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 กำรปฏิรูปกำรศึกษำมีควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่มี พ.ร.บ. 
กำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แต่ไม่ประสบผลส�ำเรจ็มำกท่ีควร ระบบโครงสร้ำง
กำรรวมศนูย์ นโยบำยจำกส่วนกลำงลงสูข้่ำงล่ำง ระเบยีบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวง
ยงัยดึโยงสร้ำงระบบกำรศกึษำทีล่่ำช้ำ ตดิกรอบ องค์กรไม่ทนักบักำรเปลีย่นแปลง
ยคุศตวรรษที ่21 นวัตกรรมกำรศกึษำ จนมีผลต่อทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำต�ำ่กว่ำเกณฑ์ในทกุสำขำวชิำ กำรพฒันำให้ดยีิง่ขึน้ท�ำได้ยำกยิง่เพรำะ
ทักษะกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ไม่ดีเท่ำที่ควร และอื่น ๆ แม้จะมี
ควำมต้องกำรควำมจ�ำเป็น กระแสกำรเคลื่อนไหวต่อปัญหำ วิกฤตกำรณ์ของ
ประเทศทุกครั้ง มักลงเอยที่ต้องปฏิรูปกำรศึกษำโดยเร่งด่วน แต่สุดท้ำยก็
เหมือนเดิม ย�่ำอยู่กับที่ กำรศึกษำไทยยำกยิ่งจะท�ำให้ดียิ่งขึ้นได้

ค�ำน�ำ
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 ในปี พ.ศ. 2562 ได้มี พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
เกิดขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ทดลองนวัตกรรม (Sandbox) ในแต่ละจังหวัดที่
ด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง มีอิสระตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โรงเรียนเป็นนิติบุคคล 
ระบบงำนประเมินที่แตกต่ำงเกิดกลไกขับเคลื่อนจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย 
ครูกลับท�ำหน้ำที่ของตนเอง เด็กเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ ชุมชนเป็นฐำน 
อืน่ ๆ เป็นกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วมและรบัผดิชอบโครงสร้ำงล่ำงสูบ่น
เด็ก ครู โรงเรียน ชุมชน เป็นห้องเรียนแบบเปิด นวัตกรรมอีกมำกมำย สุดท้ำย
ผลกำรด�ำเนินกำรในเวลำ 1 ปี 6 เดือนของจังหวัดสตูล ได้สร้ำงบทเรียนส�ำคัญ
ของก้ำวย่ำงปฏิรปูกำรศึกษำด้วยก้ำวเลก็ ๆ ทีม่ั่นคง ดยูัง่ยนื เป็นทำงเลอืกทำงออก
ได้อย่ำงกล้ำหำญ น่ำชื่นชมยิ่ง
 โครงกำรวจัิยกำรพฒันำรปูแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบำย
พืน้ทีน่วัตกรรมกำรศกึษำจังหวดัสตลูของหน่วยปฏบิติักำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนเด็ก
และเยำวชน คณะครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ได้มส่ีวนส�ำคญัต่อกำรรเิริม่
ช่วยเหลือ และสนับสนุนงำนวิชำกำร กำรวิจัยภำคสนำม จนสำมำรถผลิต
แนวคดิส�ำคญัได้อีกครัง้หนึง่ และน�ำมำสูข้่อมลู วำระกำรเปลีย่นแปลงได้อย่ำงดยีิง่

     คณะวิจัยฯ
            พฤษภำคม 2563
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 กำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศไทยมีมำอย่ำงยำวนำน นับตั้งแต่กำรมี
พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
และเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนได้มำกนัก นับแต่คุณภำพของผู้เรียนที่ยังตกต�่ำใน
แทบทุกวิชำ ทักษะ สมรรถนะไม่ตอบโจทย์ของตลำดแรงงำน ผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชนเท่ำที่ควร งบประมำณสูงข้ึนตำมล�ำดับ จ�ำนวนมำกกว่ำ 80% 
เป็นเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน วทิยฐำนะ แต่ลงสูผู่เ้รยีนประมำณ 5% ของงบประมำณ
แต่ละปี หลักสูตรกำรศึกษำเน้นตัวบ่งชี้ มำตรฐำนกำรศึกษำ โครงสร้ำงเนื้อหำ 
8 กลุม่สำระมำกกว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรยีนรู้ กจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตั ิกำรศกึษำ
ค้นคว้ำอิสระ กำรวัดและประเมินผลเน้นข้อสอบปรนัยเป็นส�ำคัญ ในขณะที่
ภำคนโยบำย รัฐมนตรี นักกำรเมืองที่เข้ำมำดูแลก�ำกับด้ำนกำรศึกษำมำจำก
สำยวชิำชพีอืน่ ภำคเอกชน นกัธรุกิจ แพทย์ ทหำร เสียเป็นส่วนใหญ่ ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ วิสัยทัศน์ที่ยำวไกลของกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นได้ รัฐมนตรี
อยู่บริหำรงำนช่วงสั้น สร้ำงผลงำนหลำยเรื่องจนเป็นปมที่ยุ่งเหยิงต่อเนื่องมำ
โดยตลอด กำรศึกษำวิจัย วิเครำะห์ติดตำมเฝ้ำระวังมำอย่ำงยำวนำนต่อเนื่อง 
สำมำรถสรปุได้ถึงสำเหตหุลกัของกำรปฏริปูกำรศกึษำไทยทีล้่มเหลวได้ดังต่อไปนี้
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 1. พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง ระเบยีบ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมำกมำยเป็นแม่บทร่มใหญ่ ธรรมนูญกำรศึกษำที่สร้ำง
วฒันธรรมองค์กรกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นแท่ง แบ่งงำนกำรศึกษำเป็น 4 - 5 ด้ำน
ขำดกำรบรูณำกำรเชือ่มโยงและเกดิกำรรวมศนูย์เชิงนโยบำยและทศิทำงกำรศกึษำ
มำกย่ิงข้ึน มกีำรคิดตดิกรอบ ยดึตดิระเบยีบกฎเกณฑ์
ค�ำสัง่จำกส่วนกลำงเป็นหลกั จนสญูเสียอตัลกัษณ์
พื้นที่แต่ละจังหวัด นวัตกรรมท้องถิ่น ทำงเลือก
ทำงออกทีเ่หมำะสมกับสภำพปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ช้ำและล้ำหลัง เกิดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ
อย่ำงมำกมำยในระบบกำรศึกษำทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั

 2. นักกำรเมือง รัฐมนตรี นโยบำยทำง
กำรศึกษำ ส่วนใหญ่รัฐมนตรีที่ผลัดกันหมุนเวียน
เข้ำมำดแูลก�ำกบัเชงินโยบำยด้ำนกำรศกึษำนบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจบัุนมถีงึ 22 คน แต่ละคน
อยู่ในช่วงสั้น อำยุเฉลี่ยกำรบริหำรประมำณ 1 ปี
6 เดอืน มกัน�ำนโยบำยของพรรคกำรเมอืงทีต่นเอง
สงักัด ควำมสนใจทีต่นเองถนดัและสนใจมำทดลอง

ปฏบิตั ิไม่สำนงำนเก่ำ เปลี่ยนไปมำจนขำดควำมต่อเนื่องและเป้ำหมำยร่วมกัน
ที่ชัดเจน เป็นปัญหำนโยบำยวบูวำบ ไฟไหม้ฟำง กำรศกึษำไทยติดหล่มอยู่กับท่ี
มำอย่ำงยำวนำน ขำดภำวะกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจังมำโดยตลอด
 3. กลไกรำชกำรขยำยตวัต่อเน่ือง ข้ำรำชกำรยดึต�ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำ
ของตนเอง และตอบสนองนโยบำยของรัฐมนตรเีป็นหลกั ติดกรอบระบบระเบยีบ
รำชกำร มีวิธีคิดแบบติดกรอบ (fixed mindset) ขำดกำรริเริ่ม กระตือรือร้น
ทำงด้ำนนวัตกรรมกำรศึกษำ นโยบำยกำรศึกษำเป็นอนุรักษ์นิยมบนลงล่ำง 
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อยูใ่นพืน้ทีย่ำกแก่กำรเปล่ียนแปลง กำรบรหิำรด้วย
ระบบรำชกำรเป็นหลัก (outside in) แผ่ขยำย
อำณำจักรกว้ำงขวำง ลดหลัน่มำกข้ึน เป็นกระทรวง
แท่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ภูมิภำค เขตพื้นที่ 
สถำนศึกษำ และอื่น ๆ

 4. กำรปฏิรูปกำรศึกษำมีรูปแบบแก้ไขเชิงเอกสำรวิชำกำรมำกกว่ำ
กำรขับเคลื่อนลงมือปฏิบัติอย่ำงแท้จริง ประเทศไทยมีนักกำรศึกษำ นักปฏิรูป
กำรเรียนรู้ แนวทำงนวัตกรรมกำรศึกษำมำกมำยและท�ำให้กำรศึกษำดีขึ้นได้ 
แต่แนวทำงและกระบวนกำรส่วนใหญ่เกดิขึน้ได้เพยีงกำรต้ังคณะกรรมกำรมำกมำย
หลำยชุด ชุดแล้วชุดเล่ำ ผลิตเอกสำรปฏิรูปกำรศึกษำวนเวียนกัน เริ่มต้นใหม่
ทกุคร้ังทีเ่ปล่ียนรฐับำลหรอืเปลีย่นผูบ้รหิำรกระทรวง สดุท้ำยแทบไม่มผีลในทำง
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
 5. ครถูกูลดบทบำทจำกกำรสร้ำงกระบวนกำรเรยีนรูม้ำเป็นผูส้ร้ำงเอกสำร
วทิยฐำนะ ทิง้ห้องเรยีนบำงครัง้เพือ่ควำมก้ำวหน้ำของตนเอง จนมผีลต่อคุณภำพ
ของผู้เรียนตกลงท้ังประเทศ ครูต้องอยู่ในภำวะควำมกดดันต่อระบบระเบียบ
วิทยฐำนะ กำรออกแบบให้ครูต้องท�ำวิทยฐำนะโดยอิงระเบียบกฎเกณฑ์ของ
กำรขอต�ำแหน่งวิชำกำรผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ของระดับ
อดุมศึกษำจงึผดิพลำดอย่ำงมหนัต์และเกดิกำรสญูเสยี
สูญเปล่ำ และผิดเป้ำประสงค์แตกต่ำงกันอย่ำง
สิน้เชิง ต้องรบีแก้ไขในภำวะทีร่ฐั ผูเ้รยีน ผูป้กครอง
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่ได้ประโยชน์อะไรจำกระบบ 
กำรปฏบิตังิำนครทูีเ่น้นผดิวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู้
มำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
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 6. หลกัสตูรแกนกลำงฯ มำตรฐำน ตัวบ่งชี ้กำรวดัและประเมินผลกำรศึกษำ
โครงสร้ำงเนือ้หำวชิำ เวลำเรยีน นบัเป็นเครือ่งมอืกำรเรยีนรูท้ีถ่กูออกแบบไม่ถกูต้อง
ไม่เหมำะสมกับสภำพสงัคมไทย นกัเรยีนและกำรจดักำรเรยีนรู้ หลกัสตูรแกนกลำงฯ
ขัน้พ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ฉบบัน้ีใช้มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เพียงแต่มกีำรเปลีย่นแปลง
ในเร่ืองมำตรฐำนตวัชีวั้ดบำงด้ำน แต่โครงสร้ำง หลกักำร ยงัยดึแนวทำงหลกัสตูร
มำตรฐำน (standard curriculum) เป็นหลกั โครงสร้ำง 8 กลุม่สำระแตกย่อย
เป็นรำยวชิำ 20 – 25 วิชำ มมีำตรฐำนตวับ่งช้ีกว่ำ 1,000 ตวับ่งชี ้ท�ำให้เน้ือหำ
มำกมำย เวลำเรียนแน่น 200 วันต่อปี เน้นกำรเรียนเนื้อหำมำกกว่ำกำรปฏิบัติ 
ขำดกำรสอน “คิด” แต่ให้ “จ�ำ” เป็นส�ำคัญ กระบวนกำรเรียนรู้ในปัจจุบันจึง
เป็น passive learning ด้วยกำรยึดครู หนังสือแบบเรียนเป็นส�ำคัญมำกกว่ำ
กำรยดึผูเ้รยีนและกจิกรรมดงัทีค่วรจะเป็น แม้จะมกีำรผลกัดันนโยบำยลดเวลำเรียน
เพิม่เวลำรู ้ active learning หลกัสตูรทีเ่น้นทักษะ สมรรถนะบำงอย่ำงต่อเนือ่ง
แต่ผลกำรเปลี่ยนแปลงยังมีไม่มำกนัก
 7. ควำมเหลื่อมล�้ำ โอกำส กำรเข้ำถึงและคุณภำพกำรศึกษำ สภำพ
กำรจัดกำรศึกษำนับวันยิ่งมีควำมแตกต่ำง เหลื่อมล�้ำ ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำง
เมอืงในชนบท เศรษฐำนะทำงสงัคม คนฐำนะดีกบัคนยำกจน บ่งบอกถึงกำรศกึษำ
ที่ท�ำให้เกิดกำรแบ่งแยกห่ำงชั้นกันถึง 2 – 3 ชั้นปีระหว่ำงกำรศึกษำในเมือง
และชนบท คะแนนผลสมัฤทธิข์อง PISA และ O-NET แทบทกุวิชำต�ำ่กว่ำเกณฑ์
50% กำรอ่ำนมีแนวโน้มตกลงอย่ำงน่ำตกใจ โรงเรียนขนำดเล็กมีมำกกว่ำ 
15,000 โรง มคีะแนนน้อยกว่ำโรงเรยีนขนำดใหญ่ถงึ 12 – 15 คะแนนในทกุกลุม่

วิชำ โอกำสกำรศึกษำต่ออดุมศกึษำของเดก็ยำกจนมี
ไม่ถงึ 20% เมือ่เทียบกบัเดก็กลุม่ฐำนะดเีรยีนเกือบ
ครบ 100% กำรศึกษำจึงยังเป็นเครื่องมือของ
กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงเหลื่อมล�้ำ จนอันดับของ
ประเทศไทยตดิอนัดบั 1 ของโลก กำรศกึษำไทยยงั
ไม่หยุดส่งต่อควำมยำกจนขัดสนข้ำมรุ่นได้อย่ำงที่
ควรจะเป็น
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 กล่ำวได้ว่ำกำรปฏิรูปกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2542 แม้จะมีหลักกำรส�ำคัญ
5 ประกำร ได้แก่ เอกภำพ กำรกระจำยอ�ำนำจ ควำมหลำกหลำย กำรมีส่วนร่วม
และคุณภำพกำรศึกษำ จำกนั้นมีกำรประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลำยครั้งและมีกำรใช้
อย่ำงต่อเนื่องจนมำถึงหลักสูตรปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขัน้พ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ในช่วงเวลำดงักล่ำวกำรศึกษำไทยอยู่ในระบบเปลีย่นผ่ำน
กลไกรำชกำรเป็นส�ำคัญซึ่งน�ำมำสู่ปัญหำในเรื่องส�ำคัญดังเช่น นโยบำยทิศทำง
กำรศกึษำขำดควำมชดัเจนต่อเนือ่ง โครงสร้ำงกระทรวงศกึษำธกิำรทีม่ขีนำดใหญ่โต
เทอะทะ อุย้อ้ำย รวมศูนย์ทีศ่นูย์กลำง รัฐเป็นผูด้�ำเนนิกำรเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึ
หลกัสตูรกำรศึกษำทีย่ดึมำตรฐำนหลกัสตูรแกนกลำงฯ เป็นหลัก จนมผีลให้เกดิ
ควำมเหล่ือมล�ำ้คณุภำพของนกัเรยีนตกต�ำ่มำโดยตลอด เพือ่ให้เหน็กำรเปลีย่นแปลง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ คณะวิจัยฯ จึงได้เสนอแนะแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน
โดยมีองค์ประกอบจำกข้อค้นพบจำกงำนวิจัยดังต่อไปนี้

1. กำรปฏิรปูกำรศึกษำผ่ำนระบบกำรศึกษำไทย
 กำรจัดกำรศึกษำของไทยมี 3 รูปแบบ ตำมมำตรำ พ.ร.บ. กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 
(ฉบบัที ่3) คอื กำรศกึษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรศกึษำเน้นในส่วนของภำครฐับำล ภำคเอกชน ภำคท้องถิน่
ดงัปรำกฏสดัส่วนกำรจดักำรศกึษำของรฐับำล 76% ภำคเอกชน 17% ท้องถิน่
6% และภำคประชำสังคม 1% อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมำ
มกีำรขบัเคล่ือนแนวทำงกำรปฏริปูกำรศกึษำหลำยครัง้นบัแต่กำรปฏริปูกำรศกึษำ
ในทศวรรษที ่2 ในปี พ.ศ. 2552 – 2561 กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรปู
กำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในทศวรรษที่ 2 และล่ำสุดคือคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
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(กอปศ.) แต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำม กอปศ. 
ได้ผลักดันให้มี พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ขึ้น และมีพื้นที่
น�ำร่อง 6 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กำญจนบุรี
และพื้นที่ 3 จังหวัดภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) ในแต่ละจังหวัดคิดค้น
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรศึกษำของตนเอง แตกต่ำง
ไปตำมสงัคมบรบิทของแต่ละพืน้ที ่ และก�ำลงัเป็นจดุเร่ิมต้นขยำยตัวในแนวรำบ
ไปสู่จงัหวัดและพืน้ทีช่มุชนมำกย่ิงข้ึน ตำมล�ำดบั ในขณะเดยีวกนัภำคประชำสงัคม
องค์กรเอกชน พรรคกำรเมืองบำงพรรค ได้มีกำรเคลื่อนไหวแนวคิดปรัชญำ 
ควำมคิดหลัก ทฤษฎี หลักกำรส�ำคัญของกำรศึกษำทำงเลือกมำอย่ำงยำวนำน
และต่อเนือ่ง ในรปูแบบของครอบครวัเรยีนรู ้(homeschooling) โรงเรยีนทำงเลอืก
ที่มีหลำยรูปแบบจนเป็นผลส�ำเร็จดังมำตรำ 12 ใน พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 จนออกมำเป็นแนวปฏบิติัคูม่อืกำรจดักำรเรยีนรู ้หลกัสตูรกำรเรยีนรู้
ทีจ่ดักำรโดยองค์กรชมุชน ทีย่อมรบัสทิธขิองกำรศึกษำทำงเลือก แม้จะมปัีญหำ
อุปสรรคนำนปักำรทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ อย่ำงไรกต็ำม ในปัจจบุนัแนวโน้ม
ของกำรศึกษำทำงเลอืกได้รบักำรยอมรับในกำรพฒันำองค์รวมของควำมเป็นมนษุย์
ที่สมบูรณ์มำกขึ้นตำมล�ำดับ จนมีกำรเตรียมกำรผลักดันเป็น พ.ร.บ. กำรศึกษำ
ทำงเลือกของพรรคกำรเมืองหลำยพรรคที่ก�ำลังพิจำรณำเรื่องนี้อยู่อย่ำงเร่งรีบ
กล่ำวได้ว่ำสถำนกำรณ์ของกำรปฏริปูกำรศึกษำเชงิโครงสร้ำงระบบองค์กรรำชกำร
งบประมำณ วัฒนธรรมข้ำรำชกำร กฎหมำยที่เกี่ยวข้องด�ำเนินไปอย่ำงล่ำช้ำ 
ยุ่งยำก และมีผลกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก เพรำะมีกำรต่อต้ำน ไม่เห็นด้วย 
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 1.1 กำรปฏริปูกำรศกึษำผ่ำน พ.ร.บ. พืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำ พ.ศ. 2562
ซึ่งมีกรอบระยะเวลำเริ่มแรกของกำรด�ำเนินกำร 7 ปี และอำจต่อเนื่องขยำย
ระยะเวลำได้อกี 7 ปี ด้วยกำรปฏริปูกำรศึกษำทียึ่ดแนวทำงจังหวดัจดักำรตนเอง
พืน้ทีน่วตักรรม สมชัชำกำรศกึษำ หลกัสตูรภมูสัิงคม โรงเรยีนนติบุิคคล กำรศกึษำ
ชุมชนเป็นฐำน โดยมีหลักกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ด้วยกำรมนีโยบำยบนลงล่ำงและล่ำงสูบ่น ให้แต่ละจงัหวดัมีอ�ำนำจหน้ำทีบ่รหิำร
จัดกำรกันเองให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร สังคม
บริบทของแต่ละพื้นที่ ดังภำพ 1

ภาพ 1 การปฏิรูปการศึกษาที่ยึดแนวทางจังหวัดจัดการตนเองและพื้นที่นวัตกรรม

กำรเรียกร้องผ่ำนกลุ่มองค์กร สมำคมครู ผู้แทนในสังกัดในรูปแบบต่ำง ๆ ตำม
สทิธแิละผลประโยชน์ท่ีพงึมตีำมระบอบประชำธปิไตยทีต้่องรบัฟังผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทำงเลือกทำงออกของกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินกำรเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน นักเรียน นักศึกษำ ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน สังคม 
ชุมชน ครอบครัว กลุ่มชำติพันธุ์ ผู้ยำกไร้ กลุ่มชำยขอบ ผู้ด้อยโอกำสต่ำง ๆ 
แนวทำงและทิศทำงของปฏิรูปกำรศึกษำจึงเป็นควำมเคลื่อนไหวใหม่ (policy 
innovation movements) ดังต่อไปนี้
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 กำรขยำยพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจำก 6 จังหวัด เป็น 20 จังหวัด 
หรือมำกกว่ำนั้นจ�ำเป็นต้องริเริ่มจำกควำมต้องกำร ควำมพร้อม สภำพปัญหำ 
ควำมจ�ำเป็น และกำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำย (core community) ที่มำจำก
หลำยภำคส่วน กำรเมอืงท้องถิน่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (อบจ.) ภำคเอกชน
หอกำรค้ำ สภำอตุสำหกรรม ภำครำชกำร เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศึกษำธกิำรจังหวดั
ศกึษำนเิทศก์ ภำควชิำกำร มหำวทิยำลยัรำชภฏั สถำบนัอดุมศกึษำ วิทยำลยัชมุชน
ภำคประชำสงัคม องค์กรเอกชน แหล่งทนุต่ำง ๆ ต้องมกีำรประชมุปรกึษำหำรอื
เป็นฉันทำมติของจังหวัดเสนอตนเองขึ้นเป็นพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำตำม
มำตรำ 7  พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 กำรยกประเด็นปัญหำ
กำรศึกษำที่ส�ำคัญ กำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำ กำรศึกษำวิจัยเชิงพื้นที่ 
แผนกำรศึกษำระดับจังหวัด กำรขับเคลื่อนงำนผ่ำนคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
กำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำร กำรเป็นผูอ้�ำนวยกำรนเิทศตดิตำมผล กำรถอดบทเรยีน
องค์ควำมรู้ท่ีค้นพบ กำรสร้ำงควำมยั่งยืนต่อเนื่องจนบรรลุเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดข้ึน นอกจำกนั้นจังหวัดที่มีต้นทุนอยู่เดิม 20 จังหวัด
ของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ภำยใต้แนวคิดจังหวัด
จดักำรตนเองท่ีมคีวำมพร้อมอยูแ่ล้ว อำจมีกำรประชุมปรกึษำหำรอื กำรลงนำม
ควำมร่วมมอื (MOU) เพือ่ประสำนเชงินโยบำยและกำรเป็นเครือข่ำยเชงิวชิำกำร
ทีส่นบัสนนุซึง่กนัและกนั อนัจะน�ำมำซึง่กำรขยำยตวัในแนวรำบทีท่กุฝ่ำยมส่ีวนร่วม
และรบัผดิชอบไปด้วยกนั ส�ำหรบัจดุอ่อนของกำรก�ำหนดพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำ
คือนโยบำยสัง่กำรมำจำกส่วนกลำง กำรก�ำหนดจงัหวดัเบด็เสรจ็อนัเน่ืองมำจำก
ควำมต้องกำรของรัฐมนตรีหรือผู้บริหำรระดับสูงที่ไม่ค�ำนึงถึงควำมต้องกำร
ควำมจ�ำเป็นของแต่ละจังหวัดมำกนัก อันจักเป็นผลให้กำรด�ำเนินกำรขลุกขลัก
ล่ำช้ำ และเต็มไปด้วยปัญหำอุปสรรคมำกมำยดังบำงพื้นที่ที่ก�ำลังขับเคลื่อนอยู่

 1.2 กำรออก พ.ร.บ. กำรศึกษำทำงเลือกเป็นกฎหมำยส�ำคัญที่ก�ำหนด
ให้เป็นทำงเลือก ทำงออกของกำรปฏิรูปกำรศึกษำมีศักดิ์ศรี ควำมส�ำคัญ และ
เป็นระบบเท่ำเทยีมกบักำรศกึษำในระบบปกติ รัฐบำลทีด่�ำเนนิกำรผ่ำนโรงเรียน
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ในส่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร มิใช่เป็นเพียงมำตรำใดมำตรำหนึ่งใน พ.ร.บ. 
กำรศึกษำแห่งชำติ กำรให้เป็นกฎหมำยหลักทัดเทียมที่มีควำมชัดเจนทั้งในเชิง
ปรัชญำกำรศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี หลักกำร ควำมเป็นอิสระ เสรีภำพ และเป็น
สิทธิทำงกำรศึกษำที่ประชำชน ผู้ปกครอง พ่อแม่ กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ เด็กและ
เยำวชนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม และได้รับกำรสนับสนุน
ด้ำนงบประมำณอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นกำรศกึษำทีเ่น้นเรือ่งกำรพฒันำควำมเป็นมนษุย์
ทีส่มบรูณ์ วถิชีีวติควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย นเิวศวฒันธรรม และคณุค่ำ
ทำงด้ำนจิตใจ
 พ.ร.บ. กำรศกึษำทำงเลอืกต้องมผีลบังคบัให้รฐัเปิดนโยบำย เปิดพืน้ที่
กำรศึกษำให้หลำกหลำยแตกต่ำง จัดกำรศึกษำบนควำมเชื่อเชิงปรัชญำที่
เห็นควำมส�ำคัญขององค์รวมของมนุษย์มำกกว่ำกำรผลิตก�ำลังคนเข้ำสู่ตลำด
แรงงำนเป็นหลกัดงัทีเ่ป็นอยู ่ ให้ควำมส�ำคญักบัโอกำสกำรมเีสรภีำพและกำรเข้ำถงึ
ระบบต่ำง ๆ โดยมีรัฐบำลเป็นเพียงผู้ก�ำหนดนโยบำย กำรกระจำยอ�ำนำจ 
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีร่วมท่ีเหมำะสมและมีคุณภำพ คุณลักษณะที่จ�ำเป็นต้องมี
ในภำพรวมของประเทศท่ีเข้ำใจตรงกัน กำรศึกษำทำงเลือกจึงเป็น 1 ใน 3 
ของกระแสหลกัของกำรปฏริปูกำรศกึษำทีต้่องเร่งด�ำเนนิกำรน�ำควำมเข้ำใจ รณรงค์
ให้ทุกฝ่ำยเข้ำใจถึงแก่นสำระ และคุณประโยชน์ที่มีอยู่อย่ำงมำกมำยในเวลำนี้
 
 1.3 กำรปฏิรูปกำรศึกษำผ่ำนกลไกนโยบำยรัฐบำล พรรคกำรเมือง 
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ นบัแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมำมีควำมพยำยำมปฏริปู
กำรศึกษำมำโดยตลอดเป็นวำระแห่งชำต ิยทุธศำสตร์กำรขบัเคลือ่นประเทศไทย
กำรตั้งคณะกรรมกำรเพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำไทย กำรจัดท�ำแนวทำง
กำรปฏริปูระบบโครงสร้ำง ระบบหน่วยงำน กฎหมำย ระเบยีบขัน้ตอน กฎกระทรวง
กำรริเริม่เตรียมกำรสร้ำงหลกัสตูร เนือ้หำกลุม่สำระให้ทนักับโลกในศตวรรษที ่21
กำรเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภำพ กำรวัดและประเมินผล และอื่น ๆ ใน
ภำพรวมทุกฝ่ำยตระหนักถึงควำมจ�ำเป็น ปัญหำ อุปสรรคที่ต้องมีกำรปฏิรูป
เปลีย่นแปลงกำรศึกษำคร้ังใหญ่ทัง้ระบบ ต้องรือ้โครงสร้ำงใหม่ วฒันธรรมองค์กร
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กระบวนทัศน์ที่ต้องตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แทบทุกเรื่องล้วนมีผลกระทบ
ถึงคุณภำพของผู้เรียนไปหมด อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำประมำณ 20 ปีเศษ 
เรำแทบไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเลยแม้แต่น้อย ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นเพียง
นโยบำยทิศทำงของรัฐบำลแต่ละชุดเข้ำมำบริหำรช่วงสั้น มีคณะกรรมกำร 
นักวิชำกำรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมำกมำย สร้ำงเอกสำรจ�ำนวนมำกจำกกำรประชุม
ปรึกษำหำรือ ก�ำหนดกรอบวำระกำรปฏิรูปครบแทบทุกด้ำน แต่สุดท้ำยไม่มี
กำรขบัเคล่ือนเดินหน้ำปฏริปูมำกนัก อนัเนือ่งมำจำกกำรเมอืงทีข่ำดควำมรบัผดิชอบ
เปลี่ยนแปลงบ่อย กลไกรำชกำรไม่ร่วมมือ ต่อต้ำน ขำดควำมชัดเจนต่อเนื่อง 
ภำคประชำสงัคม ส่ือมวลชน และคณะกรรมกำรแต่ละชุดขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ของสังคมต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำนั้นมีรูปแบบดังกล่ำวมำโดยตลอด และสร้ำง
ควำมล้มเหลว อ่อนแอในเชิงคุณภำพประชำกรจนถึงปัจจุบันนี้
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้ “วำระประชำชน” เป็น
นโยบำยสำธำรณะทีทุ่กฝ่ำยเป็นเจ้ำของ ไม่ใช่ของพรรคกำรเมอืง กลไกรำชกำร
คณะกรรมกำรหรือผู้มีอ�ำนำจสั่งกำรดังที่ผ่ำนมำ ทุกฝ่ำยต้องเห็นพ้องต้องกัน 
ลดอคติ ควำมขัดแย้ง ร่วมมือกันในกำรผลักดันขับเคลื่อนวำระประชำชนนี้ให้
ส�ำเร็จได้ในเร็ววัน
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2. กำรปรบัเปล่ียนแนวคิดกลไกรำชกำรเพ่ือปฏิรปูกำรศึกษำ
 กำรขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลงมำจำกบุคลำกรภำยในกระทรวงศกึษำธกิำร
มำสู่ภำยนอก (inside out) พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562
ให้ถือเป็นบทบำทส�ำคัญของข้ำรำชกำรทุกระดับว่ำมีเครื่องมือกฎหมำยฉบับนี้
ให้สำมำรถด�ำเนนิกำรปฏริปูกำรศกึษำได้ด้วยศกัยภำพของกลไกรำชกำรได้อย่ำง
เตม็ท่ี มีกฎหมำยรองรบัท�ำให้สำนงำนผ่ำนกลไกรำชกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง ตดัปัญหำ
นโยบำยจำกพรรคกำรเมืองที่มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง วำระไม่แน่นอน 
(outside in) ได้ในระดบัหนึง่ กลไกรำชกำรต้องปรบัเปลีย่นวธิกีำรคดิแบบตดิกรอบ
(fixed mindset) มำเป็นวิธีกำรคิดแบบเติบโต (growth mindset) มุ่งมั่นต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลส�ำเร็จได้ด้วยกระบวนกำรคิด ตัดสินใจของวัฒนธรรม
องค์กรตนเองได้ เลกิล้มควำมกลวั และออกจำกพืน้ทีแ่บบสบำยสูก่ำรคดินอกกรอบ
ค้นหำนวัตกรรม ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ และขับเคลื่อนโดยยึดถือผู้เรียนและ
ประชำชนเป็นส�ำคัญ ดังภำพ 2

ภาพ 2 การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้หลุดจากพื้นที่รู้สึกปลอดภัย (comfort zone)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Davor Karafiloski. (2019). How to Escape the Deadly Grasp of the 
Comfort Zone. Retrieved March 21, 2020, from https://blog.usejournal.com/how-

