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สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ตระหนักถึงความสํ าคัญของการศึกษาเปน
อยางยิ่ง รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไดใหความสําคัญในดานนโยบายการศึกษา
เปนอันดับแรก ดังจะเห็นไดวา ประธานาธิบดีคลินตันแหงพรรคเดโมแครตซึ่ง
ดํารงตําแหนงติดตอกันถึง 2 วาระเปนเวลา 8 ป ไดประกาศใหการปฏิรูปการ
ศึกษาเปนวาระแหงชาติและไดเปนผูน าในการปฏิ
ํ
รปู การศึกษาอยางตอเนือ่ ง โดย
ใหความสนับสนุนทั้งดานการเสนอกฎหมายและงบประมาณเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา รวมทัง้ การดําเนินงานตามนโยบายปฏิรปู การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย
ในปจจุบัน ถึงแมพรรครีพับลิกันจะเปนรัฐบาลใหม แตประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิลยู บุช ก็ไดใหความสําคัญตอการปฏิรปู การศึกษาเปนอันดับแรก
เชนเดียวกัน โดยมุงดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนอเมริกัน
ทุกคน จึงไดดําเนินการสานตอดานนโยบายเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายยิ่งขึ้น และถือวาการปฏิรูปการศึกษาที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกัน และพรรคอิสระจะเปนหลัก
สําคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาล

เอกสารเรื่ อ ง แผนการปฏิ รูป การศึ ก ษาของประธานาธิบดีจอรจ
ดับเบิลยู บุช นี้ เปนการนําเสนอสาระสําคัญของรางกฎหมาย No Child Left
Behind Act of 2001 เพือ่ ปรับปรุงการปฏิรปู การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แผนการดําเนินงานนี้เปนเพียงสวนหนึ่งในวาระ
การปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีบุช โดยมีเปาหมายทีจ่ ะใหเด็กอเมริกนั ทุก
คนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณาเห็นวา เอกสาร
ดังกลาวนี้ จะเปนตัวอยางและแนวทางสําหรับการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาใน
ประเทศไทย จึงไดสรุปและเรียบเรียงเพือ่ พิมพเผยแพร โดยในสวนแรกไดนําเสนอ
“ภาพอนาคตทางเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2545” ของประธานาธิบดีคลินตัน
ซึ่งเปนเอกสารที่นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อเปนจุดเริ่มตนของรัฐบาลประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิลยู บุช รวมทั้งไดสรุปสาระสําคัญจากเอกสารทีเ่ กีย่ วของจัดพิมพไว
ในภาคผนวกดวย
สํานักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ
ดํ าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยใหบรรลุผลตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตอไป
(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พฤษภาคม 2544
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ภาพอนาคตทางเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2545
ของประธานาธิบดี วิลเลียม เจ. คลินตัน
กอนทีจ่ ะพนจากตําแหนง ประธานาธิบดี วิลเลียม เจ. คลินตัน ได
เสนอเอกสาร “ภาพอนาคตทางเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2545” ของ
สหรัฐอเมริกาตอรัฐสภา ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยนําเสนอผล
งานที่โดดเดนระหวาง พ.ศ. 2537-2544 พรอมกับการคาดประมาณ
เศรษฐกิจป พ.ศ.2545 เพือ่ เปนจุดเริม่ ตนของรัฐบาล ประธานาธิบดี จอรช
ดับเบิลยู บุช โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

ภาพรวมทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2536
ในป พ.ศ. 2536 ซึง่ เปนปทปี่ ระธานาธิบดีคลินตันเริม่ เขารับตําแหนง อัตรา
การเจริญเติบโตในรอบ 4 ปทผี่ า นมามีคา เฉลีย่ เพียงรอยละ 1.7 ในป พ.ศ. 2535
อัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 7.8 การขาดดุลงบประมาณคิดเปนมูลคา 290
พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13,050 พันลานบาท ซึ่งเปนการขาดดุล
สูงที่สุดในประวัติศาสตรของชาติ หนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ เปน 4 เทาของหนี้
ระหวางป พ.ศ. 2523-2535 และมีแนวโนมทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ไปอีก ประมาณการ
วาการขาดดุลงบประมาณจะมีมูลคาสูงขึ้นไปถึง 390 พันลานเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 17,550 พันลานบาท ในป พ.ศ. 2541 และ 639 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 28,775 พันลานบาท* ในป พ.ศ. 2546
_________________________________
✹

✹

✹

1 เหรียญสหรัฐ = ประมาณ 45 บาท (อัตราแลกเปลีย่ น ณ 18 เมษายน 2544)
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ประธานาธิบดีคลินตัน มีความเชือ่ มัน่ วา การดําเนินมาตรการทาง
การคลังและการลงทุนเชิงยุทธศาสตรในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนแปลงแนว
โนมดังกลาวและกระตุน ระบบเศรษฐกิจไปสูก ารเจริญเติบโตทีแ่ ข็งแกรงได ดังนัน้ 8
ปตอ มา สหรัฐอเมริกาจึงมีระบบงบประมาณแบบเกินดุล มีการลดลงของหนี้
จํานวนมหาศาล และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนในระดับสูงสุด
ซึ่งสามารถกลาวไดวาการบรรลุเปาหมายดังกลาวเกิดจากการดําเนินภาระ
หนาทีอ่ ยางมีศรัทธาแนวแนในเรือ่ งวินยั การคลัง

