระจ�ย

	 	 ลักษณะสำาคัญของภาพนี้	 ได้แก่	 ระบบบริหารการศึกษาไทยจะถูกกำาหนดนโยบายและ
มาตรฐานชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีทิศทางและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ความสำาเร็จชัดเจนเพื่อเป็น 
กรอบกว้าง	ซึ่งในการปฏิบัติจะถูกกระจายอำานาจลงสู่หน่วยปฏิบัติในท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
การศึกษาที่มีตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน	ทั้งในส่วนของการศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ	เพื่อทำาหน้าที่ 
ขับเคลื่อน	 ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับระบบบริการการศึกษาของฟินแลนด์	 ซึ่งมีความชัดเจน 
ในเรื่องการบริหารจัดการแบบกระจายอำานาจ	 (www.edufinn.net)	 หน่วยงานส่วนกลางรับหน้าที่ 
ในการอำานวยความสะดวก	 กำากับดูแล	 และประสานงานตามระดับ	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ 
มาตรฐานชาติอย่างจริงจัง	 การบริหารการศึกษาของฟินแลนด์จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ	 คณะกรรมการการศึกษา	 องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา 
ทุกระดับ	 โดยการทำางานของทุกภาคส่วนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่เน้นความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่น	 (Matilainen,	 2014)	 ในส่วนน้ีสอดคล้องกับระบบการดูแลกำากับและติดตาม
ของสิงคโปร์ซึ่งระบุว่า	 การบริหารจัดการเป็นไปแบบรวมอำานาจที่ส่วนกลางและจัดให้มีการ
กำากับติดตามอย่างเข้มงวด	 ทั้งนี้	 เพราะขึ้นอยู่กับขนาดและบริบทของประเทศที่เป็นลักษณะ
เฉพาะ	 (www.moe.gove.sg)	 และสอดคล้องกับระบบบริหารการศึกษาของเกาหลีใต้ที่มี
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ลักษณะรวมอำานาจสู่ส่วนกลางเช่นกัน	 โดยแบ่งระดับการบริหารเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 ระดับบน 
ที่เป็นระดับกระทรวง	 ระดับกลาง	 คือ	 สำานักงานการศึกษามหานครและท้องถิ่น	 และระดับล่าง	
คือ	 สำานักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น	 (www.oecd.org/pisa/keyfindings)	 มีการปรับปรุงระบบ 
งบประมาณให้สมดุลกันระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง	 
ส่วนท้องถิ่น	 และจากภาคเอกชน	 ซึ่งเป็นตามแนวทางการบริหารจัดการของฟินแลนด์	 (www. 
edufinn.net)	 ลักษณะร่วมท่ีสำาคัญของระบบบริหารการศึกษาของทุกประเทศ	 คือ	 ความน่าเชื่อถือ 
และคุณภาพระดับสูง	 ซึ่งในอีก	 15	 ปี	 ระบบบริหารการศึกษาไทยจะมีีประสิทธิภาพ	 ทันสมัย	 
รับผิดชอบ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และประชาชนมีส่วนร่วม	 เกิดประสิทธิผลตามระดับที่ต้องการ	 
โดยเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของชุมชน	ประเทศ	 ภูมิภาคอาเซียน	 และนานาชาติ	 เป็นดังลักษณะ 
ของประเทศคู่เทียบและเป็นไปตามภาพความสำาเร็จในอนาคตของประเทศไทย	พ.ศ.	 2579	 ข้อ	 (6)	
ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ	 ทันสมัย	 รับผิดชอบ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และประชาชน
มีส่วนร่วม	(http://www.dla.go.th/)

  ภ�พอน�คตที่ 2 แกร่ง

  หลกัการพืน้ฐานการจดัการศกึษาแขง็แกรง่ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
อย่างเท่าเทียม	และทั่วถึง	ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ตามแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษ 
ท่ี	 21	 ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นคานงัดคุณภาพ	 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาการวัดและ 
การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด	จำาแนกเป็น	2	ภาพย่อย	

   ภาพอนาคตที่ 2.1 เคียงบ่าเคียงไหล่ 
	 	 	 ในภาพนีจ้ดุเริม่ตน้ของคณุภาพมาจากฐานความรู้ด้านการศกึษาร่วมกบัการรับฟังเสียง
กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั	ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ของสงิคโปรแ์ละฟนิแลนด์	(www.moe.gove.sg)	เนน้
ความมอีสิระและความคลอ่งตวัของหนว่ยปฏบัิตริะดบัตา่งๆ	เปน็ไปตามวธิปีฏบิตัขิองฟนิแลนด	์ผูเ้รยีนจะ
ไดร้บัการพฒันาแบบองคร์วม	เป็นผูม้คีวามรูล้กึและกวา้ง	คณุลกัษณะของผูเ้รยีนเชน่นีจ้ะสอดคลอ้งกบั 
คุณลักษณะของผู้เรียนของสิงคโปร์ที่วางหลักการพื้นฐานไว้ว่าผู้เรียนแต่ละคนของสิงคโปร์ได้รับ
โอกาสที่จะพัฒนาตนในทั้งด้านกว้างและลึก	(www.moe.gove.sg)	เป็นไปตามจุดแข็งของฟินแลนด์	
คือ	ส่งออกความรู้ที่มาจากคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบของประเทศ	 (www.15uta.fi/wesfin)	
และเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้ในระดับสากล	 (www.oecd.org/pisa/
keyfindings)	ทรัพยากรจะได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อลดช่องว่างที่เป็นอยู่	ซึ่งเป็น
หลกัการพฒันาคุณภาพตามแนวทางความเท่าเทยีมและทัว่ถงึของฟนิแลนดท์ีร่ะบวุา่	ความเทา่เทยีมกนั 
ทางการศึกษาถือเป็นฐานคำ้าจุนระบบของประเทศ	 และสถานศึกษาทุกระดับมีสิทธิที่จะให้บริการ 
การศึกษาตามบริบทของตนเองด้วยคุณภาพสูงสุดตามเป้าหมายของประเทศ	 การศึกษาส่วนใหญ่ 
จะมาจากงบประมาณสาธารณะโดยแบ่งเป็น	 2	 ส่วน	คือ	 จากรัฐบาลกลาง	 และองค์กรการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 ขณะที่เกาหลีใต้งบประมาณการบริการส่วนใหญ่จะมาจากรัฐบาล	 โดยลงทุน 
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ด้านการศึกษาถึงร้อยละ	7.6	ของ	GDP	ขณะที่ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาร้อยละ	7.6	เช่นกัน	 
เมื่อพ.ศ.	 2554	 แต่ถูกประเมินว่าคุณภาพการศึกษาไทยล้มเหลว	 (ประมวล	 สุธีจารุวัฒนา,	 2559)	 
ในการสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจในระบบการศึกษา	 ฟินแลนด์จะใช้ระบบกระจายอำานาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ	 ส่วนเกาหลีกำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศว่า 
ส่งเสริมการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 เพื่อเป็นฐานที่แข็งแกร่งของการพัฒนาประเทศ	 
และใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน	 (Jones,	 2013)	 สำาหรับสิงคโปร์นั้นจะดูแลคุณภาพ 
อย่างจริงจังโดยกระทรวงศึกษาธิการ	 และประสานกับหน่วยงานผลิตครูและโรงเรียนเพื่อดึงเอาส่วน 
ที่ดีที่สุดของทุกคนออกมา	 (www.moe.gove.sg)	 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาแข่งขันได้และอยู่ 
ในระดับบนสุดของโลก	 ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่า	 คุณภาพครู	 เคร่ืองมือจัดการเรียนรู้	 และ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นเสาหลักสำาคัญ	 โดยฟินแลนด์วางหลักการข้อหนึ่งว่า	 ครูมีคุณภาพ	 
และบุคลากรการศึกษาต้องมีคุณภาพสูง	 โดยกำาหนดให้ครูจบการศึกษาระดับปริญญาโท	 
และผู้บริหารโรงเรียนต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	 (www.edufinn.net)	ส่วนสิงคโปร์กำาหนดว่า 
ครูดีและผู้บริหารโรงเรียนดี	 จะนำาไปสู่โรงเรียนดีและผู้เรียนมีสมรรถนะสูง	 (www.moe.gove.sg)	 
ขณะที่เกาหลีใต้ให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมดิจิตอลในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบและขยาย 
ไปสู่ครอบครัว	 ในปี	 พ.ศ.	 2573	 การศึกษาของประเทศไทยจะตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักความทั่วถึงและเท่าเทียม	 บนฐานความรู้ 
และนวัตกรรม	สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับสากล	

   ภาพอนาคตที่ 2.2 โดดเด่น
	 	 	 ผูเ้รยีนทกุประเภทและทกุระดบัตอ้งมโีอกาสเขา้ถงึคณุภาพสงู	อยา่งสะดวก	ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล	โดยไม่มีอุปสรรคด้านภูมิหลังและประสบการณ์สังคม	มีคุณภาพพื้นฐาน
โดดเดน่ทีส่ำาคญั	ภาพนีเ้ป็นไปตามวาระการศกึษาหลงั	ค.ศ.	2015	ทีย่เูนสโกเสนอวา่	การศกึษาต้องเขา้ใจ
และยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชน	อันได้แก่	ความเท่าเทียมและความทั่วถึง	และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม	และกำาหนดวัตถุประสงค์หลักว่า	มั่นใจในการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม	และมีการเรียนรู้
ตลอดชีวติเพือ่ปวงชนภายในปี	พ.ศ.	2030	ซึง่นำามาสูป่ฏญิญาอนิชอน	พรอ้มระบหุลกัการชีน้ำาไวข้อ้หนึง่วา่	 
การศึกษาเป็นส่วนช่วยสำาคัญของการลดความไม่เท่าเทียมและความยากจน	 โดยกลายเป็นมรดกที่เป็น
เงือ่นไขและโอกาสทีด่ขีึน้สำาหรบัมนษุยแ์ละสงัคมทีย่ัง่ยนื	ยิง่ไปกวา่นัน้ในปฏญิญาอนิชอนยงัมคีำาอธบิายวา่	 
ความเท่าเทียมและท่ัวถึงถือเป็นหมุดหลักของวาระการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง	 ประชาชน
ทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึงการศึกษา	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีไม่สามารถเรียนรู้ได้	 
ทัง้น้ี	ตอ้งไม่มีใครถกูทิง้ไวข้า้งหลงั	(unesdoc.unesco.org)	ความเทา่เทยีมและความทัว่ถงึเปน็หลกัการ 
สำาคัญข้อหน่ึงของหลักการขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์	 โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตาม
ศักยภาพสูงสุดแบบให้เปล่า	 จัดการศึกษาพิเศษให้กับคนกลุ่มพิเศษ	 และสนับสนุนให้ใช้ภาษาของ	 
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนอพยพในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาษาแม่	 (minedu.fi/export/
sites/../Finninish_education,	OECD)	เชน่เดียวกบัหลักการของสิงคโปร์ทีใ่หท้กุคนได้รับการศกึษา
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เพือ่พฒันาศกัยภาพถงึขดีสงูสดุและใชป้ระโยชนจ์าก	2	ภาษา	(www.moe.gove.sg)	และเกาหลีใต้ได้ 
ให้ความสำาคัญกับหลักการข้อนี้	 ในหลักการของความเสมอภาคทางการศึกษาที่คำานึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว	 ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท	 และการรับเข้าเรียน 
แบบสุ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (www.educationinsouthkorea)	จากที่กล่าวมาสนับสนุน
ให้ประเทศไทยจัดให้ผู้เรียนทุกประเภทและทุกระดับต้องมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพสูง	 อย่างสะดวก	
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล	 โดยไม่มีอุปสรรคด้านภูมิหลังและประสบการณ์สังคม	 โดยมี
คุณลักษณะสำาคัญ	 คือ	 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาแม่	 ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษา
สากลในการส่ือสารของโลกและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในบริบทอย่างน้อย	 1	 ภาษา	 และ
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน	+	อีก	1	ภาษา	เพื่อการเป็นพลเมืองของกลุ่มอาเซียนในระดับใช้งาน 
ได้ดี	 การศึกษาของประเทศจะตั้งอยู่บนหลักการของคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดย 
เท่าเทียมและทั่วถึง	โดยปราศจากอุปสรรคที่มาจากภูมิหลังและประสบการณ์สังคมอันแตกต่างกัน