%D1%82o-escape-%D1%82he-deadly-grasp-of-%D1%82he-comfort-zone-364070fe73c8
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3. กำรปรบัเปล่ียนกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำ
 กำรสังคำยนำกฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงที่มีมำกมำย 
ให้คลำยกำรกดทับ กำรบังคับ และสร้ำงควำมยุ่งยำกจำกส่วนกลำงลงไปสู่ระดับ
จังหวดัและระดบัโรงเรยีนให้ลดน้อยลง นับแต่ พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542
ที่ท�ำให้เกิดกำรรวมศูนย์อ�ำนำจ กำรทับซ้อนเชิงพื้นท่ีกำรบริหำรทรัพยำกร
งบประมำณกว่ำ 80% เป็นเงนิค่ำตอบแทนต�ำแหน่ง วทิยฐำนะ โรงเรียน ไม่ได้เป็น
นิติบุคคล มีองค์กรที่สร้ำงปัญหำเชิงเอกสำรมำกมำยในแง่มำตรฐำน และ
กำรวัดผลกำรศึกษำ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้ต้องยกเลิก ร่ำงใหม่ด้วย
กำรกระจำยอ�ำนำจแบบมส่ีวมร่วมและรับผดิชอบในสดัส่วน ส่วนกลำง : จังหวดั :
โรงเรียน คือ 30 : 30 : 40 ตำมล�ำดับ ยิ่งไปกว่ำนั้นต้องลดนโยบำยงำนประจ�ำ
ที่ไม่จ�ำเป็นลง ไม่เน้นกำรรำยงำนเชิงเอกสำรเข้ำสู่ส่วนกลำง อ�ำนำจกำรด�ำเนิน
กำรตัดสินใจอยู่ท่ีเขตพื้นท่ีนวัตกรรม จังหวัดจัดกำรตนเองได้ โรงเรียนเป็น
นิติบุคคลที่มีอ�ำนำจกำรบริหำรงำนบุคคล งำนวิชำกำร และกำรพัฒนำผู้เรียน
เป็นหลัก

 
 ในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำของกำรด�ำเนินกำรพ้ืนทีน่วตักรรมกำรศกึษำนัน้
พบปัญหำและอปุสรรคทีส่�ำคญั คือ ระเบยีบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงท่ีมอียูม่ำกมำย
และมีผลท�ำให้งำนกำรศึกษำเกิดกำรปิดติดขัด (lock) ภำยในระบบตนเอง
แทบทกุขัน้ตอน ไม่มอีสิระ ต้องพึง่อ�ำนำจนโยบำย กำรสัง่กำรตำมควำมเคยชิน
ทีอ่งิระเบยีบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงทีแ่น่นอนตำยตวัไม่ว่ำจะเป็นจ�ำนวนชัว่โมง
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม คูปองครู กำรสั่งซื้อหนังสือตำมรำยชื่อที่ส่วนกลำงก�ำหนด 

30      :      30           : 40
ส่วนกลำง จงัหวัด โรงเรยีน
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กำรสอบ O-NET ระเบียบขั้นตอนของวิทยฐำนะของครู และอื่น ๆ แม้จะมี
กำรผ่อนปรน กำรให้สญัญำอ�ำนำจว่ำด�ำเนนิกำรได้กป็รำกฏเป็นครัง้ครำว แต่ไม่นำน
ระบบรำชกำรที่อิงกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติน�ำมำใช้อ้ำงอิงสร้ำงควำมไม่อิสระ 
ขำดควำมมัน่ใจ และด�ำเนนิกำรไปตำมข้อขัดแย้งท่ีเกดิขึน้เป็นระยะ กำรสงัคำยนำ
เรือ่งกฎหมำย ระเบยีบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงต้องสะสำงอย่ำงรีบด่วน ลดน้อยลง
เชือ่มัน่ต่อกำรสร้ำงบรรทดัฐำนของโรงเรยีน ผูบ้รหิำร คร ูศกึษำนเิทศก์ ผู้ปกครอง
สำมำรถบรหิำรจัดกำร ตดัสนิใจเองได้ตำมมำตรฐำนจำกส่วนกลำงได้แต่แตกต่ำง
ไปตำมนวัตกรรม เครื่องมือกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละแห่ง 
 กำรปลดล็อกในระยะแรกแทบท�ำอะไรไม่ได้เลย ส่วนกลำงไม่ร่วมมือ
เต็มที่ ในปีที่ 2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับชำติ สถำบันวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) และเขตพืน้ท่ีนวตักรรมฯ 6 จังหวดัต้องรวบรวม
ปัญหำ ควำมต้องกำร อุปสรรค ข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ อันเกิดจำกระเบียบกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่มีอยู่ให้ได้รับกำรยกเว้น ยืดหยุ่น ทำงเลือกทำงออกให้หมดไป เมื่อ
กำรปลดล็อกหมดไป ลดน้อยลง กำรขับเคลือ่นพืน้ทีน่วัตกรรมฯ จะลดแรงเสยีดทำน
ง่ำยขึน้ และปฏบิตักิำรต่ำง ๆ จะลลุ่วงได้รวดเรว็ขึน้ กำรปลดลอ็กท้ังหมดจงึต้อง
รบีเร่งด�ำเนนิกำรจำกผู้เกีย่วข้องโดยเรว็กว่ำนี ้มฉิะนัน้สถำนกำรณ์จะตดิ ๆ ขดั ๆ
ตลอดเวลำ

4. แนวทำงกำรปลดล็อกเพ่ือขับเคล่ือนเชิงนโยบำยตำม พ.ร.บ. 
พ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ
 ทั้งนี้กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
จงัหวดัสตูล ครัง้ที ่1/2563 ได้น�ำเสนอร่ำงข้อเสนอปลดลอ็กส�ำหรบัพืน้ทีน่วตักรรมฯ
จงัหวัดสตลู โดยรวบรวมสภำพปัจจุบนัพร้อมข้อเสนอแนะซ่ึงครอบคลุมใน 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรทั่วไป ด้ำนบุคลำกร และด้ำนงบประมำณ ดังมี
รำยละเอียดต่อไปนี้
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 4.1 ด้ำนวชิำกำร ประกอบด้วย 2 ประเดน็ ได้แก่ 1) กำรวัดและประเมินผล
ระดับชำติ และ 2) หนังสือแบบเรียน โดยกำรวัดและประเมินผลระดับชำติ
โดยเฉพำะกำรทดสอบทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET) ยึดมำตรฐำนและ
ตวัชีวั้ดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พ.ศ. 2551 เป็นหลกั ประเมนิ
ควำมรู้ในเน้ือหำสำระมำกเกินไป ส่งผลให้ครูเน้นกำรสอนเพื่อให้นักเรียนได้
คะแนนสงูเพยีงอย่ำงเดยีว จงึมข้ีอเสนอต่อสถำบนักำรทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ
(สทศ.) ให้ปรับปรุงข้อสอบโดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะของนักเรียนเป็นหลัก
ซึ่งเป็นไปตำม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มำตรำ 36  และ
หนังสือแบบเรียนท่ีโรงเรียนต้องจัดซื้อหนังสือ
แบบเรยีนตำมทีส่่วนกลำงก�ำหนดซึง่ไม่สอดคล้อง
กบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีน โดยเสนอ
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) ให้ออกประกำศแจ้งโรงเรยีนน�ำร่องสำมำรถ
ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 35 โดยไม่ต้องด�ำเนินกำร
ตำมที่สพฐ. ก�ำหนด

 4.2 ด้ำนบรหิำรทัว่ไป ประกอบด้วย 2 ประเดน็ ได้แก่ 1) กำรอดุหนนุ
งบประมำณเพือ่สนบัสนนุอำหำรกลำงวันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
และ 2) กำรมีจ�ำนวนห้องเรียนตำมเกณฑ์ห้องเรียนควรมีของสพฐ. ส�ำหรับ
กำรอดุหนนุงบประมำณเพือ่สนบัสนนุอำหำรกลำงวันจำกอปท. พบว่ำโรงเรยีน
น�ำร่องบำงแห่งได้รบังบประมำณล่ำช้ำรวมถึงควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงจ�ำนวน
นักเรียนทีไ่ด้รับงบประมำณอดุหนนุกับนกัเรยีนท่ีมอียูจ่ริงในโรงเรยีน จึงมข้ีอเสนอ
ต่อให้อปท. เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเพิ่มกำรส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียน
ปีละ 2 ครัง้ รวมถงึหำกงบประมำณทีจ่ดัสรรให้มำกกว่ำจ�ำนวนนกัเรยีนทีม่อียูจ่รงิ
ให้โรงเรียนเก็บไว้ใช้ในปีต่อไปได้ เป็นไปตำมมำตรำ 20 (7) และกำรมีจ�ำนวน
ห้องเรียนตำมเกณฑ์ห้องเรียนควรมีของสพฐ. โรงเรียนน�ำร่องมีห้องเรียนและ
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ห้องพิเศษต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ท�ำให้ผู้เรียน
ขำดโอกำสในกำรได้รบักำรจดักำรศกึษำทีด่ ีจงึเสนอ
ให้สพฐ. จัดสรรอำคำรเรียนแก่โรงเรียนน�ำร่อง
เพ่ือให้มีห้องเรียนท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
เป็นไปตำมมำตรำ 20 (8)

 4.3 ด้ำนบุคลำกร ประกอบ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรจำกต้นสังกัด 2) กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ด�ำรงต�ำแหน่งในโรงเรียนน�ำร่อง 3) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ 4) กำรเลื่อนวิทยฐำนะของครูในโรงเรียนน�ำร่อง ส�ำหรับ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรจำกต้นสังกัด ครูและบุคลำกรของโรงเรียนน�ำร่อง
จะต้องเข้ำร่วมกำรประชุมอบรม/สัมมนำ/พัฒนำตำมที่ต้นสังกัดก�ำหนด โดย
กำรพัฒนำดงักล่ำวไม่สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของพ้ืนทีน่วตักรรมฯ จึงเสนอต่อ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมฯ ตำมมำตรำ 33  มีอ�ำนำจในกำรวินิจฉัย
กำรเข้ำร่วมหรือไม่เข้ำร่วมกำรพัฒนำดังกล่ำว โดยยึดวัตถุประสงค์ของพื้นที่
นวตักรรมฯ เป็นหลกั กำรย้ำยข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในโรงเรยีนน�ำร่อง ให้สพฐ. ก�ำหนดองค์ประกอบตวัชีว้ดัในกำรพจิำรณำ
กำรย้ำยเข้ำโรงเรียนน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มักจะน�ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนมำเป็น
เกณฑ์ในกำรประเมินโดยไม่ค�ำนึกถึงสภำพจริง จึงเสนอต่อคณะกรรมกำร
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ขับเคลื่อนฯ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดปรับเปลี่ยนเกณฑ์กำรประเมินเพื่อเลื่อนขั้น
เงนิเดือนโดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในโรงเรยีน
น�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ และกำรเลื่อนวิทยฐำนะของครูในโรงเรียนน�ำร่อง 
จะต้องมีจ�ำนวนชั่วโมงสอนตำมที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด กำรนับชั่วโมงที่มีควำมเข้ำใจ
ไม่ตรงกนัจงึเป็นปัญหำส�ำหรบัครู จงึเสนอต่อคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นฯ ก.ค.ศ. 
ให้ก�ำหนดเกณฑ์หำรนับจ�ำนวนชั่วโมงสอน ในกรณีที่มีครูมำกกว่ำ 1 คนใน
1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 31
 4.4 ด้ำนงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนน�ำร่อง
พืน้ทีน่วตักรรมฯ โดยสพฐ. จดัสรรงบประมำณให้แก่โรงเรยีน โดยผ่ำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำ มีกำรจ�ำแนกงบประมำณออกเป็นหมวด ซึ่งงบประมำณต้องใช้ตำม
หลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ ไม่สำมำรถจ่ำยข้ำมหมวดได้ จึงเสนอให้สพฐ.ประสำนงำน
และเร่งรัดให้มีกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรำ 28 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรปลดล็อกที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดสตูล ศรีสะเกษ และ
ระยองนั้น มีประเด็นส�ำคัญร่วมกันหลำยประกำรตั้งแต่กำรจัดซื้อหนังสือเรียน
กำรจัดจ้ำงบุคลำกร ระบบหลักสูตรและกำรวัดประเมินผล ระบบงบประมำณ
กำรเงิน ฯลฯ โดยสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ได้จัดท�ำและ
น�ำเสนอแนวทำงเพื่อกำรปลดล็อกจำกพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษซึ่งสำมำรถ
แบ่งเป็นข้อเสนอรำยประเด็นดังต่อไปนี้ 
 - กำรซื้อสื่อหนังสือเรียน เสนอให้โรงเรียนมีกระบวนกำรคัดเลือก
หนงัสือด้วยตนเอง และมเีกณฑ์ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในอ้ำงองิได้ว่ำกำรซือ้เช่นนี้
ไม่ผิดระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยฯ และน�ำเสนอต่อ
ส�ำนกันโยบำยและแผนปรบัปรงุแนวทำง
กำรใช้เงนิอดุหนนุต่อไป
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 - กำรสรรหำและแต่งตัง้ครผูู้ช่วย เสนอให้มกีำรปรบัเกณฑ์กำรคดัเลอืก
ครูและให้โรงเรียนสำมำรถด�ำเนินกำรคัดเลือกครูได้เอง โดยให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เพื่อให้มีกำรแก้
กฎส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
 - กำรปรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยคร ู เสนอให้มีกำรปรับตัวชี้วัด
และน�้ำหนักให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
นวัตกรรมที่ใช้ในพื้นที่ และเสนอให้ ก.ค.ศ. จัดท�ำเกณฑ์และวิธีกำรใหม่และ
ประกำศใช้ในพื้นที่น�ำร่อง
 - กำรนบัชัว่โมงฝึกอบรม เสนอให้ ก.ค.ศ. มมีตกิ�ำหนดให้คณะกรรมกำร
ขบัเคล่ือนพืน้ทีน่วตักรรมฯ สำมำรถรบัรองหลกัสตูรกำรอบรมและรบัรองกำรอบรม
ย้อนหลัง และครูสำมำรถนับชั่วโมงอบรมดังกล่ำวเพื่อขอวิทยฐำนะได้ 
 - ภำระโครงกำรและกำรจัดกำรระบบข้อมูล เสนอให้คณะกรรมกำร
ขบัเคลือ่นพืน้ทีน่วตักรรมฯ ช่วยกลัน่กรองโครงกำร อีกทัง้ให้หน่วยงำนระดบัพืน้ท่ี
จดัท�ำระบบฐำนข้อมลูและจัดเตรยีมเจ้ำหน้ำทีจ่ดักำรข้อมลูในพืน้ทีน่วตักรรมฯ
นอกจำกนี้ ยังเสนอให้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณไม่ให้เชื่อมโยง
กับโครงกำรย่อย แต่จัดสรรงบประมำณเป็น block grant แก่โรงเรียนน�ำร่อง 
และเสนอให้หน่วยงำนใน สพฐ.วำงแนวทำงกำรบรูณำกำรโครงกำรและกำรจดักำร
ข้อมลูในระดบัประเทศโดยใช้ฐำนข้อมลูเช่ือมโยงกนัเพ่ือลดกำรรำยงำนในระบบ
ที่ซ�้ำซ้อน

 กำรปลดล็อกเป็นปัญหำส�ำคัญของกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ ที่
ท�ำให้กำรด�ำเนนิกำรในแต่ละจงัหวัดด�ำเนนิกำรไปแบบตดิขดั ไม่คล่องตวั กร่ิงเกรง
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ไม่มัน่ใจ ขำดกำรมส่ีวนร่วมจำกส่วนกลำง กำรแก้ไขด�ำเนนิกำรปลดลอ็กเตม็ไปด้วย
ควำมล่ำช้ำ ไม่ก้ำวหน้ำเท่ำทีค่วร TDRI ต้องรวบรวมข้อมลู ข้อค้นพบ รำยละเอยีด
ต่ำง ๆ เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยระดบัประเทศให้มกีำรสัง่กำรก�ำหนด
นโยบำยและกรอบเวลำเพื่อให้มีผลต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้บริหำรโรงเรียน และครู เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจตรงกันในประเดน็ทียั่งคลุมเครอื เข้ำใจไม่ตรงกนั ให้เกดิผลในกำรปฏิรูป
ล่ำงสู่บน กำรกระจำยอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนนิติบุคคล และอื่น ๆ 
 นวัตกรรมกำรปฏิรูปกำรศึกษำประเทศไทยจ�ำเป็นต้องยกเลิก พ.ร.บ. 
กำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 พร้อมกับตรำ พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2562
ฉบบัใหม่ขึน้โดยเรว็ และควรออก พ.ร.บ.กำรศึกษำทำงเลอืกไปด้วย ในขณะเดยีวกัน
ปรบัเปลีย่นชดุควำมคดิแบบตดิกรอบอยูก่บัที ่ (fixed mindset) ของข้ำรำชกำร
กระทรวงศกึษำให้เป็นชดุควำมคิดแบบเตบิโต (growth mindset) เปล่ียนแปลง
ระบบบริหำรจัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำจำกภำยนอกสู่ภำยใน (outside in) 
ผสมผสำนกบัหลกักำรกำรเปลีย่นแปลงกำรมส่ีวนร่วมภำยในสู่ภำยนอก (inside
out) มำกยิง่ขึน้ เน้นกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมส่ีวนร่วมและรบัผดิชอบ ลดนโยบำย
กำรสัง่กำรบนลงล่ำง (top down) ให้น้อยลงแต่ให้ควำมส�ำคญัทศิทำงของล่ำงสูบ่น
มำกยิง่ขึน้ กำรขยำยตัวแนวรำบ เพ่ิมควำมส�ำคัญกำรเป็นนติบิคุคลของโรงเรียน
ด้ำนวิชำกำร บริหำรทั่วไป บุคคล และกำรเงิน 
ให้มีควำมอิสระ คล่องตัว ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
อย่ำงแท้จริง จัดกำรถอดบทเรียนจังหวัดจัดกำร
ตนเอง พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบ
กำรเรียนรู้และกำรประยุกต์ใช้ให้กับจังหวัดอื่น ๆ
และที่ส�ำคัญยิ่ง คือ กำรสังคำยนำ รื้อปรับระบบ
กฎหมำยระเบียบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงที่มีอยู่
มำกมำย สร้ำงปัญหำ อุปสรรค จนกลไกรำชกำร
เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนได้ยำกยิ่ง
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บทท่ี 1
พ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู 

สะท้อนกลไกรำชกำร

สมพงษ ์จติระดับ
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 กำรปฏริปูกำรศกึษำภำยใต้โครงสร้ำง ระบบ อำณำจกัรทำงกำรศกึษำ
ทีใ่หญ่โต เทอะทะ อุ้ยอ้ำย รวมศนูย์สัง่กำร นโยบำยบนลงล่ำง กำรแบ่งเป็นแท่ง
ขำดกำรบูรณำกำร และมีมำตรฐำนเดียวที่ต้องปฏิบัติตำมมีกำรด�ำเนินกำร
มำโดยตลอดตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  กำรด�ำเนินกำร
ปฏิรูปเปล่ียนแปลงกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ กำรขับเคลื่อนจำกภำครำชกำรอย่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรมักไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ ปฏิเสธหรือมีกลไกปกป้องระบบ
(defense mechanism) ให้คงเดิม เปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ำยนัก มักยกระเบียบ
กฎเกณฑ์ กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง กฎกระทรวงมำอ้ำงองิว่ำของเดิมมแีนวทำงปฏบิติั
แก้ไขได้อยู่แล้ว ไม่ศึกษำให้ดีเสียก่อน กำรชี้แจงและปฏิเสธจะพบปรำกฏอยู่
แทบทกุขัน้ตอนเม่ือต้องเผชญิหน้ำ ปะทะทำงนโยบำย ทศิทำงใหม่ ๆ ทำงกำรศกึษำ
และมกัปรำกฏตลอดเวลำ ทีผ่่ำนมำภำคกำรเมอืง นกัวชิำกำร ภำคประชำสงัคม
สื่อมวลชน เด็กและเยำวชนแม้จะมีกำรสร้ำงกระแสกำรขับเคลื่อนทำงสังคม 
(social movement) ให้มีกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจ�ำเป็นรีบด่วน
เพรำะสภำพกำรศึกษำวิกฤตและเป็นปัญหำส�ำคัญยิ่ง สุดท้ำยโครงสร้ำงระบบ 
วัฒนธรรมองค์กร กรอบควำมคิดของรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำรก็ยังคง
ด�ำรงอยูเ่หมอืนเดมิ กำรขบัเคลือ่นกระแสสงัคมเป็นปรำกฏกำรณ์วบูวำบ ช่วงส้ัน
และไม่อำจสูห้รอืเปลีย่นกระบวนทัศน์อนรัุกษ์นิยมของกระทรวงศกึษำธกิำรได้เลย
แม้แต่น้อยดังเวลำที่ผ่ำนมำ
 กำรมีพื้นที่ทดลองเล็ก ๆ ในกล่องทรำย
(Sandbox) เพื่อทดลองนวัตกรรมกำรศึกษำ
ในกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในแต่ละพื้นท่ีและ
โรงเรยีนภำยใต้โครงสร้ำงระบบเดมิทีม่อียู่ให้ยืดหยุ่น
มทีำงเลือกทำงออกของระเบยีบกฎเกณฑ์ทีส่นบัสนนุ
กำรทดลองนัน้ได้ เพือ่ศึกษำเรยีนรูถ้งึปัญหำอปุสรรค
ต่ำง ๆ จนค่อย ๆ น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ร่วมใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนสุดท้ำยสำมำรถ
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ก้ำวพ้นควำมขัดแย้งแตกต่ำง หนัมำสร้ำงแนวทำงกำรขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลงได้
จนบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันของทุกฝ่ำยได้ นี่คือแนวคิดและหลักกำรส�ำคัญของ
กำรมี พ.ร.บ. พืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำ พ.ศ. 2562 ทีม่วัีตถปุระสงค์ 4 ข้อ คอื
 1. คิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำของผูเ้รยีน รวมทัง้เพือ่ด�ำเนนิกำรให้มกีำรขยำยผลไปใช้
ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอื่น
 2. ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ
 3. กระจำยอ�ำนำจและให้อสิระแก่หน่วยงำนทำงกำรศกึษำและสถำนศกึษำ
น�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ
 4. สร้ำงและพัฒนำกลไกในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคมในพืน้ทีน่วตักรรม
กำรศึกษำ
 ในรำยละเอียด พ.ร.บ. ฉบับนี้มีทั้งหมด 51 มำตรำที่ครอบคลุมและ
เน้นในเรื่องของกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ นวัตกรรม
กำรศึกษำ คณะกรรมกำรนโยบำยระดับประเทศและคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ระดบัจงัหวดั วธิกีำรขอเป็นพืน้ทีน่วตักรรมกำรศึกษำและโรงเรียนน�ำร่อง อ�ำนำจ
หน้ำที่ของสมัชชำกำรศึกษำ กำรประเมินผลทุก ๆ 3 ปี และอำยุของ พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ก�ำหนดไว้ 7 ปี ในเบื้องต้น และสำมำรถต่ออำยุได้อีก 7 ปี
(พระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562, 2562) ในมุมมองของ
นักกำรศึกษำ นักปฏิรูปโครงสร้ำงและระบบกฎหมำย นี่คือทำงเลือกทำงออก
ของกำรศกึษำประเทศไทย เป็นกำรปฏริปูแบบอ่อน (soft reform) ในพืน้ทีเ่ลก็
ทดลองนวัตกรรม (Sandbox) อยู่ภำยใต้โครงสร้ำงระบบแบบเดิม ยืดหยุ่น
ระเบียบกฎเกณฑ์ได้เพื่อสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลง ด�ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เรียนรู้ปัญหำร่วมกัน ค่อย ๆ ปลดล็อกระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหำ
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อปุสรรคให้ลดน้อยลง เป็นกำรขยำยตวัแนวรำบ ล่ำงสูบ่น จงัหวดัจดักำรตนเอง
โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ครูเป็นนักกระบวนกำร ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง หลักสูตร
ภูมิสังคม และอื่น ๆ รวมทั้งสร้ำงบทเรียนให้ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เปล่ียนชุดควำมคิดแบบคิดติดกรอบ (fixed mindset) มำเป็นชุดควำมคิด
แบบเติบโต (growth mindset) เป็นปฏิกิริยำปฏิรูปกำรศึกษำจำกภำยในสู่
ภำยนอก (inside out) มำกกว่ำแบบเดมิทีป่ฏบิตัมิำอย่ำงยำวนำน (outside in)

 กำรมี พ.ร.บ. พ้ืนทีน่วตักรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ได้เปิดโอกำสให้ 3 
จังหวดั จ�ำนวน 85 โรงเรยีน เป็นพืน้ทีแ่ละโรงเรยีนน�ำร่อง อนัได้แก่ 1) จังหวดัระยอง
น�ำโดยภำคเอกชน ท้องถ่ินร่วมมอืกับสถำบนัอำศรมศลิป์ด้วยแนวคดิกำรพฒันำ
หลักสูตรระยอง (Rayong-MARCO) 2) จังหวัดศรีสะเกษ แกนหลักมำจำก
ภำครำชกำร เขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมกับภำคเอกชนมูลนิธิสยำมกัมมำจล และ 
3) จังหวัดสตูล ริเริ่มยำวนำนมำจำกภำคประชำสังคมร่วมกับภำควิชำกำร 
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ต่อมำมีค�ำสั่งให้เพิ่มเติมอีก 3 พื้นที่ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กำญจนบุรี และพื้นที่ 3 จังหวัดภำคใต้ ปัตตำนี ยะลำ 
และนรำธวิำส รวมทัง้สิน้ 6 พืน้ที ่8 จงัหวดัทีด่�ำเนินกำรทดลองนวตักรรมกำรศกึษำ
ทีแ่ต่ละจงัหวัดคัดเลอืกกนัเองให้เหมำะสมสอดคล้องกบัสงัคมบรบิทในแต่พ้ืนที่
ที่มีควำมก้ำวหน้ำ พัฒนำ เปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นตำมล�ำดับ
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 จงัหวัดสตลูเป็น 1 ใน 3 จงัหวดัทีม่กีำรรเิริม่พฒันำนวัตกรรมกำรศกึษำ
“โครงงำนฐำนวิจัย” ด้วยกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัย “กำรสังเครำะห์รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยจำก
ล่ำงสู่บน” จำกสกว. ในขณะนัน้ ต่อมำมกีำรประสำนงำนจำกหน่วยปฏบิตักิำรวจิยั
เพือ่กำรพัฒนำด้ำนเดก็และเยำวชน คณะครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ร่วมกบั
คณะกรรมกำรอสิระเพือ่กำรปฏริปูกำรศึกษำ (กอปศ.) ได้พฒันำกับภำคประชำสงัคม
ผลักดันจนเป็น “วำระจังหวัดสตูล” มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูลเป็นประธำน
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ด้วยกำรยึดควำมต้องกำร
สภำพปัญหำ สังคมบริบท กำรเตรียมกำรทรัพยำกรมนุษย์ของคนจังหวัดสตูล
กนัเองเพือ่ตอบโจทย์ส�ำคัญ คอืจังหวดัสตูลมสีงัคมบรบิทเป็นจังหวดัท่ีมคีวำมสงบ
สนัต ิไม่มคีวำมรุนแรง อดุมไปด้วยทรพัยำกรทีส่มบูรณ์ยิง่ เป็นสงัคมพหุวฒันธรรม
พุทธ อิสลำม คริสต์ มีจุดเด่นเชิงนิเวศวัฒนธรรม อุทยำนธรณี (Geopark) ที่
ได้รับรองจำก UNESCO กำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และอื่น ๆ ท�ำให้ประชำชน 
ภำคเอกชน รำชกำร ประชำสังคมได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมส�ำคัญของ
กำรจัดกำรศกึษำให้กับเดก็และเยำวชนทีจ่ะเตบิใหญ่ขึน้อย่ำงมีอนำคต มงีำนท�ำ
กำรศึกษำเข้ำถึงได้เทียมกันอย่ำงมีคุณภำพ รักถิ่นฐำนบ้ำนเกิด สืบสำนวิถีชีวิต
ประเพณีดั้งเดิม และกำรส่งต่อของภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกรุ่นสู่รุ่นได้ พร้อมกับ
กำรปรบัตวัเข้ำสูท่กัษะ สมรรถนะของคนในศตวรรษที ่21 ได้อย่ำงสมดลุ กลมกลนื
และต่อยอดได้

1. นวตักรรมกำรศึกษำในพ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู
 ในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล มีกำรทดลองใช้นวัตกรรม
กำรศึกษำหลกั 5 ด้ำน อนัได้แก่ โครงงำนฐำนวิจัย 14 ขัน้ตอน ครสูำมเส้ำ หลกัสตูร
ภูมิสังคม เครื่องมือกำรเรียนรู้สู่กำรฝึกอบรม และกำรวัดและประเมินผล ใน
เบื้องต้นนั้นนวัตกรรมกำรศึกษำ 5 ด้ำน มีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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 1.1 โครงงำนฐำนวจิยัประกอบด้วย 14 ขัน้ตอน จำกเอกสำรประกอบ
กำรอบรมหลกัสูตรโครงงำนฐำนวจิยั (วันที ่1 เมษำยน 2562) กล่ำวถึงวตัถุประสงค์
และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย ระบุรำยละเอียดไว้ว่ำ
โครงงำนฐำนวิจัย 14 ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในขั้นตอน 
กระบวนกำร และเครือ่งมอืประกอบกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรโครงงำน
ฐำนวจัิยให้แก่ครแูละผูบ้รหิำรโรงเรยีนน�ำร่อง 10 โรงเรยีน มเีนือ้หำและกระบวนกำร
ครอบคลุม 5 หน่วยกำรเรียนรู้ 14 ขั้นตอน กล่ำวคือ
 หน่วยที ่1 หน่วยได้เรือ่ง เป็นกำรออกแบบกำรเรยีนรูผ่้ำนกระบวนกำรจรงิ
ผ่ำนกำรลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูและถอดกระบวนกำรเรยีนรู ้ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนย่อย
ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำรเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวและขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์เลือกเรื่อง 
 หน่วยที่ 2 หน่วยโครงกำร เป็นกำรอบรมกำรพัฒนำโจทย์วิจัยและ
โครงงำน มเีป้ำหมำยเพ่ือเลอืกประเดน็สนใจและพฒันำเป็นโจทย์วจัิยทีส่ำมำรถ
ขึ้นเป็นโครงงำนวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นที่ 3 กำรพัฒนำ
เป็นโจทย์วิจัย ขั้นที่ 4 กำรออกแบบเป็นงำนวิจัย และขั้นที่ 5 กำรน�ำเสนอ
โครงงำนวิจัย 
 หน่วยที ่3 หน่วยข้อมลู เป็นกำรอบรมกำรเกบ็และบนัทึกข้อมลู มเีป้ำหมำย
เพื่อเก็บข้อมูลในกำรลงพื้นที่โดยกำรสร้ำงเครื่องมือที่เหมำะสม ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ ข้ันที ่6 กำรสร้ำงเครือ่งมือ ขัน้ที ่7 กำรลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมลู
และขั้นที่ 8 กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หน่วยที ่4 หน่วยทำงเลือกใหม่ปฏิบตักิำร หน่วยกำรอบรมกำรวเิครำะห์
ข้อมูลมีขัน้ตอนย่อย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที ่9 กำรคืนข้อมลูชุมชน ขัน้ตอนที ่10
กำรก�ำหนดทำงเลือกใหม่ ขั้นตอนที่ 11 แผนปฏิบัติกำร และขั้นตอนที่ 12 
กำรทดลองปฏิบัติกำร 
 หน่วยที ่5 หน่วยสรุป กำรอบรมกำรเขียนรำยงำนมขีัน้ตอนย่อย 2 ขัน้ตอน
ได้แก่ ขัน้ตอนที ่13 กำรเขยีนรำยงำน และขัน้ตอนท่ี 14 กำรน�ำเสนอผลกำรวจัิย
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 1.2 ครสูำมเส้ำ เป็นนวตักรรมหนึง่ทีเ่กดิขึน้และด�ำเนินกำรควบคู่ไปกบั
กระบวนกำรโครงงำนฐำนวิจัย ซึ่งมองว่ำหัวใจส�ำคัญของกำรเรียนรู้ของเด็ก
ต้องประกอบไปด้วยครูจำกสำมส่วนหรือสูตร 30-30-40 ซึ่งประกอบด้วย ครู
ในโรงเรียน ท�ำหน้ำที่เป็นผู้วำงแผนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
ตำมขั้นตอนโครงงำนฐำนวิจัย ช่วยกระตุ้นกำรเรียนรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ส�ำหรับเด็กนักเรียน พำนักเรียนลงพื้นที่ส�ำรวจชุมชนเพื่อค้นหำประเด็นที่เด็ก
สนใจ และน�ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นโจทย์วิจัย มีบทบำทเป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้
ของเดก็เปรยีบเสมอืนโค้ชทีช่่วยให้ค�ำแนะน�ำและตัง้ค�ำถำม รวมถงึกำรประเมิน
พฒันำกำรของเด็กในชัน้เรยีน นอกจำกน้ี ยงัมบีทบำทในกำรเชือ่มโยงครูอีก 2 เส้ำ
ซึง่ได้แก่ครูในชุมชนและครพู่อแม่เข้ำมำร่วมสร้ำงกำรเรยีนรูส้�ำหรบัเดก็นกัเรยีน
อีกด้วย