ความสําเร็จสําคัญๆ ในชวงเวลาการบริหารงานของประธานาธิบดี
คลินตัน และรองประธานาธิบดี อัล กอร
ความสําเร็จในดานเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการมีดงั ตอไปนี้
1. ดานเศรษฐกิจ
ในชวงเวลา 8 ปทป่ี ระธานาธิบดีคลินตันบริหารงาน การขาดดุล
งบประมาณโดยรวมลดลงเปนจํานวน 1.2 ลานลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 54
ลานลานบาท มากกวาทีป่ ระมาณการไวเดิม 2 เทา และมีการเกินดุลเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ ง
4 ป หลังจากทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จึงทําใหสามารถชําระหนีไ้ ด
จํานวน 363 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16,335 พันลานบาท และ
คาดวาในปลายป พ.ศ. 2544 จะสามารถชําระหนีไ้ ดอกี 600 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 27,000 พันลานบาท และดวยการดําเนินวินยั การคลังที่
นํางบประมาณเกินดุลไปชําระหนีท้ มี่ อี ยูอ ยางตอเนือ่ ง คาดวาสหรัฐอเมริกาจะ
สามารถขจั ด หนี้ ส าธารณะและเป น ประเทศที่ ป ลอดหนี้ อ ย า งเต็ ม ตั ว ใน
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ทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2544-2554 ซึง่ เปนครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แตป พ.ศ.
2378 เปนตนมา และจะสามารถสรางความเขมแข็งใหกบั ระบบเศรษฐกิจใน
อนาคต
สําหรับภาพอนาคตทางเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2545 นั้น
ประมาณการวางบประมาณของรัฐบาลกลางจะยังเกินดุลไปอีกหลายทศวรรษ ถา
การดําเนินนโยบายการคลังยังประสบผลสํ าเร็จ และใชสมมุติฐานและการ
ประมาณการบนฐานความเปนจริง
2. ดานสังคม
ป ระ ธ านาธิ บ ดีค ลิ น ตั น เน น ยํ้ าว า รั ฐ บาลต อ งตอบสนอง
ความต อ งการของประชาชนในชาติ และมี ค วามจํ าเป น ในการดํ าเนิ น
ภาระหน าที่สํ าคัญๆ อาทิการรักษาความปลอดภัยทางอากาศ การรักษา
กฎหมาย การสวัสดิการและสาธารณสุขและการรักษาความมั่นคงของชาติ
การดําเนินงานทีป่ ระสบความสําเร็จ ไดแก
•! การปรับปรุงการศึกษา รัฐบาลไดริเริ่มโครงการตางๆ ทีเ่ นน
ความรับผิดชอบตอผลของงานและการปฏิรูประบบโรงเรียน ดังตอไปนี้
1.! สนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น สํ าหรั บ โครงการให ทุ น ช ว ย
เหลื อ นั กศึ ก ษาพิการระดับอุดมศึกษา (Pell Grants) และ
โครงการทํางานระหวางเรียน (Work – Study Programs)
2.! ดําเนินโครงการลดขนาดชัน้ เรียน
3.! จัดทําโครงการหลังเวลาเรียนสําหรับระดับประถมศึกษา
4.! ปรับปรุงความสามารถในการอานของประชากร
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5.! ขยายการใช ค รู อ าวุ โ สและการใช เ ทคโนโลยี ท างการศึกษา
อยางกวางขวาง
6.! ปรับปรุงโรงเรียนทีท่ รุดโทรม
• จัดหางานใหกบั ผูร บั การสงเคราะหจากรัฐบาลกลาง โดยมีสิ่ง
จูงใจใหแกมลรัฐตางๆ ในการดําเนินงานใหผรู บั การสงเคราะหเชน ผูรับบัตร
อาหาร ผูวางงาน เปนตน เปลีย่ นไปทํางานโดยสงเสริมสนับสนุนธุรกิจตางๆ
ใหจา ง ผูร บั การสงเคราะหเขาทํางาน สนับสนุนงบประมาณเปน 3 เทาสําหรับ
การฝกอบรมคนงานที่อยูไมเปนหลักแหลง และเพิ่มงบประมาณสําหรับการ
ดูแลเด็กในศูนยเด็กสําหรับผูท างานที
ํ
ม่ รี ายไดนอ ย ทําใหผรู บั การสงเคราะห
ลดลงจาก 14.1 ลานคนเปน 6.3 ลานคน
 หาสวัสดิการทางสังคมของรัฐใหเปนวาระความ
• ดําเนินการแกปญ
สํ าคัญของชาติ โดยดํ าเนินการใหมั่นใจวาการใชจายเงินกองทุนดาน
สวัสดิการทางสังคมเปนไปเพื่อสวัสดิการของสังคม และเพือ่ สรางสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
 หากองทุนเพือ่ การรักษาพยาบาล (Medicare
• ดําเนินการแกปญ
Trust Fund) ทีม่ ปี ญ
 หามากวา 25 ป ใหบรรลุผลสําเร็จโดยผูร บั บริการดาน
การรักษาพยาบาลจากกองทุนไดผลประโยชนมากขึน้
• ดํ าเนิ น โครงการประกั นสุขภาพเด็ก (Children‘ s Health
Insurance Program - CHIP) และโครงการประกันอื่นๆ มีเด็ก 3.3 ลานคน
ไดรบั ประโยชนตามโครงการนี้
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• กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระดับสูงสุดที่เคยมีมา โดย
1.! มีการอนุรักษสภาพแวดลอมในมลรัฐตาง ๆ 48 มลรัฐที่มี
สภาพแวดลอมระดับตํากว
่ ามาตรฐาน ภายใตการคุม ครองของ
กฎหมาย Antiquities Act
2.! ปกปองคุมครองปาของชาติ 58.5 ลานเอเคอร ไมใหมกี าร
สรางถนนผานและไมมีกิจการตัดไม
3.! ออกกฎหมายใหม เพือ่ จัดงบประมาณสนับสนุนจํานวน 12
พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 540 พันลานบาท เปน
ระยะเวลา 6 ป สําหรับการอนุรกั ษทรัพยากรภาคพืน้ ดินและ
ชายฝง
4.! เพิ่มงบประมาณสําหรับการปรับสภาพภูมิอากาศและการทํา
นํ้าใหสะอาด
5.! พยายามรณรงคผูกําหนดนโยบายดานงบประมาณของรัฐและ
ท อ งถิ่ น ให หั น มาให ค วามสนใจเป น พิ เ ศษในการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การรักษาความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
• เพิ่มการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซง่ึ เปนกุญแจสําคัญ
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการใหเงินทุนการทําวิจยั ทางการแพทย
ที่สถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institutes of Health) เพิ่มเปนสองเทา
• สนับสนุนงบประมาณดานความมั่นคงปลอดภัย โดยมีโครงการ
จางเจาหนาทีต่ ารวจชุ
ํ
มชนเพิ่ม 100,000 คน และโครงการลดอาชญากรรม
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ซึ่งทําใหจํานวนอาชญากรรมทีร่ า ยแรงลดลงตําสุ
่ ด นับตั้งแตป พ.ศ. 2528
เปนตนมา
• ใหความเชือ่ มัน่ กับชาวอเมริกนั วา รัฐบาลจะใหความชวยเหลือเปน
อยางดีเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• ดําเนินการตามขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ รอบอุรกุ วัย และ
ขอตกลงสําคัญอื่น ๆ เพือ่ สรางความเปนเสรีทางการคาและตลาดเงิน การให
เงินชวยเหลือในการสรางระบบเศรษฐกิจใหม และสงเสริมการเติบโต
• ตอสูกับภัยคุกคามขามชาติ เชน HIV/AIDS การกอการราย และ
การทําลายสิ่งแวดลอม รวมทัง้ การใหความชวยเหลือในการปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ
สําหรับประเทศตางๆ ที่อยูในภาวะวิกฤติ และใหทรัพยากรเพื่อตอสูกับการ
ละเมิดสิทธิของเด็ก ทัง้ ในและตางประเทศ
• ปรับปรุงความปลอดภัยของชาวอเมริกนั ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
และใหงบประมาณเพิ่มขึ้นสําหรับการรักษาความปลอดภัยสถานทูต
ดวยการสงเสริม
• เสริมสรางความมัน่ คงของชาติใหเขมแข็ง
เสถี ย รภาพในการแก ไ ขภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใ นอเมริ ก ากลางและทวี ป
แอฟริกา และแกไขวิกฤตการณการสูร บในโคโซโว บอสเนีย และอินโดนีเซีย
• รักษาความมัน่ คงของชาติ ดวยกองกําลังทหารทีม่ อี าวุธยุทโธปกรณพรอม
ทีส่ ดุ ไดรับการฝกฝนมาอยางดีที่สุด และไดรบั การเตรียมพรอมอยางดีทส่ี ดุ
ในโลก
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3. ดานการบริหารจัดการ
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรคการบริหารงานของคณะ
รั ฐ บาลที่ พ ลเมื อ งทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง ได ม ากขึ้ น และตอบสนองความ
ตองการของพลเมืองไดมากขึ้น ประดิษฐคิดคนวิธีการใหมในการซื้อสินคา
และบริการ โดยเนนความพึงพอใจของลูกคาและผลลัพธทเ่ี กิดขึน้
• เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการดานการเงินของรัฐบาลกลาง
โดยทุกหนวยงานจัดทํ ารายงานการตรวจสอบบัญชีการเงินประจํ าป มีการ
ดํ าเนิ น งานที่กาวหนาเพื่อเพิ่มความโปรงใสและการเสริมสรางกระบวนการ
กําหนดระเบียบขอบังคับ และปรับปรุงสถิติของชาติ
ทั้งนี้ประธานาธิบดีคลินตัน ไดเนนวา การปฏิบัติงานอยางดีมากนั้น
เปนเรือ่ งยากและไดรับความสนใจนอย แตการละเลยที่จะปฏิบัติงานที่ดี
นั้นสามารถทํ าลายประสิทธิผลของโครงการและนโยบายไดมากเทากับการ
ตั ด สิ น ใจด า นนโยบายที่ ผิ ด พลาด หรือการดํ าเนินงานตามนโยบายไม
ครบถวน