   ภาพอนาคตที่ 2.3 มั่นคง
	 	 	 ภาพนีเ้ป็นการกระจายวสิยัทัศนท์างการศกึษาของยเูนสโกหลงัป	ีค.ศ.	2015	ลงสูป่ระเทศ	 
โดยที่วิสัยทัศน์นั้นระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า	 การศึกษาต้องทำาให้เกิดสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดย
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหลักการศูนย์กลาง	 โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องจัดไว้ในทุกระบบ	 และ
เป็นวาระสำาคัญของปฏิญญาอินชอนที่ระบุไว้ข้อหนึ่งว่า	 สนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 
ปวงชนในทุกสถานการณ์และในการศึกษาทุกระดับ	 โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพ
และเทคนคิ	และสรา้งเสน้ทางการศกึษาทีย่ดืหยุน่และมคีณุภาพ	(unesdoc.unesco.org)	ฟินแลนด์ได้
กลา่วถงึหลกัการขอ้นีไ้วว้า่	ประเทศใหค้วามสำาคญัตอ่การศกึษาตลอดชวีติโดยออกแบบระบบใหเ้รียนรู้ 
แบบต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา	 และเปิดโอกาสให้แรงงานทุกวัยเข้ามาศึกษา
หรอืฝกึอบรมตามความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง	(minedu.fi/export/sites/../	Finninish_education,	
OECD)	สว่นสงิคโปรจ์ดัการศกึษาฐานกวา้งและเปน็องคร์วมเพ่ือชว่ยใหผู้้เรียนเรียนรู้ต่อไปได้ท่ามกลาง 
ความแตกต่างที่หลากหลาย	 และทำาให้เชื่อมั่นได้ว่ามีฐานที่แกร่งพอสำาหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ	(www.moe.gove.sg)	สำาหรบัเกาหลใีตก้ำาหนดไวใ้นหลักการขอ้เตรียมผู้เรียนเขา้สู่อนาคต
ทัง้ในระบบและนอกระบบ	ซึง่เปน็การจดัหลกัสตูรระยะสัน้หลากหลายตามความตอ้งการ	ทัง้การศกึษา
ในระบบทีค่วบคมุโดยกระทรวงศกึษาธกิารและสถาบันฝกึหดัอาชพี	(Chae	&	Chung,	2007)	เมือ่อยูใ่น 
การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีช่องทางที่จะเลือกศึกษาได้ตามความถนัดและตามความสามารถของ
ตนเอง	ทัง้ดา้นสามญัศกึษาหรอืดา้นอาชีวศกึษา	ฟนิแลนดม์หีลกัการสำาคญัเรือ่งนีโ้ดยพฒันาทกัษะและ
กำาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ทักษะเฉลี่ยของ
คนวยัทำางานวยัหนุม่สาว	(16-24ปี)	มรีะดบัทกัษะและความชำานาญการในการทำางานระดบัสงูสดุ	อตัรา
การเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาของผู้เรียนประมาณร้อยละ	90	ทั้งในรูปของการศึกษา
สายอาชีวะและการฝึกอบรม	และแรงงานของฟินแลนด์	(16-64	ปี)	ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งของ
ประเทศทีมี่สมรรถนะสงูสดุในบรรดาประเทศทีร่ว่มเขา้รบัการประเมนิทกัษะและการศกึษาของผูใ้หญ	่
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(minedu.fi/export/sites/../Finninish_education,	OECD)		ในสงิคโปรจ์ะจดัโปรแกรม	Value-in	และ
จดัการแนะแนวอาชพีและแนะแนวการศกึษาเพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองตามจดุแขง็และความสนใจ 
เฉพาะตน	 (www.moe.gove.sg)	 และเกาหลีใต้พัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทันทางดิจิตอลเพ่ือให้ 
มเีครือ่งมอืสำาหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และออกแบบหลกัสตูรตามเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นทศิทางเดยีว
กับการพัฒนาประเทศ	(วรินทร	บุญยิ่ง,	2556)	ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2573	เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วหากไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น	ผู้เรียนสามารถเป็นแรงงานที่มีสมรรถนะพอ
ในการทำางานเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง	 หลังจากนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละช่วงวัยหรือช่วงชีวิต	 โดยยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทุกช่องทางและมีองค์ความรู้ทันสมัย 
ทีท่กุคนสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก	รวดเรว็	และประชาชนมคีวามฉลาดทางดจิติอลเพือ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ	

   ภาพอนาคตที่ 2.4 คานงัด 
   หลักคิดของภาพนี้	 คือ	 นำานวัตกรรมมาใช้เป็นคานงัดคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด	
โดยครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	 นวัตกรรมสังคม	 และนวัตกรรมยุทธศาสตร์การสอน	 จุดเด่น
ของภาพนีเ้หน็ชดัทีเ่กาหลใีตท้ีม่รีะบบดจิติอลสำาหรบัการเรยีนรู	้โดยพฒันาการรูเ้ทา่ทนัดจิติอลใหก้บัผู้เรยีน 
และประชาชน	 เพื่อที่สามารถค้นคว้าและเข้าถึงความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์์และอินเทอร์เน็ตได้จาก 
ทุกที่	 รวมทั้งมีระบบเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้าน	 (south-korea/ecucation)	 ข้อนี้เห็น
ชัดเจนที่สิงคโปร์เช่นกัน	 โดยสิงคโปร์พัฒนาหลักสูตรที่ผสานกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเพิ่มพูน
และเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมร่วมกับ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาทรัพยากรเรียนรู้	online	เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
และเตรยีมผูเ้รยีนสำาหรบัอนาคต	(www.moe.gove.sg)	สำาหรบัในฟนิแลนด์นัน้ใหค้วามสำาคญักบัการใช้
นวตักรรมเพือ่การศกึษามาก	สนบัสนนุดว้ยผลการศกึษาของ	Jarvinian,	Karsika,	&	Hintikka	(2007)	
ทีพ่บวา่	การศกึษาของฟนิแลนดม์ุง่ใหผู้เ้รยีนเปน็นวตักร	เรยีนรูผ้า่นเทคโนโลยแีละเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
เขา้ไปในกระบวนการของการเกดิเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ในป	ีพ.ศ.	2573	ประเทศไทยเนน้นวตักรรม
แบบครอบคลุมเพื่อสร้างมูลค่าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์	แปลกใหม่	และมีคุณภาพ	เข้าถึง
ได้จากที่โรงเรียน	จากครอบครัว	และจากแหล่งต่างๆ	ในชุมชน	ประชาชนต้องมีความรู้เท่าทันดิจิตอล	
เพือ่เขา้ถงึแหลง่เรยีนรูแ้ละองคค์วามรูท้ีม่ไีดอ้ย่างสะดวก	และมวีจิารณญาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวีติ

   ภาพอนาคตที่ 2.5 ลํ้าหน้า
   ระบบการประเมินผลเป็นกลไกสำาคัญสำาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 
หลักคิดของภาพ	 คือ	 ใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินเพื่อป้อนผลสู่ข้างหน้า	 (feed	 forward)	
สำาหรับพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูเ้ชงิลกึอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่เปน็ไปตามหลกัคดิในการประเมนิของ 
สิงคโปร์และเกาหลีใต้ที่ประเมินเพื่อพัฒนาในทุกระดับของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานชาติ	 และ
เป็นที่ยอมรับของสากล	 (Tan,	 2013)	 และยังสอดคล้องกับแนวคิดในการประเมินแบบก้าวหน้าของ
ฟินแลนด์ที่ชื่นชมในการศึกษาและการเรียนรู้อย่างจริงจัง	 และไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะมีปัญหา
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ซับซ้อนขนาดไหนจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ	(Stenback,2015)	ด้วยเหตุนี้ 
ในภาพฉายจึงเน้นพัฒนาระบบการประเมินทั้งระบบ	 ร่วมกับพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับ 
ให้การประเมินเป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับการมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มิใช่การตัดสิน	

  ภ�พอน�คตที่ 3 หยั่งลึก

  ประเทศไทยชูประเด็นให้การศึกษาปฐมวัยเป็นปัจจัยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของชีวิต	 และ
เป็นฐานรากของการเติบโตของประเทศ	 ในเรื่องนี้สอดคล้องกับที่ฟินแลนด์ระบุว่า	 การจัดการศึกษา
ปฐมวัยนั้นเป็นไปเพื่อให้เป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เด็กเติบโต	มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมดุล 
(minedu.fi/export/sites/../Finninish_education,	OECD)	 สอดคล้องกับที่สิงคโปร์ประกาศว่า
เริ่มต้นจัดการศึกษาด้วยความแข็งแกร่งของเด็กทุกคน	 ได้มีการยกระดับการศึกษาปฐมวัยโดยพัฒนา
หลักสูตรเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	 จัดการศึกษาปฐมวัยที่คุณภาพสูงและราคาไม่แพง 
และแบง่ปนัหลกัสตูรและวธิปีฏบัิตท่ีิเป็นเลศิระหวา่งกนัในภาคสว่นตา่งๆ	ทีร่บัผดิชอบการศกึษาปฐมวยั	
(www.moe.gove.sg)	 สำาหรับการบริการนั้นมีหลากหลายช่องทาง	 ฟินแลนด์แบ่งการบริการเป็น	 
3	แบบ	คอื	ดแูลเดก็เองทีบ่า้นจนถงึ	3	ป	ีศนูยเ์ดก็ปฐมวยัของเอกชนและเทศบาลใหบ้ริการเด็กอาย	ุ1-5	ป	ี 
และโรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุ	4-6	ปีเพื่อเตรียมตัวเข้าประถมศึกษา	(minedu.fi/export/sites/../
Finninish_education,	OECD)	ต่างออกไปจากสิงคโปร์ซึ่งมีบริการรูปแบบเดียว	แต่ใน	ค.ศ.	2016	
สิงคโปร์ได้ประกาศเพิ่มศูนย์ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็น	 16	 แห่ง	 ส่งเสริมบทบาทของ
พ่อแม่ให้เข้าใจแนวคิดของการศึกษาปฐมวัยและเปิดช่องทางให้พ่อแม่เข้ามาเป็นเครือข่ายที่สำาคัญ	 
(www.moe.gove.sg)	 เช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้ที่ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยตอบสนองความแตกตา่งกนัของประชาชนทีม่ารบับริการ	(Yon,	2009	อา้งถงึใน	Jones,	2013,	8)	 
แต่ละประเทศกำาหนดคุณลักษณะของเด็กที่จบการศึกษาปฐมวัย	 ที่ชัดเจนที่สุดได้แก่	 สิงคโปร์	 
ได้กำาหนดคุณลักษณะของเด็กท่ีจบการศึกษาปฐมวัยไว้	 8	 คุณลักษณะ	 ได้แก่	 แยกแยะผิดถูก	 
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม	 เต็มใจให้และรับ	 สัมพันธ์กับคนอื่นๆ	 ได้	 ฟังและพูดอย่างเข้าใจ	 
อยู่ได้อย่างสบายใจและมีความสุข	 พัฒนาประสานกันแบบองค์รวมและร่วมมือในกิจกรรมศิลปะ	 
และรักครอบครัว	 ครูและโรงเรียน	 (www.moe.gove.sg)	 สำาหรับเกาหลีใต้มุ่งไปที่การสร้าง 
ความพร้อมเพื่อการแข่งขันเรียนต่อ	 ดังน้ัน	 ปฐมวัยจึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ได้เปรียบเมื่อเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษา	 นอกจากนั้นยังส่งลูกไปสถานกวดวิชา	 
ตรงกันข้ามกับฟินแลนด์ท่ีมุ่งให้การศึกษาปฐมวัยเป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เด็กจึง 
เจริญเติบโตมีพัฒนาการที่สมดุล
	 	 ที่น่าสนใจ	 คือ	 ความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับการที่บุคลากรของการศึกษาปฐมวัยทุกฝ่ายมี
คณุภาพสงูตามเงือ่นไขของการดแูลเดก็ปฐมวัย	ฟนิแลนดร์ะบวุา่	สำาหรบัผูใ้หบ้รกิารนัน้	ครจูะตอ้งไดร้บั 
ปริญญาบัตรครูปฐมวัยจากมหาวิทยาลัย	 ผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยจะต้องมีประกาศนียบัตรชั้นสูงด้าน
สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข	และผู้ให้บริการครอบครัวจะต้องได้รับประกาศนียบัตรสายอาชีพใน