ภาพ 1.1 หน่วยการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย
ที่มาภาพ: https:// www.facebook.com/SandboxSatun/photos/?ref=page_internal
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 ครชุูมชน เป็นผูท้ีช่่วยสนบัสนุนกำรเรยีนรู้ของเด็ก เป็นแหล่งกำรเรยีนรู้
ในด้ำนของภมูปัิญญำและสิง่แวดล้อม เช่น อุทยำนแห่งชำตฯิ สวนยำง วดั มสัยิด
รวมทั้งปรำชญ์ชุมชนซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์สั่งสมควำมรู้มำยำวนำน ก็มำช่วย
ถ่ำยทอด ส่งต่อองค์ควำมรู ้วัฒนธรรม และภมูปัิญญำท้องถิน่ โดยแนวคิดกำรให้
ควำมส�ำคัญกับชุมชนและกำรดึงคนในชุมชนมำร่วมสร้ำงกำรเรียนรู้กับเด็ก
นักเรยีนนัน้ ก็เป็นส่วนหนึง่ของกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐำน (Community
Based Learning : CBL) เป็นกำรบูรณำกำรเนื้อหำตำมหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับชุมชน ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกทักษะ
กำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ที่พบจริงในชุมชน 
 ครพู่อแม่ หรอื ครผููป้กครอง เป็นผูม้บีทบำทส�ำคัญในกำรช่วยเสริมสร้ำง
ทักษะและควำมรู้พื้นฐำนให้กับบุตรหลำนของตนเองได้ผ่ำนกำรอ่ำนหนังสือ
หรอืท�ำกจิกรรมกบัลกู สอนกำรบ้ำนลกู กำรให้เวลำและควำมใส่ใจกับลกูหลำน
เช่นนี้จะช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเด็กมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจงัหวดัสตลู พ่อแม่หรือผูป้กครองสำมำรถเข้ำมำร่วมออกแบบกจิกรรม
เสรมิสร้ำงกำรเรยีนรูต้ำมควำมสนใจของบตุรหลำนได้ เช่น ดนตร ีกฬีำ งำนบ้ำน
หรืองำนฝีมือร่วมกับทำงโรงเรียนได้อีกด้วย
 1.3 เครือ่งมือกำรฝึกอบรม เป็นสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คร ูผูบ้รหิำร
โรงเรียน หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบโครงงำนฐำนวจัิย
รวมทัง้เพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจตรงกนัระหว่ำงผูเ้รยีนและผูส้อน ตวัอย่ำงเครือ่งมอื
กำรฝึกอบรม เช่น ภเูขำกระบวนกำร ผีเสือ้สถำนกำรณ์ Timeline ภูเขำน�ำ้แขง็
และอื่น ๆ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
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 1.3.1 ภูเขำกระบวนกำร เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบ
กำรเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน�ำเข้ำ และ 2) 
ขั้นเตรียมพร้อม อำจใช้กิจกรรม ชวนพูดคุย เล่นเกม เพื่อให้ทุกคนมีสติร่วมกัน
และเกิดควำมกระตอืรอืร้นทีจ่ะมส่ีวนร่วมในเนือ้หำอย่ำงเต็มที ่3) ขัน้เน้ือหำหลัก
เป็นกำรบอกเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ เน้ือหำทีค่รูจะใช้สอน 4) ข้ันถอดเนือ้หำหลกั
เป็นกำรถอดเนื้อหำหลักเพื่อให้เกิดพ้ืนที่กลำงในกำรจัดข้อมูลจำกเนื้อหำหลัก 
ท�ำให้เกดิกำรเตมิเต็มข้อมลูเพ่ือให้เกิดควำมสมบรูณ์มำกย่ิงขึน้ รวมทัง้เป็นขัน้ตอน
ทีท่กุคนจะต้องมส่ีวนร่วม ได้พดู ได้ฟัง และตัง้ค�ำถำม และ 5) ขัน้สรปุกจิกรรม
สรุปบทเรียน

 1.3.2 ผเีสือ้สถำนกำรณ์ เป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันำจำกเรือ่งเป็นประเดน็
วิจัย และพัฒนำไปสู่โจทย์วิจัย วิเครำะห์จุดเด่น จุดอ่อนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทีส่นใจ ท�ำให้ได้กลุม่เป้ำหมำยท่ีชดัเจนข้ึน ส่งผลให้กำรท�ำโครงงำนมมีติิ
ในกำรจัดกำร เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องที่จะร่วมงำนในพื้นที่ 

ภาพ 1.2 ตัวอย่างเครื่องมือภูเขากระบวนการ
ที่มาภาพ: https:// www.facebook.com/SandboxSatun/photos/?ref=page_internal
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 1.3.3 Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรย้อนทวน ทบทวนดูข้อมูล 
เพื่อกลับไปหำเหตุและผลของข้อมูลในช่วงเวลำนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นกำรกลับมำ
ทบทวนกระบวนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ก่อนที่จะคัดเลือกประเด็นมำ
พัฒนำเป็นโจทย์วิจัยต่อไป

ภาพ 1.3 ตัวอย่างเครื่องมือผีเสื้อสถานการณ์
ที่มาภาพ: https:// www.facebook.com/SandboxSatun/photos/?ref=page_internal

ภาพ 1.4 ตัวอย่างเครื่องมือเส้นกาลเวลา หรือ Timeline
ที่มาภาพ: https:// www.facebook.com/SandboxSatun/photos/?ref=page_internal
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 1.3.4 แผนภำพหยนิหยำง เป็นเครือ่งมอืหนึง่ใช้วเิครำะห์เรือ่งทีต้่องกำร
วิจัยสู่ประเด็นกำรวิจัย ครูสำมำรถน�ำเรื่องที่สนใจมำวิเครำะห์ 2 ด้ำน กล่ำวคือ
ด้ำนควำมเจ็บปวดที่ต้องท�ำ (pain point) เพื่อปรับปรุงแก้ไข และด้ำนคุณค่ำ
ที่ต้องพัฒนำ (gain point)

 1.4 หลักสูตรภูมิสังคม นวัตกรรมกำรศึกษำที่ใช้กับสถำนศึกษำระดับ
ประถมศกึษำในจงัหวัดสตูล คือ กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบบรูณำกำรโครงงำน
ฐำนวิจยั ซึง่เป็นกระบวนกำรเรียนรูท้ีม่ำจำกกำรวิจยัเพือ่ท้องถิน่ เป็นนวตักรรม
ที่เน้นกำรปรับกำรเรียนของผู้เรียนและเปลี่ยนกำรสอนของครู โดยมีเนื้อหำ
สำระเชงิบรูณำกำรระหว่ำงเนือ้หำสำระทีร่ะบุในหลกัสูตรแกนกลำงฯ และเน้ือหำ
สำระที่ยึดโยงกับชุมชน หรือหลักสูตรภูมิสังคมนั่นเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ควำมรูท้ัว่ไปและควำมรูอั้นเป็นภมิูปัญญำตำมบริบทชมุชน ซึง่กำรจดัประสบกำรณ์
เรยีนรูข้องผูเ้รียนให้มทัีง้ควำมรู ้ทกัษะและเจตคตดัิงกล่ำวได้นัน้ จะต้องออกแบบ
และพัฒนำหลักสูตรภูมิสังคมขึ้นร่วมกันก่อน ในกำรพัฒนำหลักสูตรภูมิสังคม 
สถำนศึกษำจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กำรน�ำหลักสูตรมำใช้ทัง้หมด ซึง่สำมำรถพจิำรณำจำก 2 แหล่งส�ำคญั คอื ผูเ้กีย่วข้อง
กบักำรประยกุต์ใช้หลกัสตูรแกนกลำงฯ และผูเ้กีย่วข้องกบักำรประยกุต์ใช้ควำมรู้
ชุมชนหรือภูมิปัญญำ โดยผู้เกี่ยวข้องกลุ่มแรก ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และครู ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่สอง คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ครูชุมชนและปรำชญ์ชำวบ้ำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญที่สุด คือ นักเรียน 

ภาพ 1.5 ตัวอย่างเครื่องมือหยินหยาง

คณุค่ำ - น่ำจะดีกว่ำน้ี
(gain point)

ปัญหำ ปวดใจ
(pain point)
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กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นต่อเนือ้หำหลกัสตูรอำจเป็นเรือ่งยุง่ยำก
ในคร้ังแรก กระบวนกำรกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม
จงึส�ำคญัมำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำจ�ำเป็นต้อง
ค้นหำบุคคลที่เป็นกุญแจส�ำคัญ (key person)
ของแต่ละกลุม่ อำจเป็นแกนน�ำครหูรอืครวิูชำกำร 
ตวัแทนหรอืผูน้�ำกลุ่มผู้ปกครองและแกนน�ำชมุชน

ทีส่ำมำรถเป็นกระบอกเสียงในชุมชนได้ กลุม่บคุคลส�ำคัญเหล่ำนีจ้ะเป็นผู้เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำยสร้ำงกระบวนกำร
เรยีนรูร่้วมกนัและสือ่สำรส่งต่อข้อมลู เมือ่ค้นพบกลุม่บคุคลส�ำคญันีแ้ล้วจงึสำมำรถ
จัดกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรที่เกิดกำรแลกเปลีย่นระหว่ำงกนั
ได้อย่ำงต่อเนือ่ง อย่ำงไรกดี็ สิง่ทีต้่องค�ำนงึถงึร่วมด้วย คือกระบวนกำรออกแบบ
และกำรพัฒนำหลักสูตรต้องเป็นกระบวนกำรกลุ่มท่ีน�ำโดยผู้ท่ีมีควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำหลักสูตรจริงและยึดหลักกำรมีส่วนร่วมเป็นส�ำคัญ
 1.5 กำรวัดและประเมินผลสมรรถนะ แนวทำงกำรวัดและประเมิน
ผลกำรเรยีนรูใ้นพ้ืนทีน่วัตกรรมกำรศกึษำ จงัหวัดสตลู มุง่เน้นกำรออกแบบกำรวดั
และประเมนิผลฐำนสมรรถนะ โดยครไูด้ทดลองออกแบบกำรวดัและประเมนิผล
ที่เน้นทั้งวัดควำมรู้ ทักษะและเจตคติตำมทฤษฎีสมรรถนะ (competency
theory) กำรวดัและประเมินผลฐำนสมรรถนะจงึมคีวำมจ�ำเป็นต้องวดัประเมนิ
ผ่ำนภำระงำน (task-based assessment) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประกำร คือ 
1) ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 2) วิธีวัดผล 3) มำตรฐำนหรือเกณฑ์กำรให้คะแนน และ 
4) เกณฑ์กำรประเมินผล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ที่ต้องกำร ครูจ�ำเป็นต้องระบุเป้ำหมำย
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ให้ชัดเจน โดยกระบวนกำรระบุผลลัพธ์ที่ต้องกำร ครู
สำมำรถศกึษำตวับ่งชีท้ีเ่ก่ียวข้องกบัสมรรถนะทีต้่องกำรวดัในมติคิวำมรู ้ ทกัษะและ
เจตคติจำกหลักสูตรแกนกลำงฯ ที่จ�ำแนกตำมช่วงชั้น หรือรำยวิชำต่ำง ๆ อีกทั้ง
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ต้องสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วย
เมื่อวิเครำะห์ร่วมระหว่ำงตัวบ่งชี้ที่สะท้อนสมรรถนะตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ
และกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครูจะสำมำรถระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนได้
 องค์ประกอบที ่ 2 ด้ำนกำรก�ำหนดวิธกีำรวดัผล เมือ่ครูทรำบเป้ำหมำย
ของกำรสอนโดยระบุผลลัพธ์ท่ีผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
จึงน�ำไปสู่กำรวัดผลลัพธ์ วิธีกำรวัดผลอำจออกแบบและใช้ได้หลำกหลำยวิธี 
เพื่อให้ครูประเมินสมรรถนะนั้น ๆ ของผู้เรียนได้ อย่ำงไรก็ตำม ครูควรค�ำนึงว่ำ
กำรก�ำหนดวิธีกำรวัดผลต้องสอดคล้องกับระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนใน
แต่ละระดบั ซึง่ส่วนน้ีจะเป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
 องค์ประกอบที ่3 กำรก�ำหนดมำตรฐำนหรอืเกณฑ์กำรให้คะแนน ในส่วนนี้
ครูจะก�ำหนดมำตรฐำนหรือเกณฑ์เป็นระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนซึ่งนิยม
ออกแบบเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบรูบริก (rubric scoring) กำรระบุเกณฑ์
ลกัษณะนีจ้ะประเมินคณุภำพของงำนเป็นระดบัซึง่ผูเ้รยีนมโีอกำสในกำรพฒันำ
ควำมสำมำรถได้ กล่ำวคือ หำกนักเรียนมีควำมสำมำรถไม่ถึงเกณฑ์ ครูจะรู้
และสำมำรถส่งเสริมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือเกณฑ์ขั้นต้นที่ระบุไว้ได้ และ
ในกรณทีีน่กัเรยีนมคีวำมสำมำรถสงู ครกูส็ำมำรถสนบัสนนุกำรเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีน
มีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้นตำมเกณฑ์ระดับอื่น ๆ ได้
 และองค์ประกอบที่ 4 กำรก�ำหนดเกณฑ์ประเมินผล เมื่อได้เกณฑ์
กำรให้คะแนนแบบเป็นระดับแล้ว ครตู้องระบเุกณฑ์ประเมินผล ซึง่คอืกำรประเมนิ
ผลลัพธ์ปลำยทำงที่ตั้งไว้ เป็นเกณฑ์เชิงคุณค่ำ กล่ำวคือ เมื่อได้คะแนนกำรปฏิบัติ
งำนแล้ว ครูอำจระบุคุณภำพชิ้นงำนด้วยเกณฑ์ เช่น “ควรพัฒนำ” “พอใช้” 
“ดี” และ “ดีมำก” อย่ำงไรก็ด ีเกณฑ์ดงักล่ำวควรมำพร้อมกำรให้ข้อมลูป้อนกลบั
ในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ร่วมด้วยเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง  
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 นวัตกรรมกำรศึกษำ 5 ด้ำนมีกำรทดลองใช้ในโรงเรียนน�ำร่อง 10 แห่ง
ทีม่ขีนำดและทีต้ั่งแตกต่ำงกนัไป ขนำดโรงเรยีน เล็ก กลำง ใหญ่ ทีต้ั่งทัง้ในชนบท
และในเมอืง มีกำรฝึกอบรมคณุครท้ัูง 10 โรงเรยีนอย่ำงเข้มข้น ต่อเน่ือง รวมท้ัง
กำรติดตำมสนับสนุนช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิด ผลปรำกฏที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ในภำพรวมพบว่ำมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในบำงกลุ่มวิชำ อัตรำส่วนกำรศึกษำต่อใน
ระดบัเพิม่สงูข้ึน คณุลกัษณะ ทักษะ สมรรถนะปรำกฏเด่นชดัท้ังกำรคิดวเิครำะห์ 
กำรตั้งโจทย์ค�ำถำม กำรหำข้อมูลกำรท�ำงำนร่วมกัน และกำรกล้ำแสดงออกใน
ที่สำธำรณะ มีเจตคติที่รักพ่อแม่ รักถิ่นฐำนและเห็นคุณค่ำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เห็นควำมส�ำคัญของอำชีพต่ำง ๆ ในชุมชนมำกขึ้น (สมพงษ์ จิตระดับ และ
คณะ, 2563)

2. กลไกรำชกำรในพ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำจงัหวดัสตลู
 อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมของกำรทดลองภำคสนำมด้วยกระบวนกำร
เรียนรู้แบบใหม่ ในระดับล่ำงสุด ผู้บริหำรกำรศึกษำ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ในชมุชน นกัวิชำกำร และอืน่ ๆ ได้ท�ำงำนอย่ำงเตม็ท่ี ทุม่เทและเสยีสละจนได้ผล
ทีบ่งัเกดิขึน้กับผูเ้รยีนได้อย่ำงน่ำพงึพอใจ บทเรยีนทีจ่�ำเป็นต้องขยำยต่อเพิม่ขึน้
50 โรงเรยีนในปีที ่ 2 และท�ำทกุโรงเรยีนในปีที ่ 3 ล้วนต้องอำศยักลไกรำชกำร
จงัหวดัเป็นหลกั เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ ศึกษำธิกำรจังหวดั ศกึษำนิเทศก์ คณะกรรมกำร
ขบัเคลือ่นจงัหวดั อนกุรรมกำรแต่ละด้ำนเข้ำมำเกีย่วข้อง เชือ่มโยง ประสำนงำน
บรูณำกำรเข้ำด้วยกนั ซ่ึงในระยะเวลำทีผ่่ำนมำมช่ีองว่ำง อคต ิปัญหำควำมไม่เข้ำใจ
กำรสื่อสำรด้ำนเดียว กำรมีส่วนร่วมต�่ำ ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรศึกษำแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร่้วมกนัของภำคประชำสงัคม วชิำกำร กลไกรำชกำรจังหวดัในเชงิปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น จุดแข็ง จุดเด่น แนวทำงที่ต้องพิจำรณำร่วมกัน คณะผู้วิจัยฯ 
ได้รวบรวมข้อคิดต่ำง ๆ เพื่อน�ำเสนอดังต่อไปนี้
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 2.1 บทบำทกำรท�ำงำนของคณะอนกุรรมกำรขับเคลือ่นพืน้ทีน่วตักรรม
กำรศกึษำ จงัหวดัสตูล ตำมพระรำชบัญญตัพิืน้ท่ีนวตักรรมกำรศกึษำ พ.ศ. 2562
 จังหวัดสตูลมีแนวคิดส�ำคัญหลำยประกำรนับต้ังแต่กำรขับเคล่ือนจำก
ล่ำงสูบ่นภำยใต้หลกักำรเรือ่งกำรกระจำยอ�ำนำจ (decentralization) บนควำมเชือ่
ของกลุ่มบคุคลทีมี่ส่วนได้เสยีจำกคนในจังหวัดจดักำรศึกษำด้วยตนเอง (inside out)
สู่สังคมภำยนอก กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรมกำรศึกษำที่คิดค้นขึ้นมำ
ได้ขยำยต่อเชือ่มโยงไปทัง้จงัหวดับนฐำนกำรคดิยทุธศำสตร์สำมเส้ำของควำมร่วมมอื
กำรบริหำรจัดกำร งำนวิชำกำร ครูที่หลำกหลำยและอื่น ๆ 
 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
จังหวัดสตูล ตำมมำตรำ 20 (10) ตำมพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
พ.ศ. 2562 เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำจงัหวดัสตลู เป็นไปด้วย
ควำมเรยีบร้อย บรรลุวัตถปุระสงค์ของกำรด�ำเนนิงำน จึงแต่งต้ังคณะอนกุรรมกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้
 2.1.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยโครงสร้ำงและกลไก มีหน้ำที่ออกแบบ
โครงสร้ำงกำรบริหำรพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล ออกแบบกำรมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้ำงสมัชชำกำรศึกษำสตูล สร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินผลและติดตำมกำรด�ำเนินงำน กำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ จังหวัดสตูล
 2.1.2 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบุคคล มีหน้ำที่วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ
ทีเ่ก่ียวกบังำนบคุลำกรของโรงเรยีน จดัสรรทรัพยำกรบคุคลให้แก่โรงเรยีนอย่ำง
เพยีงพอ ดแูลสวสัดกิำร ควำมก้ำวหน้ำของบคุลำกร และให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียน
น�ำร่องทั้ง 10 โรงเรียน
 2.1.3 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและงบประมำณ มีหน้ำที่ดูแล
แผนงำนและประสำนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ ในพื้นที่
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นวัตกรรมกำรศกึษำจงัหวัดสตลูในภำพรวม จดัสรรงบประมำณให้ด�ำเนนิโครงกำร
ต่ำง ๆ อย่ำงรำบรืน่ ให้ค�ำแนะน�ำในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักำรเงนิและพัสด ุออกแบบ
กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง กำรใช้งบประมำณตำม block grant และสวัสดิกำรอื่น ๆ
 2.1.4 คณะอนกุรรมกำรฝ่ำยบรหิำรท่ัวไป มีหน้ำทีดู่แลงำนบริหำรทัว่ไป
โดยเชือ่มโยงกบัทกุหน่วยงำน รวบรวมปัญหำและภำระงำนทีซ่�ำ้ซ้อนของสถำนศกึษำ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ
 2.1.5 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ดูแลงำนวิชำกำรของ
โรงเรียนในพืน้ทีน่วัตกรรม ให้ค�ำแนะน�ำและกลัน่กรองหลกัสตูรของแต่ละโรงเรยีน
ให้ค�ำแนะน�ำ/ปรึกษำ ในด้ำนกำรจัดท�ำสื่อกำรสอน/กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ และกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ออกแบบ/
จัดท�ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
 2.1.6 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยดิจิทัลแพลทฟอร์ม มีหน้ำที่สร้ำงดิจิทัล
แพลทฟอร์มสนบัสนุนงำนพืน้ทีน่วัตกรรม เชือ่มโยงฐำนข้อมลูต่ำง ๆ และน�ำเสนอ
ในรูปแบบ BI
 ในแต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมปีระธำนและคณะอนุกรรมกำรทีม่คีวำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เฉพำะทำง คดัเลอืกเข้ำมำบริหำรงำนประชมุปรึกษำ
หำรือ ร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดสตูล ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลยังได้จัดให้มีกองอ�ำนวยกำร
ประสำนงำนเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำร และกำรประชำสัมพนัธ์
ให้รบัรูค้วำมเคลือ่นไหวของกำรด�ำเนนิกำรในระยะเวลำทีผ่่ำนมำ ดงัภำพ 1.6
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 2.2 กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนพืน้ทีน่วัตกรรมกำรศกึษำ
จังหวัดสตูล
 คณะกรรมกำรขับเคลือ่นพืน้ทีน่วัตกรรมกำรศกึษำและคณะอนกุรรมกำร
6 ฝ่ำย เป็นกำรจัดกำรเชิงโครงสร้ำงและระบบรองรับสนับสนุนกำรด�ำเนินกำร
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (Sandbox) 10 โรงเรียน โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็นประธำน คณะกรรมกำรมำจำกหลำยฝ่ำยทั้งภำครำชกำร เอกชน ท้องถิ่น 
ภำควชิำกำร ประชำสงัคม มศีกึษำธกิำรจงัหวดัเป็นเลขำนกุำร กำรประชมุน�ำเสนอ
แผนยุทธศำสตร์ของจังหวัดสตูล 3 ปี 
 ปีที ่1 มี 10 โรงเรยีน ปีที ่2 ม ี50 โรงเรยีน และปีที ่3 โรงเรยีนทัง้จงัหวดัสตลู
มกีำรก�ำหนดวิสยัทศัน์ เป้ำหมำย วัตถปุระสงค์ แผนกำรขบัเคล่ือนกำรด�ำเนนิกำร
กำรแบ่งงำน ภำคส่วนรำชกำร หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ กำรตดิตำมและประเมนิผล
ในระยะแรกเนือ่งจำกยงัไม่มกีำรแต่งต้ังผูอ้�ำนวยกำรเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู กำรตดิต่อ

ภาพ 1.6 โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล
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ประสำนงำนยังมีปัญหำอุปสรรคในเรื่องกลไกรำชกำรแต่มีกำรพบปะพูดคุย
ไม่เป็นทำงกำรกับรองผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำธิกำรจังหวัดและ
กลุม่พีเ่ลีย้งสม�ำ่เสมอ กำรด�ำเนนิกำรฝึกอบรม กำรเตรยีมโรงเรยีน ชมุชน ผูป้กครอง
ยงัสำมำรถด�ำเนินกำรไปตำมระยะเวลำ เกดิปัญหำอปุสรรคด้ำนต่ำง ๆ คณะกรรมกำร
อนุกรรมกำร 6 ฝ่ำย จะมีกำรประชุมปรึกษำหำรือและช่วยกันหำทำงออกและ
แนวทำงที่สร้ำงสรรค์ร่วมกัน
 ปัญหำและอุปสรรคที่ท�ำให้คณะกรรมกำรขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำยงัไม่สำมำรถเข้ำมำมบีทบำทได้เต็มที ่ เนือ่งจำกกำรโยกย้ำยผูว่้ำรำชกำร
จงัหวดัคนใหม่ กำรมนีโยบำยเฉพำะของผูอ้�ำนวยกำรเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำจงัหวดัสตลู
เน้นนวัตกรรมแตกต่ำง กำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยข้ำรำชกำรระดับสูง 2 ท่ำน 
มีผลท�ำให้เกิดภำวะชะงักงัน ต้องรอปรับทิศทำง กำรเรียนรู้ท�ำควำมเข้ำใจ 
กำรศึกษำเอกสำรงำนวิจยั พระรำชบญัญตัทิีเ่ก่ียวข้องและทีส่�ำคญัยิง่ กำรยอมรบั
นโยบำยทีม่องเป้ำหมำยร่วม แต่ยดืหยุน่นวตักรรมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ ปัจจบุนั
ภำวะหยุดชั่วครำวของกลไกรำชกำรเริ่มดีขึ้น ทุกฝ่ำยเร่ิมมีกำรเตรียมวำระ
กำรประชมุร่วมกนั กำรขับเคลือ่นภำครำชกำรครบองค์ประกอบทัง้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
ผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทุกภำคส่วนเตรียมน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน
ทีผ่่ำนมำ กำรน�ำเสนอผลกำรวจิยัของคณะครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
ต่อที่ประชุม กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ และกำรเตรียมกำรใน 2 ส่วนที่ส�ำคัญของ
ปีที่ 2 คือ 1) กลไกรำชกำร 50 โรงเรียน กำรจัดสรรงบประมำณ ศึกษำนิเทศก์
ทีเ่ข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัของกำรฝึกอบรม กำรสร้ำงขวญัและก�ำลังใจ กำรตดิตำม
สนบัสนนุ และอืน่ ๆ 2) กลไกวชิำกำร มหำวทิยำลัยรำชภฏัสงขลำ วทิยำเขตสตูล
ท�ำหน้ำที่ในกำรศึกษำวิจัยเชิงพื้นที่ หลักสูตรภูมิสังคม กำรวัดและประเมินผล 
ดิจิทัลแพลทฟอร์ม กำรผลิตครูประจ�ำ กำรนิเทศนักศึกษำที่ฝึกประสบกำรณ์
วชิำชพี จะเห็นว่ำได้ว่ำช่องว่ำงระหว่ำงพีเ่ลีย้งพืน้ทีฯ่ (node) ทีเ่ป็นภำคประชำสงัคม
กับส่วนรำชกำรจ�ำเป็นต้องท�ำงำนร่วมกัน ลดอคติ ควำมไม่ไว้วำงใจ เกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน กำรจัดให้มีกำรประชุมพบปะสม�่ำเสมอ ทั้งในระบบนอกระบบ 
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กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรวิจัยของคณะวิจยัฯ ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนของข้อค้นพบ ตรงไป
ตรงมำ เป็นกลำง มทีำงเลอืกทำงออกข้อเสนอแนะทีส่ร้ำงสรรค์ กำรด�ำเนนิกำร
ของคณะกรรมกำรขับเคล่ือนและคณะกรรมกำรอนุกรรมกำร 6 ฝ่ำย จงึถูกทศิทำง
และบรรลเุป้ำหมำยได้ในกรอบเวลำทีก่�ำหนด อย่ำงไรก็ตำม กำรขบัเคลือ่นพืน้ท่ี
นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล ได้ด�ำเนินกำรนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 จนถงึปัจจบุนั แล้วพบว่ำมทีัง้จุดเด่น ข้อจ�ำกดัทีค่วรวเิครำะห์เพือ่น�ำ
มำปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 2.2.1. จุดเด่น
 - กำรเป็นเจ้ำของนวตักรรมกำรศกึษำโดยคนในพ้ืนที ่คดิค้นเอง พฒันำ
นวัตกรรมเป็นขั้นตอน ปรับปรุงแก้ไข กำรน�ำเสนอผ่ำนเวทีวิชำกำรหลำยครั้ง
จนเป็นทีย่อมรบั ปัจจบุนัพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำเป็น 1 ใน 6 จงัหวดัเป็นพ้ืนที่
ต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกฎหมำยรองรับ และด�ำเนินกำรขับเคลื่อน
ด้วยกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วนของผู้ทีเ่ก่ียวข้องในจงัหวัด
 -  กำรด�ำเนนิกำรอย่ำงมเีป้ำหมำยเพือ่ปฏริปูกำรศกึษำให้สอดคล้องกบั
วถิชีีวติ กำรเปล่ียนแปลงนเิวศวฒันธรรม พหุวฒันธรรม กำรมอีำชพี คุณลกัษณะ
ส�ำคญัของเด็กและเยำวชนจังหวดัสตูล กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่ว Geopark ทีส่�ำคญั
ของ UNESCO หลกัสตูร Geopark Geo School กำรเตรยีมกำรสร้ำงทรพัยำกร
มนุษย์ผ่ำนหลักสูตรภูมิสังคม โครงงำนฐำนวิจัย ทุน 5 ด้ำน ครูสำมเส้ำ และ
อื่น ๆ จะเห็นได้ว่ำกำรศึกษำของจังหวัดสตูลผ่ำนโครงสร้ำงระบบของจังหวัด
เป็นกำรขบัเคลือ่นปฏรูิปกำรศกึษำกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมส่ีวนร่วม มปีรชัญำ
เป้ำหมำย กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำนหลักสูตรภูมิสังคม โครงงำนฐำนวิจัย
เพือ่กำรพฒันำท่ียัง่ยนื กำรประกอบอำชพีอย่ำงอสิระ กำรมงีำนท�ำ และกำรรกัษำ
ทรัพยำกรในพื้นที่เชิงนิเวศวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสมลงตัว
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 - กำรเป็นพืน้ทีเ่ชงิปฏบัิตกิำร (Sandbox) ในเรือ่งนวตักรรมกำรศกึษำ
โครงงำนฐำนวจัิยและกำรบริหำรจดักำรเบญจภำค ีอันได้แก่ ภำคีรำชกำร เอกชน
ประชำสงัคม วชิำกำรและท้องถ่ิน ผ่ำนคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นพืน้ทีน่วตักรรม
จงัหวัดสตลูและคณะอนกุรรมกำร 6 ฝ่ำย ในแต่ละฝ่ำยจะมีวธิกีำรคดิ แนวทำง
ปฏบัิตแิละประสบกำรณ์หลำกหลำยแตกต่ำงกนั รูปแบบกำรประชมุจะด�ำเนนิกำร
อย่ำงไร ควำมขดัแย้ง กำรประสำนงำน กำรแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นจนได้บทสรปุ
แนวทำงที่สร้ำงสรรค์ของพื้นที่ในมิติต่ำง ๆ ได้