ภารกิจสําคัญ ๆ ทีต่ อ งดําเนินการเพิ่มขึ้นในอนาคต
ประธานาธิบดีคลินตัน เสนอแนะวางานทีร่ ฐั บาลของประธานาธิบดีบชุ
ควรจะสานตอมีดังตอไปนี้
• กําหนดขอบเขตของการเบิกเงินทดแทนตามใบสัง่ ยา เพือ่ การเอือ้
ประโยชนดา นการรักษาทางการแพทย
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• ผานกฎหมายเพือ่ ใหการลงโทษสําหรับอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความ
เกลียดชัง(ดานสีผิว) มีความเขมงวดมากขึน้
• ใหความเทาเทียมกันสําหรับผูอ พยพเขาเมืองตามกฎหมาย
• เพิ่ ม คาจางขั้นตํ่ าเพื่อยกระดับความเปนอยูของครอบครัวผูใช
แรงงาน
• ใหทางเลือกในการซือ้ โปรแกรมการรักษาโรคในราคาถูกสําหรับเด็กทีพ่ กิ าร
ในครอบครัวผูใชแรงงาน
• ใหความมัน่ ใจดานเสถียรภาพในกระบวนการสรางสันติภาพในตะวัน
ออกกลาง
• เพิม่ ความมัน่ คงปลอดภัยใหสถานทูต
• สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการทางการทูตซึง่ เปนทางเลือกในการ
แกไขวิกฤตการณและความรุนแรง
• จางครูใหม 100,000 คน เพือ่ ลดขนาดของชัน้ เรียน
• การชวยเหลือเขตการศึกษาใหไดรับงบประมาณเพื่อกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนใหทนั สมัย
• การขยายและการปรับปรุงคุณภาพโครงการศูนยเด็กกอนวัยเรียน
(Head Start) ในเขตยากจน
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ความหวังสําหรับประเทศชาติ
ประธานาธิบดีคลินตันไดกลาวในตอนทายของรายงานวา ขณะนีเ้ ปน
ชวงเวลาที่ประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในประวัติศาสตรอเมริกัน
และประชาชนไดรับการเตรียมพรอมเปนอยางดีที่จะกําหนดรูปแบบอนาคต
ของประเทศชาติสาหรั
ํ บทศวรรษทีก่ ําลังจะมาถึง
การเปลีย่ นแปลงแนวโนมเศรษฐกิจในอดีต ดวยการประมาณการเศรษฐกิจ
แบบอนุรกั ษนยิ ม การสรางสมดุลดานงบประมาณ และการจัดทํางบประมาณ
เกิ น ดุ ล ได ช  ว ยฟ นฟูความเจริญรุงเรืองของชาติกลับคืนมา และผลิต
ทรัพยากรทีช่ ว ยนําโอกาสและความกาวหนาไปสูท กุ พืน้ ทีข่ องประเทศ และ
ถาหากรัฐบาลชุดตอไปยังคงรักษาวินัยการคลังนี้ไวก็จะสามารถสรางรากฐาน
ความเจริญรุงเรืองสําหรับอนาคตของประเทศชาติได และไมหวนกลับไปสู
วงจรทีช่ ว่ั รายของการขาดดุลอีกตอไป
สิ่ ง ที่ ป ระธานาธิบดีคลินตันไดเนนยํ้ าคือ ความทาทายในขณะนี้
นั่นคือ การสรางทางเลือกที่สมดุล เพื่อใชทรัพยากรใหตอบสนองความ
ตองการทีเ่ ห็นไดชดั เจนและเรงดวนของสังคมในปจจุบนั และความตองการ
ของสังคมในอนาคต
______________________________
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การเสนอรางกฎหมาย
No Child Left Behind Act of 2001
แผนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประธานาธิ บ ดี จ อรจ ดับเบิลยู บุช
ปรากฏตามรางกฎหมาย “เยาวชนอเมริกนั ทุกคนตองไดรบั การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สูง” (No Child Left Behind Act of 2001) ซึ่งขณะทีอ่ ยูใ นระหวางการ
พิจารณาของรัฐสภารางกฎหมายดังกลาวแลวมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้

ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง บ ท บ า ท ข อ ง รัฐ บ า ล ก ล า ง ใ น ดา น ก า ร
ศึก ษ า เพือ่ ใหเด็กทุกคนไดรัรบั การศึกษาที่มีมคุคี ณ
ุ ภาพสูง
ในชวงเวลาทีอ่ เมริกากาวเขาสูค ริสตศตวรรษที่ 21 ดวยความหวังและ
ความมัน่ ใจเต็มเปยมนั้น ปรากฏวายังมีนักเรียนที่ยากจนที่สุดของประเทศ
อีกมากมายที่ถูกทอดทิง้
ปจจุบนั นีน้ กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4เกือบจะรอยละ 70 ที่อาศัย
อยูในชุมชนแออัดในเมืองไม ส ามารถจะผานการอานระดับพื้นฐานในการ
ทดสอบการอานระดับชาติได ขณะที่นักเรียนในชั้นปสุดทายของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาของเรามี ผ ลการสอบตามหลั ง นั ก เรี ย นในประเทศไซปรัสและ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตในการทดสอบคณิตศาสตรระดับนานาชาติ และ 1 ใน
3 ของนักศึกษาปแรกในวิทยาลัยของเราตองเรียนหลักสูตรเสริมกอนที่จะ
สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรอุดมศึกษาตามปกติ
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แม ว  า การศึ ก ษาจะเป น ความรั บ ผิ ด ชอบอั น ดั บ แรกของมลรั ฐ และ
ทองถิน่ แตรฐั บาลกลางรูส กึ มีความผิดรวมในการยอมรับผลลัพธในระดับตํ่า
เชนนี้ เพราะปจจุบันรัฐบาลกลางไมไดใหรางวัลในความสํ าเร็จและลงโทษ
การดํ าเนินงานที่ลมเหลวในระบบการศึกษาของเราเทาทีค่ วร
เมื่ อรัฐบาลกลางเริ่มดํ าเนินโครงการปฏิรูปการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาครั้งสํ าคัญเปนครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2508 เปนตน
มานั้น นโยบายของรัฐบาลกลางไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอโรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกา เพราะตลอดหลายปที่ผานมา รัฐสภาไดสรางสรรคโครงการ
หลายรอยโครงการโดยมีเจตนาที่จะแกไขปญหาทางดานการศึกษา โดยไมมี
การศึกษาวา โครงการเหลานั้นกอใหเกิดผลลัพธหรือโครงการเหลานั้นมีผล
กระทบตอความตองการของทองถิ่นหรือไม แนวทางแกปญหาดวยวิธีการ
“หนึ่งปญหาหนึ่งโครงการ” สงผลใหเกิดโครงการทางการศึกษาในหนวยงาน
39 หนวยงานของรัฐบาลกลางนับรวมแลวหลายไดรอยโครงการโดยสูญเสีย
เงินถึงปละ 120 พันลานดอลลาร หรือประมาณ 5,400 พันลานบาท แมวา
จะใชงบประมาณไปหลายพันลานดอลลาร เราก็ยงั ไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ในดานความเปนเลิศทางการศึกษา และชองวางผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ระหวางคนรํารวยกั
่
บคนยากจน และระหวางคนอเมริกนั เชือ้ สายอังกฤษกับ
ชนกลุมนอยไมเพียงแตจะกวางเทานัน้ แตในบางกรณีกก็ าลั
ํ งยิง่ กวางเพิม่ ขึน้
เปนเทาทวี
เราประสบภาวะวิกฤตของชาติทแ่ี ทจริง เราถูก
แบงแยกออกเปนสองชนชาติมากขึน้ เรือ่ ยๆ คือ
ชนชาติหนึ่งที่อานหนังสือได และอีกชนชาติหนึ่ง
ที่อานไมได ชนชาติหนึ่งมีความฝน และอีก
ชนชาติหนึ่งที่ไมมีความฝน
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ในการตอบโตตอผลลัพธที่นาผิดหวังเหลานี้ มีบางคนมีค วามเห็ น ว า
รั ฐ บาลกลางไมควรจะเขามีสว นเกีย่ วของในดานการศึกษา ขณะทีบ่ างคนให
ความเห็นวาเราไมไดทําอะไรนอกจากเพิ่มโครงการใหมๆเขาไปในระบบการ
ศึกษาเกาเทานัน้ ซึง่ ในเรือ่ งนีต้ อ งมีแนวทางอืน่ อยางแนนอน นัน่ คือ แนวทาง
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทของรัฐบาลกลางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลําดับ
ความสําคัญของหลักการแกปญหาที่ตามมาอยูบนฐานของแนวคิดพื้นฐานที่
วา การดําเนินกิจการไดผลดีที่สุดก็ตอเมื่อมอบความรับผิดชอบใหอยูใกลชิด
กับกิจกรรมสําคัญทีส่ ดุ ของกิจการนัน้ ใหมากทีส่ ดุ เมือ่ ผูท ม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
ไดรบั ความไววางใจและการสนับสนุนมากทีส่ ดุ และเมือ่ ผูท มี่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
ตองสามารถอธิบายผลลัพธที่ตนกอใหเกิดขึ้นได ดังนั้น แผนปฏิรปู การศึกษา
นีจ้ ะแสดงใหเห็นถึง
1.!การแสดงความรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียนมากขึน้ :
รัฐบาลกลางจะใหรางวัลแกมลรัฐ เขตการศึกษา และโรงเรียนที่
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และจะลงโทษมลรัฐ เขตการศึกษา
และโรงเรียนที่ประสบความลมเหลว พ อ -แม ผู  ป กครองจะได
มีโอกาสรูวาบุตรหลานของตนเรียนดีเพียงไร และโรงเรียนต อ ง
แสดงความรับผิดชอบตอประสิทธิผลของตนดวยการประเมินผล
ของมลรั ฐ ประจํ าป ใ นด า นการอ า นและวิ ช าคณิ ต ศาสตร
ของนั ก เรี ย นในชั้ น ป ที่ 3-8
2. มุงเนนการดํ าเนินงานที่เกิดผล : รัฐบาลกลางจะใชจาย
งบประมาณของประเทศในการจัดทําโครงการและการปฏิบตั ทิ ม่ี ี
ประสิทธิผลและมีผลการวิจยั สนับสนุน และจะกําหนดเปาหมาย

13

การสนับสนุนเงินทุนไปในเรื่องการปรับปรุงโรงเรียน และการ
เสริมสรางคุณภาพครู
3 . ลดระเบี ย บราชการและเพิ่ ม ความยื ด หยุ  น : รั ฐ บาลกลาง
จะมอบอํ านาจให ม ลรั ฐ และเขตการศึ ก ษามี ค วามยื ด หยุ  น
เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนที่สามารถบริหารแบบ
ยืดหยุนไดในระดับทองถิ่น
4.! มอบอํ านาจใหพอ แม ผูปกครอง : พอ-แม ผูปกครองจะ
ไดรบั ทราบขอมูลขาวสารเกีย่ วกับคุณภาพของโรงเรียนของบุตรหลาน
และจะให สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กโรงเรี ย นแก นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู  ใ น
โรงเรียนซึ่งมีคุณภาพการสอนตํ่ าตอเนื่องกันเปนเวลาหลายป
ถึ ง แม ว  า ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ เหล า นี้ ไ ม ไ ด ค รอบคลุมการปฏิรูปการ
ศึ ก ษาในโครงการการศึกษาของรัฐบาลกลางทัง้ หมด แตทกุ ๆ โครงการก็ได
เสนอวิสัยทัศนทั่วๆ ไปสําหรับการแกไขกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (Elementary and Secondary School Act –ESEA) และการ
เชื่อมโยงงบประมาณของรัฐบาลกลางกับเปาหมายการปฏิบัติเฉพาะดานเพื่อ
ใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการศึกษา
อื่นๆ และลํ าดับความสํ าคัญในโอกาสตอไป สาระสํ าคัญของการปฏิรูป
___________________________________________
★