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

211

การใหบ้รกิารครอบครวั	หรอืผา่นการฝกึอบรมทีเ่หมาะสมอยา่งนอ้ย	2-3	สปัดาห	์(minedu.fi/export/
sites/../Finninish_education,	 OECD)	 สิงคโปร์มีจุดเด่นด้านพัฒนาความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ 
ถกูตอ้งใหก้บัผู้เลีย้งดท่ีูบ้าน	และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็	โดยสำาหรบัคร	ู 
กระทรวงศกึษาธกิารไดพ้ฒันาหลกัสตูรการดแูลเดก็ปฐมวยั	โดยหลกัสตูรประกอบดว้ย	3	สว่น	สว่นแรก	 
เปน็กรอบการทำางาน	สว่นทีส่อง	เป็นสว่นแนะแนวนกัการศกึษา	และสว่นทีส่าม	เปน็คูม่อืการใชท้รพัยากร
การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาแม่	 คู่มือที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถไตร่ตรองถึง 
การปฏิบัติงานของตนซึ่งนำาไปสู่พัฒนาการทางวิชาชีพ	 สร้างความรู้และความมั่นใจในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย	 และสำาหรับพ่อแม่ได้ส่งเสริมให้พ่อแม่รับบทบาทหลักในการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้
ของเดก็ปฐมวยั	โดยเขา้รว่มฝกึอบรมปฏบิตักิารกบันกัการศกึษาปฐมวยัและผูช้ำานาญการของกระทรวง
ศกึษาธกิาร	เพือ่ช่วยให้พอ่แมเ่ข้าใจแนวคดิของการพฒันาเดก็แบบองคร์วม	(http://www.moe.gov.sg/ 
education/preschool/)	 สำาหรับการจัดการศึกษาในหน่วยดูแลเด็กนั้น	 ฟินแลนด์ใช้กลยุทธ์การจัด
ประสบการณ์ฐานความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ	 ใช้งานวิจัยเป็นฐานซึ่งเป็นการทำาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
เดก็ในกลุม่ปฐมวยัไดร้บัการศกึษาท่ีมคีณุภาพสงูอยา่งทัว่ถงึ	(minedu.fi/export/sites	/../Finninish_
education,	 OECD)	 ขณะที่สิงคโปร์มีกรอบความคิดในการทำางานจะยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญโดย 
มีความเช่ือวา่	เดก็นัน้เป็นผูเ้รยีนทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็	กระตอืรอืรน้	และมสีมรรถนะ	จากฐานความเชือ่นี ้
ผูเ้รยีนจะไดร้บัการดแูลแบบองคร์วมผา่นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายด้านโดยจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ	
และการส่งเสริมท่าทีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	 โดยครูเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้	 
กรอบความคิดข้างต้นมิได้จำากัดว่าผู้เรียนจะต้องเรียนอะไร	 เป็นแต่เพียงการชี้แนะให้นักการศึกษา
ปฐมวัยออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ	 ความต้องการ	 และ 
ความสามารถของผู้เรียน	(www.moe.gove.sg)

  ภ�พอน�คตที่ 4 ยกระดับ

		 	 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับสากล	 สามารถร่วมมือ 
และแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม	 เป็นภาพที่สังเคราะห์จากภาพความสำาเร็จร่วมของประเทศคู่เทียบ	 
ดงัผลการสำารวจในปี	ค.ศ.	2015	(The	World	Top	20	Education	Poll”	usent.org/World_Top_20;	
https://	blog.	eduzones.com/)	และตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่กำาหนดว่า	ภายในปี 
พ.ศ.	2579	“ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง”	(http://www.dla.go.th/)	อยา่งไรกต็าม	ยงัคงต้องยดืหยุน่พอในการคำานงึถงึ 
ความตอ้งการและความเปน็ไปไดใ้นระดบัประเทศ	ซ่ึงสอดคล้องกบัการท่ียเูนสโกได้เสนอวธิดีำาเนนิการ
ของวาระการศึกษาหลัง	ค.ศ.	2015	ว่า	ทุกประเทศจะต้องตระหนักถึงความทะเยอทะยานของตนใน
การจัดการศึกษา	โดยแตกตา่งกนัตามบรบิทของประเทศ	แตล่ะประเทศจดัการศกึษาตามความแตกตา่ง 
และความหลากหลายโดยคำานงึถงึววิฒันาการของสถานการณใ์นประเทศนัน้ๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้ง
ทำาใหเ้นยีนไปกบัแผนและเปา้หมายระดบัชาต	ิและสร้างความสมดุลระหวา่งเปา้หมายโลกและการปรับ
เป้าหมายเพื่อใช้ในระดับประเทศ	 โดยมีตัวบ่งชี้มาเปรียบเทียบข้ามชาติ	 ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดให้มี
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การกำาหนดตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศเพื่อนำาเอาทางเลือกและบริบทของประเทศมาเข้า
ร่วมกำาหนดด้วย	(unesdoc.unesco.org)
	 	 สำาหรบัคณุลกัษณะผูเ้รยีนทกุประเทศไดอ้อกแบบใหส้อดคล้องกบัผู้เรียนในศตวรรษที	่21 
ทีร่ว่มกนั	คอื	มคีวามเกง่ดา้นวชิาการ	เป็นนกัคดิและมสีมรรถนะในการลงมอืปฏบิติั	และใชภ้าษาหลาย
ภาษาอย่างคล่องแคล่ว	 ในแต่ละประเทศ	 ฟินแลนด์กำาหนดเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า	 
เป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือ	 การสนับสนุนให้ผู้เรียนเติบโตเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองที่
มีจริยธรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม	 พร้อมกับมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับชีวิต	 (minedu.
fi/export/sites/../Finninisheducation,	 OECD)	 ต่างออกไปจากสิงคโปร์ท่ีระบุไว้เจาะจงแตกต่าง
กันระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ในระดับประถมศึกษากำาหนดว่า	 สามารถแยกแยะถูกผิด 
ออกจากกันได	้เรยีนรูก้ารแบ่งกนัและการใหค้นอืน่กอ่น	สามารถสรา้งมติรภาพกบัผูอ้ืน่	มคีวามอยากรู ้
อยากเห็นในเรื่องต่างๆ	 สามารถคิดและแสดงความคิดตนเองออกมา	 ภูมิใจในงานของตนเอง	 มีนิสัย
แห่งสุขภาวะ	และรักสิงคโปร์	สำาหรับระดับมัธยมศึกษากำาหนดว่า	มีบูรณภาพของจริยธรรม	ใส่ใจและ
ห่วงใยผู้อื่น	 สามารถทำางานเป็นทีมและให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วม	 กล้าได้กล้าเสียและคิดแปลกใหม่	 
มีฐานความรู้กว้างขวางสำาหรับการศึกษาต่อ	 เชื่อในความสามารถของตน	 มีสุนทรียะ	 ความรู้และ 
ความเชื่อในความเป็นสิงคโปร์	(www.vnseameo.org)	ส่วนเกาหลีใต้นั้นมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแกป้ญัหา	ซาบซึง้ในศลิปะและวัฒนธรรมประจำาชาต	ิรกัเพือ่นบา้นและชาต	ิรวมไปถงึมคีวามเกง่ 
ด้านคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	และภาษาเกาหลี	(www.educationinsouthkorea)	
	 	 ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตร	 ฟินแลนด์ได้กำาหนดเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร 
แกนกลางเปน็อดุมคตขิองหลกัสตูรไวว้า่	มกีารรว่มมอืกนัระหวา่งพอ่แมเ่พือ่สนบัสนุนเงือ่นไขทีจ่ำาเปน็
ของการศึกษา	 สุขภาพ	 ความปลอดภัยและสุขภาวะ	 มุ่งไปที่การแสวงหาความจริง	 ความเป็นมนุษย์
และความยุติธรรม	 การรู้จักสิทธิ	 รับผิดชอบต่อการเลือกและการกระทำาของตนเอง	 บริการผู้เรียน
มุ่งเน้นไปยังสุขภาวะภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา	 โดยระบุปัญหาและวิธีการช่วยเหลือปัญหาใน
การเรียนรู้และปัญหาอื่นๆ	 ของผู้เรียนตั้งแต่ต้น	 ผู้เรียนต้องเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนสุขภาวะของ
ชุมชนที่ตนเองทำางานและใช้ชีวิตอยู่	 และสร้างความนับถือตนเองให้ผู้เรียนในระดับเข้มข้นเพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะตน	 หลักสูตรแกนกลางมีฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้
ต้องเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวก	 การทำางานร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์กันเท่าๆ	 กับการมี
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	เนื้อหาของแต่ละวิชาจะถูกลดลง	แต่ละวิชาจะถูกปรับให้
กว้างและครอบคลุมซึ่งทำาให้การจัดการเรียนรู้ต้องสอนเป็นแบบโมดูลสหวิชา	แทนที่จะแยกเรียนเป็น
รายวชิา	(Sahlberg,	2015)	ในสว่นของสงิคโปรห์ลกัสตูรประถมศกึษาเปน็การจดัการเรยีนรูแ้บบรูร้อบ
ต้องการให้เด็กมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งใน	 3	ด้าน	คือ	 ค่านิยมที่แข็งแรงมั่นคง	 รักประเทศ	และมีทักษะ
ทางภาษาและการคิดคำานวณ	กลุ่มสาระวิชาที่จัดในหลักสูตร	ประกอบด้วย	ภาษา	มนุษยศาสตร์และ
ศลิปะ	คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์	เพือ่ใหผู้เ้รยีนมฐีานทีด่พีอสำาหรบัการศกึษาในศาสตรส์าขาตา่งๆ	
(http://www.glorysingapore.com/	 curriculum/)	 สำาหรับเกาหลีใต้ได้ระบุวิสัยทัศน์หลักสูตร