 2.2.2 ข้อจ�ำกัด
 - กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร ท�ำให้งำนหยุดชะงักต้องเริ่มต้นใหม่ ดังเช่น 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
อืน่ ๆ กำรด�ำเนนิงำนจึงขำดควำมต่อเนือ่ง สร้ำงควำมเข้ำใจหลำยครัง้ให้ตรงกัน
จึงอำจมีผลต่อกำรขับเคลื่อนล่ำช้ำ ไม่ทันกับปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 - กำรประสำนงำนเชือ่มโยงบูรณำกำรคณะอนกุรรมกำร 6 ฝ่ำย ยังเกดิข้ึน
น้อย แต่ละฝ่ำยมีกำรประชุมด�ำเนินกำรไปตำมอ�ำนำจหน้ำที่ ผลควำมก้ำวหน้ำ
แตกต่ำงกนัไป กำรรับรู้ไม่เท่ำกนั จนเป็นเหตใุห้คณะอนกุรรมกำร 6 ฝ่ำย ได้ร่วมกัน
ตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ กลไกคณะอนุกรรมกำร 6 ฝ่ำย ต้องมีโอกำส
ประชมุร่วมเพือ่ตดิตำมและประเมนิผลเป็นระยะ ๆ ทกุ 2 เดือน จะท�ำให้ทกุฝ่ำย
เข้ำใจตรงกันมำกยิ่งขึ้น
 - กำรแลกเปลี่ยนพูดคุยปรึกษำหำรือระหว่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
ศึกษำธกิำรจังหวดัเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก กำรส่งเสริมสนบัสนนุกำรนเิทศและ
พัฒนำใน 10 โรงเรียนกำรสร้ำงแผนแม่บทระบบกำรนิเทศติดตำมประเมินผล
กรอบระยะเวลำ 1 ปี กำรให้บุคลำกรศึกษำนิเทศก์ทั้ง 2 ฝ่ำย ลงให้ค�ำแนะน�ำ 
ปรึกษำหำรือในเชิงกัลยำณมิตร ระมัดระวังเรื่องข้อมูล ข้อเท็จจริง ขวัญและ
ก�ำลังใจของครูที่ต้องเผชิญปัญหำและข้อขัดแย้งในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
เชิงวัฒนธรรม ที่ต้องปรับวัฒนธรรมกำรสอนเป็นอย่ำงมำก
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3. กำรสรำ้งกลไกควำมส�ำเรจ็ ลดปัญหำอปุสรรคในกำรขับเคล่ือน
พ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู
 กำรด�ำเนนิกำรพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำในจงัหวดัสตูลมพ้ืีนฐำนส�ำคญั
มำจำกรำยงำนวิจัยโครงกำรกำรสังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชน
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนเพื่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำจำกล่ำงสู่บน มีข้อ
ค้นพบเรือ่งกำรพฒันำผูเ้รียนผ่ำนโครงงำนฐำนวิจยั 10 ขัน้ตอน (สมพงษ์ จิตระดบั
และคณะ, 2561) ต่อมำพฒันำต่อยอดมำเป็น 14 ข้ันตอน 5 หน่วยกำรเรยีนรู้
มกีำรฝึกอบรมระยะเวลำท่ีชดัเจน เครือ่งมือฝึกอบรมหลำยชิน้ที่ครูน�ำไปประยุกต์
ในชั้นเรียนได้ ครูทั้งหมดจำก 10 โรงเรียนเข้ำฝึกอบรมตำมเนือ้หำ กรอบเวลำ
ตำมทีก่�ำหนดไว้ เป็นกำรเปลีย่นแปลงปฏริปูกำรเรยีนกำรสอนตำมโครงงำนฐำนวจิยั
จนครบกระบวนกำรเป็นกลยทุธ์ และเครือ่งมอืวถิชีวิีตกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั โครงกำรส�ำคญัใน 1 ปีภำคกำรศึกษำที่ต่อเนื่องที่นักเรียน
ช่วยกนัพฒันำโจทย์วจิยัเองโดยมคีรเูป็นผูช่้วยเหลอืกำรกระตุน้ อ�ำนวยควำมสะดวก
จนผลกำรเปลีย่นแปลงปรำกฏชดัเจนทีผู่เ้รยีน กำรพฒันำศกัยภำพครเูปลีย่นบทบำท
จำกผู้สอน บรรยำยให้ควำมรู้มำเป็นโค้ช ผู้น�ำกระบวนกรและกำรตั้งค�ำถำม
พัฒนำโจทย์เชิงปรัชญำกำรเรียนรู้สิ่งใกล้ตัว ชุมชนอำศัยอยู่ แหล่งข้อมูล 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรลงภำคสนำม กำรบันทึกข้อมูล กำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำ
สรปุได้ว่ำนวตักรรม “โครงงำนฐำนวจิยั” ผ่ำนกำรฝึกอบรมทดลองใช้ ปรบัปรงุ 
รำยละเอยีดต่ำง ๆ จนสำมำรถน�ำเสนอเป็นองค์ควำมรูน้วตักรรมทีป่ฏรูิปกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมคีณุภำพชดุหนึง่ทีเ่ขตพืน้ทีน่วตักรรมกำรศึกษำจงัหวดัอืน่ ๆ มำเรียนรู้
กำรไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพื้นที่ของตนเองได้
 กำรลงทุนเพื่อพัฒนำศักยภำพครูในกำรเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง 
(change agent) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัย 
10 โรงเรียน ครูทุกคนต้องมีกำรเตรียมกำรให้ดี ในโครงกำรนี้พี่เลี้ยงพื้นที่ฯ 
ได้ตดิต่อประสำนงำนโดยได้รบังบประมำณสนบัสนนุจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
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ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวัตกรรม และมลูนธิิสยำมกมัมำจล (SCBF) เป็นเบือ้งต้น
ในกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอต่อกำรอบรมหน่วยกำรเรียนรู้แต่ละครั้ง 
กำรฝึกอบรมต้องมกีำรดูแล นเิทศ กำรให้ค�ำแนะน�ำ ปรกึษำหำรอื ติดตำมและ
ประเมินผลตลอดเวลำและอย่ำงต่อเนื่องเพรำะเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ 
ปัญหำทีเ่กดิข้ึน ข้อวิตกกงัวล แนวทำงทีค่วรจะเป็นต้องด�ำเนนิกำรจนครทูกุคน
เห็นคุณค่ำ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงอย่ำงน้อย 3 – 5 ปี จนเข้ำมำแทนวิถีชีวิต
กำรสอนแบบดั้งเดิมได้
 สิง่ทีช่่วยให้ครสูำมำรถท�ำกำรสอนได้อย่ำงเตม็ทีต่ำมโครงงำนฐำนวจิยั
มใิช่กงัวลห่วงหน้ำพะวงหลงั ครูทัง้ 10 โรงเรียนท�ำงำนหนักเพรำะมีภำรกจิ “2 ซิม”
คือ สนองนโยบำยส่วนกลำง กำรรำยงำนข้อมูลเชิงเอกสำร รับกำรประเมินผล
เหมอืนโรงเรยีนทัว่ไปแล้ว อกีด้ำนหน่ึงเป็น 10 โรงเรยีน
น�ำร่องซึ่งต้องทุ่มเทอย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำร
นโยบำยระดับชำติต้องช่วยเหลือครูปลดล็อก
เรือ่งกำรนบัจ�ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมเป็นส่วนหนึง่ของ
คูปองคร ูครพุฒันำ กำรด�ำเนนิกิจกรรมกำรเรยีนรู้
สู ่ชุมชนเช่ือมโยงกำรขอวิทยฐำนะแบบฟอร์ม 
ว.21 ได้ กำรลดภำระครูด้ำนเอกสำรงำนท่ีไม่
เกีย่วข้องจำกหน่วยงำนอ่ืน ๆ ส�ำหรบัพ่ีเลีย้งพืน้ท่ีฯ
ทีเ่ป็นภำคประชำสงัคมนบัเป็นแกนน�ำในกำรสร้ำงโครงงำนฐำนวจิยั 14 ขัน้ตอน
กำรท�ำวจิยัและพฒันำ กำรฝึกอบรมทกุขัน้ตอน กำรตดิต่อประสำนงำน กำรระดมทุน
กำรมีส่วนร่วมอนุกรรมกำร 6 ฝ่ำย และอื่น ๆ พี่เลี้ยงพื้นที่ฯ มีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรขบัเคลือ่นกลไกพืน้ทีน่วตักรรมกำรศึกษำทุกขัน้ตอนเป็นกลุม่บคุคลส�ำคญั
(core group) ในพื้นที่ด�ำเนินกำรที่มุ่งเห็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำเกิดขึ้นอย่ำง
แท้จริง เป็นตัวอย่ำงที่ดีในแต่ละจังหวัดต้องมีกลุ่มคนเหล่ำนี้รวมตัวกันเชื่อมั่น
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ในสิ่งที่ท�ำ มีจิตใจมั่นคง และเห็นประโยชน์ร่วมกัน ในกำรออกแบบคุณภำพ
คนในจังหวัดของตนเอง ทุ่มเท เสียสละ ติดตำม ใกล้ชิดต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำ
มำกมำยที่เกิดขึ้นได้ อย่ำงไรก็ตำม พี่เลี้ยงพื้นที่ฯ ต้องเรียนรู้วัฒนธรรม ระบบ
รำชกำร กลไกวัฒนธรรมองค์กรระดับจังหวัดซึ่งเต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ 
ขัน้ตอนมำกมำยทีล่่ำช้ำ และยงัคงยดึโยงกับส่วนกลำงเป็นส�ำคัญ พ่ีเลีย้งพืน้ทีฯ่
ต้องยืดหยุ่น เชื่อมโยง บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับกลุ่มศึกษำนิเทศก์ทำงด้ำน
กำรฝึกอบรม 5 หน่วยกำรเรยีนรู้มำกขึน้ เรยีนรูโ้ดยถ่ำยทอดร่วมกัน ประสำนงำน
กำรลงพื้นที่เพื่อนิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตำมประเมินผลใกล้ชิดกันมำกกว่ำนี้
ค่อย ๆ ลดบทบำทของตนเองน้อยลงไม่คิดว่ำกลุม่ตนเองเป็นเจ้ำของนวัตกรรม
แต่เป็นของส่วนรวมที่ทุกโรงเรียนน�ำไปประยุกต์ปรับกำรเรียนกำรสอนได้ มอง
และมทีศันคตเิชิงบวกต่อกลไกรำชกำร จะท�ำให้กำรด�ำเนนิกำรทกุขัน้ตอนรำบร่ืน
และได้รับควำมร่วมมือดียิ่งขึ้น
 หลักสูตรภูมิสังคม เป็นเอกสำรส�ำคัญทำงวิชำกำรและเป็นงำนวิจัย
และพฒันำทีเ่ป็นเครือ่งมอืหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรเรยีนรู ้ เนือ้หำ
หน่วยกำรเรยีนรู้ กจิกรรมกระบวนกำร กำรวดัและประเมนิผล ใน 10 โรงเรยีน
ได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำหลักสูตรภูมิสังคมที่ยังคงเน้นกำรบูรณำกำร
กับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2552 ในสัดส่วน 70:30 หรือ 50:50 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของแต่ละโรงเรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสอน
เนื้อหำสำระ 8 กลุ่มวิชำในช่วงเช้ำ มีกำรบูรณำกำรในกลุ่มวิชำสังคม ศำสนำ 
และวัฒนธรรมเกือบทุกโรงเรียน ในภำคบ่ำยจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัย กำรลงภำคสนำม กำรศึกษำนอกโรงเรียน กำรขึ้น
โจทย์วจิยั กำรเตรยีมตวัลงพืน้ที ่กำรตัง้ค�ำถำมเพือ่หำข้อมลู กำรท�ำแผนทีช่มุชน
และอื่น ๆ ประเด็นส�ำคัญเรื่องหลักสูตรภูมิสังคมเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยเกี่ยวข้อง 
ผูบ้รหิำรกำรศึกษำ คณะคร ูผูป้กครอง พีเ่ลีย้งพืน้ทีฯ่ ฝ่ำยวิชำกำรคณะครุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนำไปด้วยกัน (research 
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and development curriculum) จัดท�ำให้ยืดหยุ่น แตกต่ำงกันไปตำมสังคม
บริบทของแต่ละโรงเรียน แต่อำจมีหัวข้อ (topic) ร่วมกัน สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
ทีส่ดุ คอื กำรไม่ลอกเลยีนแบบกัน หรือตดัปะเรียบเรยีงให้ทนัตำมก�ำหนดเท่ำนัน้
ทุกโรงเรียนต้องทุ่มเท เสียสละเวลำในขั้นนี้ค่อนข้ำงมำก มีกำรประชุมปรึกษำ
หำรือ กำรจดบันทึก แก้ไขปรับปรุงตลอดเวลำ หลักสูตรภูมิสังคม 10 โรงเรียน 
ได้รบักำรอนมัุตใิช้จำกคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำระดบั
จังหวัดที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้
 กำรเชือ่มโยงสอดประสำนกันระหว่ำงหน่วยกำรเรยีนรู ้(unit) กบัข้ันตอน
14 ขัน้ของโครงงำนฐำนวจิยัต้องเกดิกำรบรูณำกำรอย่ำงแท้จรงิ เชือ่มโยง สมดลุ
ได้สดัส่วนและกลมกลนืกนั ในช่วงบ่ำยวันศกุร์จะเกดิกจิกรรม PLC ทีม่กีำรประชมุ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
 กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรภูมิสังคมต้องด�ำเนินกำร
ถ่ำยโอน กำรปรับขั้นตอน กำรพัฒนำร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
วิทยำเขตสตูลไปด้วยกัน ทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสังคม หลักสูตรกำรผลิต
ครปูระจ�ำกำรท่ีมรีำยวชิำโครงงำนฐำนวจิยั กำรส่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ กำรนิเทศนักศึกษำตำมกรอบกิจกรรมที่สร้ำงและเรียนรู้ 14 ขั้นตอน 
และอื่น ๆ บทบำทส�ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำจะเข้ำมำท�ำหน้ำที่แทนทำง
ด้ำนวชิำกำร หลกัสตูรกำรเรยีนรูว้จิยัและพัฒนำ กำรวดัและประเมนิผล กำรฝึก
อบรม และอื่น ๆ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จะท�ำหน้ำที่เป็น
สถำบันอ�ำนวยควำมสะดวก ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยส่วนกลำง กำรปลดล็อก
ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องจนบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำยฉบับนี้  
 กำรติดตำมประเมนิผล ผลสมัฤทธ์ิ สมรรถนะ คณุลกัษณะของนกัเรยีน
ในพื้นที่นวัตกรรมฯ มีทำงเลือกให้มีกำรวัดประเมินผลตำมที่หลักสูตรภูมิสังคม
ก�ำหนดขึ้น ส�ำหรับจังหวัดสตูลมีกำรทดลองใช้บำงส่วนของที่เน้นผลลัพธ์เชิง
สมรรถนะ ทกัษะ และคุณลกัษณะของนกัเรียนควบคูกั่บหลกัสตูรแกนกลำงฯ ด้วย
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ในขณะนี้กำรฝึกอบรม กำรสอบ ประเมินผลที่เน้นสมรรถนะเชิงปริมำณยังอยู่
ในขัน้วิเครำะห์อยู ่ แต่สมรรถนะเชงิคณุภำพปรำกฏเด่นชดัข้ึนทัง้ในเรือ่งกำรคดิ
วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรสืบค้นข้อมูล 
กำรหำค�ำตอบด้วยขัน้ตอนกำรวจิยัท่ีเหมำะสมกบัวยัและพัฒนำกำรเดก็ กำรรกั
ท้องถ่ิน กำรเชือ่มโยงกำรลงภำคสนำม กำรสร้ำงระบบคุณค่ำร่วมกนั ข้อปรำกฏน้ี

ช่วยให้ควำมเช่ือมัน่ ค่ำนิยมของพ่อแม่ ผูป้กครอง
เกิดควำมมั่นใจว่ำบุตรหลำนเรียนรู ้มีคุณภำพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท�ำข้อสอบส่วนกลำง
และของโรงเรยีนได้ดขีึน้ และสดัส่วนของนกัเรยีน
ทีศ่กึษำต่อในโรงเรยีนเฉพำะทำงทีเ่น้นควำมเป็นเลศิ
กำรคิดวิเครำะห์ ข้อสอบเชิงเหตผุลตรรกะ กำรเน้น
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำง
เหน็ได้ชดั กำรวดัและประเมินต้องตอบโจทย์ส�ำคัญ

ทั้งกำรพัฒนำสมรรถนะ ทักษะส�ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กำรปรำกฏ
คณุลักษณะส�ำคญัของเดก็สตลูทีเ่ด่นชดัและต้องแสดงให้เหน็ว่ำโครงงำนฐำนวจัิย
ช่วยในเรื่องค่ำนิยมศึกษำต่อในโรงเรียนระดับสูงขึ้นได้ด้วย จึงจะช่วยให้กำรจัด
กำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัยได้รับกำรสนับสนุน เชื่อมั่น และ
ช่วยส่งเสริมจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อ
 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมกำร 6 ฝ่ำยนั้นเป็นกลไกส�ำคัญของจังหวัดที่มีผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวัดเป็นประธำน คณะอนุกรรมกำร 6 ฝ่ำยมำจำกภำคเอกชน ท้องถิน่
นักวิชำกำร ประชำสังคมและภำครำชกำร กล่ำวได้ว่ำในระยะเริ่มแรกทุกฝ่ำย
ได้เล็งเห็นถึงเป้ำหมำยของกำรมีพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ กำรก�ำหนดแผน
กำรด�ำเนนิงำน ยทุธศำสตร์และกำรขับเคลือ่นจำกทกุฝ่ำย แม้จะมปัีญหำอปุสรรค
ในเชิงกำรบริหำรจัดกำร กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนยังมีข้อจ�ำกัดอยู่มำก 
กำรขำดผู้บริหำรระดับสูงในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร



51

นวตักรรมปฏิรปูการศึกษา

ระดับสูง เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ล้วนมีผล
ท�ำให้ขำดกำรประชุมปรึกษำหำรอื เกดิควำมล่ำช้ำ ตดิขดั ยงัมข้ีอเหน็ต่ำงขดัแย้งกนั
บำงประเด็นที่ต้องหำรือร่วมกัน อย่ำงไรก็ตำม เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
จงัหวัดสตลู มพีืน้ฐำนจำกข้อค้นพบรำยงำนกำรวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได้ และมีกำรต่อยอด
สร้ำงองค์ควำมรูท้ีต่รงไปตรงมำ มีข้อเสนอแนะและบทสรุปงำนวจิยัท่ีเป็นกลำง
กำรน�ำเสนอบทสรุป ผลกำรศกึษำ และข้อค้นพบย่อมท�ำให้คณะกรรมกำรทกุชดุ
ได้รบัข้อมลูตรงกัน กำรร่วมกนัหำทำงออกของกำรแก้ไขปัญหำ กำรสร้ำงเป้ำหมำย
ในระดับจังหวัดให้ชัดเจน กำรจัดประชุมสม�่ำเสมอ อนุกรรมกำรแต่ละฝ่ำยร่วม
ด�ำเนินกำรขบัเคลือ่นเต็มที ่กำรพบปะพดูคยุอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ของกลุ่มบุคคลระดับจังหวัด (key person) กำรออกเยี่ยมเยือนสร้ำงขวัญและ
ก�ำลงัใจให้กับคร ูผู้บรหิำรกำรศกึษำ กำรยืดหยุน่นวตักรรมคดัสรรกบัผูอ้�ำนวยกำร
เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำให้ยดึปัญหำผูเ้รยีนและนวัตกรรมทีห่ลำกหลำย แต่ยงัคงยึดมั่น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัยเป็นนวัตกรรมหลักส�ำคัญ
ของจังหวดัสตูล เพิม่บทบำทของศกึษำนิเทศก์ทีม่คีวำมรู ้ควำมช�ำนำญด้ำนต่ำง ๆ
เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรออกแบบกำรเรยีนรู ้กำรฝึกอบรม และกำรนเิทศตดิตำมผล 
 กำรม ีพ.ร.บ. พืน้ทีน่วัตกรรมกำรศกึษำ พ.ศ. 2562 เป็นกำรเปิดทำงเลอืก
ทำงออกของกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยภำยใต้กรอบระยะเวลำ 7 ปีและอำจ
ขยำยเวลำต่อได้อีกไม่เกิน 7 ปี ในส่วนของจังหวัดสตูลตัวนวัตกรรมกำรศึกษำ 
“โครงงำนฐำนวิจยั” มรีำกฐำนประวตัศิำสตร์งำนวจัิยรองรบัจำกสกสว. มำก่อน
หน้ำนี้แล้ว อย่ำงไรก็ตำม พื้นที่นวัตกรรมฯ จ�ำเป็นต้องมีรอบของกำรวิจัย 2-3 
รอบ ระยะเวลำประมำณ 3-4 ปี จึงจะค่อย ๆ เห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส�ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก คือ
กำรเป็นเจ้ำของและเป็นผู้พัฒนำตัวนวัตกรรมกำรศึกษำจำกภำคประชำสังคม
ของคนในจงัหวัดสตลูเป็นส�ำคญั สอดคล้องกับควำมจ�ำเป็น ควำมต้องกำร และ
วำระจงัหวัดทีเ่น้นกำรสร้ำงคณุลักษณะพลเมอืงสตลูให้มคีวำมสมัพนัธ์กับบรบิท
ทีอ่ยูอ่ย่ำงเรยีบง่ำย สงบสนัติ สงัคมพหวัุฒนธรรม เน้นกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม
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รวมถงึกำรศกึษำทีส่อดคล้องกบัแหล่งเรยีนรู้อทุยำนธรณีสตูล (Satun Geopark)
และอ่ืน ๆ มีกระบวนกำรคัดเลือกโรงเรียนน�ำร่อง 10 โรงเรียนที่ผู้บริหำรมี
เจตจ�ำนงชัดเจนในกำรร่วมมือร่วมใจอย่ำงเต็มท่ี ผลักดันกำรฝึกอบรมอย่ำง
สม�่ำเสมอ ติดตำมดูแลใกล้ชิด โดยมีนวัตกรรมกำรศึกษำหลักได้แก่ โครงงำน
ฐำนวิจยั ครสูำมเส้ำ หลกัสตูรภูมสิงัคม กำรประเมนิผลเชงิสมรรถนะ เครือ่งมอื
ภำคสนำมและกระบวนกำรฝึกอบรมอย่ำงเข้มข้น ครตู้องมใีจ ทุม่เทและเสยีสละ
เป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งด้ำนสมรรถนะ ทักษะ 
และเจตคตดิขีึน้อย่ำงเหน็ได้ชดั เด็กกล้ำแสดงออกมำกยิง่ขึน้ มทีกัษะกำรตัง้ค�ำถำม
กำรศกึษำค้นคว้ำ กำรท�ำงำนกลุม่ กำรเรียนรูด้้วยกำรปฏิบตั ิกำรพูดในทีส่ำธำรณะ
ควำมผูกพันรักถิ่นฐำนชุมชนของตนเอง ควำมสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีขึ้น 
 ในทำงตรงข้ำม ปัจจยัปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกำรมมีำกมำย
หลำยด้ำน กลไกรำชกำรยงัคงตัง้รบั ขำดกำรมส่ีวนร่วมและเป็นเจ้ำของ ยังไม่เหน็
ควำมส�ำคัญเรื่องนี้อย่ำงเต็มที่ มีควำมลักลั่นไม่ไปในทิศทำงเดียวกัน นโยบำย
พื้นที่นวัตกรรมฯ ไม่ต่อเนื่อง กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรระดับสูงท�ำให้เกิดภำวะ
ชะงกังนั ขำดกำรประชมุประสำนงำน อนุกรรมกำรแต่ละฝ่ำยยังประสำนไม่ลงตัว
โดยปัญหำอปุสรรคทีส่�ำคญัคือกำรปลดลอ็กแก้ไขกฎระเบียบ ค�ำส่ัง กฎกระทรวง
ท่ีมอียูม่ำกมำย และกำรกดทบัทีใ่ห้กำรด�ำเนนิกำรระดบัล่ำงเตม็ไปด้วยควำมไม่มัน่ใจ
สับสน และยุ่งยำก จ�ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับนโยบำยของประเทศ
อย่ำงรีบด่วนเพื่อด�ำเนินกำรปลดล็อกกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทำงรำชกำรให้ลด
น้อยลงที่สุด งำนปฏิรูปกำรศึกษำจึงจะสำมำรถเดินหน้ำอย่ำงรำบรื่นดียิ่งขึ้น
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 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน. ส�ำนักงำนกองทุน
 สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.).
สมพงษ์ จิตระดับ, กีรติ คุวสำนนท์, สุรศักดิ์ เก้ำเอี้ยน, นวพร สุนันท์ลิกำนนท์,
 ชุติมำ ชุมพงศ์ และ ดำนำ โมหะหมัดรักษำผล. (2563). รายงานฉบับ
 สมบรูณ์โครงการวจิยัการพัฒนารปูแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบ
 ของนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล. กรุงเทพฯ : 
 บริษัท พรรณี ปริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด.
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บทท่ี 2
กำรออกแบบหลักสูตรบูรณำกำรแบบภมูิสังคม

ในพ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู

กีรติ ควุสานนท์
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 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละโรงเรียนมีควำมจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
หลกัสตูรสถำนศกึษำขึน้เพือ่เป็นกรอบและแนวทำงกำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรเรยีน
กำรสอนตลอดหลกัสตูร กระทรวงศกึษำธิกำรได้อธบิำยถึงหลักสูตรสถำนศกึษำ
(School-Based Curriculum) ไว้ว่ำเป็นแบบแผน แนวทำงหรือข้อก�ำหนด
ของกำรจัดกำรกำรศึกษำที่จะพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งจัดท�ำ
โดยคณะบคุคลของสถำนศกึษำและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือพฒันำผูเ้รยีน ชมุชน และสงัคม
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิต
อยู่ในชุมชน สังคมอย่ำงมีควำมสุขซึ่งต้องไม่ขัดต่อควำมมั่นคงของชำติ และ
สิทธิมนุษยชน     
 หลักสูตรสถำนศึกษำจะมีองค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำท่ี
เหมือนกัน คือ 
 1. ส่วนน�ำ ซึง่ประกอบด้วย สงัคมบรบิท วสัิยทศัน์ พนัธกจิ สมรรถนะ
ส�ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. โครงสร้ำงหลกัสตูรสถำนศกึษำ ซ่ึงประกอบด้วย โครงสร้ำงเวลำเรยีน
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี
 3. ค�ำอธิบำยรำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย รหัสและชื่อรำยวิชำ กลุ่มสำระ
ชัน้ปีท่ีสอน จ�ำนวนเวลำเรยีนหรอืหน่วยกติ ค�ำอธิบำยรำยวชิำทีค่รอบคลมุตัวชีวั้ด
สำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ 
  4. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมตำมที่หลักสูตร
แกนกลำงฯ ได้ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งแนวทำงกำรจัดกิจกรรมและกำรประเมิน
กิจกรรมที่ชัดเจน
 5. เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำ ซ่ึงประกอบด้วย เวลำเรยีน/หน่วยกิต รำยวชิำ
พืน้ฐำนและรำยวชิำเพิม่เติม ตำมเกณฑ์กำรจบหลกัสูตรของโรงเรียน ระบเุกณฑ์
กำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน กำรประเมินคุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ กำรผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ไว้อย่ำงชัดเจน
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หลักสูตรสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู
 กำรออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำนั้น โรงเรียนสำมำรถจัด
หลักสูตรที่มีควำมหลำกหลำยได้โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตรต้องก�ำหนดตำมท่ี
หลักสูตรแกนกลำงฯ ได้ให้แนวทำงไว้ และอีกส่วนหนึ่งทำงโรงเรียนสำมำรถ
ออกแบบหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับจุดเน้น พันธกิจ และควำมต้องกำร
ของชุมชนในบริบทของโรงเรียนได้ 
 ส�ำหรบัหลกัสตูรในพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำ จงัหวดัสตลู นัน้ลกัษณะของ
หลกัสตูรสถำนศกึษำจะเป็นหลกัสตูรบรูณำกำรทีม่คีวำมเฉพำะ เป็นกำรบรูณำกำร
แบบภูมสิงัคม ซึง่หลกัสตูรบรูณำกำรแบบภมิูสงัคมนัน้ สมพงษ์ จติระดบั (2558)
ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ เป็นกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรยดึเดก็เป็นศนูย์กลำง น�ำมำ
บรูณำกำรกบัทุนทำงสงัคม ศำสนำ วัฒนธรรม และวิถชีวีติ ซึง่หลกัสูตรบรูณำกำร
แบบภมูสิงัคมนัน้เป็นกำรต่อยอดแนวคดิจำกหลกัสตูรสถำนศกึษำและหลกัสตูร
ท้องถิ่น โดยกรมวิชำกำร (2540) ได้ให้ควำมหมำยของหลักสูตรท้องถิ่นไว้ว่ำ
เป็นประสบกำรณ์ทีจั่ดให้มข้ึีนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรยีนเพือ่จดุประสงค์
ของกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติ และคุณภำพ
กำรด�ำรงชวีติ โดยมกีำรเชือ่มโยงและประยุกต์ใช้ทรัพยำกรในท้องถิน่ ภมูปัิญญำ
ท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพื้นฐำนของสภำพกำรใช้ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินของตนเอง และสำมำรถมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ของชุมชนได้ 
 หลักสูตรบูรณำกำรแบบภูมิสังคม จังหวัดสตูลนั้น หมำยถึง แนวทำง
กำรจดักำรศึกษำทีม่กีำรบรูณำกำรเนือ้หำ ทักษะ เจตคตติำมหลกัสตูรแกนกลำงฯ
และภมิูปัญญำ โดยมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้รับควำมรูท่ั้วไปและควำมรูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญำ
ตำมบรบิทชมุชน ผ่ำนนวัตกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำน
ฐำนวจิยั ซึง่เป็นวธิกีำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนกำรวจิยัเป็นฐำนในกำรก�ำหนด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 14 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1) เรยีนรูเ้รือ่งใกล้ตวั 2) วิเครำะห์เลอืกเรือ่ง 3) พฒันำเป็นโจทย์วจัิย 4) ออกแบบ
เป็นงำนวิจัย 5) น�ำเสนอโครงงำนวิจัย 6) สร้ำงเครื่องมือ 7) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
8) ตรวจสอบ 9) วิเครำะห์ 10) คืนข้อมูลชุมชน 11) ก�ำหนดทำงเลือกใหม่
แผนปฏิบตักิำร 12) ทดลองปฏบัิตกิำร 13) รำยงำน และ 14) น�ำเสนอผลกำรวจิยั
ซ่ึงกระบวนกำรจดักำรเรยีนรูจ้ะเป็นกำรประยกุต์องค์ควำมรู้จำกสำระวชิำหลัก
ตำมหลกัสตูรแกนกลำงฯ ร่วมกบัควำมรูจ้ำกชมุชนมำใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
โครงงำนฐำนวิจัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติจริงในสถำนกำรณ์ใกล้ตัว 

แนวทำงกำรจดัหลักสูตรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำรภมูิสังคม 
 โครงสร้ำงเวลำของหลักสตูรสถำนศกึษำทีจ่ดัให้เป็นหลกัสตูรภมูสิงัคมนัน้
ยังจ�ำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้ำงเวลำเรียนและมำตรฐำนตัวชี้วัดที่อิงตำมเกณฑ์
ของหลกัสตูรแกนกลำงฯ เพือ่ให้ครอบคลมุถึงมำตรฐำนต่ำง ๆ ทีม่กีำรก�ำหนดไว้
กำรจัดโครงสร้ำงเวลำเรียนส�ำหรบัหลกัสตูรภูมสิงัคมของสถำนศึกษำน้ัน สำมำรถ
ท�ำได้หลำยรปูแบบ โดยในส่วนน้ีจะน�ำเสนอแนวทำงในกำรจดัโครงสร้ำงเวลำเรยีน
ของหลกัสตูรสถำนศกึษำในพืน้ทีน่วัตกรรมกำรศกึษำ จังหวัดสตูลด้วยกนั 2 แบบ
พร้อมกบัตวัอย่ำงค�ำอธบิำยรำยวชิำบรูณำกำรทีม่กีำรบรูณำกำรเนือ้หำของชมุชน
กับกลุ่มสำระต่ำง ๆ โดยแนวทำงที่น�ำเสนอนี้เป็นเพียงโครงร่ำงของกำรจัดท�ำ
หลกัสตูรภมูสิงัคม โดยชมุชนและโรงเรยีนสำมำรถปรบัเปลีย่น แก้ไขเนือ้หำหรือ
ข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทชุมชนและบริบทของ
นักเรียนในโรงเรียน 
 โครงสร้ำงหลักสูตรท้ัง 2 แบบนี้ มีโครงสร้ำงที่คล้ำยกันในส่วนของ
รำยวิชำที่เป็นกำรบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ (B) ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรเนื้อหำ
วิชำ มำตรฐำนตัวชี้วัดระหว่ำงกลุ่มสำระที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลำงฯ โดย
มุง่เน้นกำรเช่ือมโยงควำมรูใ้นกลุม่สำระและองค์ควำมรู้ในชมุชน รำยวชิำโครงงำน
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ฐำนวิจยั (C) เป็นกำรบรูณำกำรควำมรู ้ข้อมลูและเน้ือหำของชุมชนผ่ำนกำรเรยีนรู้
แบบโครงงำนฐำนวิจัย ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ท่ีเปิดโอกำสให้นักเรียนได้หำข้อมูล 
คิดต่อยอดจำกควำมรู้และภูมิปัญญำชุมชน โดยเน้นให้มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้
ในสถำนกำรณ์จริง
 โครงสร้ำงทั้ง 2 แบบ มีข้อแตกต่ำงกันโดยแบบที่ 1 จะมีกำรจัดให้มี
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำตำมกลุ่มสำระ (A) ที่หลักสูตรแกนกลำงฯ ระบุไว้
เพื่อบรรจุเนื้อหำที่มีควำมเฉพำะตัวและเพื่อให้เกิดกำรเรียนที่ลุ ่มลึกขึ้นใน
สำระนั้น ๆ แต่จะมีส่วนของบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ที่น้อยกว่ำ แบบที่ 2 
ดังแผนภำพ 1 