ขอเสนอนโยบายเหลานี้นาเสนอภายในกรอบกฎหมายใหม
ํ
โดยมีโครงการ
และนโยบายในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ กษาฉบั บป จ จุ บันซึ่ ง
ไมไดนํ ามากลาวถึงในขอเสนอดังกลาว สําหรับขอเสนอนโยบายซึง่ มีเครือ่ งหมายดาว
กํากับที่ ปรากฏในเอกสารนี้จะมีการพิ จ ารณาแยกตางหากจากการมอบอํ านาจใหม
ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
★
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ของประธานาธิบดีบุชในแผนนี้มี 7 ตอนหรือบรรพ (Titles) ตามลํ าดับ
ความสํ าคัญในการดํ าเนินงานดังนี้
ตอนที่ 1 การบรรลุ ค วามเป น เลิศ ดวยมาตรฐานการศึกษา
ระดับสูง และการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงาน
ตอนที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพครู
ตอนที่3 การยกระดับนักเรียนที่มีความชํ านาญดานภาษา
อังกฤษตํ่าใหเปนนักเรียนที่มีความคลองแคลวดาน
ภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 การสงเสริมโอกาสในการเลือกของ พอ - แม ผูป กครอง
ตามขอมูลทีไ่ ดรบั และโครงการการศึกษาทีม่ นี วัตกรรมใหมๆ
ตอนที่5 การสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในคริสตศตวรรษ
ที่ 21 มีความปลอดภัย
ตอนที่6 การเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนสํ าหรับการสงเคราะห
ผูที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
ตอนที่7 การสงเสริมเสรีภาพและการแสดงความรับผิดชอบ
ต อ ผลของงาน
โรงเรียนและเขตการศึกษาทีย่ ากจนจะไดรบั เงินทุนเพิม่ เติมตามเปาหมาย
ที่กาหนด
ํ
โดยมลรัฐและเขตการศึกษาจะมีความยืดหยุน ในการสรางผลงาน
และอาจจะสูญเสียงบประมาณถาหากวาการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
ในสหรัฐอเมริกา ไมควรจะมีเด็กคนใดที่ถูกทอดทิ้งไวเบื้องหลัง แต
เด็กทุกคนควรไดรับการศึกษาอยางเต็มศักยภาพของตน ขอเสนอแผนปฏิรปู
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การศึกษานีก้ าหนดกรอบการดํ
ํ
าเนินงานของประธานาธิบดีบชุ เพือ่ ใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว โดยคณะรัฐบาลจะทํ างานรวมกับรัฐสภาเพื่อใหสิ่งนี้เกิด
ขึ้นโดยเร็ว ในลักษณะที่มีการรวมมือกันของพรรคการเมืองทั้งสองพรรค

นโยบาย
วาระการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของรั ฐ บาลประกอบด ว ยองค ป ระกอบ
สําคัญๆ ตอไปนีซ้ ง่ึ หลายๆ องคประกอบจะมีการนําไปปฏิบัติ ในชวงระหวาง
การมอบอํานาจใหม (Reauthorization) ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายวาดวย
การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดังตอไปนี้

การปดชองวางดานผลสัมฤทธิ์
! การแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานและมาตรฐาน
ระดั บสูง มลรัฐ เขตการศึกษา และโรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลของงานในการดํ าเนินการใหม่ันใจวานักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่
ดอยโอกาสมีมาตรฐานวิชาการระดับสูง โดยมลรัฐตองพัฒนาระบบการ
ลงโทษและการให ร างวั ล เพื่ อ ที่ จ ะใหเ ขตการศึ ก ษาและโรงเรี ย นแสดง
ความรับผิดชอบตอผลของงาน เพือ่ ปรับปรุงผลสัมฤทธิท์ างวิชาการใหดขี น้ึ
! การประเมินผลทางวิชาการประจํ าป การประเมินผล
การอานและวิชาคณิตศาสตรประจําปจะใหขอ มูลขาวสารแก พอ–แม ผูป กครอง
ที่ตองการรูวาบุตรหลานของตนเรียนดีเพียงไร และโรงเรียนกําลังใหการ
ศึกษาแกบุตรหลานของตนดีเพียงไร ยิง่ ไปกวานัน้ ขอมูลประจําปยงั เปน
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เครือ่ งมือในการวินจิ ฉัยทีส่ าคั
ํ ญสําหรับ โรงเรียนในอันทีจ่ ะบรรลุผลการปรับปรุง
อยางตอเนื่องดวย โดยแตละมลรัฐอาจจะคัดสรรและออกแบบการประเมิน
ตามที่ ต นเลื อ กโดยมี เ วลาที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ การวางแผนและการปฏิบัติ
นอกจากนี้ กระทรวงการศึกษาจะทําการประเมินกลุม ตัวอยางนักเรียนในแต
ละมลรั ฐ ทุ ก ป ด  ว ยการประเมิ น ความก า วหน า ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
(National Assessment of Educational Progress - NAEP) โดยการ
ประเมินผลนักเรียนชั้นปที่4 และ 8 ในดานการอานและวิชาคณิตศาสตร
! ผลสืบเนื่องสํ าหรับโรงเรียนที่ประสบความลมเหลวใน
โรงเรียนที่ประสบความ
การใหการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส
ลมเหลวในการสรางความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ์ประจําปที่เพียงพอใหแก
นักเรียนทีด่ อ ยโอกาสจะไดรบั ความชวยเหลือเปนอันดับแรก และจากนัน้ จะ
ตองมีการดําเนินงานเพือ่ แกไขถาหากวายังไมมคี วามกาวหนา และถาหาก
โรงเรียนยังไมมีความกาวหนาประจําปที่เพียงพอตอเนื่องกันเปนเวลาสามป
นักเรียนทีด่ อ ยโอกาสสามารถใชเงินทุนภายใตนโยบายตอนที่ 1 (Title I) นี้
เพื่อเทียบโอนไปเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ
การสอนสูงกวา หรือรับบริการการศึกษาหลักสูตรเสริมจากผูจัดบริการการ
ศึกษาทีต่ นเลือก

การปรับปรุงก ารรูห นังสือไดดดว ยการกําหนดใหการ
อานเปนความสําคัญอันดับแรก
!!มุง เนนการอานในชัน้ ปแรกๆ ของการศึกษา มลรัฐทีจ่ ดั ทํา
โครงการอานจากระดับอนุบาลถึงชัน้ ปท่ี 2 ทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม
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ทุกดาน โดยยึดผลการวิ จั ย เชิ ง วิ ท ยาศาสตร มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น
อุ ดหนุนภายใตโครงการใหมที่ชื่อวา การอานเปนความสําคัญ
อันดับแรก (Reading First initiative)
!!การสอนการอานในระดับปฐมวัย มลรัฐทีเ่ ขารวมในโครงการ
ริเริ่มที่ช่ือวา การอานเปนความสําคัญอันดับแรก มีโอกาสในการ
เลือกรับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการใหมทช่ี อ่ื วา “การอานใน
ระดับปฐมวัยเปนความสําคัญอันดับแรก” (Early Reading First)
เพื่อนํ าวิธีการอานเบื้องตนจากผลการวิจัยไปปฏิบัติในโครงการ
การศึกษาปฐมวัย รวมถึงศูนย Head Start
มีเด็กนักเรียนของเราจํานวนมากทีย่ งั ไมสามารถ
อานหนังสือได การอานเปนฐานรากของการพัฒนา
และตองเปนพืน้ ฐานสําหรับการปฏิรปู การศึกษา

