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  ทุกคนรู้ว่าการศึกษาไทยมีปัญหามากและพยายามแก้ไขกันในหลายรูปแบบอยู่ใน

ปัจจบุนั ได้ผลบ้าง ยงัไมไ่ด้ผลบ้าง    สว่นใหญ่เป็นโครงการระดบัย่อยน าร่อง    ทัง้นีเ้น่ืองจากเรามีโรงเรียน

ในความดูแลของ  สพฐ .ประมาณ  30,000 โรงเ รียนอยู่ทั่วประเทมีนักเ รียนท่ีต้องรับผิดชอบกว่า              

9 ล้านคน      การแก้ไขทนัทีทัง้ระบบจึงเป็นเร่ืองท่ียากและมีความซบัซ้อนเป็นอนัมาก    ขณะนีมี้ข้อเสนอ

ใหมเ่ป็นโครงการน าร่องในระดบัจงัหวดัซึง่นา่สนใจมาก 

โครงการนีมี้ลกัษณะท่ีเรียกว่าเป็น sandbox ส าหรับปฏิรูปการศกึษาไทย    กล่าวคือเป็น

การทดลองโดยท่ีจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนของการศึกษา  sandbox คือกล่องทรายท่ีเด็กเล่นตาม

จินตนาการ      โดยทรายกระเด็นอยู่ภายใต้กล่องเท่านัน้      ปัจจบุนัทัว่โลกใช้วิธีนีใ้นการทดลองโครงการ

ใหม่ในระดบัหนึ่งก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่าเม่ือเปล่ียนแปลงใหญ่แล้วจะประสบผลส าเร็จ     เช่น   ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยอนญุาตผ่อนปรนให้บางธนาคารท าธุรกรรมโดยใช้ระบบ  prompt pay ผ่าน QR code    และ

เม่ือเห็นแล้ววา่เป็นประโยชน์ก็ขยายไปยงัทกุธนาคาร 

ข้ อ เ ส น อ นี ้ จ ะ มี  sandbox ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ พื ้ น ท่ี เ ป็ น ห ลั ก

ใน 6 จงัหวดั จาก 6 ภาค    โดยมุ่งให้มีกฎระเบียบอย่างแตกตา่งจากท่ีเหลือ     หากได้ผลก็จะน าไปใช้กบั

พืน้ท่ีอ่ืนๆของประเทศไทยตอ่ไป      แผนการตา่ง ๆ ได้ลงไปถึงรายละเอียดพอควร      ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจ

วานิชย์ แห่ง TDRI และ      ผู้ห่วงใยสนใจการศกึษาไทยหลายคนได้หารือขดัเกลาและหารือ  ‚ผู้ ใหญ่‛ ของ

บ้านเมืองไปแล้วบ้าง     ตอนนีอ้ยูท่ี่ความเห็นของสงัคมไทยว่าจะเอาด้วยหรือไม่   

โครงการนีเ้ป็นไปตามวิธีคดิของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการในปัจจบุนั นายแพทย์

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ท่ีต้องการนวตกรรมในการแก้ไขปัญหาการศกึษาซึ่งกระทรวงก็ได้ท าไปแล้ว
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หลายเร่ือง      ข้อเสนอนีแ้ท้จริงมีมานานพอควร     แต่เพิ่งได้รับการขัดเกลาให้เป็นรูปร่างจากงาน

ศกึษาวิจยัของ TDRI ใน 4-5 ปี ท่ีผา่นมา     ขอน าเสนอตามประเดน็ตอ่ไปนี ้

 (1)  เหตท่ีุต้องมีกฎหมายพิเศษเพ่ือสร้างพืน้ท่ีการศึกษาพิเศษใน 6 จงัหวดั     ต้องการ

หลกัประกนัความตอ่เน่ืองเม่ือเปล่ียนรัฐบาล ทดลองสร้างระบบใหม่โดยไม่ติดขดักฎหมายเดิมท่ีมีอยู่  หาก

ไม่เป็นกฎหมายใหม่กฎระเบียบเดิมจะโยงใยเป็นอปุสรรคมากจนท าไม่ได้        ให้แรงจงูใจแก่ผู้มาเข้าร่วม

โครงการ      และส าคัญท่ีสุดคือเป็นการส่งสัญญาณความเอาจริงของรัฐบาลโดยมีการสนับสนุน          

ระยะยาว   มีธุรกิจร่วมระดมทนุ      ผู้คนในพืน้ท่ีพร้อมร่วมมือ และสงัคมก็จะมีความหวงัว่าการปฏิรูป

การศกึษามีโอกาสส าเร็จ 

 (2)  เ ง่ือนไขเวลา   ถ้ากฎหมายผ่านได้ส าเร็จในเดือนกันยายน  2561    เดือน

พฤศจิกายน 2561 ก็เร่ิมโครงการได้    ระหวา่งนีก็้สรรหาโรงเรียน     เตรียมความเข้าใจ     สร้างแผนพฒันา