 รำยวชิำพืน้ฐำน (A) เป็นรำยวิชำทีอ่งิกับหลกัสตูรแกนกลำงฯ 8 กลุม่สำระ
ซ่ึงจะจดักำรเรยีนกำรสอนในแต่ละคำบตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรูน้ัน้ ๆ เป็นกำรเรยีน
ที่เนื้อหำมีควำมดิ่งเดี่ยวในกลุ่มสำระของรำยวิชำ ตัวอย่ำงหรือประสบกำรณ์
ต่ำง ๆ จะองิกบักลุม่สำระของรำยวชิำ ข้อมลูส�ำคญัทีน่�ำมำใช้ในกำรท�ำรำยวชิำ
พื้นฐำนมำจำกหลักสูตรแกนกลำงฯ 

ภาพ 2.1 แผนภาพแสดงโครงสร้างหลักสูตรภูมิสังคมแบบที่ 1 และแบบที่ 2

ภำคเชำ้
(8 กลุม่สาระ / หลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ)

ภำคบ่ำย
(หลกัสูตร
ฐานวจิยั)

A
แกนกลาง 51 
/ เพิม่เติม 60

B
บูรณาการ

หน่วยการเรยีนรู้

C
โครงงานฐานวจิยั

8 กลุม่สาระ
การเรยีนรู้

บูรณาการ 
หน่วยกำรเรยีนรู้
ตามหวัข้อ / 
ประเด็นท่ีสนใจ
เชื่อมโยงควำมรู้
ในแต่ละกลุม่สาระ
และจดัการเรยีน
ท่ีสอดคลอ้งกับ
รายวชิาโครงงาน
ฐานวจิยั

โครงงานฐานวจิยั
แบบ RDM

PLC ครู
(ศุกรบ์่าย)

โครงสรำ้งหลักสูตรภมูิสังคม แบบท่ี 1

ภำคเชำ้
(บูรณาการ)

ภำคบ่ำย
(หลกัสูตรฐานวจิยั)

B
บูรณาการ

หน่วยการเรยีนรู้

C
โครงงานฐานวจิยั

บูรณาการ หน่วยการเรยีนรู้
6 หน่วย ตามหวัขอ้ / ประเด็น
ท่ีสนใจ เชื่อมโยงความรูใ้น
แต่ละกลุม่สาระ โดยแต่ละ

หน่วยการเรยีนรูป้ระกอบด้วย
4 กระบวนการหลกั ได้แก่ 

1. เรื่องใกลตั้ว 
2. การต้ังค�าถาม 

3. ศึกษาและเก็บข้อมูล และ 
4. วเิคราะห ์สังเคราะห ์สรปุ 

และประมวลผล

โครงงานฐานวจิยั
แบบ RDM

PLC ครู
(ศุกรบ์่าย)

โครงสรำ้งหลักสูตรภมูิสังคม แบบท่ี 2
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 รำยวิชำบูรณำกำร (B) เป็นรำยวิชำที่บูรณำกำรสำระต่ำง ๆ ใน 8 
กลุ่มสำระ โดยเป็นกำรเชื่อมโยงเนื้อหำของกลุ่มสำระ (มำกกว่ำ 2 กลุ่มสำระ) 
ทั้งนี้ เนื้อหำที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน อำจเป็นเนื้อหำที่มีควำมเกี่ยวโยงกันของ
กลุ่มสำระ หรือเป็นเนื้อหำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับชุมชน ที่สำมำรถบูรณำกำร
ร่วมกันมำจดัเป็นกจิกรรมในห้องเรยีน เป็นกำรเรียนทีม่กีำรผสมผสำนกันระหว่ำง
กลุม่สำระเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิควำมเข้ำใจในประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และเห็นจดุเช่ือม
ระหว่ำงกลุ่มสำระ ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรน�ำเนื้อหำ และประสบกำรณ์
ของแต่ละกลุ่มสำระไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ รวมถึงกำรมีโอกำสได้เรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์ท่ีมกีำรประยุกต์ใช้ควำมรูจ้ำกหลำยกลุม่สำระ ซึง่ช่วยให้นกัเรยีน
เกดิภำพกว้ำงและมมีมุมองทีห่ลำกหลำยมำกข้ึน ข้อมลูทีน่�ำมำใช้ในกำรออกแบบ
รำยวิชำบูรณำกำรมำจำกกำรน�ำเนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของรำยวิชำ
ที่น�ำมำบูรณำกำรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 โครงงำนฐำนวิจัย (C) เป็นรำยวิชำโครงงำน โดยใช้กระบวนกำร
แบบโครงงำนฐำนวิจัย 14 ขั้นตอน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบกำรณ์
ในกำรเรยีนรูส้ิง่ต่ำง ๆ จำกบรบิทชมุชนมีโอกำสได้เชื่อมโยงเนื้อหำ ข้อมูลกับ
สถำนกำรณ์จริง รวมถึงกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย เป็นกำรน�ำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรเรียนในรำยวิชำที่มีเนื้อหำดิ่งเดี่ยว (A) และรำยวิชำบูรณำกำรที่มี
ควำมผสมผสำนกันระหว่ำงกลุ่มสำระ (B) ไปประยุกต์ใช้จริงในบริบทของชุมชน
ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรคิด กำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ และ
กำรรู้จักประยุกต์ใช้ควำมรู้ในบริบทของชุมชนและสังคมจริง 

ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำ C 
 ศึกษำ องค์ควำมรู้ ข้อมูล ภูมิปัญญำ จุดเน้น ควำมท้ำทำยในบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ควำมรู้และกระบวนกำรในกำรท�ำวิจัยในบริบทท้องถิ่น 
โดยกำรเรียนรู้เรื่องใกล้ตัว กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ย้อนกระบวนกำร ร่วมกัน
พัฒนำโจทย์ ตั้งค�ำถำมย่อยจำกโจทย์วิจัย ค้นหำวิธีกำรเก็บข้อมูล ศึกษำและ
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เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล ออกแบบและปฏิบัติจริง 
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรปฏิบัติจริง สรุปผล รำยงำนผล และน�ำเสนอผลงำน
จำกกระบวนกำร เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์และบูรณำกำรควำมรู้จำกทฤษฎีใน
ห้องเรียนสู่สถำนกำรณ์บริบทของชุมชน เกิดกระบวนกำรคิด รวบรวมข้อมูล
ร่วมกันระหว่ำง ผูเ้รยีน โรงเรยีน และชมุชน เพือ่ร่วมกันหำค�ำตอบ พัฒนำ และ
แก้ปัญหำในชุมชน และก่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมส�ำคัญของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง 

หลักสูตรภมูิสังคมแบบท่ี 1
 หลักสูตรบูรณำกำรในแบบที่ 1 จะมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
กำรน�ำเอำรำยวิชำพื้นฐำน (A) ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสำระตำมหลักสูตร
แกนกลำงฯ มำบรูณำกำรเข้ำด้วยกนั เพือ่ท�ำให้เกดิกำรเชือ่มโยงระหว่ำงกลุม่สำระ
กำรเรยีนรู ้รวม 840 ช่ัวโมง โดยวชิำบรูณำกำร (B) จะเป็นกำรก�ำหนดขอบเขต
ของเนื้อหำควำมรู้ที่สำมำรถระบุกลุ่มสำระหลักในกำรบูรณำกำรในส่วนของ
เนื้อหำได้ เช่น วิชำบูรณำกำรอำจประกอบด้วย 4 หน่วยบูรณำกำร 1) ภำษำ
พำสนุก 2) Geopark Geo School 3) สัมมำอำชีวะ 4) พลเมืองและศีลธรรม 
ทัง้นีห้วัข้อของรำยวชิำบูรณำกำรน้ีสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมบรบิทของโรงเรยีน
และชมุชนโดยกำรบรูณำกำรจะต้องประกอบด้วย 2 สำระขึน้ไป ทัง้เนือ้หำและ
มำตรฐำนตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ในส่วนของรำยวิชำเพิ่มเติม จัดให้มี
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กำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย (C) เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์จริง
ของชุมชน รวม 40 ชั่วโมง ทั้งนี้ รำยวิชำโครงงำนฐำนวิจัยอำจมีกำรทดแทน
ด้วยนวัตกรรมกำรสอนอื่น ๆ ที่มีกำรเชื่อมโยงเนื้อหำของชุมชนและเปิดโอกำส
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตำม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวม 120 ชั่วโมง 
รวมจ�ำนวนชัว่โมงตลอดปีกำรศกึษำเป็น 1,000 ชัว่โมง ทัง้นี ้ จ�ำนวนชัว่โมงของ
แต่ละกลุ่มอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับลักษณะของกำรบูรณำกำรรำยวิชำ และ
ระดับของผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจะเป็นกำรร่วมมือกัน
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมของครูผู้ปกครอง ครูชุมชน รวมถึง
องค์กรต่ำง ๆ ทีส่ำมำรถเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำนักเรยีน ในขณะเดยีวกัน
ก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันท�ำ PLC เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงคุณครูผู้สอน 

ตัวอย่ำงรำยวิชำบูรณำกำร (B) หลักสูตรภูมิสังคมแบบที่ 1
 ในรำยวชิำบรูณำกำรเรือ่ง “Geopark Geo School อย่ำงย่ังยืน” ได้จัด
รำยวชิำบรูณำกำรนีใ้ห้ครอบคลมุทัง้ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเนือ้หำควำมรูข้องหน่วยกำรเรยีนรู้
เป็นหลัก ซึ่งในหน่วยกำรเรียนรู้นี้จะใช้กำรบูรณำกำรตัวชี้วัดในด้ำนเนื้อหำของ
กลุม่สำระวทิยำศำสตร์และสงัคมศกึษำ ประกอบกบัตวัชีว้ดัทีเ่ป็นทกัษะทีจ่�ำเป็นใน
กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น ตัวชีว้ดัในกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย
ซึ่งตัวชี้วัดต่ำง ๆ ทั้งเนื้อหำควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นจะสำมำรถเปลี่ยนแปลง
ไปตำมหัวข้อหน่วยกำรเรียนรู้นั้น ๆ

ตัวอย่ำงค�ำอธิบำยรำยวิชำบูรณำกำร (หลักสูตรภูมิสังคมแบบที่ 1)
 ศึกษำระบบนิเวศ และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมใน Geopark 
จังหวัดสตูล เรียนรู้ประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณ Geopark 
จังหวัดสตูล ควำมเป็นมำของกำรเปลี่ยนแปลงของชั้นหิน ควำมสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรอนุรักษ์สภำพทำงธรณีวิทยำ
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และสิ่งแวดล้อมใน Geopark ให้ยั่งยืน โดยกำรศึกษำจำกเอกสำร และใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรส�ำรวจ เก็บข้อมูลและตัวอย่ำงหลักฐำน 
วิเครำะห์ และอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบทำง
สิ่งแวดล้อม สถำนที่ส�ำคัญต่ำง ๆ ใน Geopark จังหวัดสตูล หวงแหนและเห็น
คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
 มำตรฐำน ว 1.1 ตวัชีว้ดั ป.1/1 ระบช่ืุอพชืและสตัว์ทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณ
ต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
 - สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ Geopark 
 มำตรฐำน ว 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับ
กำรด�ำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อำศัยอยู่
 - สภำพแวดล้อมใน Geopark ที่เหมำะสมกับกำรอยู่อำศัยของสัตว ์
สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
 มำตรฐำน ว 3.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบำยลักษณะภำยนอกของหิน
จำกลักษณะเฉพำะตัวที่สังเกตได้
 -อธิบำยลักษณะภำยนอกของหินในบริเวณพื้นที่ Geopark
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์
 มำตรฐำน ส 4.3 ตวัชีว้ดั ป.1/3 ระบสุิง่ทีต่นรกัและภำคภมูใิจในท้องถิน่ 
 - ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพำะของ Geopark 
 มำตรฐำน ส 4.3 ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสถำนที่ส�ำคัญซ่ึงเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน   
 - สถำนที่ส�ำคัญของ Geopark ที่อยู่ในชุมชน
สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์ 
 มำตรฐำน ส 5.2 ตัวชี้วัด ป.1/3 มีส่วนร่วมในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่บ้ำนและห้องเรียน 
 - บอกกำรดูแลรักษำพื้นที่ Geopark อย่ำงง่ำยหรือในฐำนะเจ้ำบ้ำน
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หลักสูตรภมูิสังคมแบบท่ี 2 
 หลกัสตูรบรูณำกำรในแบบท่ี 2 จะมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนบรูณำกำร
(B) ตำมหัวข้อหลักท่ีก�ำหนดไว้และน�ำเอำรำยวิชำพื้นฐำนตำมกลุ่มสำระตำม
หลกัสตูรแกนกลำงฯ มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน เพือ่ท�ำให้เกดิทกัษะกระบวนกำร
โดยกำรบูรณำกำรจะเน้นกำรใช้มำตรฐำนตัวช้ีวัดท่ีเป็นทักษะกระบวนกำรของ
แต่ละกลุ่มสำระเป็นหลัก เช่น ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์หรือทักษะ
กำรฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำ โดยผู้สอนสำมำรถดึงเอำควำมรู้ หรือภูมิปัญญำ
ต่ำง ๆ ในชมุชน มำประยกุต์ใช้กับกำรสอนทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ ซ่ึงอำจแบ่ง
หน่วยกำรเรียนออกเป็น 4 หน่วยตำมวัตถุประสงค์ เช่น 1) เรื่องใกล้ตัว
2) กำรตั้งค�ำถำม 3) ศึกษำและเก็บข้อมูล และ 4) วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุป 
และประมวลผล รวม 840 ชัว่โมง ในส่วนของรำยวชิำเพิม่เตมิ จดัให้มีกำรเรยีนรู้
แบบโครงงำนฐำนวิจัย (C) เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์จริงของชุมชน 
รวม 40 ชัว่โมง และกิจกรรมพัฒนำผูเ้รยีน รวม 120 ชัว่โมง รวมจ�ำนวนชัว่โมง
ตลอดปีกำรศึกษำเป็น 1,000 ชั่วโมง ท้ังนี้ จ�ำนวนชั่วโมงของแต่ละกลุ่ม
อำจแตกต่ำงกนัขึน้อยูก่บัลกัษณะของกำรบูรณำกำรรำยวชิำและระดบัของผูเ้รยีน
ในส่วนของกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีนจะเป็นกำรร่วมมอืกนัในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
และกิจกรรมของครูผู้ปกครอง ครูชุมชน รวมถึงองค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถเข้ำมำ
มส่ีวนร่วมในกำรพฒันำนกัเรยีน ในขณะเดยีวกัน กเ็ป็นกำรเปิดโอกำสให้ครูผูส้อน
ได้ร่วมกันท�ำ PLC เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงคุณครูผู้สอน 

รำยวิชำบูรณำกำร (B) หลักสูตรภูมิสังคมแบบที่ 2
 ในวิชำบูรณำกำรเรื่อง “Geopark Geo School อย่ำงยั่งยืน” ได้จัด
ให้ครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนกำรและทักษะต่ำง ๆ และตัวชี้วัดที่เป็น
ส่วนของเนือ้หำควำมรู ้ซึง่ในวชิำนีจ้ะประกอบไปด้วยหน่วยกำรเรยีนรู้ตำมทกัษะ
กระบวนกำรเป็นหลัก เช่น เรื่องใกล้ตัว กำรตั้งค�ำถำม ศึกษำและเก็บข้อมูล 
และวิเครำะห์สังเครำะห์ สรุปและประมวลผล โดยน�ำเอำสำระและตัวบ่งชี้ที่เป็น
ทักษะกระบวนกำรจำกกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ศิลปะ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ มำบูรณำกำรกับตัวชี้วัดในด้ำนเนื้อหำควำมรู้ของ
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กลุ่มสำระสังคมศึกษำ โดยสำมำรถปรับตัวชี้วัดของเนื้อหำควำมรู้ให้สอดคล้อง
กับหัวข้อเรื่องที่จะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ตัวอย่ำงรำยวิชำบูรณำกำร (B) หลักสูตรภูมิสังคมแบบที่ 2
 เรยีนรู้กำรใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ในกำรสบืค้นข้อมลูลกัษณะ
ทำงกำยภำพ ระบบนิเวศ ประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติและทำงสังคมของ Geopark ออกแบบกำรส�ำรวจสถำนที่ส�ำคัญ
ใน Geopark ตลอดจนท�ำกำรบนัทกึข้อมลูส�ำคัญทำงวทิยำศำสตร์ และสภำพสังคม
ใน Geopark โดยกระบวนกำรท�ำแผนทีท่ำงสงัคม และกจิกรรมฐำนกำรเรยีนรู้
เพื่อเรียนรู้ควำมส�ำคัญของ Geopark เห็นคุณค่ำและหวงแหนทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องใกล้ตัว
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สำระที่ 5 ประวัติศำสตร์
 มำตรฐำน ส 4.3 ตวัชีว้ดั ป.1/3 ระบสุิง่ทีต่นรกัและภำคภมูใิจในท้องถิน่ 
 - ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพำะของ Geopark
 มำตรฐำน ส 4.3 ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสถำนที่ส�ำคัญซ่ึงเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน   
 - สถำนที่ส�ำคัญของ Geopark ที่อยู่ในชุมชน
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรตั้งค�ำถำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
 มำตรฐำน ท 3.1 ตวัช้ีวดั ป.1/3 พดูแสดงควำมคดิเหน็และควำมรูส้กึ
จำกเรื่องที่ฟังและดู
 มำตรฐำน ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.1/4 พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์
 - ตั้งค�ำถำมในประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับ Geopark 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 ศึกษำและเก็บข้อมูล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สำระที่ 1 จ�ำนวนและพีชคณิต
 มำตรฐำน ค 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/1
บอกจ�ำนวนของส่ิงต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนด อ่ำนและเขียนตวัเลข
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน 100
 - จ�ำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
บริเวณรอบชุมชน และ Geopark 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
สำระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
 มำตรฐำน ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/5
วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำตติำมควำมรูส้กึ
ของตนเอง
 - สิ่งที่พบในพื้นที่ Geopark 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
สำระที่ 5 ควำมปลอดภัยในชีวิต
 มำตรฐำน พ 5.1 ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุสิ่งที่ท�ำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน
โรงเรียน และกำรป้องกัน
 - กำรลงพื้นที่ศึกษำบริเวณชุมชน และ Geopark

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุป และประมวลผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
 มำตรฐำน ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 ตอบค�ำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
 - ที่มำ ควำมส�ำคัญ จุดเด่นของ Geopark 
 มำตรฐำน ท 3.1 ตวัช้ีวดั ป.1/3 พดูแสดงควำมคิดเหน็และควำมรูส้กึ
จำกเรื่องที่ฟังและดู
 - ควำมรู้สึกต่อ Geopark 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
 มำตรฐำน ว 1.1 ตวัชีวั้ด ป.1/1 ระบชุือ่พชืและสตัว์ทีอ่ำศยัอยูบ่รเิวณ
ต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้
 - สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ Geopark 
 มำตรฐำน ว 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับ
กำรด�ำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อำศัยอยู่
 - สภำพแวดล้อมใน Geopark ที่เหมำะสมกับกำรอยู่อำศัยของสัตว์ 

 ในกำรก�ำหนดโครงสร้ำงวิชำบูรณำกำร ไม่ว่ำจะเป็นเนื้อหำ สำระ 
กระบวนกำรท่ีสถำนศึกษำสำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงในกำรบูรณำกำรให้มี
ควำมเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนและค�ำนึงถึงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยอำจก�ำหนดให้นักเรียนในระดับอนุบำลและประถมศึกษำปีที่ 1 
เรียนวชิำบรูณำกำรทีม่กีำรบรูณำกำรเนือ้หำเป็นหลกั ซึง่ในแต่ละหน่วยกำรเรยีนรู้
จะเป็นกำรยกเอำหัวข้อเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นกรอบและสอนโดยกำรแตกควำมรู้
ออกจำกหวัข้อนัน้ ๆ ซึง่เป็นธรรมชำตขิองกำรเรยีนกำรสอนในระดับอนุบำล และ
เมื่อนักเรียนมีพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ที่มำกขึ้น อำจก�ำหนดให้เป็นวิชำบูรณำกำร
ที่เป็นทักษะกระบวนกำร ซึ่งตำมหลักกำรพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ในเด็กนั้นจะ
เริ่มมีพัฒนำกำรในกำรคิดรวบยอดเมื่อเด็กอำยุ 4-7 ปี และเริ่มมีพัฒนำกำร
กำรคิดรวบยอดอย่ำงใช้เหตผุลเชงิรปูธรรมเมือ่เดก็อำย ุ7-12 ปี ดงัน้ัน กำรเรยีน
กำรสอนทีบ่รูณำกำรทักษะกระบวนกำรท่ีไม่ซบัซ้อนมำกนกัจะมคีวำมเหมำะสม
กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะตำมวัย
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ในขณะเดียวกันกำรบูรณำกำรทักษะที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นจะเหมำะสมกับ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 เนื่องจำกตำมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้นั้น
เดก็สำมำรถคดิและให้เหตผุลในเชิงรปูธรรมได้แล้ว และเป็นช่วงท่ีเดก็ก�ำลงัพฒันำ
ควำมคิดอย่ำงมีเหตุผลในเชิงนำมธรรม กิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิชำบูรณำกำรนี้
จะมีส่วนท�ำให้เกิดพัฒนำกำรทำงกำรคิดที่สมบูรณ์ขึ้น 
 ในขณะเดียวกันรำยวิชำพื้นฐำน (A) โรงเรียนอำจก�ำหนดให้จ�ำนวน
ชั่วโมงมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละระดับชั้น โดยในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 
อำจไม่มรีำยวชิำพืน้ฐำน (A) แต่เป็นกำรเรยีนเนือ้หำต่ำง ๆ ผ่ำนรำยวชิำบรูณำกำร
(B) และเพิ่มเติมชั่วโมงของรำยวิชำพื้นฐำนในระดับประถมศึกษำปีที่ 3-4 และ 
5-6 ตำมควำมเข้มข้นของรำยวิชำพื้นฐำนก็สำมำรถท�ำได้เช่นกัน
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บทท่ี 3
แนวทำงกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุ

(Active Learning)

กีรติ ควุสานนท์
สุรศักด์ิ เก้าเอีย้น
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 กำรจัดกำรเรียนรู้เชงิรุก (active learning) เป็นกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู้
ท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิ ได้เรยีนรูจ้ำกกำรคดิจำกกระบวนกำรทีไ่ด้ลงมอื
ปฏบิตั ิผูเ้รียนจะมส่ีวนร่วมและมปีฏสิมัพนัธ์กับกจิกรรมกำรเรยีนรู ้(Bonwell &
Eison, 1991) โดยบทบำทของผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนจำกกำรเป็นผู้รับควำมรู้
มำเป็นผูร่้วมสร้ำงควำมรู ้(Felder & Brent, 1996) ผ่ำนรูปแบบทีม่คีวำมหลำกหลำย
ไม่ว่ำจะเป็น กำรจัดกิจกรรมโดยใช้กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรคำดคะเน
เพื่อหำค�ำตอบ อภิปรำย กรณีศึกษำ ซึ่งกำรปรับรูปแบบของกำรเรียนรู้ที่ท�ำให้
เกิดกำรเรียนรู้แบบ active learning สำมำรถจัดให้เกิดขึ้นได้โดยกำรเลือกใช้
วิธกีำรสอนให้มคีวำมหลำกหลำยร่วมกบักำรใช้เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมกบักำรเรยีนรู้
ของผู้เรียน
 ในบทนี้จะน�ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active learning 
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งแนะน�ำเคร่ืองมือดิจิทัลท่ี
ครสูำมำรถเลอืกใช้ให้เหมำะสมกบักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ของกำรสอนได้

3.1 ขั้นตอนในกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน
 ในกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอนนัน้ประกอบด้วยขัน้ตอนทีห่ลำกหลำย
ขึ้นอยู่กับประเภทหรือลักษณะของขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนที่เลือกใช้ หำกแต่
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีนกำรสอนในลกัษณะใดหรอืมกีำรแบ่งขัน้ตอนต่ำงกนัอย่ำงไร
กจ็ะมีขัน้ตอนหลกั ๆ ทีเ่หมอืนกนั คอื ข้ันน�ำ ขัน้สอน ข้ันสรุป และข้ันประเมินผล
โดยในแต่ละขั้นจะมีจุดมุ่งหมำยท่ีต่ำงกันภำยใต้เนื้อหำในหัวข้อเดียวกัน โดย
แต่ละขั้นมีรำยละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้ 

ขั้นน�ำ ขั้นสอน ขั้นสรปุ
ขั้น

ประเมิน
ผล
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 1. ข้ันน�ำ มจุีดประสงค์เพือ่เตรียมควำมพร้อมของผูเ้รยีน เป็นกำรกระตุน้
ให้ผูเ้รยีนเกดิควำมสนใจหรอืสงสยัในหวัข้อเรือ่งทีก่�ำลงัจะสอนหรอืบอกจดุประสงค์
ของกำรเรียน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรท�ำให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบกำรณ์เดิม
หรือพื้นฐำนควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวไปพร้อม ๆ กับกำรเปิดโอกำสให้ผู้สอนได้
ประเมินผู้เรียนในด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์เดิม เพื่อให้สำมำรถต่อยอด
ควำมรูใ้นขัน้สอนได้อย่ำงรำบรืน่ โดยผูส้อนสำมำรถใช้กจิกรรมเกม ภำพ เร่ืองเล่ำ
กำรตั้งค�ำถำม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในขั้นน�ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม กิจกรรมต่ำง ๆ 
ในขัน้น�ำ ไม่ควรใช้ระยะเวลำมำกเกนิไปจนท�ำให้กิจกรรมในขัน้สอนมีเวลำน้อยลง
และควรค�ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงเนื้อหำจำกขั้นน�ำไปสู่ขั้นสอน 
 2. ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้เรียนได้น�ำควำมรู้เดิมมำต่อยอด 
เชือ่มโยง หรอืประยกุต์ใช้กบักำรเรยีนรูส้ิง่ใหม่ หรือเหตุกำรณ์ใหม่ได้ โดยในข้ันน้ี
จะ น�าเสนอความรู ้ผ่ำนวิธีสอนทีห่ลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น กำรบรรยำย กำรสำธิต
หรือ อุปนัย นิรนัย  หำกเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสำมำรถค้นพบได้ด้วยหลักเหตุผล
หรือสำมำรถค้นพบได้ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ผู้สอนอำจเลือกใช้วิธีกำรสอน 
เช่น กำรทดลอง บทบำทสมมติ โครงงำน โดยผูส้อนจะเป็นผูใ้ห้ค�ำชีแ้นะกับผูเ้รยีน
ทั้งนี้ ผู้สอนจ�ำเป็นต้องเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพื่อให้กระบวนกำร
เรียนรู้ และกำรชี้แนะมีประโยชน์สูงสุดต่อกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ
สิง่ทีส่�ำคญัในขัน้นี ้คอื กำรจดักิจกรรมทีท่�ำให้ตัวผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิได้ ฝึกฝน
เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ ทฤษฎีกับกำรประยุกต์ใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเกิดเป็นประสบกำรณ์ตรงของ
ผู้เรียน โดยอำจเป็นกำรท�ำแบบฝึกหัด หรือลงมือท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งเดี่ยว
และกลุ่ม และขัน้ตอนทีจ่ะขำดไม่ได้ คอื กำรให้ข้อมลูป้อนกลบักบัผูเ้รียน ซึง่เป็น
ส่วนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลำด จุดบกพร่อง หรือแนวทำงที่
สำมำรถปรับปรุง พัฒนำเพิ่มเติม และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
เกิดควำมมั่นใจและภำคภูมิในกำรเรียนรู้และผลงำนของตนเอง 
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 3. ขั้นสรุป จุดประสงค์ของขั้นสรุปนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน และ
สรปุควำมรูท้ีไ่ด้รบัในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน ทัง้นี ้ ยงัเป็นส่วนทีท่�ำให้ผูส้อน
ได้ประเมนิผูเ้รียนถงึควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในเนือ้หำจำกกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน
โดยสำมำรถใช้เทคนิคกำรสรุปควำมรู้ เช่น ผังกรำฟิกในรูปแบบต่ำง ๆ  ซึ่ง
พมิพนัธ์ เดชะคปุต์ (2544) ได้อธบิำยถึงผงักรำฟิกไว้ว่ำเป็นแบบของกำรสือ่สำร
เพือ่ใช้น�ำเสนอข้อมลูหรือควำมรูท่ี้ได้จำกกำรรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจได้ง่ำย
ชัดเจน ซึง่ผังกรำฟิกจะได้มำจำกข้อมลูในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ มำท�ำกำรจดักระท�ำข้อมลู
โดยผู้เรยีนจะต้องอำศัยทกัษะกำรคิดทีห่ลำกหลำย เช่น กำรสงัเกต กำรเปรยีบเทยีบ
กำรแยกแยะ กำรจัดประเภท กำรเรียงล�ำดับ กำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงแบบแผน
จำกนั้นจึงมีกำรเลือกผังกรำฟิก เช่น แผนผังใยแมงมุม แผนผังควำมคิด ฯลฯ 
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่จัดกระท�ำแล้วตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีผู้น�ำเสนอ
ต้องกำร นอกจำกนี ้ผูส้อนสำมำรถใช้ค�ำถำม เพือ่ให้ผูเ้รยีนทบทวนควำมรูท้ีไ่ด้เรยีน
และร่วมกันสรุปเป็นองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำมำรถ
สรุปควำมรู้ได้
 4. ขัน้ประเมนิผล มจีดุมุง่หมำยเพือ่ให้ผูส้อนสำมำรถประเมินกำรเรยีนรู้
ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้หรือไม่ นอกจำกนี้ ยังเป็นขั้นตอนที่ท�ำให้
ผู้สอนสำมำรถสอนเพิ่มเติมหรือซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนหำกพบว่ำผู้เรียนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ และยังเป็นแนวทำงให้ผู้สอนในกำรปรับกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนได้อีกด้วย 

3.2 ส่ือกำรเรยีนกำรสอน
 นอกจำกขัน้ตอนในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และกำรเลอืกวธิกีำรสอน
ที่เหมำะสมแล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบของกำรสอนที่มีควำมส�ำคัญ คือ กำรใช้สื่อ
ในกำรสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวกลำงที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจนขึ้น 
และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น โดยเฉพำะผู้เรียน
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ในระดบัเลก็ จะเกดิแรงจงูใจในกำรร่วมกิจกรรมหรอืรบัฟังเนือ้หำควำมรูม้ำกขึน้
เมือ่มีส่ือประกอบกำรสอน โดยผูส้อนสำมำรถเลอืกใช้สือ่ทีห่ลำกหลำยและเหมำะสม
กับช่วงวัยของผู้เรียนและบริบทเนื้อหำ กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
 สื่อสิ่งพิมพ ์อำจเป็นใบงำน นิตยสำร หนงัสอืพมิพ์ ฯลฯ หำกเป็นสิง่พิมพ์
ที่จัดท�ำขึ้นโดยโรงเรียนหรือชุมชนของผู้เรียนก็จะท�ำให้ผู้เรียนสนใจได้มำกขึ้น
เพรำะเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ำยต่อกำรเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับสถำนกำรณ์ใน
ชุมชนด้วย  
 สือ่บคุคล เป็นบคุคลทีเ่ป็นวทิยำกร ถ่ำยทอดควำมรู้ ทกัษะกำรปฏบิตัิ
ต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน โดยอำจเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองได้
ผลัดเปลี่ยนกันมำแบ่งปันควำมรู้ในชั้นเรียน โดยผู้เรียนจะมีควำมตื่นเต้นเมื่อมี
วิทยำกรท่ีเป็นผู้ปกครองของตนมำร่วมกิจกรรมและสร้ำงควำมภำคภูมิใจและ
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียนและโรงเรียน นอกจำกนี้ ยังสำมำรถ
เชญิครภูมูปัิญญำ ปรำชญ์ชำวบ้ำนในชมุชนมำแบ่งปันควำมรู้ให้กับผูเ้รียน เพือ่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม องค์ควำมรู้ที่มีควำมเฉพำะของชุมชน
 สื่อวัสด ุ ซึ่งเป็นได้ทั้งสื่อที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยตัวของสื่อเอง
เช่น รูปภำพ บัตรค�ำ หรือสื่อที่ผู้สอนประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ง่ำยต่อกำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ ทัง้นี ้ กำรใช้สือ่วัสดคุวรค�ำนงึถงึกำรใช้งำนของผูส้อนและผูเ้รยีน รวมถงึ
ขนำดของสื่อที่เหมำะสมขนำดและบริบทของห้องเรียน
 ส่ือบริบท เป็นสื่อท่ีเกิดข้ึนในสภำพแวดล้อม ซึ่งผู้สอนสำมำรถใช้
สภำพแวดล้อมในโรงเรยีน เช่น พ้ืนทีบ่รเิวณโรงเรยีน พชืพรรณต่ำง ๆ ในสนำม
หรือสวนของโรงเรียน นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้สื่อบริบทที่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ที่อยู่ในชุมชน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้ผู้เรียนได้เข้ำใจทั้งเนื้อหำและ
บริบทชุมชนของตนเองไปพร้อมกับกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้เรียนกับ
ชุมชนให้มีควำมหวงแหนทรัพยำกรและชุมชนของตนเอง
 ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเครื่องมือที่เปิดกำรเรียนรู้ให้กว้ำงขึ้น
และสำมำรถสร้ำงสีสัน ดึงดูดให้เกิดควำมสนใจในกำรเรียน เกิดควำมสนุกสนำน
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เพลดิเพลนิกับกำรเรยีนรู้ รวมถงึสำมำรถเป็นเคร่ืองมอืในกำรใช้ประกอบในวธิสีอน
ต่ำง ๆ ได้อีกด้วย 