รายงานการวิจัย 
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย 

ในปี พ.ศ. 2573

213

ไว้ว่า	 “ส่งเสริมการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีเป็นฐานสำาหรับการสร้างประเทศสู่ความเป็น
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้”	ระดบัประถมศกึษามจีดุเนน้เพือ่พฒันาผูเ้รยีน	ปลกูฝงัทกัษะ	และฝกึฝนเบือ้งตน้ 
ทีจ่ำาเปน็ในการใชช้วีติประจำาวนั	และการเสรมิสร้างลักษณะนสัิยในการใชช้วีติขัน้พ้ืนฐานของนกัเรียน	
โดยเน้นการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง	ชาญฉลาด	และมีความสุข	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มจุดเน้น	ปลูกฝัง 
ความเป็นตัวตนของตนเองในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 เน้นสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย	และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จดุเนน้	คอื	เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ไปสู่อนาคตที่เหมาะกับความถนัดและพรสวรรค์ของนักเรียน	ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นตัวตนของ
ตนเองในฐานะประชาคมโลก	 (วรินทร	 บุญยิ่ง,	 2556)	 โดยโครงสร้างของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วยส่วนเนื้อหาวิชาที่จัดแบบบูรณาการ	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 หลักสูตรจะกว้างและ
ยืดหยุ่นพอเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล
	 	 ลกัษณะทีโ่ดดเดน่ของทัง้	3	ประเทศ	ได้แก	่การจัดการเรียนรู้	จุดเนน้ของฟินแลนด์มุง่ไปที ่
พฒันาสมรรถนะ	7	ดา้น	ประกอบดว้ย	(1)	การคดิและการเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน	(2)	การดแูลตนเอง	(3)	การรูท้นั 
วัฒนธรรม	(4)	การรู้ทันสื่อ	 (5)	สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(6)	สมรรถนะที่ต้องการในโลก 
ของงานและการเปน็ผูป้ระกอบการ	และ	(7)	การเขา้ไปมสีว่นรว่มและมอีทิธพิลในการสรา้งสรรคอ์นาคต
ทีย่ัง่ยนื	การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนยงัคงเนน้ไปทีก่ารรว่มมอืแบบสหวทิยาการและใชก้ลยทุธก์ารเรยีนรู ้
แบบฐานปรากฏการณ์	 และสร้างเป็นโครงงานซึ่งครูหลายคนจะร่วมทำางานกับเด็กจำานวนหนึ่งไป
พร้อมๆ	กัน	(Schaffhauser,	2015)	สำาหรับจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้ในฟินแลนด์ที่	Brobowsky	
(2515)	 ประมวลมา	 ประกอบด้วย	 (1)	 มีการบ้านน้อยหรือทดสอบน้อยจนกว่าเด็กจะอยู่ในวัย	 
10	ปีขึ้นไป	(2)	ในช่วงการเรียน	6	ปีแรกจะยังไม่มีการวัดใดๆ	(3)	มีแบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ	 
1	 ฉบับซึ่งผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบเมื่ออายุ	 16	 ปี	 (4)	 ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรืออ่อนเรียน 
อยู่ในช้ันเดียวกัน	 (5)	 ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่เก่งที่สุดกับอ่อนที่สุดถือว่าเป็นเรื่องเล็ก	 และ	 
(6)	 ไม่มีโรงเรียนใดดีกว่าโรงเรียนใด	 ยิ่งไปกว่านั้นฟินแลนด์ยังยึดหลักความเป็นสุขในการเรียน	 
เปิดพื้นที่ในการเล่นเพื่อเพิ่มมิติทางสังคม	 สำาหรับสิงคโปร์	 โดดเด่นในกลยุทธ์	 TLLM	 การใช้	 ICT	 
ในการเรียนการสอน	 และการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ลักษณะสำาคัญของ	 TLLM	 คือ	 ครูสอนได้ดีขึ้น	 
เปิดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมตนเองเพื่อการดำารงชีวิต	 มากกว่าการสอนเพื่อการ 
ทดสอบและการสอบแบบต่างๆ	 ในช้ันเรียนเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ	 เปิดช่องว่างให้โรงเรียน 
มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตร	 โดยลดเนื้อหาจากวิชาต่างๆ	 ลงอย่างเหมาะสมประมาณ 
ร้อยละ	 20-30	 โดยส่วนน้ีให้อิสระสำาหรับโรงเรียนได้จัดการ	 เรียกกันว่า	 พ้ืนที่สีขาว	 ครูมีอิสระ 
ที่จะใช้พื้นที่สีขาวนี้เพื่อปรับแก้หลักสูตร	 ใช้กลวิธีสอนและวัด/ประเมินที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียนได้ดีขึ้น	 (Kagan,	 2006)	 สำาหรับการใช้	 ICT	 เป็นไปเพื่อผู้เรียนได้พัฒนา 
สมรรถนะในการกำากับตนและเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้	 ICT	 อย่างมีประสิทธิภาพเท่าๆ	 กับเป็นผู้ใช้	 
ICT	ที่ฉลาดและรับผิดชอบ	นอกไปจากนั้นยังได้จัดให้มีโครงการ	Cyber	wellness	ซึ่งเป้าหมายหลัก	 
คือ	 การปลูกฝังให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ใช้	 ICT	 ที่ฉลาดและรับผิดชอบควบคู่กันไปกับการใช้	 ICT	 
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สิงคโปร์ยังได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้ เรียนเป็นสำาคัญ	 ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง 
คุณลักษณะของผู้เรียนสิงคโปร์	 แบบการเรียนรู้ที่สิงคโปร์ใช้เป็นหลักในโรงเรียน	 จำาแนกเป็น	 
2	 แบบหลัก	 คือ	 การเรียนรู้แบบกำากับตนเอง	 และการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 (www.moe.gov.sg)	 
อย่างไรก็ตาม	 เกาหลีใต้นอกจากจะจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้น	 และออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ	 Moderate	 class	 more	 knowledge	 แล้ว	 ผู้เรียนจะเรียนในสถานกวดวิชาที่เรียกว่า	 
“hagwons”	 เพื่อเรียนพิเศษแบบเรียนรวม	 หรือเรียนส่วนตัว	 ซึ่งเท่ากับว่าผู้เรียนใช้เวลาเรียน 
ประมาณประมาณวันละ	 13	 ชั่วโมง	 (http://wenr.wes.org/2013/06/wenr-june-2013-an 
-overview-of-education-in-south-korea/)
  ในฟินแลนด์โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสูงรูปแบบเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ	 โรงเรียนเป็น 
เครือข่ายการสื่อสารการเรียนรู้ระหว่างครู	 ผู้เรียน	 และชุมชน	 ส่วนสิงคโปร์จัดประเภทของโรงเรียน 
ออกเป็น	 6	 ประเภท	 เพื่อตอบสนองความสามารถและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 
ไดแ้ก่	โรงเรยีนทีจ่ดัวชิาเชงินวตักรรมและโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะของผูเ้รยีน	โรงเรยีนทีส่ามารถ 
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ	 ได้อย่างคล่องตัว	 และมีทุนสนับสนุนสำาหรับผู้เรียนทั้งจากกระทรวง 
ศึกษาธิการและจากโรงเรียนเอง	 โรงเรียนที่เสนอโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะและสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้	 ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา	 2	 ภาษาและอยู่ใน	 2	 วัฒนธรรม	 คือ	 
อังกฤษและจีน	 โรงเรียนสำาหรับเด็กที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 โรงเรียน 
ที่ออกแบบโปรแกรมสำาหรับผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ	 และโรงเรียนที่ออกแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นไปยังการอ่านออกเขียนได้และการมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการคิด 
คำานวณ	 สำาหรับเกาหลีใต้ลักษณะการจัดการเรียนการสอนยังคงยึดตามแบบด้ังเดิม	 เนื่องจาก 
ความกังวลในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	 แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นความสนใจใฝ่รู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	 แต่กระนั้นยังพบว่า 
มีการให้ความสำาคัญกับการเตรียมตัวสอบ	 จึงเกิดวิกฤติการเรียนกวดวิชานอกเวลาในสถานกวดวิชา	 
โดยส่วนตัวและทางออนไลน์
	 	 ในส่วนสุดท้าย	 การประเมินผล	 ฟินแลนด์เน้นการประเมินผลแบบก้าวหน้าโดยประเมิน 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	 โดยช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของตนเองไปทีละน้อย	
และรับผิดชอบตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	และไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน	ปัจจุบันผู้เรียนได้รับการกระตุ้น 
ให้ประเมินตนเองเพื่อการไตร่ตรองสะท้อนคิด	 และถือเป็นส่วนสำาคัญของการประเมิน	 (Salberg,	
2011)	 สิงคโปร์ออกแบบการประเมินเป็นระบบเพื่อใช้ร่วมกัน	 โดย	 (1)	 มีปรัชญาการประเมิน	 
ได้แก่	 (1.1)	 ต้องบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้	 (1.2)	 เร่ิมต้นจากจุดประสงค์ท่ีชัดเจน	 และ	
(1.3)	 รวบรวมสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลต่อการปฏิบัติ	 (2)	 การประเมินโครงงานตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ใน	 4	 มิติ	 ได้แก่	 (2.1)	 การนำาความรู้ไปใช้	 (2.2)	 ความร่วมมือ	 (2.3)	 การสื่อสาร	
และ	 (2.4)	 การเรียนรู้อิสระ	 (3)	 การประเมินสมรรถนะการทำางาน	 เน้นในระดับมัธยมศึกษา	 โดย
พิจารณาใน	 2	 ประเด็น	 ได้แก่	 (3.1)	 ประเมินวิธีการดำาเนินการโครงงาน	 และ	 (3.2)	 ใช้ประเมิน 
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สมรรถนะในแต่ละรายวิชา	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์และการคิด 
วิเคราะห์ของผู้เรียน	 (4)	 การประเมินแบบองค์รวม	 เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ	 ของผู้เรียน 
แต่ละคนอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายแหล่ง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	 เพื่อสนับสนุนและแนะแนวพัฒนาการของผู้เรียน	 จัดทำาเป็นแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนจาก 
หลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละเครือ่งมอืประเมนิหลากหลาย	และ	(5)	การประเมนิระดับชาติ	เปน็การทดสอบ 
เมื่อจบเกรด	 6	 เกรด	 10	 และเกรด	 12	 โดยออกแบบให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
วัตถุประสงค์การศึกษาระดับชาติ	ใช้วางตัวผู้เรียนในการศึกษาระดับถัดไป	และใช้เพื่อรักษามาตรฐาน
และเทยีบเคยีงคณุภาพ	(Tan,	2013)	เกาหลใีตใ้ชก้ารประเมนิเปน็กลไกขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา	ยนืยนั 
ดว้ยรายงานวา่ผูเ้รยีนเริม่เรยีนรูว้ธิสีอบตัง้แตอ่าย	ุ3-4	ป	ีเพือ่แขง่ขนัเขา้เรยีนตอ่ในสถานศกึษาแตล่ะระดบั 
อย่างเข้มข้นและกดดันสูงมาก	 การทดสอบและการประเมินของประเทศนี้พบว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจน	 
ได้แก่	(http://www.weareteachers.com/blogs/post/2015/04/01/	south-korea-s-school-
success)	 (1)	 การประเมินผลสัมฤทธิ์แห่งชาติ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สารสนเทศในภาพรวม
สำาหรับการพัฒนา	 นอกจากนี้	 นักเรียนแต่ละคนยังได้รับการประเมินโดยครูผู้สอน	 และบันทึกเป็น
ข้อมูลประจำาตัวผู้เรียน	 และถูกใช้ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
เกาหลไีมม่กีารสอบวดัความรูร้ะดบัชาตริะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	แตม่กีารตดิตามประเมนิผลการเรยีน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกวิชาเป็นระยะๆ	 จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ	 (2)	 การจัดสอบ
ประจำาภาคเรียนของชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมสีองครัง้	จดัสอบโดยสถานศกึษา	แตน่ำาผลการสอบไป
ใช้ประกอบการคดัเลอืกสูร่ะดบัอดุมศกึษา	(http://en.wikipedia.orf/wiki/Education_in_	South_
Korea#Kindergarten)	 (3)	 การสอบวัดความถนัดทางวิชาการระดับวิทยาลัย	 เพื่อให้ผ่านการสอบ 
ผูเ้รียนจำานวนมากจงึตอ้งเรยีนกวดวชิา	ทำาใหป้ระเทศนีม้อีตัราผูเ้รยีนกวดวชิาในสถาบนั	และการเรยีน
สว่นตวัจดัอยูใ่นอนัดบัตน้ของโลก	(www.spu.ac.th/announcement/articles/study_korea.pdf)	
การสอบดังกล่าวยังทำาให้ครูต้องใส่ใจการสอน	วัด	ประเมินโดยเป้าหมายหลักเป็นไปเพื่อทำาให้ผู้เรียน
ผ่านการสอบข้างต้นได้	 สำาหรับจุดประสงค์ในการใช้ผลการวัดการประเมินผู้เรียนใน	 3	 ประเด็นหลัก	
คือ	 เทียบรอยคุณภาพและให้สารสนเทศ	 ตัดสินใจในส่ิงที่ส่งผลต่อโรงเรียน	 และติดตามคุณภาพครู	 
ผูบ้รหิาร	และโรงเรยีน	สำาหรบัประเทศไทยในอนาคต	การประเมนิผลการเรียนใหป้ระเมนิแบบองคร์วม
และเนน้สมรรถนะจรงิบนหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีอ่า้งองิและตรวจสอบได้	ผลการประเมนิไมใ่ชเ้พือ่การ
ตัดสินแต่ใช้เพื่อแก้ไข	ปรับปรุง	พัฒนา	และจัดวางตัวผู้เรียน