ร่วม    มีงานเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาวิจัยประเด็นว่าต้องแก้ไขอย่างไร      และถอดบทเรียนเพ่ือการขยาย

ตอ่ไป    หวัใจส าคญัคือการร่วมมือกนัของทกุภาคส่วนในการทดลองแบบ sandbox นี ้

 (3)  โครงสร้างบริหารพืน้ท่ีการศกึษาพิเศษ    มีคณะกรรมการนโยบายพืน้ท่ีการศกึษา ซึ่ง

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น  แ ล ะ มี รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ท่ี

เก่ียวข้อง    ผู้ทรงคณุวฒุิ  เป็นกรรมการ    และย่อยลงมาในแตล่ะพืน้ท่ีการศกึษาพิเศษจะมีคณะกรรมการ

บริหารพืน้ท่ีท่ีมีผู้ทรงคณุวฒุิเป็นประธาน     มีผู้แทนผู้อ านวยการในพืน้ท่ี     ผู้แทนครูในพืน้ท่ี    ภาคธุรกิจ

ในพืน้ท่ี    ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้อ านวยการพืน้ท่ีการศึกษาพิเศษร่วมเป็นกรรมการ      ในแต่ละพืน้ท่ีก็จะมี

ผู้อ านวยการพืน้ท่ีการศกึษาพิเศษ และล่างสดุก็คือโรงเรียนของ สพฐ.     โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และโรงเรียนเอกชน 

 (4)  ระบบการศึกษาใหม่ในพืน้ท่ี   กฎหมายท่ีออกจะก าหนดให้ระบบใหม่สอดคล้อง

กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ    ในเร่ืองหลักสูตร     การประเมินการเรียนรู้     บุคลากร   การเรียน         

การสอน     การประเมินโรงเรียน    และการเงิน 
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 (5)  หลกัสตูร    ปัญหาปัจจบุนัคือเน้นเนือ้หามากไป  บางตวัชีว้ดัไม่สอดคล้องกบัทกัษะ

ศตวรรษท่ี 21    ตวัชีว้ดัตามชัน้ปียากแก่การบูรณาการ     มีความเข้าใจไม่ตรงกนัในเร่ือง‘หลกัการและ

แนวทางในการปรับใช้หลกัสตูรส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ’       การแก้ไขในช่วงแรกคือ  (ก)  พืน้ท่ีจดัท า

หลกัสูตรของพืน้ท่ีโดยปรับปรุงจากหลักสูตรแกนกลาง    (ข)  พืน้ท่ีท าแผนท่ีตวัชีว้ัดใหม่สู่ตวัชีว้ดัของ

หลักสูตรแกนกลาง   (ค)  พัฒนาครูให้สร้างหลักสูตรเป็น (ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ยืดหยุ่นได้

เอง)    กฎเกณฑ์ใหมจ่ะระบวุา่ ‚พืน้ท่ีฯ อนมุตัหิลกัสตูรใดถือวา่หลกัสตูรนัน้เป็นหลกัสตูรแกนกลาง” 

 (6)  การประเมินการเรียนรู้-ข้อสอบ  :  ปัญหาปัจจุบนัคือการใช้ข้อสอบ O-NET ในการ

ประเมินสมัฤทธิผลการศกึษา      ทศันคติ ‚เรียนเพ่ือสอบ‛      มีการวดัผลท่ีมีขีดจ ากดั     โดยละเลยการ

วดัผลเชิงการน าไปประยุกต์ใช้ การแก้ไขในระยะแรกคือ   (ก)  ยงัมีการสอบ O-NET โดยเทียบเคียงกับ

โรงเรียนนอกพืน้ท่ี   (ข)  พืน้ท่ีฯ ท าคลงัข้อสอบและระบบรับฟังโดยผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็น

ข้อมลูในการวิเคราะห์ว่านกัเรียนมีปัญหาในเร่ืองใด     (ค)  พืน้ท่ีฯ ช่วยโรงเรียนพฒันาความสามารถออก

ข้อสอบและการประเมินทกัษะคณุลกัษณะ (ข้อสอบยากง่ายอย่างเหมาะสม   เป็นการวดัการเรียนรู้ของ

นกัเรียนอยา่งแท้จริง)     กฎหมายใหมจ่ะ ‚ให้พืน้ท่ีฯ ออกแบบการทดสอบนกัเรียน‛ 

 (7)  ส่ือการเรียนการสอน  :  ปัญหาปัจจบุนัคือการอนมุตัิซือ้ส่ือการเรียนการสอนด้วยเงิน

อุดหนุนท่ีอิงตัวชีว้ัดของแต่ละชัน้ปีของหลักสูตรแกนกลางท าให้ได้ส่ือท่ีไม่ตรงกับความต้องการอย่าง

แท้จริง   โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีบรูณาการหลกัสตูรไม่สามารถหาหนงัสือท่ีเหมาะสมได้     แนวทางแก้ไขคือ