3.3 จดุเด่นและข้อจ�ำกัดของวธีิกำรสอน 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพนั้น วิธีสอนและเทคนิค
กำรสอนเป็นหน่ึงในเรื่องส�ำคัญท่ีจะท�ำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
บรรลุวัตถุประสงค์และน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจเนื้อหำควำมรู้ กำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ
จนกระทัง่เกดิเป็นสมรรถนะของผูเ้รยีน วธิสีอนมด้ีวยกนัหลำกหลำยวธิ ีแต่ละวิธี
มทีัง้ข้อดแีละข้อจ�ำกดั เพยีงแต่ผูส้อนมคีวำมจ�ำเป็นจะต้องเข้ำใจข้อดแีละข้อจ�ำกัด
ของวิธสีอนควบคู่ไปกบัควำมเข้ำใจในธรรมชำตขิองวชิำ วัตถปุระสงค์ของกิจกรรม
บริบทห้องเรียน และระดับพัฒนำกำรตำมวัยของผู้เรียน ก็จะท�ำให้วิธีกำรสอน
ทีเ่ลอืกมำใช้สำมำรถส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ลงมอืคดิ ลงมอืท�ำ และได้เรยีนรู้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้ ดังนี้
 1. กำรบรรยำย วิธีสอนนี้เป็นวิธีที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีควำมคุ้นเคย
ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำรบรรยำยเป็นกำรเล่ำ อธิบำย ไม่ว่ำจะเป็นเนือ้หำ
ประสบกำรณ์ให้กับผูเ้รยีน โดยกำรบรรยำย มข้ีอดคืีอ เหมำะกับกำรเรยีนกำรสอน
ที่มีเนื้อหำค่อนข้ำงมำก ผู้เรียนมีจ�ำนวนมำก ใช้เวลำค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับ
จ�ำนวนเนื้อหำที่สำมำรถส่งถึงผู้เรียนได้ แต่ข้อจ�ำกัดของกำรบรรยำย คือ ผู้เรียน
จะมบีทบำทในกำรเรยีนน้อย เนือ่งจำกบทบำทเป็นเพียงผูฟั้ง และกำรจะท�ำให้
กำรบรรยำยน่ำสนใจต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดของผู้สอน 
 2. กำรสำธิต กำรแสดงหรือท�ำสิ่งที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียน
มีบทบำทในกำรสังเกต ซักถำม อภิปรำย สรุปกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรสังเกต
กำรสำธิต  ข้อดีของกำรใช้วิธีกำรสำธิต คือ ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำก
กำรได้สังเกต วิธีนี้สำมำรถใช้สอนผู้เรียนได้เป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังใช้
ค่ำใช้จ่ำยไม่มำกเนื่องจำกใช้อุปกรณ์ส�ำหรับกำรทดลองเพียงชุดเดียว แต่ใน
กำรใช้กำรสำธิตผู้เรียนจะมีส่วนร่วมหรือบทบำทค่อนข้ำงน้อย เพรำะเป็นเพียง
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ผู้สังเกต รวมถึงหำกมีผู้เรียนจ�ำนวนมำกจะท�ำให้ผู้เรียนเห็นกำรสำธิตไม่ชัดเจน
และในขณะเดียวกัน ผู้สอนก็จะเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่สำธิตได้
ไม่ชัดเจนเช่นกัน  
 3. กำรทดลอง วิธีนี้เป็นวิธีท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยได้
ลงมอืทดลองตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดปัญหำและสมมติฐำน 
รวบรวมข้อมลู วเิครำะห์ สรุป และอภิปรำยผล วธินีีผู้เ้รียนจะได้รับประสบกำรณ์ตรง
ซึ่งจะเป็นวิธีที่ท�ำให้ผู้เรียนสำมำรถจดจ�ำกระบวนกำรและกำรเรียนรู้ได้นำน 
แต่วธีินีเ้ป็นวธีิทีใ่ช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงมำก เน่ืองจำกผู้เรยีนจะท�ำกำรทดลอง
และผ่ำนกระบวนกำรทัง้หมด รวมถงึผู้สอนจ�ำเป็นต้องมคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำและกระบวนกำรอย่ำงถ่องแท้
 4. กำรสอนโดยใช้กำรนิรนัย เป็นหนึ่งวิธีกำรสอนที่มีควำมเหมำะสม
ในกำรท�ำให้ผู้เรยีนมคีวำมเข้ำใจในทฤษฎ ี หลกักำร ประกอบกบักำรให้ตวัอย่ำง
ในกำรใช้ทฤษฎีดังกล่ำว จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนกำรใช้
ทฤษฎดีงักล่ำวกบัสถำนกำรณ์ใหม่ ในกำรใช้วธิสีอนนีผู้ส้อนต้องเตรยีมตวัอย่ำง
ของสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และข้อควรระวังของกำรใช้วิธีนี้ คือ ผู้เรียนที่
เรยีนรูช้้ำอำจตำมเพือ่นร่วมชัน้ไม่ทนั ในทำงกลบักัน กำรสอนโดยใช้กำรอปุนยั
จะเป็นกำรน�ำเอำตวัอย่ำง ข้อมลู หรอืหลกักำรต่ำง ๆ มำน�ำเสนอ เพ่ือให้ผูเ้รยีน
ได้วิเครำะห์และสรุปออกมำเป็นหลักกำรที่แฝงอยู่ เพื่อน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
อื่น ๆ วิธีนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหำควำมรู้และพัฒนำกระบวนกำรคิดไป
พร้อม ๆ กัน แต่ต้องอำศัยตัวอย่ำงที่ดีและชัดเจนประกอบกำรเรียนกำรสอน 
ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องใช้เทคนิคในกำรถำมเพื่อให้ได้ข้อสรุปจึงท�ำให้ใช้เวลำใน
กำรเรียนรู้มำกกว่ำกำรนิรนัย 
 5. กำรอภิปรำย เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ใน
ประเด็นทีก่�ำหนดให้ผูเ้รยีน และสรปุผลออกมำเป็นข้อสรปุของกลุม่ โดยสำมำรถ
ท�ำได้ทั้งกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย และอภิปรำยร่วมกันทั้งชั้นเรียน กำรใช้วิธีกำรนี้
จะเป็นกำรท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูลที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพันธ์
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ทำงสังคมของผู้เรียน แต่เป็นวิธีที่ใช้เวลำมำก หำกต้องจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย
จ�ำเป็นต้องมบีริเวณให้กว้ำงพอกบักำรจดักลุม่ย่อย และผู้เรยีนจ�ำเป็นต้องปฏิบตัิ
ตำมบทบำทหน้ำท่ีเพือ่ให้ได้มำซึง่ผลของกำรอภปิรำย ข้อควรระวงัของกำรใช้วธินีี้
คือ หำกเป็นกลุ่มใหญ่ อำจท�ำให้ผู้เรียนบำงคนไม่ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น 
และกำรก�ำหนดหัวข้อในกำรอภิปรำยต้องไม่แคบหรือไม่กว้ำงจนเกินไป รวมถึง
ผูเ้รียนจ�ำเป็นต้องมพีืน้ควำมรูห้รอืประสบกำรณ์ในระดบัหนึง่จงึจะท�ำให้กำรอภปิรำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. บทบำทสมมติ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้สวมบทบำทใน
สถำนกำรณ์ที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง และได้แสดงออกถึงควำมรู้สึกนึกคิด
บนพื้นฐำนของบทบำทที่ได้รับมอบมำย โดยจุดเด่นของวิธีนี้ คือ สำมำรถท�ำให้
ผู้เรียนเข้ำใจควำมรู้สึกพฤติกรรมของผู้อื่น (บทบำทที่ถูกสมมติ) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแนวทำงที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมและพัฒนำ
กำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมมำกแต่
ในขณะเดยีวกันก็เป็นวธิสีอนท่ีใช้เวลำค่อนข้ำงมำกและต้องมกีำรเตรยีมกำรสอน
อย่ำงรัดกุม 
 7. สถำนกำรณ์จ�ำลอง เป็นกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ขึ้นและให้ผู้เรียน
ได้มีบทบำทในสถำนกำรณ์ มปีฏิสมัพนัธ์กับสิง่ต่ำง ๆ เพ่ือสะท้อนควำมเป็นจริง
วธิกีำรสอนน้ีเป็นวธีิท่ีท�ำให้ผูเ้รยีนเกดิควำมเข้ำใจในเรือ่งท่ีมีควำมซบัซ้อนเพรำะ
ได้เห็นและรบัรู้ด้วยตวัเอง และยงัเป็นกำรฝึกทกัษะกำรสือ่สำร กำรคดิแก้ปัญหำ
และตัดสินใจ แต่เป็นวิธีที่ใช้เวลำและกำรเตรียมกำรค่อนข้ำงมำกซึ่งผู้สอนต้อง
มคีวำมสำมำรถในกำรน�ำอภิปรำยหลงัจำกกจิกรรมจบลง เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้แก่น
และควำมรู้ในหัวข้อดังกล่ำว 
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3.4 กำรใชเ้ครื่องมือดิจทัิลในกำรจดักำรศึกษำ
 ปัจจบัุนน้ีกำรจดักำรเรยีนรูใ้นยคุดจิิทลัมเีครือ่งมอืหลำกหลำยท่ีสำมำรถ
น�ำมำใช้เพือ่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัครใูนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
กำรใช้เครื่องมือดิจิทัลในปัจจุบันมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำในอดีตเนื่องจำก
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น เครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำมำรถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เกณฑ์กำรจ�ำแนก ประเภทของเครื่องมือดิจทัิล

1. แพลทฟอร์ม 1.1 แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ (web application)
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดให้
บริกำรในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถใช้
บริกำรผ่ำน Web Browser ได้ทั้งจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และ smartphone โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
ใด ๆ เพิ่มเติม 
1.2 แอปพลิเคชันบนมือถือ (mobile application)
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร
เฉพำะบน smartphone เท่ำนั้น ซึ่งผู้ใช้งำนจะต้องติดตั้ง
โปรแกรมนั้นบน smartphone ก่อนใช้งำน

2. วัตถุประสงค์ของ
กำรใช้งำนเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้

2.1 แอปพลิเคชันส�ำหรับกำรจัดกำรชั้นเรียน
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน ซึ่งมี
ควำมสำมำรถหลำกหลำย ทั้งกำรลงทะเบียนผู้เรียนเข้ำสู่
ห้องเรียน กำรบันทึกคะแนนหรือผลกำรวัดและประเมินผล
กำรบันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน พร้อมทั้ง
โมดูลเสริมที่ครูสำมำรถใช้ในกำรจัดกำรชั้นเรียนได้ เช่น 
ระบบกำรสุ่ม กำรจับเวลำ กำรจัดกลุ่มผู้เรียน
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เกณฑ์กำรจ�ำแนก ประเภทของเครื่องมือดิจทัิล

2.2 แอปพลิเคชันส�ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนในลักษณะดิจิทัล 
บันทึกควำมคิดหรือเรื่องรำวต่ำง ๆ ตลอดจนมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้งำนเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิกใน
ชั้นเรียนด้วย
2.3 แอปพลิเคชันส�ำหรับกำรวัดและประเมินผล
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ออกแบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
ด้วยวิธีต่ำง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู ่ในรูปของแบบสอบ หรือ
แบบสอบถำม

3. ประเภทของ
กิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 แอปพลเิคชันส�ำหรับสร้ำงเครือ่งมอืกำรวดัและประเมนิผล
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ออกแบบแบบทดสอบรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ค�ำถำมปลำยเปิด รำยกำรตรวจสอบ
3.2 แอปพลิเคชันส�ำหรับกำรน�ำเสนอ
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ออกแบบกำรน�ำเสนอเพื่อใช้เป็นสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
3.3 แอปพลิเคชันส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 หมำยถึงระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นพืน้ท่ีอภิปรำย แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
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 ครสูำมำรถประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือแอปพลเิคชันต่ำง ๆ ทีม่ใีห้บรกิำร
ทัว่ไปในโลกอนิเทอร์เนต็ในกำรจดักำรเรยีนรู้ของตนเองอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไร
ก็ตำม ในบทนี้จะขอน�ำเสนอแอปพลิเคชันน่ำสนใจพร้อมแนวทำงกำรน�ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูแต่ละขั้นได้ ทั้งนี้ บำงแอปพลิเคชันให้บริกำรโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ในขณะที่บำงแอปพลิเคชันจะจ�ำกัดกำรใช้งำนโดยผู้ใช้บริกำร
สำมำรถใช้งำนได้บำงคุณลักษณะ (function) ของโปรแกรมเท่ำนั้น หรืออำจมี
ระยะเวลำกำรทดลองใช้ ซึง่หำกครพูงึพอใจในกำรใช้งำนแบบเตม็รปูแบบจะต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำยตำมอัตรำท่ีก�ำหนด กำรน�ำเสนอรำยละเอียดของแอปพลิเคชัน
จะใช้สัญลักษณ์ประกอบกำรน�ำเสนอดังนี้

สัญลักษณ์ท่ีใช้

หมำยถึง ผู้ใช้งำนต้องใช้ smartphone / iPad / tablet

หมำยถึง ผู้ใช้งำนต้องสำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็ได้

หมำยถึง ผู้ใช้งำนต้องเข้ำถงึแอปพลเิคชนัผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล
หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หมำยถึง ผู้ใช้งำนต้องใช้กำรฉำยภำพผ่ำนกำรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หมำยถึง ผู้ใช้งำนไม่จ�ำเป็นต้องมี smartphone / iPad / tablet
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หมำยถึง ผู้ใช้งำนไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำถึงเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็

หมำยถึง ผูใ้ช้งำนไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำถงึแอปพลิเคชนัผ่ำนทำงคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หมำยถึง กำรใช้งำนแอปพลิเคชันมีจ�ำกัด กำรใช้งำนเต็มรูปแบบต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำย

หมำยถึง ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนแอปพลิเคชันได้เต็มรูปแบบหรือใช้งำน
ในระดบัทีใ่ช้ในชัน้เรยีนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

หมำยถึง ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบได้
ระดับหน่ึง หรือระยะเวลำหนึ่ง หำกต้องกำรใช้งำนเต็มรูปแบบโดย
ไม่มีกำรจ�ำกัดคุณสมบัติต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
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Kahoot แนวทำงในกำรน�ำไปใช้

ลักษณะส�ำคัญ
- เป็นโปรแกรมทีส่ำมำรถใช้จดัท�ำข้อค�ำถำม
แบบ 4 ตัวเลือก 
- สำมำรถใช้จัดท�ำแบบส�ำรวจก็ได้ 
- Kahoot ช่วยให้ผูเ้รยีนสนกุกบักำรแข่งขนักนั
ตอบค�ำถำม ซึ่งผู้เรียนจะต้องตอบค�ำถำม
ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ผู้เรียนที่ตอบ
ค�ำถำมได้ถกูต้องและเร็วทีส่ดุจะได้คะแนน
สูงสุดในข้อนั้น ๆ 
- Kahoot ยังมีเสียงดนตรีเร้ำใจผู้เรียน
ชวนให้อยำกแข่งขนัระหว่ำงท�ำแบบทดสอบ
ออนไลน์ร่วมกันทั้งชั้นเรียนอีกด้วย

กำรใช้งำน
- ส�ำหรับครู: สร้ำง Kahoot ที่
www.kahoot.com
- ส�ำหรับนักเรียน: เล่น Kahoot ที่ 
www.kahoot.it

เครื่องมือ
ครู
       
  
นักเรียน
   

ค่ำใช้จ่ำย

ขั้นน�ำ:
ครูสำมำรถใช้ Kahoot ในกำรตั้งค�ำถำม 
เพื่อน�ำเข้ำสู่บทเรียนในคำบนั้น ๆ ได้ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหำที่ก�ำลังจะ
ได้เรียนในคำบนั้น

ขั้นสอน และขั้นสรุป:
ครูสำมำรถใช้ Kahoot ในกำรตรวจสอบ
ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ว่ำเข้ำใจเนื้อหำที่เรียน
หรือไม่ โดยอำจสร้ำงเกมตอบค�ำถำม และ
ใช้ถำมผูเ้รียนเป็นระยะ จนหมดทุกข้อค�ำถำม
ซึ่งครูสำมำรถสอนทบทวนเนื้อหำที่มีผู้เรียน
ส่วนใหญ่เข้ำใจคลำดเคลื่อนซึ่งทรำบจำก
กำรตอบค�ำถำมข้อนั้น ๆ ได้

ขั้นประเมิน:
ครูสำมำรถตรวจสอบควำมเข้ำใจของผู้เรียน
โดยน�ำเสนอผ่ำนข้อสอบ ทั้งนี้ ไม่ควรใช้กับ
กำรประเมินผู้เรียนรำยบุคคล แต่สำมำรถให้
ประเมินภำพรวมของทัง้ช้ันเรยีน เพือ่ตรวจสอบ
ประเด็นที่ควรเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนก่อนจบ
คำบเรียน
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Mentimeter แนวทำงในกำรน�ำไปใช้

ลักษณะส�ำคัญ
- เป็นโปรแกรมที่สำมำรถใช้จัดท�ำ
แบบส�ำรวจด้วยมำตรรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
Rating Scale / Word Cloud / ค�ำถำม
ปลำยเปิด ฯลฯ
- สำมำรถใช้จัดท�ำแบบทดสอบได้
- สำมำรถควบคุมกำรน�ำเสนอข้อค�ำถำม
แต่ละข้อได้เหมือนกำรน�ำเสนอด้วย 
PowerPoint
- สำมำรถแสดงผลกำรตอบแบบ
realtime ได้ 
- แต่ละกำรน�ำเสนอจะมีรหัส (code) 
เพื่อใช้แจ้งกับผู้เรียนในกำรเข้ำเล่น
Mentimeter

กำรใช้งำน
- ส�ำหรับครู: สร้ำง Mentimeter ได้ที่ 
www.mentimeter.com
- ส�ำหรับนักเรียน: เล่น Mentimeter ที่ 
www.menti.com โดยใส่ code ที่ครู
แจ้งไว้

เครื่องมือ
ครู
       
  
นักเรียน
   

ค่ำใช้จ่ำย

ขั้นน�ำ:
ครูสำมำรถใช้ Mentimeter ส�ำรวจ
ควำมคิดเห็น หรือทดสอบควำมรู้เบื้องต้น 
ก่อนเข้ำสู่บทเรียน

ขั้นสอน และขั้นสรุป:
ครูสำมำรถใช้ Mentimeter สอบถำม
ควำมคิดเห็นของนักเรียนระหว่ำงกำรสอนได้
หรือใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
กำรเรยีนรู ้เพือ่ให้นกัเรยีนได้เปลีย่นบรรยำกำศ
มำเป็นกำรท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน

ขั้นประเมิน:
ครูสำมำรถตรวจสอบควำมเข้ำใจของผู้เรียน
โดยน�ำเสนอผ่ำนข้อค�ำถำมท่ีเป็นแบบทดสอบ
หรอืให้ประเมินตนเองโดยใช้มำตรประเมนิค่ำ
(rating scale) หรือ ให้นักเรียนสรุปเป็น
ค�ำส�ำคัญและน�ำเสนอด้วย Word Cloud 
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Socrative แนวทำงในกำรน�ำไปใช้

ลักษณะส�ำคัญ
- เป็นโปรแกรมที่เหมำะกับกำรสร้ำง
แบบทดสอบออนไลน์ เพือ่ใช้ในกำรประเมนิ
ผู้เรียน
- ครูสำมำรถสร้ำงแบบทดสอบได้หลำย
รูปแบบ
- สำมำรถควบคุมกำรน�ำเสนอแบบทดสอบ
แต่ละข้อได้ จึงสำมำรถใช้ท�ำ speed 
test ได้ 

กำรใช้งำน
- ส�ำหรับครูและนักเรียนสำมำรถ login 
เพื่อใช้งำนตำมบทบำทของตนเองได้ที่  
https://socrative.com/

เครื่องมือ
ครู
       
  
นักเรียน
   

ค่ำใช้จ่ำย
 

ขั้นน�ำ:
ครูสำมำรถใช้ Socrative ในกำรประเมิน
ควำมรู้เบื้องต้นของผู้เรียน รวมถึงใช้ใน
กำรถำมผู้เรียนเพื่อน�ำเข้ำสู่บทเรียนได้

ขั้นสอน และขั้นสรุป:
ครูสำมำรถใช้ Socrative ประกอบเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยำกำศด้วยกำรท�ำ
กิจกรรมในชั้นเรียน

ขั้นประเมิน:
Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่เหมำะกับ
กำรใช้ท�ำแบบทดสอบอยู่แล้ว ซึ่งครูสำมำรถ
ออกแบบกำรใช้งำนเพื่อจัดกำรทดสอบ
ได้หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรสอบรำยบุคคล 
กำรทดสอบรำยชั้นเรียน และ speed test
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Padlet แนวทำงในกำรน�ำไปใช้

ลักษณะส�ำคัญ
- เป็นโปรแกรมที่เหมำะส�ำหรับใช้เป็น
พื้นที่เปิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ท�ำกิจกรรมได้
- สำมำรถใช้เป็นพื้นที่ในกำรเก็บรวบรวม
งำนหรือจัดเป็นพื้นที่แสดงผลงำนได้
- นักเรียนสำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับกับ
งำนของเพื่อนได้
- เมื่อครูสร้ำง Padlet แล้ว จะได้รับ 
URL link ส�ำหรับแจ้งนักเรียนให้เข้ำไป
ใช้งำน

กำรใช้งำน
- ส�ำหรับครู: สร้ำง Padlet ได้ที่
www.padlet.com
- ส�ำหรับนักเรียน: เข้ำใช้งำนตำม URL 
link ที่ได้รับจำกครู

เครื่องมือ
ครู
       
  
นักเรียน
   

ค่ำใช้จ่ำย

ขั้นน�ำ:
ครูสำมำรถใช้ Padlet ในกำรเตรียมเนื้อหำ 
ภำพ หรือสื่อต่ำง ๆ เพื่อโยงเข้ำสู่เรื่องที่ก�ำลัง
จะเรียน เป็นกำรกระตุ้นควำมสนใจของ
ผู้เรียน

ขั้นสอน และขั้นสรุป:
ครูสำมำรถใช้ Padlet ในกำรจัดกิจกรรม
ได้หลำกหลำย โดยเฉพำะกิจกรรมที่ต้อง
มกีำรแลกเปล่ียนเรยีนรู ้เช่น กจิกรรม Jigsaw
กำรอภิปรำย จัดนิทรรศกำร เป็นต้น โดย
อำจใช้เป็นพื้นที่ในกำรอภิปรำย และแสดง
ควำมคิดเห็นได้

ขั้นประเมิน:
Padlet ช่วยในกำรเก็บรวบรวมผลงำนของ
นักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภำพ 
เสียง และคลิปวิดีโอ ซึ่งครูสำมำรถน�ำไปใช้
ประกอบกำรประเมินผลของนักเรียนได้ โดย
ครูและเพื่อนสำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับกับ
งำนชิ้นนั้นได้
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Plickers แนวทำงในกำรน�ำไปใช้
ลักษณะส�ำคัญ
- เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้ำงแบบทดสอบ หรือ
แบบส�ำรวจแบบ 4 ตัวเลือก
- ครูต้องเตรียมชุดค�ำถำมไว้ล่วงหน้ำ
- ครูต้องจดัท�ำ answer card ซึง่เป็นกระดำษ
QR code ส�ำหรับให้นักเรียนใช้ตอบค�ำถำม
- ครเูป็นผูใ้ช้เทคโนโลยคีวบคมุกิจกรรมทัง้หมด
นักเรียนใช้เพยีงกระดำษทีจั่ดท�ำไว้เป็น answer
card เท่ำนั้น ไม่ต้องใช้ smartphone หรือ 
อินเทอร์เน็ต

กำรใช้งำน
- ส�ำหรับครู: สมัครและสร้ำง Plickers ได้ที่ 
https://get.plickers.com/
- ครูต้องฉำยข้อค�ำถำมผ่ำนเคร่ืองฉำยทีเ่ช่ือมต่อ
กบัคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ซึง่เชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต
ได้ จำกนัน้ใช้โทรศพัท์ smartphone ทีต่ดิต้ัง
แอปพลิเคชันแล้ว เลือกกำรทดสอบและ
เชือ่มต่อให้ตรงกบัในระบบคอมพวิเตอร์ แล้วใช้
ควบคุมกำรเปลีย่นข้อค�ำถำม
- เมือ่ฉำยข้อค�ำถำมขึน้จอแล้ว ครูให้นกัเรยีน
เลือกค�ำตอบและยก answer card ของ
ตนเองโดยยกด้ำนที่เป็นตัวเลือกที่ต้องกำร
ตอบขึน้ จำกนัน้ครใูช้ smartphone ท่ีเชือ่มต่อ
ระบบแล้วสแกนค�ำตอบของผู้เรียน หำก 
answer card ใดที่ถูกสแกนแล้ว ระบบจะ
แสดงไว้บนจอที่ฉำยให้ทรำบ

เครื่องมือ
ครู
       
  
นักเรียน
   

ค่ำใช้จ่ำย

ขั้นน�ำ:
ครูสำมำรถใช้ Plickers จัดกิจกรรมทดสอบ
ควำมรู้เบื้องต้นของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้ำสู่
เนื้อหำที่เรียนในคำบได้

ขั้นสอน และขั้นสรุป:
ครูสำมำรถใช้ Plickers สร้ำงข้อค�ำถำมเพื่อใช้
ตรวจสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ก�ำลัง
เรียนเป็นระยะ ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนจะได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องจนจบคำบ
หรือจัดเป็นเกมแข่งขันแบบทีม เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่สนุกสนำนได้

ขั้นประเมิน:
กำรใช้ Plickers มีวัตถุประสงค์หลักคือใช้เพื่อ
กำรประเมนิผูเ้รยีนอยูแ่ล้ว ซึง่สำมำรถใช้ประเมนิ
ผู้เรียนรำยบุคคลได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็น
กำรทดสอบรำยบุคคลครูควรควบคุมชั้นเรียน
ไม่ให้นักเรียนสำมำรถพูดคุยปรึกษำกันได้ แต่ก็
จะท�ำให้บรรยำกำศแตกต่ำงจำกกำรประเมิน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนจะรู้สึกสนุกกับกำรตอบค�ำถำม
ด้วยกำรยกแผ่น answer card เพื่อตอบ
ค�ำถำมร่วมกับเพื่อน ๆ
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3.5 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรยีนรู้
 แม้ว่ำหลกักำรพ้ืนฐำนในกำรจดักำรศกึษำในยคุศตรวรรษที ่21 จะไม่ได้
แตกต่ำงไปจำกหลกักำรจดักำรศึกษำในอดีต แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบันท�ำให้ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทีเ่คยตดิอยูก่บัข้อจ�ำกดัด้ำนระยะทำงและเวลำสำมำรถเป็นไปได้จรงิในยุคปัจจบุนั
อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงรอยต่อของยคุสมยัท่ีก�ำลงัเปล่ียนไป ท�ำให้ครแูละนกัเรยีน
ต้องพยำยำมพฒันำตนเองให้ก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลงเพ่ือให้สำมำรถประยกุต์ใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ และเครื่องมือที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล
ในกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ในบทนี้ได้น�ำเสนอแนวคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกซึ่งเป็นแนวคิดที่
อิงบนฐำนของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย
ตนเอง กำรออกแบบกระบวนกำรจดักำรเรยีนรูอ้ำจต้องตอบค�ำถำมน�ำควำมคดิ
3 ข้อ เพ่ือน�ำไปสูก่ำรก�ำหนดกจิกรรมกำรเรยีนรูเ้ชงิรุกทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
กำรเรียนรู้ คือ
 1. กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกที่ก�ำลังจะน�ำไปใช้ จะออกแบบให้อยู่ใน 
ขั้นใด ของกำรสอน
 ตัวอย่ำงค�ำตอบ: ขั้นน�ำ / ขั้นสอน / ขั้นสรุป / ขั้นประเมิน
 (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 3.1)
 2. กิจกรรมที่น่ำจะเหมำะสมกับขั้นสอนในค�ำถำมที่ 1 เป็นกิจกรรม
รูปแบบใด
 ตัวอย่ำงค�ำตอบ: กำรอภิปรำย / กำรสำธิต / บทบำทสมมติ ฯลฯ
 (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 3.3)
 3. กิจกรรมในรูปแบบตำมค�ำถำมที่ 2 สำมำรถใช้เคร่ืองมือดิจิทัล 
(Application) ใดได้บ้ำง
 ตัวอย่ำงค�ำตอบ: Plickers / Padlet / Kahoot ฯลฯ
 (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 3.4)
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ตัวอย่ำงกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรยีนรู:้ ตำรำงธำตุ