  ภ�พอน�คตที่ 5 พลิกพลัง

	 	 จุดเด่นของภาพคือสร้างศรัทธาต่อวิชาชีพครูด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพท่ีมั่นคง
และยั่งยืน	 เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือ	วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ดึงดูดใจคนเก่ง 
ชั้นยอดของประเทศเพื่อวางรากฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาคนด้วยการศึกษา	 ภาพของการฝึกหัดครู 
แบ่งเป็น	3	ภาพย่อย
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   ภาพอนาคตที่ 5.1 ศรัทธา
  	 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ประชาชนยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
ประเทศ	 ในฟินแลนด์	 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ดึงดูดใจและถือเป็นหัวใจสำาคัญของคุณภาพการศึกษา	 
วิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 ถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมมากกว่าเงินและวัตถุ	 ครูยังเป็น
เหตผุลหลกัประการหนึง่ทีท่ำาใหฟ้นิแลนดเ์ขา้สูป่ระเทศท่ีมอีนัดับความสามารถในการอา่นออกเขียนได้	 
วทิยาศาสตร	์และการคดิคำานวณสงูสดุเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	ในโลก	ลักษณะเด่นของหลักการข้อนี	้
ไดแ้ก่	กำาหนดเง่ือนไขใหค้รจูบการศกึษาระดบัปรญิญาโท	ยกเวน้ครทูีท่ำางานในศนูยเ์ดก็ปฐมวยัเทา่นัน้
ทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	สำาหรบัครแูนะแนวและครทูีส่อนเด็กพเิศษกเ็ชน่กนัต้องจบปรญิญาโท
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับงานของตน	พร้อมท่ีจะช่วยเด็กและเป็นที่ปรึกษาของครูทั่วไป	 เมื่อครูใหม่ 
ถกูจา้งเขา้มาในโรงเรยีนปกตแิลว้จะประกอบวชิาชพีครไูปจนตลอดชวีติการทำางาน	มปีระมาณรอ้ยละ	 
10-15	เทา่นัน้ทีอ่อกจากวชิาชพีครรูะหวา่งการทำางาน	(http://www.oecd-ilibrary.org/)	ซ่ึงสงิคโปร ์
กมี็ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั	การศกึษาของสงิคโปรท์กุระดับมคีณุภาพสูง	ซ่ึงมาจากการทีสิ่งคโปร์มหีลักสูตร
ทีส่อดคลอ้งกนัทกุระดบั	และจดัการเรยีนรูด้ว้ยครท่ีูมคีณุภาพสงู	วชิาชพีครขูองสงิคโปรถ์อืเปน็วชิาชพี
ท่ีเป็นตัวเลือกใน	 3	 ลำาดับแรกของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการ 
จะคำานวณเงินค่าตอบแทนของวิชาชีพครูสำาหรับครูแรกเข้ากับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ	 และปรับให้อยู่ 
ในช่วงที่แข่งขันได้และดึงดูดใจคนเก่งให้เข้ามาเป็นครู	 เงินเดือนของครูจะไม่เพ่ิมข้ึนตามลำาดับเวลา	 
แตจ่ะไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนประจำาและเงนิโบนสัตามบทบาททีส่ามารถรบัผดิชอบ	(http//asissociety.
org/global-cities-education-network)	 สอดคล้องกับวิชาชีพครูของเกาหลีใต้ที่คาดหวังต่อ 
การศึกษาสูงมาก	 ครูจึงต้องทำางานหนัก	 และใช้ความพยายามอย่างยิ่งมหาศาล	 ผู้ประกอบอาชีพคร ู
จึงต้องมีแรงจูงใจที่สูงมาก	 ด้วยเหตุน้ีค่าตอบแทนและสวัสดิการครูจึงดีมาก	 การประกอบอาชีพครู 
จึงเป็นที่ต้องการระดับต้นๆ	 ของเยาวชน	 แต่กระนั้นก็มีเพียงร้อยละ	 5	 ที่สามารถเข้าศึกษาหลักสูตร 
ครปูระถมศกึษาได	้และมคีรเูพยีงรอ้ยละ	1	ทีล่าออกจากอาชพีนี	้(www.weareteachers.com/blogs/
post/2015/04/01/south-korea-s-school-success)	วชิาชพีครขูองทัง้	3	ประเทศจงึใหห้ลกัประกนั
แก่ผู้ที่เข้าศึกษาวิชาชีพครูโดยระบบประกันเงิน	ประกันผลสัมฤทธิ์	และประกันงาน

   ภาพอนาคตที่ 5.2 ชั้นยอด
   ทุกประเทศคู่เทียบให้ความสำาคัญกับการผลิตครูอย่างยิ่ง	 โดยเริ่มต้นจากการวางแผน 
การผลติใหม้จีำานวนใกลเ้คยีงกบัทีต่อ้งการในแตล่ะป	ียกเวน้เกาหลใีตท้ีม่ปีญัหาขาดแคลนครปูระถมศกึษา 
และครูมัธยมศึกษาไม่มีงานทำาเพราะผลิตเกินจำานวน	 ในการสมัครเปิดให้สมัครได้เฉพาะคนเก่ง	 โดย
เบื้องต้นดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง	 เช่น	 ฟินแลนด์	 หลักการสำาคัญของการรับนักศึกษา 
ครู	คือ	เลือกคนที่ดีที่สุด	(Helsingin	Sanomat,	2004)	ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ	ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายยืน่สมคัรศกึษาตอ่ในคณะครศุาสตร	์โดยผูส้มคัรจะตอ้งมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู	
มทีกัษะดา้นปฏิสมัพนัธเ์ป็นเลศิ	และแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มทีจ่ะอทุศิตนใหก้บัวชิาชพีครอูยา่งลกึซึง้	 
แม้จะมีเกณฑ์สูงเช่นนี้อัตราการแข่งขันก็ยังสูงมาก	(Ministry	of	Education	and	Culture,	2014)	
โดยทั่วไปอัตราการแข่งขันจะอยู่ที่	1	:	9-10	โดยประมาณ	(Sahlberg,	2010)	ในสิงคโปร์กระบวนการ
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คดัเลอืกนกัศกึษาครคูอ่นขา้งเขม้งวด	กระทรวงศกึษาธกิารจะใหผู้้ท่ีมผีลการเรียน	1	ใน	3	ของระดับบน
ของกลุม่ทีจ่บมัธยมศกึษาตอนปลายเท่าน้ันท่ีมสีทิธสิมคัร	ความเกง่ถอืเปน็สาระสำาคญัของการคดัเลอืก
นักศึกษาคร	ูโดยปกตแิลว้แตล่ะปีการศกึษาจะมกีารกำาหนดการรบันกัศกึษาครปูลีะประมาณ	2,000	คน	 
(Lim,	 2013)	 สำาหรับเกาหลีใต้	 กระบวนการรับครูประถมศึกษามีระบบคัดกรองคนเก่งให้มาเรียนรู้	 
โดยรับจากผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดอยู่ในอันดับร้อยละ	 5	 ของผู้มีระดับ 
ผลการเรียนรู้สูงสุด
	 	 	 เมื่อได้ผู้สมัครแล้วจะมีระบบคัดกรองนักศึกษาครูที่มีคุณภาพสูง	 ในฟินแลนด์ผู้สมัคร
ต้องสอบข้อเขียนจากตำาราท่ีกำาหนดให้ในเรื่องการคิดและสอน	 เข้ารับการสังเกตพฤติกรรมในคลินิก
จำาลองสถานการณ์ในโรงเรียน	 ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจะเข้ารับการสัมภาษณ์และอธิบายเหตุผล
ของการเลือกมาเป็นครู	Lanas	&	Kelchtermans	(2015)	ศึกษาพบว่า	เหตุผลสำาคัญของนักศึกษา 
ประกอบด้วย	ปัจจัยหลัก	3	ปัจจัย	ได้แก่	(1)	แรงจูงใจส่วนตัวของนักศึกษาที่แสดงออกให้เห็นชัดเจน	
(2)	 คุณลักษณะส่วนตน	 อันได้แก่	 ความเห็นใจ	 การคิดแบบไตร่ตรอง	 ทักษะทางสังคม	 การเชื่อมั่น
ในตนเอง	อารมณ์เชิงบวก	ความมุ่งมั่นแน่นอน	และการทำากิจกรรม	และ	(3)	ความพยายามส่วนตน	 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์โดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	 สำาหรับ
สิงคโปร์ระบบการคัดกรองก็เข้มงวดเช่นกัน	 โดยเริ่มจากการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก 
ของ	 NIE	 เป็นฐาน	 ต่อจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดย 
คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของ	NIE	โดยพิจารณาทักษะการสื่อสาร	 
ความสนใจในการสอน	 เป้าหมายและแรงบันดาลใจ	 และความเต็มใจในการเรียนรู้	 ผู้ท่ีผ่าน 
การสัมภาษณ์จะถูกจ้างโดยกระทรวงศึกษาธิการทันทีก่อนหน้าเข้าเรียนใน	 NIE	 และต้องเข้า 
ร่วมประสบการณ์วิชาชีพครูตามเงื่อนไขของการเรียนการสอนของโรงเรียนในฐานะที่ยังไม่ผ่าน 
การฝึกอบรมจนครบตามที่กำาหนดไว้	 เป้าหมายของการร่วมประสบการณ์ระยะนี้เป็นไปเพื่อการ 
ประเมินความเหมาะสม	 และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าใจความเป็นครูได้ดียิ่งขึ้น	 
ในช่วงนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนและการผ่อนผันค่าเล่าเรียน	 (Lim,2013)	สำาหรับ 
เกาหลีใต้การสอบเข้าเรียนหลักสูตรฝึกหัดครู	 ต้องจบการศึกษาอย่างตำ่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทยีบเทา่	และผา่นการทดสอบดา้นความถนดัทางการสอนและบคุลกิลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัการเปน็ครู
	 	 	 สำาหรบัหลกัสตูรฝกึหดัครไูมแ่ตกต่างกนัมากนกัในแต่ละประเทศ	คอื	มส่ีวนท่ีเปน็เน้ือหา	
สว่นทีเ่ปน็วชิาชพีคร	ูและสว่นทีเ่ปน็ยทุธศาสตรก์ารสอนทีโ่ดดเด่น	คอื	การออกแบบการเรียนรู้ทีก่ระตุ้น
ความสนใจใฝรู่	้การคดิ	และการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพฒันางานและตดัสนิใจ	การจดัหลกัสตูร
และการเรียนรูเ้ปน็แบบสหวทิยาการและเนน้การทำาวจิยั	ฟนิแลนดจ์ดัการศกึษาครศุาสตรแ์บบมุง่วจิยั	 
ปัจจุบันเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน	 และการสอนและการสอบของคณะครุศาสตร์ 
ในทุกมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ	 ด้วยเหตุผลท่ีสร้างพ้ืนฐานให้ครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประกอบวิชาชีพครู	 และทำาให้ครูปฏิบัติงานประจำาวันด้วยพ้ืนฐานของ 
การศกึษาอยา่งเปน็ระบบ	สามารถแกไ้ขปญัหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวจัิย	(Jakku-Shivoneb	 
&	Niemi,	2006)	การจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว	ทำาให	้(1)	ออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้	 
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(2)	ร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ในการทำางาน	(3)	ปฏิบัตกิารตามนโยบายโดยมฐีานบนหลกัฐานเชงิประจกัษ	์	(4)	อทุศิตน 
อย่างมีจริยธรรมให้กับวิชาชีพ	 (5)	 พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้มีความก้าวหน้า	 สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ในศตวรรษที่	21	และ	(6)	เตรียมครูให้เป็นผู้เรียนแบบกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชวีติโดยใชก้ารวจิยัเปน็เครือ่งมอื	(Niemi	&	Nevgi,	2014)	ในสงิคโปรไ์ดพ้ฒันารปูแบบการพฒันา
ครูในศตวรรษที่	21	มีชื่อย่อว่า	TE21	รูปแบบนี้พุ่งเป้าไปยังการพัฒนาปรับปรุง	ยกระดับ	และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครูเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่	21	สำาหรับรูปแบบนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะสำาคัญ	 
6	ประการ	ประกอบด้วย	ค่านิยม	ทักษะและความรู้	เป็นปรัชญาหลักของการฝึกหัดครู	สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพครู	 เชื่อมโยงทฤษฎี-ปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง	 กลั่นกรอง	 การปรับ
และการจัดเก็บความรู้เพื่อแพร่ขยาย	 ใช้กรอบการประเมินการเรียนการสอนในศตวรรษที่	 21	 และ 
สง่เสรมิพฒันาการทางวชิาชพี	เพือ่ดงึดดูคนทีเ่กง่ทีส่ดุเข้ามาเลือกวชิาชพีครู	สำาหรับเกาหลีใต้	หลักสูตร
ฝึกหัดครูครอบคลุมเรื่องศาสตร์การเรียนการสอน	จริยธรรม	 ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ	
การจัดการชั้นเรียน	 และทักษะการให้คำาปรึกษา	 (http://education.stateuniversity.com/
pages/1406/South-Korea-TEACHING-PROFESSION.html)	 เหนือไปกว่านั้นครูของทุกประเทศ
ต้องมีสมรรถนะด้านภาษาแม่	ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของโลก	และภาษาในกลุ่มประเทศตามภูมิภาค
ของตนในระดับดี	
	 	 	 ส่วนสุดท้ายของการผลิตครู	คือ	มีระบบการฝึกวิชาชีพครูอย่างเข้มข้นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน	ในฟินแลนด์	ผู้เรียนต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	3	ระยะ	คือ	ระยะต้น	ระยะกลาง	และ
ระยะสุดท้าย	 โดยผู้เรียนสังเกตการสอนของครูชำานาญการ	 และปฏิบัติการในชั้นเรียนภายใต้การ
นิเทศของอาจารย์นิเทศก์	 ท้ังหมดน้ีจะมีกลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์	 อาจารย์ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	และอาจารย์ผู้สอน	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะใช้เวลาระหว่างร้อยละ	
15-25	ของเวลาเรยีนทัง้หมด	และหน่วยฝกึประสบการณว์ชิาชพีครจูะเปน็โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นการดแูลของ
มหาวทิยาลยั	หรอือาจเลอืกฝกึประสบการณว์ชิาชพีครูได้จากโรงเรียนท่ีคณะและฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเลือกแล้วว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	จะมีครูที่เตรียมมา
อย่างดีในการทำาหน้าท่ีนิเทศ	พัฒนาวิชาชีพครูและยุทธศาสตร์การประเมินผล	ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียน 
ที่เป็นแหล่งฝึกยังถูกคาดหวังให้ร่วมวิจัย	 และพัฒนาบทบาทในความร่วมมือระหว่างโรงเรียน	 หน่วย
ฝึกประสบการณ์และคณะครุศาสตร์สามารถให้ข้อเสนอแนะเร่ืองบทเรียนและการออกแบบหลักสูตร 
ทางเลือกอื่นๆ	ให้กับนักศึกษา	สำาหรับสิงคโปร์มีการเชื่อมโยงทฤษฎี-ปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง	
มาจัดเป็นโครงสร้างการเตรียมครูโดยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 นักศึกษาครูจะได้เรียนรู้ 
โดยตรงจากชั้นเรียน	 ครูพี่เลี้ยงหรือคู่คิดในโรงเรียนทำาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่คิดและ 
ระหว่างเพื่อนกันเองในการเรียนรู้ตามโปรแกรม	 และเกิดการเรียนรู้ของตนเองในขณะท่ีพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครูในโรงเรียน

   ภาพอนาคตที่ 5.3 มั่นคงและยั่งยืน
	 	 	 ในฟินแลนด์ตำาแหน่งการสอนจะถูกบรรจุและแต่งตั้งด้วยผู้บริหารโรงเรียนหรือ 
คณะกรรมการทางการศกึษา	ขึน้อยูก่บัขอ้บังคบัของเทศบาลทีโ่รงเรยีนนัน้ตัง้อยู	่ตรงกนัขา้มกบัสงิคโปร์
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หลงัจากจบการศกึษาแลว้นกัศกึษาครจูะบรรจเุขา้เปน็ครใูนโรงเรยีน	สว่นเกาหลใีตก้รณโีรงเรยีนรฐับาล	
กระทรวงศกึษาธกิารเปน็ผูร้บัผดิชอบวา่จา้ง	และดำาเนนิการเบือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดสอบใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย	 โดยมีสำานักงานการศึกษามณฑลและจังหวัด	 16	 แห่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติภายใต้
กฎหมาย	ลักษณะการสอบเน้นการเขียนตอบเกี่ยวกับความรู้และศาสตร์การเรียนการสอน	การสาธิต 
การสอน	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (Park,	 2010)	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าการสอบโดยวิธีเขียนตอบ 
มีข้อจำากัดในการวัดด้านความถนัดทางการสอน	 ส่วนโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียน	(Kim	et	al.,	2013)	
   ภาระงานครขูองทัง้	3	ประเทศนัน้หนกัมาก	แต่เปน็ไปในลักษณะทีต่่างกนั	ภาระงานหลัก 
ของครูในฟินแลนด์	 คือ	 การรับผิดชอบงานชั้นเรียน	 โดยจัดการเรียนการสอน	 เตรียมการสอน	 และ 
วางแผนการทำางานร่วมกับเพื่อนครูสัปดาห์ละ	 2	 ชั่วโมง	 ครูฟินแลนด์จะใช้เวลาสอนผู้เรียนน้อยกว่า 
ครูชาติอื่นๆ	 เวลาที่ครูมีจะใช้ไปในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติการต่างๆ	 
ในชั้นเรียน	 รวมถึงการทำางานร่วมกับชุมชนซึ่งมักเป็นการทำาแบบอาสาและสมัครใจ	 ครูทุกคน 
ถูกคาดหวังให้มีภาระงานเท่ากันและทำางานประเภทที่คล้ายคลึงกัน	 น้อยครั้งมากที่จะพบว่า 
ครูจะได้รับมอบหมายให้ทำางานอื่นที่ไม่ใช่งานสอนอย่างถาวร	 แต่หากดูแฟ้มสะสมงานของครู	 
จะพบว่า	 แม้ครูจะทำางานต่างกัน	 เช่น	 ทำางานร่วมกับกลุ่มพัฒนาหลักสูตร	 พบปะผู้ปกครอง	 หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ	 แต่ท่ีตรงกันคือครูทุกคนสอนด้วยจำานวนเวลาที่ใกล้เคียงกัน	 และถึงแม้ครูจะได้รับ 
มอบหมายงานพิเศษแต่จะไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ	 ครูใหญ่อาจจะจัดสรรค่าใช้จ่ายเงินจำานวน 
ไม่มากนักสำาหรับงานพิเศษให้ครูใหม่	 เพราะอัตราค่าจ้างระหว่างครูใหม่กับครูที่ทำางานมานานแล้ว 
แตกต่างกันมาก	 (http://www.oph.fi/Teacher	 education)	 ในสิงคโปร์ครูจะต้องทำางานอย่าง 
กลมกลืนกับผู้เรียน	 ผู้ร่วมงาน	 และพ่อแม่ที่มาจากวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 
NIE	 ครูจึงถูกกระตุ้นให้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนานาชาติ	 เปิดตัวเพื่อรับรู้ประเด็นปัญหาของโลก	 
ยกระดับความเข้าใจของตนเองที่มีต่อข้อท้าทายร่วม	 และให้ความสนใจไปยังประเด็นข้ามวัฒนธรรม
และข้ามประเทศอีกด้วย	 (Lim,	 2013)	 สำาหรับเกาหลีใต้	 นอกจากจะมีภาระงานสอนและงาน
ของครูเช่นเดียวกันแล้ว	 หากครูต้องรับภาระพิเศษ	 เช่น	 หน้าที่บริหารจัดการ	 จัดการศึกษาพิเศษ	 
สอนเกินข้อตกลงของจำานวนชั้นเรียน/จำานวนชั่วโมง	 และสอนในพ้ืนที่พิเศษหรือกันดาร	 จะได้รับ 
ค่าตอบแทนอ่ืนเพิม่และไดร้บัเงนิสนบัสนนุการศกึษาบตุรหลานจนจบระดบัปรญิญาตร	ีและทีไ่มเ่หมอืน
ฟินแลนด์และสิงคโปร์	คือ	ครูที่เป็นข้าราชการ	หรือครูที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล	ต้องหมุนเวียนไปสอน
โรงเรียนในสังกัดเดียวกันที่อื่นทุกๆ	5	ปี	(Park,	2010)	
	 	 	 สำาหรับการพัฒนาวิชาชีพครูในฟินแลนด์	 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูใหญ่ที่ดูจาก
ความต้องการจำาเป็นว่าสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละด้านควรจะได้รับการสนับสนุนเรื่องใดและด้วย 
วธิกีารใด	(http://www.oph.fi/Teachereducation)	โดยปกตแิลว้เทา่ทีผ่า่นมา	ในแตล่ะปคีรจูะมเีวลา
เตรยีมแผนการสอน	3	วนั	และพฒันาวชิาชพี	3	วนั	แต่ในป	ี2016	คาดวา่จะมกีารเพ่ิมงบประมาณส่วนนี ้
ให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	ส่วนสิงคโปร์	ปกติแล้วครูจะต้องเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพคนละ	100	
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ช่ัวโมง/ป	ีซึง่อาจทำาไดห้ลายวธิ	ีเชน่	อาจเขา้รบัการศกึษาต่อที	่NIE	เพ่ือปริญญาระดับสูงขึน้	แต่ส่วนใหญ ่
จะเป็นการพัฒนาฐานโรงเรียน	 นำาโดยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนซึ่งรู้ว่ามีปัญหาใดบ้างเกิดขึ้น
ในโรงเรียน	 แต่ละโรงเรียนจะมีกองทุนสนับสนุนการเติบโตของครู	 รวมไปถึงการพัฒนามุมมองท่ี 
สดใหม่โดยการไปศึกษาในต่างประเทศ	 (www.nie.ed.sg)	 และสำาหรับเกาหลีใต้	 ผู้ทำาหน้าที่พัฒนา
ครูระหว่างประจำาการ	 ได้แก่	 สถาบันการศึกษาที่ทำาหน้าที่ผลิตครู	 และมหาวิทยาลัยทางการศึกษา 
แหง่ชาตเิกาหล	ีเปา้หมายของการพฒันาระหวา่งประจำาการ	ไดแ้ก	่(1)	ครทูีบ่รรจใุหม	่(2)	ครทูีต่อ้งการ
เลือ่นระดบัประกาศนยีบัตรคร	ูหรอืชนดิตามหนา้ท่ีเฉพาะ	และ	(3)	ครทูีต้่องการพฒันาความเชีย่วชาญ 
ตามจุดเน้นเฉพาะกรณี	 (Park,	2010)	ประเด็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี	 ได้แก่	 การจัด 
การศกึษาตลอดชวีติ	และการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	(PCER	อา้งถงึใน	http://education.
stateuniversity.com/pages/1406/South-Korea-TEACHING-ROFESSION.html)	นอกจากนี้	 
ยังรวมถึงการพัฒนาครูระหว่างประจำาการที่ต้องทำาการสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกที่เรียน	
	 	 	 ในด้านของเส้นทางวิชาชีพ	 ที่ชัดเจนที่สุด	 คือ	 สิงคโปร์	 ในทุกๆ	 3	ปีของการทำางาน	
มีการประเมินครูประจำาปีเพื่อดูว่าครูจะมีศักยภาพเด่นด้านใดใน	3	ทาง	ทางแรก	คือ	ครูชำานาญการ	 
ผู้ชำานาญการด้านหลักสูตรหรือวิจัย	และผู้บริหาร	โดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามเส้นทางที่เลือก	สำาหรับ 
ผูท้ีไ่ดรั้บการประเมนิวา่สามารถจะเปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีนได้	จะถกูยา้ยไปอยูท่มีผูบ้รหิารระดบักลาง	และเขา้
รบัการฝกึอบรมเพือ่เตรยีมตวัเขา้สูต่ำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบักลาง	และกลุม่ผูบ้รหิารระดบักลางจะถกูประเมนิ
เพื่อเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการและเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนภายหลัง	 เนื่องจากมีรูปแบบการเตรียมครู 
และผู้บริหารอย่างเข้มข้นประกอบกับระบบการสนับสนุนท่ีแข็งแกร่ง	 ครูและผู้บริหารโรงเรียนของ
สงิคโปรจ์งึไมม่ปีญัหาในการทำางาน	สำาหรบัฟนิแลนดแ์ละเกาหลใีต	้เสน้ทางวชิาชพีของครแูบง่เปน็	2	สาย	
คอื	สายบรหิารและสายการสอน	ผูบ้รหิารโรงเรยีนของฟนิแลนดจ์ะไมใ่ชอ้ำานาจสัง่การหรอืบงัคบับญัชา
แตเ่ปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกใหก้บัคร	ูเนือ่งจากฟนิแลนด์ปรารถนาท่ีจะใหค้รูทำางานอยา่งสันติ	มอีสิระ	 
ปกป้องครูให้มีสิทธิในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	(http://www.demoshelsinki.fi/)
  	 สำาหรับการประเมินครู	 ที่ฟินแลนด์ไม่มีการประเมินอย่างเป็นทางการ	 ครูจะได้รับ 
ผลป้อนกลับจากครูใหญ่หรือคณะทำางานของโรงเรียน	 ครูที่ดี	 คือ	 ครูที่ต้องช่วยเหลือเด็กทุกคน 
ในความรบัผดิชอบของตนใหก้า้วหนา้และเตบิโตโดยองคร์วม	นอกไปจากนัน้ยงัไมม่ชีว่งของการทดลอง 
ปฏบิตังิาน	และไม่มีวธิกีารใดทีจ่ะมาสิน้สดุสญัญาจา้งของคร	ูทัง้นี	้เพราะฟนิแลนดม์รีะบบการเตรยีมคร ู
ทีแ่ขง็แกรง่มาก	จงึทำาใหค้รมูสีมรรถนะสงูในทกุดา้นแมก้บัด้านท่ีประเมนิยากเชน่จริยธรรม	ต่างออกไป 
จากสิงคโปร์ครูจะถูกประเมินสมรรถนะประจำาปีโดยกลุ่มบุคคลจำานวนหนึ่ง	 โดยใช้การวัดหลายแบบ	 
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางวิชาการ	 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน	 การมีส่วนร่วมในการทำางาน 
กับเพ่ือนร่วมงานและงานของโรงเรียนโดยรวม	 โดยทั่วไปครูจะถูกประเมินและแบ่งเกรดออกเป็น	 
A,B,C,D	 หรือ	 E	 ครูที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับโบนัสจากเงินโบนัสกองกลางของโรงเรียน	ครูส่วนใหญ่ 
จะมีผลการประเมินเป็น	C	ซึ่งการเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะได้ตามผลการประเมิน	หากผลการประเมิน 
อยูใ่นระดบั	E	จะไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหป้ระเมนิแยกสายงานเฉพาะเปน็เวลา	3	ป	ีและหากถกูประเมนิวา่ 
ไดเ้กรด	D	จะถกูใหอ้อกจากงาน	(Jackson,	2010)	สำาหรบัเกาหลใีตม้รีะบบประเมนิครทูีเ่ขม้งวดเชน่กนั	 
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ระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและผู้บริหารมีการแยกประเภทกัน	 โดยระบบเล่ือน 
ขั้นเงินเดือนครูค่อนข้างเข้มงวดมากเพราะผลคือการเลื่อนขั้นเงินเดือนและฐานะทางสังคม	มีการแบ่ง 
สัดส่วนคะแนนเป็น	 (1)	 ระยะเวลาปฏิบัติงานร้อยละ	 45	 (2)	 การประเมินโดยผู้อำานวยการ	 และ 
รองผู้อำานวยการร้อยละ	 40	 (3)	 การพัฒนาระหว่างประจำาการร้อยละ	 15	 และ	 (4)	 คะแนนพิเศษ	 
เช่น	 มีประสบการณ์ในโรงเรียนพิเศษและโรงเรียนห่างไกล	 (remote	 school)	 และการทำาวิจัย 
ในโรงเรียน	 เป้าหมายของการประเมิน	 คือ	 ครูและผู้บริหารต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา 
ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	และในทางตรงกันข้ามยังใช้เพื่อกำาหนดบทลงโทษ