การเพิ่ม ค วามยืด ห ยุน ใ หม า กขึ้น
ระบบราชการ

การลดขั้น ต อน

!!การเพิ่ ม ความยื ด หยุ  น ของนโยบายตอนที่ 1 มี โ รงเรียน
จํ านวนมากขึ้นที่สามารถดํ าเนินโครงการภายใตนโยบายตอนที่ 1
(Title I) อยางยืดหยุน โดยสามารถผนวกรวมเงินทุนของรัฐบาล
กลางเขากับเงินทุนของทองถิน่ และมลรัฐ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียน
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!!การเพิ่มทุนดานเทคโนโลยีใหแกโรงเรียน รัฐบาลกลางจะ
ผนึ ก รวมเงินทุนเพื่อการศึกษาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในอัตรา
พิ เ ศษ (E-rate funds) และเงิ น ทุ น อุ ด หนุ น ด า นเทคโนโลยี
(Technology grant funds) เขาดวยกัน และจัดสรรใหแกโรงเรียน
ตามความจําเปนโดยผานมลรัฐและเขตการศึกษา วิธนี จ้ี ะทําให
มั่นใจไดวาโรงเรียนไมตองสงใบเสนอขอรับเงินอุดหนุนซํ้ าซอน
และกอใหเกิดภาระงานดานการบริหารทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหไดรบั การ
สนับสนุนเงินทุนดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอีกตอไป
!!การลดขั้นตอนระบบราชการ รัฐบาลจะผนึกรวมโครงการให
เงิ น อุด หนุนจํ าแนกประเภทที่เหลื่อมลํ้ าและซํ้ าซอนเขาดวยกัน
และสงเงินอุดหนุนนีไ้ ปใหมลรัฐและเขตการศึกษาตอไป
!!การใหทางเลือกใหมในดานความยืดหยุน แกมลรัฐและทองถิ่น
รัฐบาลจะใหโอกาสในการเลือกตามธรรมนูญการศึกษาสํ าหรับ
มลรั ฐ และเขตการศึ ก ษาที่ มี ภ าระหน า ที่ ต  อ งการแสดงความ
รับผิดชอบตอผลของงานและการปฏิรปู การศึกษา ภายใตโครงการ
นี้ มลรัฐและเขตจะเปนอิสระจากขอกํ าหนดของโครงการจํ าแนก
ประเภทเมื่อรัฐและเขตการศึกษาเสนอขอตกลงการปฏิบตั งิ านระยะ 5
ป ตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา และปฏิบตั ิงานภายใต
มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานที่เขมงวดเปน
พิเศษ
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รัฐบาลกลางตองมีความเฉลียวฉลาดเพียงพอ
ในการใหมลรัฐและเขตการศึกษามีอานาจ
ํ
และเสรีภาพมากขึน้ และรัฐบาลกลาง
จะตองมีความเขมแข็งเพียงพอในการเรียกรอง
ผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานซึ่งมี
หลักฐานปรากฏชัดเปนการตอบแทน

ก า ร ใ หร า ง วัล ค ว า ม สํา เ ร็จ แ ล ะ ก า ร ล ง โ ท ษ ค ว า ม
ลมเหลว
!!รางวัลตอบแทนสําหรับการปดชองวางดานผลสัมฤทธิ์ รัฐบาล
กลางจะใหรางวัลตอบแทนแกมลรัฐซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูง ลดชองวางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนโดยรวมใหดขี น้ึ
!!เงินรางวัลพิเศษสําหรับมลรัฐในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลของงาน รัฐบาลกลางจะเสนอใหเงินรางวัลพิเศษจํานวน
หนึ่งครัง้ แกมลรัฐ ถาหากวามลรัฐนัน้ ดําเนินการไดตามขอกําหนด
ในการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงาน รวมทัง้ การประเมินผล
สัมฤทธิ์นักเรียนในชั้นปที่ 3-8 ภายในระยะเวลาสองปของการ
ประกาศใชแผนนี้
!!รางวัลสํ าหรับโรงเรียนที่ “นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง” รัฐบาลกลางจะรับรองและใหเงินรางวัลพิเศษที่มี
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ชื่อวา “นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ างวิชาการสูง” แกโรงเรียนที่
ประสบความสํ าเร็จซึ่งมีความกาวหนามากที่สุดในการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนทีด่ อ ยโอกาส
!!ผลที่ไดรับสําหรับความลมเหลว รัฐบาลกลางจะใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาในการลดเงินทุนของรัฐบาล
กลางทีใ่ หแกมลรัฐเปนคาใชจา ยดานการบริหารประมาณรอยละ 10
หากมลรั ฐ นั้ น ไม ส ามารถปรั บ ปรุ ง ผลการดํ าเนิ นงานไดตาม
วัตถุประสงค และไมสามารถแสดงผลลัพธในดานผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ

การสงเสริมใหพ
พอ – แม ผูปกครองมีโอกาสในการ
เลือกโดยมีขขอ มูลในการพิจารณาอยางรอบคอบ
!!การรายงานของโรงเรียนตอ พอ – แม ผูปกครอง รัฐบาล
กลางจะอํ านวยความสะดวกใหพอ-แมผูปกครองสามารถเลือก
โรงเรียนสําหรับบุตรหลานของตนตามขอมูลที่ไดรับ โดยการเขา
ถึงบัตรรายงานของแตละโรงเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทุกๆ กลุม
!!โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามขอตกลงพิเศษ(charter schools)
รัฐบาลกลางจะใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่จัด
ตั้งขึ้นตามขอตกลงพิเศษหรือโรงเรียนในกํ ากับดวยคาใชจายใน
การจัดตัง้ โรงเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก และสิง่ จําเปนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วกับการสรางโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
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!!การจัดทําโครงการและการวิจยั เกีย่ วกับโอกาสการเลือกโรงเรียนที่
สรางสรรค รัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษาจะใหเงินอุดหนุน
สํ าหรับความพยายามที่สรางสรรคในการขยายโอกาสการเลือก
ของ พอ – แม ผูปกครอง และการทําวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบของ
การเลือกโรงเรียน