ก�ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรม
ขั้นเตรียมกำรสอน
 1. เตรยีมเนือ้หำเกีย่วกบัตวัอย่ำงธำตกุลุม่ต่ำง ๆ ประกอบด้วย ธำตุโลหะ
ธำตุอโลหะ ธำตุกึ่งโลหะ ธำตุแทรนซิชัน และก๊ำซเฉื่อย
 2. จัดท�ำเนื้อหำไว้ใน Padlet A ในลักษณะใบควำมรู้แยกเป็นโพสละ 
1 ประเภทของกลุ่มธำตุ
 3. จดัเตรยีม Padlet B ส�ำหรบัใช้เป็นพืน้ท่ีสรปุผลกำรท�ำกจิกรรมกลุม่
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. จดัท�ำคปูอง URL link และ QR code ของ Padlet ทัง้ 2 รำยกำร
 5. จัดท�ำแบบทดสอบจ�ำนวน 10 ข้อ ด้วย Plickers พร้อมทั้งจัดท�ำ 
answer card
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ขั้นสอน
 1. แบ่งกลุม่นักเรียนในห้องเรียนทัง้หมด 30 คน โดยใช้เกม “ลมเพ ลมพดั”
แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (ส�ำคัญที่จ�ำนวนคนในกลุ่มต้อง
เท่ำกับใบควำมรู้ที่โพสไว้ใน Padlet ซึ่งก�ำหนดตำมกลุ่มธำตุทั้งหมด 5 กลุ่ม) 
จำกนั้นให้ระบุชื่อกลุ่ม (สมมติว่ำเป็น A B C D E และ F)
 2. ให้นกัเรียนยนืหรอืน่ังเป็นวงกลมแล้วนบั 1 – 5 เพือ่ก�ำหนดหมำยเลข
ให้กับทุกคนในกลุ่ม แล้วก�ำชับให้นักเรียนจ�ำเลขของตนเองไว้
 3. ให้นกัเรียนกระจำยกลุม่ด้วยกำรให้คนท่ีนบัเลขเดียวกนัมำอยู่รวมกนั
จะแยกได้ทั้งหมด 5 กลุ่มตำมตัวเลขที่นับ
 4. แจกคปูอง QR code ของ Padlet A และ B ให้กบันกัเรยีนแต่ละกลุม่
เพือ่เข้ำไปศึกษำใบงำนทีเ่ตรยีมไว้ใน Padlet A และให้เวลำ 30 นำท ีเพือ่ช่วยกัน
ค้นคว้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของธำตุกลุ่มนั้นพร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่เรียนรู้
ใน Padlet B ในโพสของกลุ่มเดิมของตนเอง โดยให้กลุ่มที่นับเลขแต่ละตัวเลข
ศึกษำใบควำมรู้ที่เป็นตัวอย่ำงธำตุแต่ละกลุ่มต่อไปนี้
 4.1 กลุ่มที่นับเลข 1 อ่ำนใบควำมรู้ของกลุ่มธำตุโลหะ
 4.2 กลุ่มที่นับเลข 2 อ่ำนใบควำมรู้ของกลุ่มธำตุอโลหะ
 4.3 กลุ่มที่นับเลข 3 อ่ำนใบควำมรู้ของกลุ่มธำตุกึ่งโลหะ
 4.4 กลุ่มที่นับเลข 4 อ่ำนใบควำมรู้ของกลุ่มธำตุแทรนซิชัน
 4.5 กลุ่มที่นับเลข 5 อ่ำนใบควำมรู้ของกลุ่มก๊ำซเฉื่อย
 5. เม่ือครบเวลำตำมท่ีก�ำหนดให้นักเรียนกลับไปรวมตัวตำมกลุ่มเดิม
ที่แบ่งไว้ตอนแรก และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่แต่ละคนได้ไปเรียนรู้มำเมื่อ
ตอนแยกกลุ่มศึกษำ โดยนักเรียนสำมำรถกลับเข้ำไปอ่ำนทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้
ใน Padlet B โดยให้เวลำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมำณ 20 นำที
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ขั้นสรุป
 เมือ่ครบเวลำตำมทีก่�ำหนดในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ล้ว ครดู�ำเนนิกำร
สรปุเนือ้หำทัง้หมดก่อนจะเข้ำสูช่่วงประเมนิผลต่อไป โดยจะกล่ำวถึงคณุสมบติั
และลักษณะของธำตุในแต่ละกลุ่ม และน�ำประเด็นน่ำสนใจที่นักเรียนบันทึกไว้
จำกกำรค้นคว้ำด้วยตนเองใน Padlet B มำอภิปรำยรวมในชั้นเรียนร่วมกัน

ขั้นประเมินผล
 ครูแจก answer card ให้กับนักเรียนทุกคน แล้วอธิบำยวิธีกำรใช้  
Plickers จำกนั้นจึงด�ำเนินกำรทดสอบควำมรู้จำกที่เรียนในกิจกรรม Jigsaw 
พร้อมทั้งอธิบำยเพิ่มเติมเมื่อมีผู้ตอบผิด 

 จำกตัวอย่ำงกำรก�ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกข้ำงต้น ก�ำหนดขึ้น
ภำยใต้ข้อตกลงเบือ้งต้นว่ำทัง้ครแูละนกัเรยีนมคีวำมพร้อมทัง้ด้ำนทกัษะกำรใช้
อุปกรณ์กำรสื่อสำร และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็นในกำรจัดกิจกรรม
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กำรก�ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก นอกจำกจะใช้
ค�ำถำมน�ำควำมคิดทั้ง 3 ข้อแล้ว ครูควรพิจำรณำควำมพร้อมและสภำพบริบท
แวดล้อมก่อนว่ำสถำนกำรณ์เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมและกำรใช้เคร่ืองมือดิจิทัล
ที่ออกแบบไว้หรือไม่ ทั้งนี้ จำกที่ผู้เขียนรับทรำบข้อมูลจำกกำรท�ำวิจัยพบว่ำ 
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้นักเรียนน�ำ smartphone หรืออุปกรณ์ IT
มำใช้งำนในโรงเรียน โดยเฉพำะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ดังนั้นโรงเรียน
อำจพิจำรณำก�ำหนดนโยบำยท่ีสำมำรถแก้ปัญหำส่วนนี้เพื่อให้ครูสำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้แนวใหม่ได้อย่ำงเต็มที่ 
 นอกจำกน้ี ครูควรก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ (แผนส�ำรอง)
ในกรณทีีอ่ำจเกิดเหตกุำรณ์ไม่คำดคดิ เช่น เกดิไฟฟ้ำดับระหว่ำงทีด่�ำเนินกำรสอน
หรอืไม่สำมำรถเชือ่มต่อเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ได้ เพือ่ให้กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้
ไม่ติดขัดเมือ่ประสบปัญหำเฉพำะหน้ำ บำงครัง้กำรใช้เครือ่งมอืดจิิทัลอำจไม่จ�ำเป็น
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ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ทั้งนี้ ต้องยึดถือประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้
ของผู้เรยีนเป็นส�ำคญั เพือ่ให้ผูเ้รยีนสำมำรถเรยีนรูผ่้ำนกจิกรรมกำรเรยีนรูเ้ชงิรกุ
ในชั้นเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

เอกสำรอ้ำงอิง
Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating 
 Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education 
 Report, Washington DC: School of Education and Human  
 Development, George Washington University.
Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to 
 student-centered instruction. College teaching, 44(2), 43-47.
พมิพนัธ์ เดชะคปุต์. (2544). การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั: แนวคดิ
 วิธีและเทคนิคการสอน 2. กรุงเทพฯ: บริษัทเดอะมำสเตอร์กรุ๊ป
 แมเนจเมนท์จ�ำกัด



92

Sandbox สตลู 

บทท่ี 4
กำรออกแบบกำรวดัและประเมินผล

กำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะ

สุรศักด์ิ เก้าเอีย้น
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 ภำยใต้สภำพกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรที่เปลี่ยนไปท�ำให้กิจกรรม
กำรเรยีนรูแ้ละเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศกึษำเปลีย่นแปลงไปด้วย กำรเปลีย่นแปลง
ดังกล่ำว ยังส่งผลท�ำให้รูปแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย จำกเดมิลกัษณะกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้นสถำนศกึษำจะมุง่เน้นที่
กำรประเมินควำมรู้เชิงปัญญำ (cognitive domain) โดยใช้กำรสอบเป็นวิธี
พืน้ฐำนของกำรวัด จะแปรเปลีย่นเป็นกำรวดัและประเมนิฐำนสมรรถนะท่ีมุง่เน้น
ด้ำนควำมสำมำรถ (performance) ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
 กำรด�ำเนินงำนขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล
พยำยำมเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมกำรศึกษำท่ี
เรียกว่ำ “กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำนฐำนวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรสืบค้นควำมรู้ (inquiry 
knowledge) และกำรลงมอืปฏบิตัโิดยมคีรูเป็นผูอ้�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรยีนรู้
ในแต่ละขัน้ตอน กำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรเรยีนรู้ของผูเ้รียนดังกล่ำว จะไม่ได้
มุง่เน้นกำรพฒันำผูเ้รยีนให้ “รู”้ เพยีงอย่ำงเดยีว แต่ต้องสำมำรถ “ท�ำ” ได้ด้วย
ท�ำให้กำรวัดผลกำรเรียนรู้ด้วยกำรสอบเพียงอย่ำงเดียวจึงไม่ใช่วิธีท่ีจะสำมำรถ
ตัดสินผลกำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรเรียนรู้ลักษณะนี้ได้
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถ (competency) ทีจ่�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชวีติ
ภำยใต้สภำพบริบทสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือที่เรียกว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะ (Competency-Based Learning) ดงันัน้ ลกัษณะกำรวดัและประเมินผล
จึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบกำรเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีรูปแบบเฉพำะที่
แตกต่ำงจำกรูปแบบกำรวัดและประเมินผลที่แตกต่ำงออกไป บทนี้จะน�ำเสนอ
รำยละเอียดของนิยำมค�ำว่ำ “สมรรถนะ” และแนวทำงกำรออกแบบกำรวัด
และประเมินผลฐำนสมรรถนะ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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1. สมรรถนะ (competency) คืออะไร ?
 ค�ำว่ำ “สมรรถนะ” หรือ “ควำมสำมำรถ” มีค�ำภำษำอังกฤษที่มี
ควำมหมำยใกล้เคียงกันหลำกหลำย เช่น “ability” “competence”
“performance” อย่ำงไรก็ตำม ค�ำเหล่ำนี้ล้วนต้องกำรสื่อถึงควำมเชี่ยวชำญ 
(mastery) ที่บุคคลจะสำมำรถปฏิบัติภำระงำนต่ำง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงได้ 
 สมรรถนะ หรือ “competency” (n.) มีรำกศัพท์มำจำกค�ำว่ำ 
“compete” แปลว่ำ สำมำรถท�ำหรอืปฏิบตัไิด้ ควำมสำมำรถจึงมคีวำมหมำยถงึ
คณุลกัษณะของบคุคลทีส่ำมำรถท�ำหรือปฏบิตังิำนท่ีก�ำหนดหรือได้รับมอบหมำย
ไว้ได้ส�ำเร็จลุล่วงตำมที่ประสงค์ “competency” แตกต่ำงจำก “ability” 
เน่ืองจำก “ability” เป็นควำมสำมำรถทีต่ดิตวัมำแต่ก�ำเนดิ หรือเรยีกว่ำพรสวรรค์
นั่นเอง เช่น เมื่อเรำเกิดมำทุกคนจะมีควำมสำมำรถ (ability) ในกำรหำยใจ
หรือมองเห็นได้ เป็นต้น ซึ่ง “ability” เป็นควำมสำมำรถที่ไม่ต้องฝึกฝน แต่ 
“competency” เป็นควำมสำมำรถที่บุคคลต้องได้รับกำรฝึกฝนจึงจะได้มำ
 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงสมรรถนะกับควำมสำมำรถ
(performance) ย่อมแตกต่ำงกัน “performance” เป็นกำรแสดงออกทำง
กำรกระท�ำที่ตอบสนองต่อภำรกิจที่บุคคลก�ำลังเผชิญ โดยใช้ควำมรู้และทักษะ
ที่มีประกอบในกำรท�ำงำนให้บรรลุได้ ดังนั้น “performance” จึงหมำยถึง
กลุ่มทักษะและควำมรู้ท่ีบุคคลใช้ในกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จลุล่วง แต่สมรรถนะ 
(competency) จะหมำยถึงกลุ่มควำมสำมำรถ (performance) ที่บุคคลใช้
เพือ่ท�ำงำนให้ลลุ่วงอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ท�ำให้ “competency” มีควำมหมำย
กว้ำงกว่ำ performance” 

2. มนุษย์พัฒนำควำมสำมำรถได้อย่ำงไร ?
 กำรได้รับสมรรถนะของบุคคลตำมทฤษฎี 4 ระดับ ดังนี้
 ระดบัที ่1 ระดบัไร้ควำมสำมำรถโดยไม่รูต้วั (unconscious incompetence) 

 เป็นสภำวะที่บุคคลยังไม่รู ้ตัวว่ำตนเองต้องกำรสมรรถนะใดเพ่ือให้
สำมำรถท�ำงำนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อบุคคลได้ก�ำหนดงำนหรือได้รับ
มอบหมำยงำนแล้วอำจละทิง้โอกำสในกำรเรยีนรู ้ ควำมรู้หรือทกัษะทีมี่ประโยชน์
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 ระดับที่ 2 ระดับไร้ควำมสำมำรถโดยรู้ตัว (conscious incompetence) 

 เป็นสภำวะท่ีบุคคลเร่ิมตระหนักรู้ว่ำตนเองต้องกำรควำมสำมำรถด้ำน
ใดบ้ำง จึงเริ่มส�ำรวจว่ำตนเองมีหรือขำดควำมสำมำรถใดบ้ำง ระดับนี้จะท�ำให้
บุคคลรับรู้ช่องว่ำง (gap) ของควำมสำมำรถและเริ่มวำงแผนที่จะเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนให้เกิดควำมสำมำรถนั้น
 ระดับที่ 3 ระดับมีควำมสำมำรถโดยรู้ตัว (conscious competence) 

 เป็นสภำวะที่บุคคลพยำยำมเรียนรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ และน�ำ
ควำมสำมำรถนัน้มำใช้ในกำรท�ำงำนท่ีได้รบัมอบหมำย แต่บุคคลจะยงัไม่สำมำรถ
แสดงควำมสำมำรถนัน้ออกมำได้อย่ำงเชีย่วชำญ และเป็นจุดตดัสนิใจว่ำจะฝึกฝน
เพ่ือพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในกำรแสดงควำมสำมำรถนั้นต่อไป หรือหยุดพัก 
หำกบุคคลได้รับกำรฝึกฝนควำมสำมำรถนั้นอย่ำงต่อเนื่องจะเกิดกำรเรียนรู้
และสำมำรถเข้ำสู่ระดับที่ 4 ได้
 ระดบัที ่4 ระดบัมคีวำมสำมำรถโดยไม่รูต้วั (unconscious competence) 

 บุคคลในระดับน้ีจะฝึกฝนทักษะหรือควำมสำมำรถจนกลำยเป็น 
“ธรรมชำติที่สอง” (second nature) หรือสำมัญส�ำนึก หรือสำมำรถใช้
ควำมสำมำรถนั้นได้อย่ำงเชี่ยวชำญ ซึ่งสำมำรถแสดงควำมสำมำรถนั้นออกมำ
ได้โดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรคิดโดยละเอียด

ภาพ 4.1 ทฤษฎีระดับสมรรถนะ 4 ขั้น (Adams, 2011)
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มิติของระดับสมรรถนะ 4 ขั้น (สุรศักดิ์ เก้ำเอี้ยน, 2559)

มีควำมสำมำรถ (competence) ไรค้วำมสำมำรถ (incompetence)

รูตั้ว
(conscious)

3 – มีควำมสำมำรถโดยรูตั้ว
• บคุคลจะเข้ำถึงข้ันนี ้จะสำมำรถแสดง
ควำมสำมำรถนั้น ๆ ได้ตำมต้องกำร
• บคุคลยงัมคีวำมต้องกำรทีจ่ะตัง้สมำธิ
และคิดถึงควำมสำมำรถนั้นในขณะที่
ปฏิบัติควำมสำมำรถ
• บุคคลสำมำรถแสดงควำมสำมำรถ
ได้โดยปรำศจำกควำมช่วยเหลือใด ๆ
• บคุคลจะไม่สำมำรถแสดงควำมสำมำรถ
ได้อย่ำงแม่นย�ำโดยปรำศจำกกำรค�ำนงึ
ถึงควำมสำมำรถนั้น – ควำมสำมำรถ
ยังไม่เป็นอัตโนมัติ
• บคุคลยงัคงฝึกฝนทกัษะใหม่ ๆ เสมอ

2 – ไรค้วำมสำมำรถโดยรูตั้ว
• บุคคลเริ่มตระหนักถึงควำมสำมำรถ
หรือทักษะที่เกี่ยวข้องที่ตนมีอยู่
• บุคคลตระหนักถึงควำมสำมำรถที่
ขำดแคลน และค�ำนึงถึงทักษะ หรือ
พยำยำมที่จะใช้ทักษะนั้น
• บุคคลตระหนักได้ถึงกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงทักษะให้มีประสิทธิภำพ
• บคุคลวดัและขยำยทกัษะทีข่ำดแคลน
ตลอดจนประเมินว่ำต้องกำร
ควำมสำมำรถในระดับใดที่ต้องให้
ได้รับมำ
• บุคคลสร้ำงข้อผูกพันที่จะเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะใหม่

ไม่รูตั้ว
(unconscious)

4 – มีควำมสำมำรถโดยไม่รูตั้ว
• ทักษะที่ฝึกฝนกลำยเป็น “ธรรมชำติ
ที่ 2” หรือสัญชำตญำณ
• ตัวอย่ำงเช่น กำรขับรถ เล่นกีฬำ 
พิมพ์ดีด กำรฟัง กำรพูด ฯลฯ
• สำมำรถแสดงควำมสำมำรถหลำย ๆ 
อย่ำงได้พร้อมกัน เช่น ถักนิตติ้ง
ขณะอ่ำนหนังสือ
• บคุคลสำมำรถถ่ำยทอดวิธกีำรปฏิบตัิ
ให้ผู้อื่นได้ด้วย
• มีกำรตรวจสอบควำมสำมำรถเป็น
ช่วง ๆ เพื่อก่อให้เกิดมำตรฐำนใหม่ ๆ
และมีระยะเวลำของควำมสำมำรถ
อย่ำงยำวนำน

1 – ไรค้วำมสำมำรถโดยไม่รูตั้ว
• บคุคลไม่ได้ตระหนกัว่ำตนเองมีทกัษะ
อะไรทีเ่กีย่วข้องกบังำนทีต้่องท�ำอยูบ้่ำง
• บุคคลยังไม่ได้ตระหนักว่ำตนเองยัง
ขำดแคลนทักษะใดที่จ�ำเป็นต้องใช้
อยู่บ้ำง
• บุคคลมีโอกำสที่จะปฏิเสธทักษะใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับงำนหรือมีประโยชน์ต่อ
กำรท�ำงำนได้
• บุคคลจะต้องมีส�ำนึกต่อกำรไร้
ควำมสำมำรถของพวกเขำ ก่อนจะ
เริ่มต้นกำรฝึกฝนหรือเรียนรู้
• กำรเข้ำสู่ระดับของไร้ควำมสำมำรถ
อย่ำงมีส�ำนึก บุคคลจะมีบทบำทเป็น
ผูฝึ้กหดั หรอืผูเ้รยีนรู ้โดยผูส้อนจะแสดง
ตวัอย่ำงทีจ่ะช่วยให้บุคคลเห็นถงึประโยชน์
ที่จะน�ำไปสู่ประสิทธิภำพของบุคคล
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 จำกทฤษฎีสมรรถนะ 4 ขั้นตอน จะพบว่ำกำรเสริมสร้ำงให้นกัเรยีน
มสีมรรถนะตำมทีต้่องกำรจะต้องอำศัยกำรฝึกฝน ซึง่หลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนรู้
ฐำนสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) จะมุง่เน้นกำรสร้ำงโอกำส
ให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบัิตฝึิกฝนสมรรถนะทีต้่องกำรพฒันำ พร้อมทัง้ใช้กำรประเมิน
ระหว่ำงทำงและกำรให้ข้อมลูป้อนกลบัเพือ่ให้นกัเรยีนได้มกีำรฝึกฝนสมรรถนะนัน้
แบบทวนซ�ำ้จนเกดิเป็นควำมเชีย่วชำญและสำมำรถท�ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้
ส�ำเร็จ

3. องค์ประกอบของสมรรถนะมีอะไรบ้ำง ?
 ปัจจบุนัมงีำนวจิยัทีร่ะบถุงึชดุสมรรถนะทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัเด็กไทยซึง่สำมำรถ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบหลกัสูตรกำรเรียนรูฐ้ำนสมรรถนะ โดย ส�ำนกังำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2562) ได้ก�ำหนดสมรรถนะหลักของเด็กไทยระดับ
ประถมศึกษำ 1-3 ทั้งสิ้น 10 ประกำรประกอบด้วยสมรรถนะต่อไปนี้ 

ภาพ 4.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
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 1) ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
 2) คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน 
 3) กระบวนกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
 4) ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
 5) ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน 
 6) อำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 7) ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 8) กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล 
 9) กำรท�ำงำนแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภำวะผู้น�ำ 
 10) กำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีจิตส�ำนึกสำกล

ภาพ 4.3 สมรรถนะส�าหรับเด็กไทย (ระดับประถมศึกษา 1-3)
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)
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 กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะต่ำง ๆ ดังกล่ำวจะต้องออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกำสในกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดย
ก�ำหนดเน้ือหำและกระบวนกำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะปลำยทำงที่
ต้องกำรพัฒนำ และใช้กระบวนกำรประเมินฐำนสมรรถนะเป็นเครื่องมือใน
กำรระบรุะดบัคณุภำพของสมรรถนะทีผู่เ้รียนสำมำรถพฒันำขึน้มำได้จำกกำรเรยีนรู้
 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำตำมทฤษฎีสมรรถนะจะสำมำรถจ�ำแนก
โครงสร้ำงของสมรรถนะออกได้เป็น 3 ประกำร ประกอบด้วย ควำมรู ้(knowledge)
ทักษะ (skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal trait) (Potolea, 2013;
Weinstein & Palmer, 2002) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรำยละเอียดแยกย่อย
ไปตำมสภำพบริบทของสมรรถนะที่สนใจ

ภาพ 4.4 องค์ประกอบของสมรรถนะ
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 กำรท�ำควำมเข้ำใจองค์ประกอบของสมรรถนะจะช่วยให้ครูสำมำรถ
ออกแบบกำรประเมนิสมรรถนะได้อย่ำงมทีศิทำงมำกยิง่ขึน้ กล่ำวคอื กำรออกแบบ
กำรประเมินควรออกแบบให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ด้ำน คือ ควำมรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล (ส่วนใหญ่จะหมำยถึงเจตคติ) โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะแสดงออกมำในรูปแบบของ ควำมสำมำรถ (performance) 
ที่สำมำรถสังเกตได้โดยใช้เครื่องมือวัดผลกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม ในส่วนต่อไป
จะน�ำเสนอให้ทรำบถึงแนวทำงกำรออกแบบกำรประเมินผลฐำนสมรรถนะ
โดยพิจำรณำองค์ประกอบของสมรรถนะเป็นพื้นฐำนในกำรออกแบบต่อไป

4. ออกแบบ CBE อย่ำงไรดี ?
 ครสูำมำรถด�ำเนินกำรประเมินผลกำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะ (Competency-
Based Evaluation: CBE) ได้จะต้องอำศัยองค์ประกอบของกำรวัด 3 อย่ำง
ดังนี้
 1) ควำมสำมำรถทีเ่ป็นผลลัพธ์ทีต้่องกำร (performance outcome) 
 2) วิธีวัดผล
 3) มำตรฐำนหรือเกณฑ์กำรให้คะแนน และเกณฑ์กำรประเมินผล
 ครูหรือผู้ประเมินผลกำรเรียนรู้สำมำรถออกแบบรำยละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบได้ดังนี้

 4.1 กำรก�ำหนดควำมสำมำรถทีเ่ป็นผลลัพธ์ทีต้่องกำร (performance 
outcome)
 ดังที่กล่ำวไว้แล้วในส่วนของนิยำมของค�ำว่ำสมรรถนะ ว่ำ “สมรรถนะ”
(competency) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดจำกกลุ่มของควำมสำมำรถ 
(performance) ยกตัวอย่ำงเช่น สมรรถนะด้ำนภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร จะ
ประกอบด้วยควำมสำมำรถ (performance) ย่อย ๆ ได้แก่ ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำน กำรพูด กำรเขียนสื่อควำม กำรจับใจควำม 
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 กำรก�ำหนดควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็น
จุดเริ่มต้นส�ำคัญของกำรออกแบบกระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ ควำมสำมำรถดังกล่ำวจะถูกก�ำหนดไว้แล้วในวัตถุประสงค์
กำรเรียนรู้ที่ครูระบุไว้ในแผนกำรเรียนรู้แต่ละแผน นอกจำกนี้ หำกหลักสูตร
ยึดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ จะพบว่ำในหลักสูตร
แกนกลำงฯ ได้ให้ค�ำบอกใบ้ (hint) ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ควำมสำมำรถที่
เป็นผลลัพธ์ปลำยทำงของผู้เรียนไว้แล้ว ยกตัวอย่ำงเช่น ตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้
ในหลักสูตรแกนกลำงฯ ท1.1 ป.1/3 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

 จำกรำยละเอยีดของตวับ่งช้ี ท1.1 ป.1/3 มีควำมเกีย่วข้องกบัควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำน นัน่หมำยควำมว่ำกระบวนกำรเรียนรูท้ีน่กัเรยีนระดับชัน้ ป.1 ได้รบั
ต้องท�ำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำน คือ กำรอ่ำนจับใจควำมได้ ด้วยเหตุนี้
จงึก�ำหนดให้ “กำรอ่ำนจบัใจควำม” เป็นควำมสำมำรถทีเ่ป็นผลลพัธ์ของกำรจดั
กำรเรยีนรูข้องนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 อำจยกตวัอย่ำงกำรก�ำหนดควำมสำมำรถ
ที่เป็นผลลัพธ์ได้ดังนี้

ค�ำอธิบำย: ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนได้ 
สำระแกนกลำง: กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ ได้ 

ตัวบ่งชี้ ท1.1 ป.1/3

นักเรียนอ่ำนเรื่องรำวเกี่ยวกับชุมชนสี่กั๊ก
แล้วล�ำดับเหตุกำรณ์ส�ำคัญได้ถูกต้อง

ตัวอย่ำงผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้ ท1.1 ป1/3
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 4.2 กำรก�ำหนดวิธีวัดผล
 กำรวัดผลเชิงสมรรถนะสำมำรถท�ำได้ด้วยกำรมอบหมำยภำรกิจหรือ
งำนให้กับนักเรียน โดยให้เริ่มจำกงำนที่ง่ำยไปหำยำก เพื่อให้นักเรียนค่อย ๆ
พฒันำควำมสำมำรถได้ กำรเริม่ต้นด้วยกำรมอบหมำยงำนง่ำย ๆ ให้กับนกัเรยีน
นอกจำกจะท�ำให้ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ แล้ว ยังได้ก�ำลังใจ
และควำมภมูใิจท่ีสำมำรถท�ำงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ส�ำเรจ็ได้ด้วย อย่ำงไรกต็ำม
ครูอำจเริ่มต้นก�ำหนดภำระงำนแรกท่ีมีควำมยำกปำนกลำงเพื่อให้ผู้เรียนแสดง
ควำมสำมำรถว่ำใครมีระดับควำมสำมำรถเพียงใด สูงกว่ำหรือต�่ำกว่ำระดับ
ปำนกลำง เพือ่ท่ีจะจดัผูเ้รยีนตำมระดบัควำมสำมำรถเริม่ต้นของนกัเรยีนแล้วใช้
ในกำรมอบหมำยงำนให้เหมำะสมกบัระดบัควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละคนได้
 ภำรกิจหรืองำนที่จะมอบหมำยให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดง
ควำมสำมำรถนัน้มหีลำกหลำยรปูแบบทีมี่ควำมยำกง่ำยและควำมซบัซ้อนแตกต่ำง
กันไป เริ่มจำกกำรถำมตอบ กำรให้ท�ำแบบฝึกหัด กำรสอบ กำรลงมือปฏิบัติ 
กำรแสดงบทบำทสมมต ิกำรผลติช้ินงำน กำรจดัท�ำโครงงำน จนถึงแฟ้มสะสมงำน
ซึ่งครูสำมำรถเลือกวิธีกำรให้เหมำะสมกับสมรรถนะที่ต้องกำรประเมินได้
 กำรระบุควำมยำกง่ำยของงำนอำจใช้ แนวคิดระดับควำมรู้ของผู้เรียน 
2  แนวคดิเป็นแนวทำงในกำรประเมนิควำมยำกง่ำยของพฤตกิรรมหรอืควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนประกอบด้วย แนวคิดระดับควำมลึกของควำมรู้ของ Webb 
(Webb’s Depth of Knowledge) และแนวคิดระดบัควำมรู ้6 ขัน้ของ Bloom
(ฉบับปรับปรุง) (Bloom’s Taxonomy: Revised version) (Colby, 2017)
 ระดับควำมลึกของควำมรู้ของ Webb แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
 ระดับที่ 1 กำรจ�ำได้และกำรลอกแบบ (recall and reproduction)
 ควำมรู้ในระดับที่ 1 เกี่ยวข้องกับกำรจ�ำสำระส�ำคัญต่ำง ๆ ได้ หรือ
 สำมำรถระบกุระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ได้รับมอบหมำยได้
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 ระดับที่ 2 กำรใช้ทักษะและได้มโนทัศน์ (skill and concept)
 ควำมรู้ในระดับท่ี 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
 ระดับที่ 1 ในกำรตอบค�ำถำมส�ำคญัท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนกำรทีต้่องใช้
 ในกำรท�ำงำน หรือกำรใช้ทักษะต่ำง ๆ ในกำรท�ำงำนตำมท่ีได้รับ
 มอบหมำยได้
 ระดับที่ 3 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic analysis)
 ควำมรู้ในระดับที่ 3 เกี่ยวข้องกับกำรคิดวำงแผนหรือกำรให้เหตุผลที่
 มีควำมซับซ้อนเพื่อตอบโจทย์ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรท�ำงำน
 ระดับที่ 4 กำรคิดเชิงต่อยอด (extended thinking)
 ควำมรูใ้นระดบัที ่4 เก่ียวข้องกับกำรขยำยมุมมองเช่ือมโยงไปสู่เรือ่งอืน่
 ทีเ่ก่ียวข้อง ทีอ่ยูน่อกเหนอืจำกเนือ้หำในบทเรยีน รวมถงึกำรคดิประยกุต์
 ในกำรน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ�ำวันด้วย

ภาพ 4.5 ระดับความลึกของความรู้ของ Webb และความสามารถที่เกี่ยวข้อง
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 ในขณะที ่ Bloom น�ำเสนอระดบัควำมรูจ้�ำแนกตำมควำมซบัซ้อนของ
ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำปัจจุบันจ�ำแนกออกเป็น 6 ระดับคือ 1) กำรรู้จ�ำ
2) ควำมเข้ำใจ 3) กำรน�ำไปใช้ 4) กำรวิเครำะห์ 5) กำรประเมิน และ
6) กำรสร้ำงสรรค์ ดงัภำพ 5

ภาพ 4.6 ระดับความรู้ตามแนวคิดของ Bloom และความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 กำรประเมนิควำมยำกง่ำยของงำนท่ีจะมอบหมำยให้กบัผูเ้รยีนสำมำรถ
พจิำรณำจำกค�ำเชงิพฤตกิรรมทีแ่สดงอยูใ่นแต่ละระดบัตำมวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู้
ทีค่รูก�ำหนดไว้ หรอือำจประเมนิโดยใช้ “เมทรกิซ์ของ Hess” (Hess Cognitive
Rigor Matrix: CRM) เป็นแนวทำงในกำรจดักลุม่ของภำระงำนทีต้่องกำรมอบหมำย
ให้กบันกัเรยีนได้ (โปรดศึกษำเพิม่เตมิจำกเว็บไซต์ https://www.karin-hess.com/
cognitive-rigor-and-dok) ตำรำงของ Hess เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง
2 แนวคิดข้ำงต้นเข้ำด้วยกัน
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 วิธีกำรวัดผลพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถของผู้เรียนสำมำรถท�ำได้
หลำยวิธี สรุปได้ดังนี้

1) กำรสังเกต
(observation)

ค�ำอธิบำย:
กำรสังเกตเป็นวิธีกำรรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเชิงพฤติกรรม 
ดังน้ันข้อมลูทีต้่องกำรประเมนิควรเป็นลกัษณะท่ีผูเ้รยีนสำมำรถ
แสดงออกให้สำมำรถสังเกตได้โดยตรง เช่น กำรปฏิบัติงำน 
กำรแก้ปัญหำ กำรท�ำงำนเป็นทมี กำรแสดงควำมคดิเห็น เป็นต้น 
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบตรวจสอบรำยกำร (check list) 
- มำตรประมำณค่ำ (rating scale)  
- แบบบันทึกกำรสังเกต

2) กำรสัมภำษณ์ 
(interview)

ค�ำอธิบำย:
กำรสมัภำษณ์เป็นวธิกีำรประเมนิท่ีผูเ้รยีนสำมำรถให้ข้อมลูกบัครู
ได้โดยตรงผ่ำนกำรสนทนำ ครูสำมำรถด�ำเนินกำรสัมภำษณ์
รำยบุคคลหรือใช้กำรสัมภำษณ์เป็นกลุ่มได้ โดยก�ำหนดไม่ควร
เกินกลุ่มละ 5 คน กำรสัมภำษณ์ควรก�ำหนดประเด็นค�ำถำมที่
เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์สำมำรถใช้ในกำรเก็บข้อมูลพฤติกรรม
ด้ำนพุทธิพิสัยและจิตพิสัยได้ เช่น กระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล 
กำรพูดสื่อควำม เจตคติ  เป็นต้น 
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์

 

3) กำรรำยงำน
ตนเอง 
(self-report)