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

	 จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

  1. ด้�นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติ
   1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 	 1.1.1	สรา้งวสิยัทศันร์ว่มกนัของประเทศในเร่ืองคณุภาพการศกึษา	คณุภาพครูและ
บคุลากรทางการศกึษา	เพือ่ใหย้ดึถอืเปน็แนวทาง	และกระตุน้สำานกึรบัผดิชอบของหนว่ยงานการศกึษา
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่หน่วยผลิตครู/นักการศึกษา	 หน่วยปฏิบัติงาน	 กลุ่มภาคีเครือข่าย	 
และกลุ่มผู้รับบริการจากการจัดการศึกษา
	 	 	 	 1.1.2	 สนับสนุนภาคีเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็ง	 ในข้อนี้พบในทุกประเทศ 
คู่เทียบซึ่งสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนในระดับต่างๆ	 
โดยเฉพาะในชุมชน	 เพื่อให้ทุกฝ่ายมองเห็นว่าคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำาคัญ	 มิใช่เฉพาะของ 
หน่วยจัดการศึกษาเท่านั้น	 และที่สำาคัญ	 คือ	 การสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ทางการศึกษาให้กับกลุ่มภาคีเครือข่ายด้วย
	 	 	 	 1.1.3	ปลกูฝงัความเปน็นวตักรการศกึษาใหก้บัผู้บริหาร	ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา	 โดยข้อนี้มาจากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ร่วมกับคุณลักษณะหลักของนักการศึกษา
ของฟินแลนด์	 ฝึกตนเองให้มีคุณภาพสูง	 สร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองคิด	 รับผิดชอบต่อ 
การกระทำา	และกำากับตนเอง
    1.1.4	 ขับเคลื่อนบูรณาการระดับพื้นที่	 เนื่องจากการศึกษาของไทยมีหน่วยงาน 
ปฏิบัติมาจากหลากหลายสังกัด	 แม้จะมีนโยบายและมาตรฐานเดียวกัน	 แต่ความร่วมมือในระดับ 
ผสมผสานกันอย่างใกล้ชิดยังไม่ปรากฏ	 หากสามารถบูรณาการระดับพ้ืนท่ีได้ในรูปของคณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่นจะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้มีพลัง	และไปถึงคุณภาพแท้จริงที่ต้องการ
	 	 	 	 1.1.5	ปิดช่วงห่างของสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานด้านการศึกษา	 ในข้อเสนอ
สุดท้ายนี้มาจากหลักการของความเท่าเทียมและความท่ัวถึง	 หากต้องการให้การศึกษาของทุกท่ีใน
ประเทศมีคุณภาพระดับเดียวกัน	ปัจจัยพื้นฐานการทำางานต้องใกล้เคียงกัน	ทั้งสิ่งอำานวยความสะดวก
และทรัพยากรต่างๆ	 มิเช่นนั้นจะทำาให้ภาระงานครูถูกเกลี่ยไปทำางานอื่นๆ	 ที่ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ 
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ผู้เรียนโดยตรง	 นอกจากน้ันการทำางานให้มีคุณภาพสูงท่ามกลางความขาดแคลนจะทำาให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพสูงได้ยาก
	 	 	 1.2	ข้อเสนอแนะต่อสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
	 	 	 	 การวิจัยครั้งนี้ได้กำาหนดขอบเขตการศึกษาตามข้อกำาหนดของผู้ว่าจ้าง	(Term	of	
Reference,	TOR)	ให้ทำาการวิจยัเชิงเอกสาร	จงึไมส่ามารถทำาการวจิยัเพือ่การฉายภาพอนาคตทางการ
ศกึษาของประเทศในระดบัมหภาค	ซึง่จำาเปน็ตอ้งใชก้ารสแกนปจัจัยภายนอกเพ่ือหาปจัจัยผลักดันด้วย
การสำารวจ	และระดมความคดิในการเขยีนภาพฉายจากกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของการศกึษาหลายกลุม่	
อกีทัง้ภาพฉายอนาคตในงานวจิยัครัง้นีม้ลีกัษณะรว่มกบัภาพฉายอนาคตสากล	คอื	เปน็เรือ่งเลา่ถงึความ
สามารถทีเ่กดิขึน้และเปน็ไปในดา้นตา่งๆ	(could	happen)	ส้ันๆ	ตามกรอบทีก่ำาหนดไว	้ตามหลักการ 
ของการสร้างภาพฉายอนาคต	 คือ	 สมเหตุสมผล	 สร้างสรรค์	 และมีจินตนาการถึงภาพที่ดีกว่าเดิม	 
มิใช่ภาพบังคับว่าจะต้องเป็น	หรือจะต้องทำา	
	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	ผลของการวจิยัครัง้นีส้ามารถใชเ้พือ่ตอ่ยอดการวจิยัระดบัมหภาคได	้ 
ซึ่งมีแนวทางของการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 	 1.	การทีจ่ะทำาใหภ้าพฉายอนาคตนีส้ำาเรจ็ไดใ้นป	ีพ.ศ.	2573	จำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการ 
ในชว่งตอ่ไป	ดว้ยการทดสอบความเห็นจากกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสำาคญัของการศกึษาหลายกลุม่	และ
หลายระดับปฏิบัติการ	เพื่อกำาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
	 	 	 	 2.	 เพื่อให้เกิดภาพฉายที่ชัดเจนถึงขั้นกำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
แบบตลอดสายจากระดับนโยบายสู่แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 จึงควรมีการดำาเนินการที่ต่อเนื่องจาก 
การวิจัยนี้คือ	มอบให้กลุ่มเจ้าภาพการศึกษากำาหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการปฏิบัติการ

  2. ด้�นก�รวิจัย
	 	 	 2.1	 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงเอกสาร	 (documentary	 research)	 
ที่ใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษาจากประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศสามแห่ง	 และสร้างเป็นภาพอนาคต
สำาหรบัประเทศไทย	ซ่ึงหากไดม้กีารทวนสอบข้อคน้พบจากการศกึษาเชงิอนาคต	เชน่	เดลฟาย	(Delphi	
Future	Research)	ซึ่งจะทำาให้ได้ผลการวิจัยจากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์	และ
หรือใช้การวิจัยแบบผสานวิธี	(mixed	method	research)	เพื่อให้ได้ความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง	
   2.2	วจิยัและพฒันารปูแบบการผลติคร	ูโดยใชร้ปูแบบของประเทศทีม่แีบบปฏบิตัเิปน็เลศิ	 
ด้วยวิธีวิจัยปฏิบัติการท่ีมีประเด็นวิจัยเกี่ยวกับแบบการสอนที่เน้นความสนใจใฝ่รู้ในรูปแบบต่างๆ	
กระจายลงสู่ชั้นเรียนในโรงเรียนทุกระดับ
	 	 	 2.3	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 หลักการจัดการ
ศึกษา	ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัถึงระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	หลายประเด็นทีส่ามารถคน้ควา้	และทวนสอบ 
ความเปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิตามบรบิทของประเทศไทย	โดยวธิศีกึษา	สำารวจ	และการวจัิยเชงิทดลอง
	 	 	 2.4	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองนโยบาย 
การปฏิรูปศึกษาที่เน้นคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	
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ส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์

  สาธารณรฐัฟนิแลนดเ์ปน็ประเทศในกลุม่นอรด์กิ	ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉยีงเหนอืของทวปียโุรป  
เขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลบอลติก	 ด้านใต้จรดอ่าวฟินแลนด์	 ด้านตะวันตกจรดอ่าวบอทเนีย   
ประเทศฟินแลนด์มีชายแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และรัสเซีย สำาหรับหมู่เกาะโอลันด์ท่ีอยู่ห่าง
จากชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้น้ัน	อยู่ภายใต้การปกครองของฟินแลนด์	แต่เปน็เขตปกครองตนเอง	ฟินแลนด์
มภีาษาราชการ	2	ภาษาคอื	ภาษาฟนิแลนด	์ใชพ้ดูกนัประมาณร้อยละ	91.5	ของประชากรท้ังหมด	และ
ภาษาสวเีดน	ซึง่เปน็ภาษาแมข่องประชากรอกีรอ้ยละ	5.5	 นอกจากนัน้บริเวณตอนเหนือท่ีมชีาวซามกีวา่	
8,700	คนอาศัยอยู	่และในจำานวนนัน้มชีาวซามปีระมาณ	1,700	คนทีพ่ดูภาษาซาม	ีชนพืน้เมอืงเหลา่นี ้
มีสิทธิที่จะใช้ภาษาแม่ของตนเพื่อดำาเนินการทางธุรกิจทุกอย่าง	 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ 
ท่ีแพร่หลายท่ีสุดในฟินแลนด์ในปัจจุบัน	 และชาวฟินแลนด์ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้	 ร้อยละ	 2	 ของ 
ประชากรอพยพมาจากต่างชาติ	 แต่สถานการณ์นี้กำาลังค่อยๆ	 เปล่ียนไป	 เนื่องจากในแต่ละปี 
มีชาวต่างชาติเข้ามาในฟินแลนด์กว่า	 20,000	 คน	 ผู้อพยพกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเอสโตเนีย	
สวีเดน	และรัสเซีย	(http://www.finland.or.th/public/)

  อำานาจบรหิารของฟนิแลนดอ์ยูท่ี่ประธานาธบิดี	ซ่ึงเปน็ประมขุของประเทศ	ประธานาธบิดี
ไดร้บัเลอืกโดยตรง	ดำารงตำาแหนง่เป็นเวลา	6	ปี	มหีนา้ทีร่บัผดิชอบนโยบายตา่งประเทศ	รบัรองกฎหมาย	
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆอย่างเป็นทางการ	 และดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกองกำาลังของ
ฟินแลนด์ด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 กิจการภายในสหภาพยุโรปไม่รวมอยู่ในอำานาจหน้าที่ของประธานาธิบดี	 
แต่เป็นของคณะรัฐมนตรี	 ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีจะต้องเป็นชาวฟินแลนด์โดยกำาเนิด	 
ในคณะรัฐมนตรีจะมีตำาแหน่งผู้ตรวจการ	ทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐ	เช่น	ประธานาธิบดี	
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คณะรัฐมนตรี	 รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐการทั่วไป	 
ผูต้รวจการจะเขา้รว่มการประชมุคณะรฐัมนตรี
ในฐานะสมาชิกทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง	ตำาแหนง่นี้
และผู้ช่วยแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี	 (https://
th.wikipedia.org/wiki)
	 	 จากข้อมูลของสหประชาชาติ
สำารวจเม่ือสงิหาคม	2016	ฟนิแลนดม์ปีระชากร	 
5,527,333	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.07	 ของ 
ประชากรโลก	อยูใ่นอนัดบัประเทศที	่115	ของ
โลก	 เมื่อเปรียบเทียบด้วยจำานวนประชากร	 ค่าเฉลี่ยอายุของชาวฟินแลนด์อยู่ที่	 42.6	 ปี	 และอัตรา
เจริญพันธ์ุอยู่ที่ร้อยละ	 1.75	 (http://www.worldometers.info/world-population/finland-
population/)