อนุมตัิซือ้ส่ือตามเกณฑ์ใหม่ท่ีอิงตวัชีว้ดัใหม่ตามหลักสูตรของพืน้ท่ีฯ      กฎหมายใหม่ ‚สามารถใช้เงิน

อดุหนนุรายหวัซือ้ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีเขตพืน้ท่ีฯ อนมุตั‛ิ 

 (8)  ประเมินคุณภาพ  :  ปัญหาปัจจุบัน กฎหมายก าหนดให้ประเมินทุกโรงเรียนใน

รอบ 5 ปี    การประเมินภายนอกสร้างภาวะงานมากและไม่ได้รับข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์  และปัญหา

คณุภาพผู้ประเมิน     แนวทางแก้ไขคือ (ก) สร้างตวัชีว้ดับอกความเส่ียงเพ่ือแบง่กลุ่มโรงเรียนและประเมิน

โรงเรียนตามล าดบัความเส่ียงและให้ข้อแนะน าในการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์    (ข) สนบัสนนุโรงเรียนให้
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ประเมินตนเองโดยพฒันาวิจยัและเคร่ืองมือเพ่ือพฒันาคณุภาพภายใน      กฎเกณฑ์ใหม่ ‚ให้การประเมิน

ของพืน้ท่ีฯเน้นการประเมินตามแผนการศกึษาแหง่ชาติ‛ 

(9)  การเงิน  :  ปัญหาในปัจจุบนั   โรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินโครงการของส่วนกลาง

เพ่ือให้ได้งบประมาณถึงแม้จะไมส่อดคล้องกบัแผนพฒันาโรงเรียนก็ตาม     อีกทัง้โรงเรียนไม่กล้ารับ-ใช้เงิน

บริจาคเพราะเกรงปัญหาการผิดวตัถปุระสงค์ตามการตีความจากการตรวจสอบถึงแม้จะเป็นผลดีตอ่การ

เรียนรู้ของนกัเรียนก็ตาม     แนวทางแก้ไขคือจดัสรรงบพฒันาโรงเรียนโดยการท าแผนพฒันาและขออนมุตัิ

จากพืน้ท่ีฯ โดยได้รับงบพฒันาต่อแห่งทดัเทียมกับงบโครงการเฉล่ีย(ข)ก าหนดแนวทางการใช้เงินบริจาค

ของโรงเรียนในพืน้ท่ีฯให้ครอบคลมุและยืดหยุ่นเพียงพอ     กฎเกณฑ์ใหม่ ‚ให้จดัสรรงบพฒันาให้ไม่น้อย

กวา่งบเฉล่ียของโรงเรียน สพฐ. และพืน้ท่ีฯเป็นผู้อนมุตังิบประมาณส าหรับแผนพฒันาท่ีเสนอโดยโรงเรียน‛ 

(10)  การบริหารบุคลากร    ปัญหาปัจจุบนั  (ก) การประเมินเล่ือนวิทยฐานะยงัเน้นการ

ตรวจเอกสาร    (ข) การโยกย้าย ผอ. ท าให้ขาดความตอ่เน่ือง     (ค)  การจดัสรรบคุลากรจากส่วนกลาง

ลา่ช้า    ขาดชว่ง    และบคุลากรท่ีได้มาไม่พร้อมตอ่การสอน   หนทางแก้ไข (ก) ใช้เกณฑ์การประเมินเล่ือน

วิทยฐานะใหมโ่ดยการประเมินความสามารถด้านการสอนมากขึน้    (ข)  ใช้เกณฑ์พิเศษในการคดัเลือกผอ. 

(หารือกระทรวงฯในการประยกุต์เกณฑ์พิเศษในพืน้ท่ีฯ)    กฎเกณฑ์ใหม ่‚พืน้ท่ีฯ สามารถก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินวิทยฐานะขึน้ใหมไ่ด้‛ 

การเลือกโรงเรียนของแต่ละภาคเพ่ือเข้าร่วมโครงการเป็นเร่ืองส าคญัมาก      ต้องเลือก

กลุ่มโรงเรียนท่ีต้องการปฏิรูป      มีกลไกขบัเคล่ือนการศกึษาภายในท่ีเข้มแข็ง      มีฐานการท างานด้าน

พฒันาอยูแ่ล้วและคนในจงัหวดัเห็นชอบและให้ค ามัน่ในการร่วมขบัเคล่ือน 

ข้อเสนอนีม้าจากความคิดท่ีตกผลึกแล้วข้ามระยะเวลาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์  อย่างไร

ก็ดีผู้ เขียนเข้าใจว่าสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้ตราบท่ีมุ่งสู่เป้าหมายส าคญัคือการใช้พืน้ท่ีเป็นหลักโดยให้

ความอิสระในการบริหารเงินและคน หลกัสตูร และการประเมิน 

------------------------------------ 

 

 