ค�ำอธิบำย:
กำรมอบหมำยภำระงำนให้ผู้เรียนเขียนรำยงำนตนเองเป็นวิธี
กำรประเมินที่ให้ผู้เรียนเขียนเรียบเรียงหรือบรรยำยกำรเรียนรู้
ของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ กระบวนกำรคิด ล�ำดับ
ขัน้ตอนในกำรท�ำงำน ควำมรูส้กึต่อกำรเรยีนหรอืสิง่ต่ำง ๆ อกีท้ัง
ยงัช่วยให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจตนเองเพ่ือประเมนิระดบัควำมสำมำรถ
ด้ำนนั้นของตนเองได้อีกด้วย 
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบรำยงำนตนเอง
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4) กำรประเมิน 
360 องศำ 
(360-degree 
evaluation)

ค�ำอธิบำย:
กำรประเมิน 360 องศำหรือกำรประเมนิรอบด้ำนเป็นกำรประเมนิ
ที่รวบรวมหลักฐำนกำรเรียนรู้ทั้งจำกผู้เรียนและเพื่อนรอบข้ำง
โดยให้เพื่อนใกล้ตัวประเมินระดับควำมสำมำรถนักเรียนที่
รับกำรประเมนิซ่ึงครูควรแจ้งให้ผูท้�ำหน้ำทีป่ระเมนิทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อให้สังเกตและท�ำกำรประเมินได้แม่นย�ำ จำกนั้นครูจึง
รวบรวมและจ�ำแนกประเด็นกำรประเมินแล้วแจ้งผลประเมิน
และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ แก่ผู้เรียน วิธีกำรประเมินนี้จะให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถกูประเมินอย่ำงละเอยีดและรอบด้ำน อกีท้ัง
ยงัช่วยเสรมิควำมเข้ำใจระหว่ำงผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิด้วย
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบประเมินส�ำหรับเพื่อนรอบข้ำง อำจออกแบบด้วยมำตร
ประเมินค่ำ หรือแบบบันทึกก็ได้

5) กำรปฏิบัติจริง 
(practice)

ค�ำอธิบำย:
กำรมอบหมำยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเป็นกำรประเมินที่ให้ผู้เรียน
ประยุกต์ควำมรู้ทั้งหมดมำใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย อำจใช้วิธีกำรสังเกตเข้ำมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรประเมิน แต่เป้ำหมำยที่แท้จริงของกำรปฏิบัติจะพิจำรณำ
จำกคณุภำพของชิน้งำนหรือควำมส�ำเรจ็ทีไ่ด้จำกกำรลงมอืปฏบัิติ 
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบประเมินผลกำรปฏิบัติ แบบประเมินพฤติกรรม

6) กำรทดสอบ 
(examination)

ค�ำอธิบำย:
กำรทดสอบในทีน่ีแ้ตกต่ำงจำกกำรสอบทัว่ไปทีเ่น้นควำมสำมำรถ
ทำงสติปัญญำ กำรทดสอบส�ำหรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะจะยังคงรูปของกำรใช้โจทย์เป็นตัวกระตุ้น ซึ่ง
สำมำรถออกแบบให้สำมำรถประเมนิควำมสำมำรถได้หลำยด้ำน
โดยใช้รูปแบบกำรตอบที่หลำกหลำย เช่น กำรเลือกตอบ
หลำยตัวเลือก จับคู่ เติมค�ำ ตอบยำว แก้ปัญหำสถำนกำรณ์
ที่ก�ำหนดให้ หรือค�ำถำมที่ต้องกำรให้ผู้ถูกประเมินสังเครำะห์
และสือ่สำรกระบวนกำรคิดและตดัสนิใจออกมำในรูปกำรเขียน
เครื่องมือที่ใช้:
- แบบสอบ หรือแบบฝึกหัด
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7) กำรใช้แฟ้ม
สะสมงำน
(portfolio)

ค�ำอธิบำย:
แฟ้มสะสมงำนเป็นกำรเกบ็รวบรวมช้ินงำนท่ีผูเ้รยีนลงมอืปฏบัิติ
ภำระงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย อำจใช้รูปแบบกำรสะสมแฟ้มผลงำน
ด้วยกำรให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงำนที่โดดเด่น หรือให้เก็บสะสม
ชิน้งำนทัง้หมด ชิน้งำนในทีน้ี่ไม่ได้หมำยถึงช้ินงำนท่ีเป็นกระดำษ
เท่ำนั้น แต่รวมถึงเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภำพ 
ไฟล์เสยีง วดีิโอคลปิ ฯลฯ บำงภำระงำนอำจมีช้ินงำนได้มำกกว่ำ
1 ชิน้ เนือ่งจำกครใูห้โอกำสผูเ้รยีนในกำรปรบัแก้ตำมข้อเสนอแนะ
ของครู
เครื่องมือที่ใช้:
- แฟ้มสะสมงำน และแบบประเมินคณุภำพกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

4.3 กำรก�ำหนดมำตรฐำนหรอืเกณฑ์กำรให้คะแนน และเกณฑ์กำรประเมินผล
 เมือ่ครกู�ำหนดควำมสำมำรถท่ีต้องกำรประเมนิและวธิกีำรประเมนิแล้ว
ครจูะได้แนวทำงในกำรเก็บข้อมลูกำรเรยีนรู้เชงิสมรรถนะของผูเ้รยีนได้ ในล�ำดบั
ต่อไป คือ กำรก�ำหนดมำตรฐำนของกำรแสดงควำมสำมำรถด้ำนน้ัน ๆ  ของผูเ้รยีน
ซึ่งเป็นกำรก�ำหนดคุณค่ำของระดับควำมสำมำรถที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้
 มำตรฐำนหรอืเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรประเมนิเป็นเคร่ืองมอื
ที่ช่วยน�ำทำงให้ผู้ประเมินระบุระดับคุณภำพของกำรเรียนรู้ได้ ในกำรประเมิน
สมรรถนะหรือควำมสำมำรถของผู ้เรียนนิยมใช้กำรก�ำหนดค่ำแทนระดับ
ควำมสำมำรถโดยใช้ “กำรให้คะแนนแบบรบูรกิ” (rubric scoring) ลกัษณะของ
รูบริกที่ดีสำมำรถสรุปได้ 4 ประกำรดังนี้
 1) มีควำมเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ต้องกำรประเมิน (มีควำมตรง)
 2) มีควำมเป็นปรนัย ท�ำให้เข้ำใจในสิ่งเดียวกันได้ 
 3) คะแนนแต่ละระดับมีค�ำอธิบำยที่แตกต่ำงกันชัดเจน ไม่คลุมเครือ
 4) ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย มีควำมเป็นรูปธรรม สำมำรถน�ำไปใช้ได้ทันที
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 องค์ประกอบของรูบริก ประกอบด้วย
 1) เกณฑ์หรือประเด็นที่ต้องกำร
    ประเมิน (criteria)
 2) ระดับคะแนน หรือระดับคุณภำพ
     ของควำมสำมำรถ (scale)
 3) ค�ำอธิบำยคุณภำพในแต่ละระดับ
     คะแนน (descriptions)

 กำรให้คะแนนแบบรูบริกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รูบริกแบบองค์รวม 
(holistic rubric) และแบบแยกส่วน (analytic rubric) 

รูบรกิแบบองค์รวม รูบรกิแบบแยกส่วน

เหมำะกับกำรประเมินสรุปรวม
(summative assessment)

เหมำะกับกำรประเมินระหว่ำงทำง
(formative assessment)

พิจำรณำคุณภำพของทุกองค์ประกอบ
ร่วมกัน

พิจำรณำแยกส่วนชิ้นงำนออกเป็นมิติ
ต่ำง ๆ

ออกแบบง่ำย ประเมินได้รวดเร็ว มคีวำมซบัซ้อนในกำรออกแบบ ใช้งำนยำก
ใช้เวลำมำก

ให้ผลกำรประเมินแบบภำพรวมของ
ผู้เรียนได้ แต่ไม่สำมำรถระบุแยกจุดเด่น
หรือข้อจ�ำกัดของชิ้นงำนได้ชัดเจน

สำมำรถระบุด้ำนที่โดดเด่นหรือต้อง
ปรับปรุงได้ชัดเจน

ให้สำรสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผู้เรียนได้น้อย

ให้สำรสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผู้เรียนได้มำก
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5. ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะ
ภำยใต้บรบิทของพ้ืนท่ีนวตักรรมกำรศึกษำ จงัหวดัสตลู
 จำกแนวทำงกำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
ข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำภำยใต้บริบทของพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล 
ซึ่งใช้นวัตกรรมกำรศึกษำที่เรียกว่ำ กำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย ซึ่งระบุ
ไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนน�ำร่องทั้ง 10 แห่ง เน้นกำรเรียนรู้ที่
มุง่เสรมิสร้ำงสมรรถนะของผู้เรยีนผ่ำนกำรเรยีนรูแ้บบใช้กระบวนกำรวจัิยเป็นฐำน
ดังนัน้ กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูต้ำมตวัชีวั้ดทีก่�ำหนดไว้จงึต้องออกแบบกระบวนกำร
ในลักษณะของกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะด้วย ด้วยเหตุนี้จึงขอ
ยกตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะตำมตัวชี้วัด
ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
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รหัสตัว
ชีวั้ด

ค�ำอธิบำย สมรรถนะตำมสำระ
แกนกลำง

สมรรถนะท่ีต้องกำร
(Performances)

ท 1.1 
ป.1/3

ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน

อ่ำนจับใจควำมจำก
สื่อต่ำง ๆ ได้

1.1) นักเรียนอ่ำนเรื่องรำวเกี่ยว
กับวิถีชุมชนคนสตูล แล้วสรุป
ใจควำมส�ำคัญได้ถูกต้อง

ท 1.1 
ป.1/7

บอกควำมหมำยของ
เครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์ส�ำคัญที่มัก
พบเหน็ในชวีติประจ�ำวนั

กำรอ่ำนเครื่องหมำย
หรือสัญลักษณ์ใน
รำยกำร เห็นในชีวิต
ประจ�ำวนั เคร่ืองหมำย
แสดงควำมปลอดภัย
และแสดงอันตรำย

2.1) นักเรียนสำมำรถบอก
ควำมหมำยของสัญลกัษณ์จรำจร
เมื่อครูชี้หรือแสดงระหว่ำงที่ลง
ส�ำรวจชุมชนได้
2.2) นักเรียนสำมำรถวำด
สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดท�ำ
แผนที่เดินดินได้

ว 1.1 
ป.1/1 

ระบุชื่อพืช และสัตว์ที่
อำศัยอยู่บริเวณ ต่ำง ๆ 
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้

ระบุชื่อพืชและสัตว์
ที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่น

3.1) นกัเรยีนสำมำรถระบุชือ่พชื
และสัตว์ในรำยกำรระหว่ำงลง
ส�ำรวจชุมชนได้

ต 1.1 
ป.1/4

ตอบค�ำถำมกำรฟังเรื่อง
ใกล้ตัว

บทอ่ำนเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวหรือนิทำน
ที่มีภำพประกอบ
ตั้งประโยคถำม-ตอบ

4.1) นักเรียนอ่ำนเรื่องรำว
เกี่ยวกับวิถีชุมชนคนสตูล
แล้วสำมำรถตั้งค�ำถำมเป็น
ประโยคภำษำอังกฤษได้

ต 1.2 
ป.1/1

พูดโต้ตอบค�ำสั้น ๆ 
ง่ำย ๆ ในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล

บทสนทนำที่ใช้ใน
กำรทักทำย กล่ำวลำ
ขอบคุณ ขอโทษ 
แนะน�ำตนเอง

5.1) นักเรียนสำมำรถกล่ำว
แนะน�ำตนเอง ทักทำย ขอบคุณ 
และกล่ำวลำคุณครูเป็น
ภำษำองักฤษในช่วงก่อนเข้ำห้อง
และเลิกชั้นเรียนได้

ง 1.1
ป.1/1

บอกวิธีกำรท�ำงำนเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง

กำรแต่งกำย เกบ็ของใช้
หยิบจับของใช้ส่วนตัว 
กำรจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น
กำรรดน�้ำต้นไม้
กำรถอน/เก็บวัชพืช 
กำรพับกระดำษ

6.1) นักเรียนสำมำรถแต่งกำย
ให้เรียบร้อยด้วยตนเองระหว่ำง
เรียนได้
6.2) นักเรียนสำมำรถจัดเตรียม
สถำนที่ส�ำหรับกำรท�ำงำนกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมำยได้

แผนกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะ รำยวชิำบูรณำกำรโครงงำนฐำนวจิยั
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่1  โรงเรียนตัวอย่ำงกำรท�ำแผน

รำยวิชำบูรณำกำรโครงงำนฐำนวิจัย  ชื่อผู้สอน นำยจุฬำ ลงกรณ์

ภำพรวมตัวชี้วัดและสมรรถนะในรำยวิชำ
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รำยละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

รหัสตัวชีวั้ด ว 1.1 ป.1/1

สมรรถนะที่ต้องกำร นักเรียนสำมำรถระบุชื่อพืช และสัตว์ในรำยกำรระหว่ำง
ลงส�ำรวจชุมชนได้

งำนที่มอบหมำย กำรลงพืน้ทีส่�ำรวจชมุชนรอบโรงเรยีน และให้นกัเรยีนวำดรปู
บนัทกึพชืและสตัว์ในรำยกำรในบรเิวณนัน้ลงในใบงำนทีก่�ำหนดให้ 
พร้อมหำข้อมูลเพือ่ระบชุือ่ของสิง่มีชวีติ

ผลลัพธ์/ชิ้นงำน แผนผังควำมคิดสรุปกำรอ่ำน

Rubric Analytic rubric 
องค์ประกอบที่พิจำรณำและสัดส่วนคะแนน (10 คะแนน)
กำรระบุตัวละครในเรื่อง             30% = 3 คะแนน
กำรเชื่อมโยงตัวละครและอำชีพ    30% = 3 คะแนน
กำรน�ำเสนอล�ำดับเหตุกำรณ์       30% = 3 คะแนน
ควำมสวยงำมและควำมสมบูรณ์   10%  = 1 คะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน 8-10 คะแนน = ดีมำก              6-7 คะแนน = ดี
3-5 คะแนน = พอใช้      0-2 คะแนน = ควรพัฒนำ
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องค์ประกอบ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

กำรระบตุวัละคร
ในเรื่อง

ไม่มีหัวข้อเกีย่วกบั
ตัวละครในเรื่อง

ระบุตัวละครได้
เพียง 1-3 คน

ระบุตัวละครได้
4-5 คน จำก 
ทั้งหมด 6 คน

ระบุตัวละครได้
ครบถ้วน

กำรเชื่อมโยง
ตัวละครและ
อำชีพ

ไม่มีหัวข้อ
เชื่อมโยงอำชีพ
และตัวละคร 
หรือเชื่อมโยง
ไม่ถูกต้องเลย

สำมำรถระบุได้
ว่ำใครประกอบ
อำชีพอะไรได้
ถูกต้อง 1 – 3 
ตัวละคร

สำมำรถระบุได้
ว่ำใครประกอบ
อำชีพอะไรได้
ถูกต้อง 4 – 5 
ตัวละคร

สำมำรถระบุได้
ว่ำใครประกอบ
อำชีพอะไรได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องทั้งหมด

กำรน�ำเสนอ
ล�ำดบัเหตกุำรณ์

ไม่มีกำรระบุ
เหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในเรื่อง
ได้เลย หรือระบุ
แต่เรียงล�ำดับ
เหตุกำรณ์
ไม่ถูกต้องเลย

สำมำรถระบุ
เหตกุำรณ์เกดิขึน้
ก่อน-หลังได้
ถูกต้องน้อยกว่ำ 
4 เหตุกำรณ์

สำมำรถระบุ
เหตุกำรณ์
เกดิขึน้ก่อน-หลัง
ได้ถูกต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 4 
เหตุกำรณ์

สำมำรถระบุ
เหตุกำรณ์
เกดิขึน้ก่อน-หลัง
ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องทั้งหมด

ควำมสวยงำม
และควำม
สมบูรณ์

ใช้แต่ลำยเส้น
และดูภำพรวม
ไม่เรียบร้อย
ตำมหลักกำรที่
เคยสอน

มีกำรลงสี และ
ตกแต่งให้
สวยงำมตำม
ควำมเหมำะสม
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รหัสตัวชีวั้ด ท 1.1 ป.1/3

สมรรถนะที่ต้องกำร นักเรียนอ่ำนเรื่องรำวเกี่ยวกับวิถีชุมชนคนสตูล แล้วสรุป
ใจควำมส�ำคัญได้ถูกต้อง

งำนที่มอบหมำย อ่ำนจับใจควำมเรื่องรำวเกี่ยวกับวิถีคนสตูลที่จัดเตรียมไว้ให้
แล้วจัดท�ำแผนผังควำมคิด

ผลลัพธ์/ชิ้นงำน ใบงำน My farm

Rubric Holistic rubric (10 คะแนน)
Checklist รำยกำรส�ำคัญ ๆ
 - กำรระบุสิ่งมีชีวิต: พืช
 - กำรระบุสิ่งมีชีวิต: สัตว์
ตัวอย่ำงพืชที่สำมำรถพบได้ในบริเวณที่ส�ำรวจ
1) หญ้ำแพรก  2) ต้นเทียนน�้ำ   3) จอกแหน  4) พลับพลึง
5) กล้วย       6) หญ้ำแห้วหมู  7) ต�ำลึง       8) ดอกกำหลง

ตัวอย่ำงสัตว์ที่สำมำรถพบได้ในบริเวณที่ส�ำรวจ
1) มด         2) จิงโจ้น�้ำ   3) ด้วงกว่ำง     4) แมลงปอ
5) ไส้เดือนดิน   6) ตะเข็บ 7) นกพิรำบ     8) ค่ำงแว่น

เกณฑ์กำรประเมิน 8-10 คะแนน = ดีมำก              6-7 คะแนน = ดี
3-5 คะแนน = พอใช้      0-2 คะแนน = ควรพัฒนำ
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6. สรปุท้ำยบท
 กำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเป็นหนึ่งใน
กระบวนกำรประเมนิผลตำมสภำพจรงิ โดยให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิติัตำมภำรกิจทีไ่ด้รับ
มอบหมำย หรือผลิตชิ้นงำนที่ก�ำหนดโดยใช้ควำมสำมำรถที่แท้จริงของตนเอง
ในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น ลักษณะของกำรประเมินผลจึงมีควำมละเอียดและ
ต้องใช้เวลำในกำรพิจำรณำตดัสนิคณุภำพของควำมสำมำรถของผูเ้รียนมำกกว่ำ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้เชิงปัญญำอย่ำงที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
 แท้จริงแล้ว กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
อย่ำงใด เพียงแต่เดิมนิยมใช้กันในกลุ่มสำธำรณสุขเนื่องจำกกำรให้บริกำรกับ
ผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพนั้น บุคคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกสำขำต้องมีสมรรถนะใน
กำรปฏบัิตงิำน นอกจำกนี ้ยังปรำกฏกำรใช้กำรประเมนิลกัษณะนีใ้นกลุม่กำรศกึษำ
อำชีวศึกษำที่มุ่งเน้นทักษะและควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับกำรศึกษำในระบบโรงเรียนในปัจจุบันเริ่มมี
กำรพดูถงึกำรประเมนิผลกำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะมำกขึน้ เนือ่งจำกเกิดกำรเปลีย่น
มมุมองกำรจดักำรศกึษำใหม่เพือ่หวงัยกระดบัคณุภำพผูเ้รยีนโดยเน้นกำรเสรมิสร้ำง
สมรรถนะรอบด้ำนมำกกว่ำควำมรูเ้ชงิวชิำกำรเพยีงอย่ำงเดยีว ท�ำให้กำรประเมิน
ผลกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเป็นสิ่งท้ำทำยส�ำหรับนักกำรศึกษำที่ไม่คุ้นเคยกับ
กำรประเมินในลักษณะนี้มำก่อน
 อย่ำงไรกต็ำม เนือ้หำในบทนีไ้ด้น�ำเสนอแนวทำงกำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้
ฐำนสมรรถนะไว้พอสังเขป ซึ่งคุณลักษณะด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของครู
นบัเป็นสมรรถนะส�ำคญัประกำรหนึง่ทีค่รตู้องได้รบักำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อให้ครูคุ ้นเคยกับกำรออกแบบกระบวนกำรวัดและประเมินผล
ในลกัษณะนี ้ และสำมำรถออกแบบและด�ำเนนิกำรประเมนิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
ต่อไป ในกำรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองด้ำนกำรออกแบบกระบวนกำรวัดและ
ประเมินผลอำจค่อย ๆ ศึกษำ วำงแผน และด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำที่ระบุไว้
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ในบทน้ีก่อนแล้วจึงค่อยปรบัเปลีย่นให้เหมำะสมกบัสภำพบรบิทของตนเองต่อไป
เพือ่พฒันำกระบวนกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูฐ้ำนสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนและใช้ผลกำรประเมินในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ได้อย่ำงแท้จริง
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บทส่งท้ำย
Sandbox สตลู

นวตักรรมนโยบำยล่ำงสู่บน

สมพงษ ์จติระดับ
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 กำรมี พ.ร.บ. นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 เป็นทำงเลือกทำงออก
ของกำรปฏริปูกำรศกึษำแบบอ่อน ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ไปด้ำนเชงิโครงสร้ำงและ
ระบบมำกนัก ทดลองนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดที่เสนอตัวเองจำกควำมพร้อม 
ควำมต้องกำรของจังหวัดจัดกำรตนเอง จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 3 ที่โดดเด่นจำก
รำกฐำนงำนวจิยัเพือ่ท้องถิน่ พฒันำจนเป็นโครงงำน
ฐำนวิจยั ครสูำมเส้ำ และอ่ืน ๆ กำรมหีวัใจร่วมกนั
เป็นแก่นของกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรโรงเรียน 
คณะครู และผู้ปกครองในชุมชน จนมีผลงำน
เป็นท่ียอมรับและเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ  
ทั้งควำมส�ำเร็จ ควำมล้มเหลว จุดแข็ง จุดอ่อน 
จนสำมำรถสรุปได้ดังนี้
 ในโรงเรียนน�ำร่อง 10 โรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันส�ำหรับเรื่องของ
ขนำดและที่ตั้ง โรงเรียนขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ ตั้งอยู่ในชนบทและเมืองของ
เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล (Sandbox) ด้วยกำรทดลองใช้
นวัตกรรมโครงงำนฐำนวิจัย 14 ขั้นตอน ครูสำมเส้ำ เครื่องมือกำรฝึกอบรม 
หลกัสตูรภมูสิงัคม กำรวดัและประเมนิผลฐำนสมรรถนะ ในพืน้ทีท่ดลองโรงเรยีน
10 โรงเรียนมีแนวโน้มของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล มีควำมอิสระ คล่องตัว
ในกำรบรหิำรท้ังเชงิวิชำกำร บรหิำรทัว่ไป งบประมำณ และบคุคลได้เป็นอย่ำงดี
ทัง้ในเรือ่งผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทีส่งูขึน้ กำรศกึษำต่อ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
สมรรถนะที่น่ำพึงพอใจ มีควำมรักถิ่นฐำน ผูกพันรักกับชุมชน กล้ำแสดงออก
ในที่สำธำรณะ มีทักษะที่ตอบสนองควำมต้องกำรก�ำลังคนของจังหวัดสตูล
และทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้ ในเวลำเดียวกัน ครูต้องท�ำงำนหนัก
มำกขึ้น ฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง ครูต้องมีภำระเพิ่มหลำยด้ำน 
“คร ู 2 ซิม” ทัง้กำรปฏบัิตกิำรสอน ท�ำงำนตำมนโยบำยส่วนกลำงและกำรปรบั
บทบำทใหม่ในนวัตกรรมโครงงำนฐำนวจิยัควบคู่กนัไป มคีวำมกังวลและต้องกำร
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ค�ำชี้แนะค่อนข้ำงมำกจำกทีมพี่เลี้ยงพื้นที่ฯ ส�ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
10 โรงเรียนได้ท�ำหน้ำที่ในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำร ภำวะผู้น�ำ กำรตัดสินใจ 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวก กำรติดต่อประสำนงำน กำรบูรณำกำรด้ำนหลักสูตร
และกำรสอน กำรลงชุมชน และทุ่มเทกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรฝึกอบรมครู
ทกุคนอย่ำงเต็มที ่อย่ำงไรกต็ำม ปัญหำ อปุสรรค ข้อจ�ำกดัต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในช่วง
ด�ำเนินกำร อนัได้แก่ กำรให้ข้อมลูข่ำวสำร กำรประชำสมัพนัธ์ กำรขยำยแนวคิด
ไปสูแ่นวรำบโรงเรยีนใกล้เคยีง โรงเรยีนทีม่คีวำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรยงัมข้ีอจ�ำกดั
และควำมไม่มัน่ใจอยูม่ำก กลไกรำชกำรคณะอนกุรรมกำร 6 ฝ่ำย ยงัมกีำรประชมุ
ปรึกษำหำรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ยังเกิดขึ้นไม่มำกนัก ขำดช่องทำง
และมกีำรพบปะในระบบและนอกระบบน้อยเกนิไป นอกจำกน้ัน คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดสตูล ขำดควำมต่อเนื่องและ
ชดัเจนต่อนโยบำยด้ำนน้ี ข้ำรำชกำรระดบัจังหวัดบำงหน่วยงำนให้ควำมร่วมมอื
ไม่เต็มที่ มีกำรโยกย้ำย เกษียณอำยุรำชกำรตลอดเวลำ วำระกำรประชุม
เพ่ือขับเคล่ือนระดับจังหวัดให้เปลีย่นแปลง สนบัสนนุและผลกัดนัช่วยเหลอืยงัไม่ทนั
กับควำมต้องกำรและปัญหำอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้มีช่องว่ำงและข้อน่ำห่วงใย
เชิงกลไกรำชกำรประเด็นนี้มำกมำยหลำยด้ำนด้วยกัน
 กำรด�ำเนนิกำรพืน้ทีน่วตักรรมกำรศกึษำ จงัหวดัสตูลได้พบสำเหตุส�ำคัญ
ที่กดทับ ครอบง�ำ และกำรริเริ่มให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำด�ำเนินกำรไปได้อย่ำง
ยำกยิ่ง ส่วนใหญ่มำจำกส่วนกลำงอันเนื่องมำจำกระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
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ของกฎหมำย กฎกระทรวง ภำระงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำกมำย อันมีผล
ท�ำให้กำรทดลองใช้นวัตกรรมในพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำหลำยกิจกรรมล่ำช้ำ 
ตดิกรอบ และอิงระบบรำชกำรเป็นส�ำคญั ในเบือ้งต้นกำรปลดลอ็กในเร่ืองต่อไปนี้
จะช่วยให้ประเทศไทยมีทำงเลือกทำงออกของกำรปฏิรูปกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น
กล่ำวคือ 1) กำรจัดให้มีผู้ช่วยครูในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงงำนพัสดุ งำนกำรเงิน 
งำนทะเบียน งำนเอกสำร กำรรำยงำนข้อมูลให้ส่วนกลำง 2) ควำมก้ำวหน้ำใน
วชิำชีพคร ูกำรขอวิทยฐำนะของครูทำงเลอืก กำรใช้แบบฟอร์ม ว.21 3) กำรบรรจุ
ครูล่ำช้ำ ขำดแคลนครู ได้ครูไม่ตรงกับสำขำที่ต้องกำร หลำยโรงเรียนยังไม่มี
ผู้บริหำรกำรศึกษำ 4) กำรวัดผลทำงเลือก กำรไม่สอบ O-NET แต่สอบวัด
สมรรถนะ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียน 5) กำรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีงบ
ประมำณแบบ block grant จัดกำรตนเองได้ 6) กำรจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหดัทีส่อดคล้องกบักำรเรยีนกำรสอนโครงงำนฐำนวิจยั 7) กำรฝึกอบรม
ในโครงกำร “คูปองกำรศึกษำ” มำเป็นกิจกรรมและเวลำส่วนหนึ่งของกำรฝึก
อบรมที่จัดขึ้น 8) กำรลดงำนนโยบำยจำกส่วนกลำง กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลจำกท้องถิ่น ล้วนเป็นภำระเพิ่มขึ้น ดึงครูออกจำกห้องเรียนตลอดเวลำ 
9) กำรพฒันำหลักสตูรภมูสิงัคมของแต่ละโรงเรยีนได้อย่ำงอสิระ ยดืหยุน่ เหมำะสม
กับผู้เรียนได้ดีกว่ำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ที่ก�ำหนดจำก
ส่วนกลำง
 กำรปลดลอ็กเร่ืองดงักล่ำวจะเป็นกำรปลดปล่อยพืน้ทีเ่ลก็ ๆ (Sandbox)
ให้สำมำรถเตบิโต เรียนรู ้จดักำรตนเองได้อย่ำงมอีสิระ เกิดอ�ำนำจทำงกำรศกึษำ
จำกล่ำงสู่บน ค่อย ๆ ขยำยแนวรำบไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ มีนวัตกรรมกำรศึกษำ
ทีค่ดิ คดัสรร วจิยัแบบมส่ีวนร่วมเกดิขึน้ในแต่ละจงัหวดั แม้พืน้ทีท่ีม่คีวำมพร้อม
แตกต่ำงกันไป และภำยในระยะเวลำ 7 ปี ทุกจังหวัดอำจเป็นพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ครบถ้วนได้ตำมวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้มำระยะหนึ่งแล้ว
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 ส�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรในช่วงรอยต่อจำกปีท่ี 1 สูปี่ที ่2 ต้องศกึษำโรงเรียน
10 แห่งทีม่ขีนำดใหญ่ กลำง เลก็ คละกนัอยูใ่นเชงิคณุภำพให้ชดัเจนและดยีิง่ขึน้
เป็นโรงเรยีนต้นแบบศกึษำดงูำน กำรศกึษำเปรยีบเทียบ กำรเป็นโรงเรยีนพีเ่ล้ียง
แก่โรงเรียนอื่น ๆ กำรขยำยอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป (clusters) 
จำกนโยบำยแผนกำรด�ำเนินกำร 3 ปี ให้ครบทั้งจังหวัดจำก 10 โรงเรียนไปสู่ 
50 โรงเรียน และขยำยเป็นโรงเรียนทั้งจังหวัด ต้องพิจำรณำปัจจัยควำมพร้อม
หลำยด้ำนเพรำะงำนจะยุ่งยำกขึ้น ทั้งกลไกรำชกำร เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำนิเทศก์ รวมถึงคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่
นวตักรรมฯ 6 ฝ่ำยต้องท�ำงำนหนกัในเชงิกำรขบัเคลือ่น กำรยอมรบับทบำทของ
พีเ่ล้ียงพืน้ทีฯ่ สร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกนั ควำมสมคัรใจของผูบ้รหิำรและคณะครู
ทีจ่ะเข้ำร่วมในระยะที ่2 ไปจนถงึกำรเปล่ียนผ่ำนบทบำท จำกสถำบนักำรศึกษำ
ภำยนอกจำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัสู่มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ วทิยำเขตสตูล
ที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำท้องถิ่นทั้งในแง่ของกำรศึกษำวิจัยร่วมกัน กำรถอด
องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรภูมิสังคม กำรวัดผลเชิงสมรรถนะ กำรสร้ำง
หลกัสตูรฝึกหัดครฐูำนสมรรถนะ โครงงำนฐำนวจัิย 14 ข้ันตอน กำรฝึกอบรมครู
ที่เข้มข้น กำรส่งนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและระบบ PLC กล่ำวได้ว่ำ
ระยะปีที่ 2 จ�ำเป็นที่ทุกฝ่ำยต้องสร้ำงควำมมั่นใจ ควำมเชื่อใจในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำโครงงำนฐำนวิจัย 14 ขั้นตอน ต้องผลักดันเป็น “วำระจังหวัด”
กำรบูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์จังหวัดต้องเน้นกำรประชุมปรึกษำหำรืออย่ำง
สม�่ำเสมอ มีกำรขับเคลื่อน สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ
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ทุก 3 เดือน ก้ำวข้ำมปัญหำอปุสรรคข้อขัดแย้ง ต้องลดอคต ิเปิดกว้ำง ประชำสมัพนัธ์
สร้ำงกำรรบัรู ้ศกึษำนเิทศก์และพีเ่ลีย้งพืน้ท่ีฯ จะมบีทบำททำงวชิำกำรอย่ำงเด่นชดั
โดยมมีหำวทิยำลัยรำชภฏัสงขลำ วิทยำเขตสตูล เป็นหน่วยสร้ำงข้อมลูขนำดใหญ่
(Big Data) พฒันำนวัตกรรม และกำรวจัิยรองรบัทุกขัน้ตอน งำนในปีที ่1 และ
ปีที่ 2 จึงจะสอดรับและขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงยั่งยืนตลอดไป ดังภำพ 1

ภาพ 1 ความสามารถในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล
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