  ฟนิแลนดไ์ดร้บัประโยชนอ์ยา่งยิง่จากนโยบายเปดิตลาดซึง่สนบัสนนุการคา้และการลงทนุ 
ที่มีลักษณะเป็นพลวัต	 มีกฎระเบียบที่กระตุ้นกิจกรรมการประกอบการและการคงไว้ซ่ึงการแข่งขัน 
ระดับสูง	 ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ความสำาคัญกับการปลอดคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับสิงคโปร์	 ปัจจุบัน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟินแลนด์ค่อนข้างชะลอตัว	 คะแนนเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยู่ที่	 
72.6	ตกลงมาประมาณ	0.8	คะแนน	รายได้ประชากรต่อหัว/ปี	ประมาณ	40,347	เหรียญสหรัฐ	อัตรา
การว่างงานรอ้ยละ	8.6	และอตัราเงินเฟ้อร้อยละ	1.2	(http://www.heritage.org/index/country/
finland)
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ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ 

  สาธารณรัฐสิงคโปร์  เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่ เหนือเส้นศูนย์สูตร 

137	 กิโลเมตร	 ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	 ซึ่งมักเรียกว่า 

เกาะสงิคโปร์ในภาษาองักฤษ และเกาะอจูง	(Pulau	Ujong)	ในภาษามลายู และเกาะทีเ่ล็กกวา่มากอกีกวา่	 

60	 เกาะ	 ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะฮอร์ทางทิศเหนือ	 และแยกจาก 

หมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้	 มีภาษาราชการสี่ภาษา	 
คือ	ภาษาอังกฤษ	ภาษามลายู	ภาษาจีนกลาง		และภาษาทมิฬ	และประเทศสนับสนุนพหุวัฒนธรรม 
นิยมผ่านนโยบายทางการต่างๆ	อีกด้วย	(https://th.wikipedia.org/wiki)

  สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	 มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	 
(The	Constitution)	แบ่งอำานาจการปกครองเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	 (1)	สภาบริหาร (The	Executive)  
ประกอบด้วย	ประธานาธิบดี	และคณะรัฐมนตรี	 	ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง	ทบวง	กรม	 
และหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ	ประธานาธิบดีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	 
มีวาระดำารงตำาแหน่ง  6  ปี	 คณะรัฐมนตรีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก	 5	 ปี  	 (2)	 รัฐสภา   
(Parliament)  มาจากการเลือกตั้งทั่วไป	 และ	 (3)	 สภาตุลาการ  (The	 Judiciary) แบ่งเป็น 2 ระดับ	 
ได้แก่	ศาลช้ันต้น (Subordinate	Courts) และศาลฎีกา (Supreme	Court)	(http://www.boi.go.th/thai/
asean/Singapore/capt1_p2n.htm)
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 	 จากการประมาณของสหประชาชาต	ิ
ณ	 เดือนสิงหาคม	 2016	 ประชากรสิงคโปร์มี
ประมาณ	 5,711,377	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.08	
ของประชากรโลก	จัดเป็นประเทศอันดับที่	 113	 
ของโลก	 เม่ือเปรียบเทียบด้วยจำานวนประชากร	 
ค่าเฉล่ียอายุของชาวสิงคโปร์อยู่ท่ี	 40.5	 ปี	 
อัตราเจริญพันธ์ุอยู่ท่ีร้อยละ	1.24	 (http://www. 
worldometers.info/	 world-population/
singapore-population/)

  ในช่วงปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ค่อนข้างชะลอตัว	 คือ	 มีคะแนน 
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ	 87.8	 	 ตกลงมาประมาณ	1.6	 คะแนน	 	 รายได้ประชากรต่อหัว/ปี	 ประมาณ	 
50,714	เหรยีญสหรฐั	อตัราการวา่งงานรอ้ยละ	1.9	และอตัราเงนิเฟอ้รอ้ยละ	-1		(http://www.exim.go.th/)	 
แต่เปิดประเทศมากข้ึนสำาหรับการค้าและการลงทุนระดับโลก	 โดยพยายามสร้างพื้นฐานการลงทุน 
ที่ ม่ันคงและปรับตัวได้เร็ว	 มีกฎเกณฑ์ที่โปร่งใส	 เข้มงวดเร่ืองสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สำาหรับนวัตกรรมของภาคเอกชน	 นโยบายสำาคัญของสิงคโปร์คือปลอดคอร์รัปชั่น	 ดังนั้น	 หากมีคดี 
คอร์รัปชั่นจึงถูกลงโทษรุนแรง	 อย่างไรก็ตาม	 การลงทุนหลักๆ	 ยังคงเป็นการลงทุนจากภาครัฐ	 
(http://www.heritage.org/index/	country/singapore)
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ส�ธ�รณรัฐเก�หลี

  สาธารณรัฐเกาหลี	 (Republic	of	Korea)	หรือเกาหลีใต้	 (South	Korea)	 เป็นประเทศ
ในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศ
เกาหลีเหนือ  มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลี 
กัน้ไว	้ประเทศเกาหลใีตต้ัง้อยูล่ะตจิดูที่	33	–	39	องศาเหนอื	และลองติจูดท่ี	125	-	131	องศาตะวนัออก	 
มีพื้นที่ทั้งหมด	99,208	ตารางกิโลเมตร	รวมพี้นที่ของนำ้า	(ทะเลสาบ	อ่างเก็บนำ้า	แม่นำ้า)	ที่อยู่ภายใน 
ดินแดนนั้นด้วย	 ร้อยละ	 70	 ของประเทศเป็นภูเขา	 ขนาดเนื้อที่ของประเทศใหญ่เป็นอันดับที่	 108	 
ของโลก	เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้	คือ	กรุงโซล	จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีจำานวนประชากร
อาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ	 เกาหลีใต้ปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา	 (สภาเดียว)	 
มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ	 มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำาสูงสุด	 ดำารงตำาแหน่งประมุข 
ของรัฐ	 หัวหน้ารัฐบาล	 และผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการ	 แบ่งเขต 
การปกครองท้องถิ่นออกเป็น	 9	 จังหวัด	 (ได้แก่	 คยองกี	 คังวอน	 ชุงชองเหนือ	 ชุงชองใต้	 
ชอลลาเหนือ	 ชอลลาใต้	 คยองซังเหนือ	 คยองซังใต้	 และ	 1	 เขตการปกครองพิเศษคือ	 เกาะเชจู)	 
และ	6	เมืองมหานคร	(ไดแ้ก	่ปูซาน	แดก	ูอนิชอน	แดจอน	กวางจ	ูและ	อลูซาน)	1	นครพเิศษคอืกรงุโซล	 

และ	1	นครปกครองตนเองพเิศษ	คอื	เซจอง	
ชาวเกาหลใีตน้บัถอืศาสนาครสิตร์อ้ยละ	52	 
(โปรเตสแตนท์	 ร้อยละ	 46	 โรมันคาทอลิก	 
ร้อยละ	39)	ศาสนาพุทธ	ร้อยละ	46	ขงจื๊อ 
ร้อยละ	1	และอื่นๆ	ร้อยละ	1 สกุลเงินของ 
เกาหลีใต้	 คือ	 “วอน”	 ใช้ตัวย่อเป็นอักษร 
ภาษาอังกฤษว่า	 KRW	 (http://www.
thaiembassy.org/seoul/th/business/)
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  จากการประมาณการของ
สหประชาชาติ	 ณ	 เดือนสิงหาคม	 2016	
ประชากรเกาหลีใต้มีจำานวน	 50,539,176	
คน	 เท่ากับร้อยละ	 0.68	 ของประชากร
โลก	 จัดอยู่ในลำาดับที่	 27	 ของโลก	 ร้อยละ	 
81.6	ของประชากรเปน็ชาวเกาหล	ีอายเุฉลีย่ 
ของคนเกาหลี ในขณะนี้ 	 คือ	 41.1	 ปี 	 
อัตราเจริญพันธุ์อยู่ท่ีร้อยละ	 1.27	 (http://
www.worldometers. info/world-
population/south-korea-population/)
	 	 ช่วง	5	ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	การปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเมืองปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและเสรีภาพของแรงงาน	 การเติบโต 
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ธุรกิจภาคเอกชนของเกาหลีดำาเนินการโดยผู้ประกอบการ 
ที่มีการศึกษาสูง	 ทำางานหนัก	 ทำาการค้าและลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 คะแนน 
เสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี	ค.ศ.	2016	อยู่ที่	71.7	เพิ่มจากปีที่ผ่านมา	0.2	คะแนน	รายได้ประชากร 
ต่อหัว/ปี	ประมาณ	35,277	เหรียญสหรัฐ	อัตราการว่างงานร้อยละ	3.5	และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ	1.3	 
(http://www.heritage.org/index/country/southkorea)
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คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�น 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชีรา	มะหิเมือง	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กุญชรี	ค้าขาย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณ�ธิก�ร
	 นางสาวอุษา	ชูชาติ	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
	 นางสาวจิรศรี	อนวัชกุล	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
	 นายอรรถพล	ไชยนุรักษ์	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
	 นางสาวลัดดา	อินทร์พิมพ์	 	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



แนวโน้มภ�พอน�คตก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573
คำ�ชี้แจง :	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากเอกสารของสำานักงานฯ	 พร้อมท้ังเป็นข้อมูลในการจัดส่งเอกสารให้ท่าน 

ในคราวต่อไป

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
แบบสอบถามการนำาผลผลิตด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชื่อ	(นาย/นาง/นางสาว)..................................................	นามสกุล............................................................................. 
ตำาแหน่ง..............................................................สถานที่ทำางาน.................................................................................. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................		  
โทรสาร.............................................................................e-mail................................................................................

ตอนที่ 1 สถ�นภ�พทั่วไป (โปรดทำ�เครื่องหม�ย ✓ลงใน □)

สถ�นภ�พผู้ตอบ

 □	ผู้ทรงคุณวุฒิ □	ครู	คณาจารย์ในสถานศึกษา

 □	ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ □	ศึกษานิเทศก์

 □	ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน □ นักวิชาการศึกษา

 □	ผู้บริหารสถานศึกษา □	บรรณารักษ์ห้องสมุด

 □	นักเรียน/นักศึกษา	 	 □	อื่น	ๆ	......................................................

 ตอนที่ 2 ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
1)	ท่านได้รับเอกสารจากช่องทางใด	
 □	การประชุม/สัมมนา	 	□	สกศ.จัดส่งทางไปรษณีย์		□	website	สำานักงานฯ
2)	ท่านได้นำาผลงานวิจัย/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่	
 □	ใช้		 	 	 □	ไม่ใช้
3)	ท่านนำาผลงานวิจัย/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง	(เลือกได้มากกว่า	1	ข้อ)
  □	 การจัดทำานโยบายและแผนการศึกษา	 (โปรดระบุ)........................................................... 
 □	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (โปรดระบุ).............................................................................. 
 □	 การบริหารจัดการ	 (โปรดระบุ)........................................................................................ 
 □  การพัฒนาครู/อาจารย์	 (โปรดระบุ)...................................................................................... 
 □	 การพัฒนาผู้เรียน	 (โปรดระบุ)..................................................................................... 
  □	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 (โปรดระบุ).......................................... 
 □  การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน	(โปรดระบ)ุ.........................................................................................
 □	 การวิจัย	 (โปรดระบุ).................................................................................................... 
  □	 อื่น	 ๆ	 (โปรดระบุ)	 .............................................................................................................. 
4)	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรดำาเนินการต่อไป
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

"

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

โปรดส่งกลับที่ สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� สำ�นักวิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0-2243-0084



กรุณาส่ง

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายงานวิจัย
แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี	พ.ศ.	2573

ติดแสตมป์