การปรับปรุงคุณภาพครู
!!นักเรียนทุกคนไดรับการสอนจากครูท่ีมีคุณภาพ รัฐบาล
กลางจะใหมลรัฐและทองถิ่นมีความยืดหยุนในการใชเงินทุนของ
รัฐบาลกลาง เพื่อที่วามลรัฐและทองถิ่นอาจมุงเนนการปรับปรุง
คุณภาพของครูมากขึ้น และคาดหวังวามลรัฐจะดําเนินการให
เด็กๆ ทุกคนไดรบั การสอนจากครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
!!การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการดํ าเนิ น งานที่ เ กิ ด ผล รัฐบาล
กลางจะกํ าหนดมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพในระดับสูง เพือ่ ให
มั่นใจวาเงินทุนของ รัฐบาลกลางสงเสริมการปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนที่มีผลการวิจัยสนับสนุนและมีประสิทธิภาพ
!!การเสริมสรางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
เขมแข็ง รัฐบาลกลางจะเสริมสรางการศึกษาดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงชัน้ ปท่ี 12 ดวยการ
สรางภาคีความรวมมือดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับ
มลรั ฐ ในการทํ างานร ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การสอนและหลักสูตร
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การทํ าให โ รงเรี ย นมี ค วามปลอดภั ย มากขึ้ นใ น
คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 21
!!การคุมครองครู รัฐบาลกลางจะมอบอํ านาจใหครูเพื่อขจัด
นักเรียนที่มีพฤติกรรมรุนแรง หรือนักเรียนที่สรางความรบกวน
อยางตอเนือ่ งออกจากหองเรียน
!!การสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน รัฐบาลกลางจะเพิม่
เงินทุนสนับสนุนโรงเรียน เพือ่ สงเสริมความปลอดภัยและปองกัน
ยาเสพย ติ ด ในระหว า งเวลาเรี ย นและหลั ง เลิ ก เรียน และจะ
อนุญาตใหมลรัฐพิจารณาใหเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยนอกเวลาเรียนแกองคกรทางศาสนาในเกณฑเดียวกับ
องคกรทีไ่ มใชของรัฐอืน่ ๆ
!!การชวยนักเรียนจากโรงเรียนทีไ่ มมคี วามปลอดภัย รัฐบาล
กลางจะชวยนักเรียนที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรมภายในโรงเรียน
หรือตองทนเรียนในโรงเรียนที่มีอันตรายอยางยืดเยื้อใหมีทางเลือก
ทีป่ ลอดภัย รัฐตองรายงานใหผปู กครอง และสาธารณชนทราบวา
โรงเรียนมีความปลอดภัยหรือไม
!!การสนับสนุนการศึกษาเพือ่ การพัฒนาบุคลิกภาพ รัฐบาล
กลางจะจัดสรรเงินเพิม่ เติมใหแกมลรัฐและเขตการศึกษา เพือ่ ฝก
อบรมครู ใ นเรื่ อ งวิ ธี ก ารนํ าบทเรี ย นและกิ จ กรรมการพั ฒ นา
บุคลิกภาพไปใชในหองเรียน
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คํากลาวนําของประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช
ในการเสนอรางกฎหมาย No Child Left Behind
Act of 2001
คณะทํ างานดานการศึกษาของประธานาธิบดีจอรจ บุช ไดศึกษา
ปญหาการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษา (Elementary and Secondary School Act) และรายงานการวิจยั ของ
กระทรวงการศึกษาโดยไดพบปญหาการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลายประการ ที่
ทําใหการปฏิรูปการศึกษาไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร ทัง้ ทีไ่ ดใชงบประมาณ
ของประเทศไปอยางมากมาย ประธานาธิบดีบุช จึงไดเสนอรางกฎหมาย
No Child Left Behind Act of 2001, H.R.T ตอสภาผูแ ทนราษฎร ในการ
ประชุมรัฐสภาครัง้ ที่ 107 สมัยประชุมที่ 1 เพือ่ แกไขกฎหมายวาดวยการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งประธานาธิบดีบุชไดกลาวไวในคํานําในการ
เสนอรางกฎหมายใหมเพือ่ แกไขกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากสองพรรค
การเมืองจะเปนหลักสําคัญในการบริหารประเทศของขาพเจา
คุณภาพโรงเรียนของรัฐสงผลกระทบโดยตรงตอเราทุกคน ทัง้
ผูท่ีเปนพอแม ผูปกครอง นักเรียน และพลเมืองของชาติ แตยังมีเด็ก
อีกจํ านวนมากมายในอเมริกาที่ถูกแบงแยกดวยความคาดหวังที่ตํ่า
การไมรหู นังสือ และการขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ในโลกทีก่ าลั
ํ ง
เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้งซึ่งเปนโลกที่ตองการทักษะที่ซับซอนเพิ่ม
ขึน้ จากแรงงานในขณะนี้ เด็กๆ กําลังถูกทิง้ ใหลา หลังในดานการศึกษา
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ในอนาคตเหตุการณตอ งไมเปนไปในลักษณะนี้
ทั้งนีเ้ พราะการแกปญ
 หาดังกลาว เมือ่ ไดรบั การสนับสนุนจาก
สองพรรคการเมืองเปนสิ่งที่อยูในขอบเขตของสติปญญาของเราจะ
ดําเนินการได ถาหากเราละทิง้ ความรับผิดชอบทีจ่ ะใหการศึกษาแก
เด็กทุกคนแลว ประเทศของเราก็มแี นวโนมทีเ่ ราจะประสบความลมเหลว
ในดานอืน่ อีกหลายๆ ดาน แตถาหากเราประสบความสําเร็จในการ
ใหการศึกษาแกเยาวชนของเรา ความสําเร็จอืน่ ๆ อีกมากมายก็จะ
เกิดตามมาทั่วประเทศ และในชัว่ ชีวติ ของพลเมืองของเรา
แผนการดํ าเนินงานที่จะเสนอตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของวาระ
การปฏิรปู การศึกษาของขาพเจา ถึงแมวา แผนนีจ้ ะไมครอบคลุมการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกๆ ดานทีข่ า พเจามีแผนจะนําเสนอในอนาคต แต
ก็จะใชเปนกรอบการดํ าเนินงานซึ่งเราทุกคนที่เปนสมาชิกจากพรรค
เดโมแครต พรรครีพับลิกัน และพรรคอิสระสามารถทํ างานรวมกัน
ได เพื่อเสริมสรางโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเขมแข็ง
เมื่อนํามาพิจารณารวมกันแลว ขอเสนอการปฏิรปู เหลานีจ้ ะอธิบาย
ถึงความเชื่อมั่นอยางลึกลํ้ าในโรงเรียนของเราและภาระหนาที่ของ
โรงเรียนในการสรางสรรคสติปญญาและคุณลักษณะของเด็กทุกคน
ที่ ม าจากภู มิ ห ลั ง ต า งๆ กั น และจากพื้ น ที่ ทุ ก ส วนของอเมริกา
ข า พเจ า ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น และทํ างานรวมกับ
สมาชิกรัฐสภา เพือ่ ใหสามารถบรรลุเปาหมายของเรารวมกัน
ขาพเจาพรอมที่จะทํ างานรวมกับรัฐสภาเพื่อใหมั่นใจวาเด็ก
อเมริกนั ทุกคนไดรบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
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การบรรลุความเปนเลิ ศดวยมาตรฐานการศึกษา
ระดั บ สู ง และการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
ตอนที่ 1 (Title I)
(สวนที่ 1: การปดชองวางดานผลสัมฤทธิ์สํ าหรับนักเรียนที่
ดอยโอกาส)

ภาพรวม
รัฐบาลกลางจะตองชวยปดชองวางดานผลสัมฤทธิ์ระหวางนักเรียนที่
ดอยโอกาสและเด็กในวัยเดียวกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลกลางจะตองมีการใชจา ยเงิน
ในการลงทุนตามตอนที่ 1 (Title I) นี้ อยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมลรัฐ
เขตการศึกษา และโรงเรียนจะตองแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานมาก
ขึ้ น ข อ เสนอดั ง กล า วนี้ เ ปลี่ ย นแปลงกฎหมายที่ ใ ช อ ยูในปจจุบันโดยการ
กําหนดใหมวา มลรัฐ เขตการศึกษา และโรงเรียนทีร่ บั เงินงบประมาณตาม
ตอนที่ I ตองดําเนินการใหนักเรียนทุกกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูง
โรงเรียนจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได ซึง่ เนนความสําคัญที่
ทักษะพื้นฐานและความรูที่จําเปน การกําหนดใหมกี ารประเมินผลของมลรัฐ
ประจําปในวิชาคณิตศาสตรและการอานของนักเรียนชัน้ ปท่ี 3 – 8 จะทําให
สามารถบรรลุเปาหมายทีก่ าหนดไว
ํ
สําหรับเด็กทุกคน ทุกๆ ป การทดสอบ
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นักเรียน ประจําปในทุกๆ ระดับชัน้ จะใหขอ มูลตามความตองการของครู พอ – แม
ผูปกครอง และผูกาหนดนโยบาย
ํ
เพือ่ ใหมน่ั ใจวาเด็กจะประสบความสําเร็จ
ดานวิชาการ
สําหรับโรงเรียนที่ไมสามารถดําเนินงานไดกาวหนาเพียงพอควรไดรับ
ความชวยเหลือพิเศษ นักเรียนไมควรจะถูกบีบบังคับใหเขาเรียนในโรงเรียนที่
ประสบความลมเหลวอยางตอเนื่อง และจะตองมีอสิ ระในบางชวงเวลาทีจ่ ะ
ออกไปเขาเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพียงพอ ภายใตแผนนี้นกั เรียนที่
ดอยโอกาสไมจําเปนตองเสียสละการศึกษาและอนาคตของตนเองเพื่อรักษา
สถานภาพปจจุบนั ของโรงเรียน
การแสดงความรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียนจะตองมีการ
ควบคุมของทองถิ่นและความยืดหยุนควบคูไปดวย และเมือ่ โรงเรียนตองมี
ภาระในการรักษา มาตรฐานการศึกษาระดับสูง โรงเรียนเหลานีจ้ ะตองมีเสรีภาพ
ในการดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุมาตรฐานดังกลาวแลว

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
รัฐบาลกลางจะปดชองวางดานผลสัมฤทธิส์ าหรั
ํ บเด็กนักเรียนทีด่ อ ยโอกาส
โดยการใหความชวยเหลือเพิ่มเติมและความยืดหยุนในการใชงบประมาณ
แก ม ลรั ฐ ต า งๆ เป น การตอบแทนสํ าหรับการดํ าเนินงานของแตละมลรัฐ
ตามความรับผิดชอบตอผลของงานที่เขมงวดโดยวิธีการดังตอไปนี้
กํ าหนดมาตรฐานระดับสูง มลรัฐสวนใหญไดกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรับ
สิง่ ทีน่ กั เรียนควรจะรูใ นดานการอานและวิชาคณิตศาสตร ขอเสนอนีม้ เี งือ่ นไขวา
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มลรัฐ ยังตองกําหนดมาตรฐานดานเนือ้ หาสาระทีท่ า ทายในวิชาประวัติศาสตร
และวิทยาศาสตรอีกดวย
กําหนดใหมกี ารประเมินผลประจําปสาหรั
ํ บนักเรียนชัน้ ปที่ 3 – 8 ทุกคน
การประเมินผลการอานและวิชาคณิตศาสตรทกุ ปจะใหขอ มูลแก พอ – แม
ผูป กครอง ทีต่ อ งการรูว า บุตรหลานของตนกําลังเรียนไดดเี พียงไร และโรงเรียน
กําลังใหการศึกษาบุตรหลานของตนดีเพียงไร เนือ่ งจากมีเวลาในการวางแผน
และการปฏิบตั ทิ เ่ี พียงพอ มลรัฐอาจจะเลือกสรรและออกแบบการประเมินผล
ตามแบบทีต่ นตองการ โดยมีเงื่อนไขเพียงประการเดียวก็คือผลลัพธดาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนควรจะสามารถเปรียบเทียบกันไดทุกป ทัง้ นีม้ ลรัฐ
มีเวลาในการพัฒนาและดําเนินการประเมินผลภายในเวลา 3 ป และรัฐบาลกลาง
จะใหงบประมาณครอบคลุมคาใชจา ยในการพัฒนาการประเมินผลเหลานี้
ใน
กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาเกีย่ วกับนักเรียนทุกกลุม
การดํ าเนินการใหเปนไปตามกฎหมายปจจุบัน มลรัฐจะตองรายงานผล
การประเมินให พอ – แม ผูป กครองทราบ เพือ่ ใหโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลของการ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นของนั ก เรี ย นทุ ก คน โรงเรี ย นจะต อ ง
รายงานผลการประเมิ น ดั ง กล า วต อ สาธารณชนโดยมีการแบงแยกผล
การเรียนของนักเรียนตาม เชือ้ ชาติ เพศ ความคลองแคลวในการใชภาษา
อังกฤษ ความพิการ และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม
คาดหวังความกาวหนาประจําปที่เพียงพอสําหรับนักเรียนทีด่ อ ยโอกาส
ภายใตกฎหมายปจจุบนั เขตตางๆ ตองตัดสินใจวาโรงเรียนแตละโรงภายใต
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นโยบายตอนที่ 1 มีความกาวหนาประจําปทเ่ี หมาะสมเพียงพอหรือไม โดย
พิจารณาวานักเรียนของตนมีผลการเรียนตามมาตรฐานของมลรัฐดานเนือ้ หา
สาระและการปฏิบตั งิ านหรือไม อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทีเ่ พียงพอก็ไม
ไดทําใหมน่ั ใจวา นักเรียนทีด่ อ ยโอกาสภายในแตละโรงเรียนมีความกาวหนา
ดานผลสัมฤทธิ์ ตามขอเสนอใหมนใี้ หมนี ยิ ามของมลรัฐเกีย่ วกับความกาวหนา
ประจําปทเี่ หมาะสมตองประยุกตใชเปนการเฉพาะสําหรับนักเรียนที่ดอยโอกาส
เชนเดียวกับทีป่ ระยุกตใชสาหรั
ํ บประชากรนักเรียนโดยรวมมาแลว ความคาดหวัง
นี้จะทําใหโรงเรียนและเขตตองแสดงความรับผิดชอบตอผลของการปรับปรุง
การเรียนของนักเรียนทีด่ อ ยโอกาสและชวยใหนกั การศึกษา พอ – แม ผูป กครอง
และคนอื่นๆ สามารถวินิจฉัยไดวาชองวางดานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกําลัง
ลดลงหรือไม
ชวยเหลือมลรัฐตางๆ ดวยเงินทุนความชวยเหลือทางวิชาการ เพื่อ
ชวยเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทีม่ ผี ลการดําเนินงานตํา่ รัฐบาลกลางจะจัด
สรรงบประมาณใหแกมลรัฐและเขตตางๆ เพื่อเพิ่มความพยายามของมลรัฐ
และเขตในการสรางสมรรถนะและใหความชวยเหลือดานวิชาการแกโรงเรียน
ที่ถูกระบุวา เปนโรงเรียนทีจ่ าเป
ํ นตองปรับปรุงใหดีขึ้น การใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการด ว ยทุ น ดั ง กล า วแก ม ลรั ฐ ต อ งดํ าเนิ น การโดยอิ ง ผลการวิ จั ย
ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร
ใหโรงเรียนมีความยืดหยุน มากขึน้ รัฐบาลกลางจะใหโรงเรียนมีความยืดหยุน
มากขึน้ โดยการลดระดับความยากจนของโรงเรียนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ
40 เพื่อใหโรงเรียนจํานวนมากขึ้นสามารถนํางบประมาณของรัฐบาลกลาง
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หลายรายการมารวมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนได ระดับความ
ยากจนของโรงเรียนพิจารณาจากคารอยละของจํ านวนนักเรียนยากจนลง
ทะเบียนเรียนในโรงเรียนนัน้ ๆ
จัดใหมีการดําเนินการแกไขโรงเรียนและเขตที่มีผลการดําเนินงานตํ่า
โรงเรียนและเขตตางๆ ซึ่งไมมีความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ์ประจํ าปเพียง
พอเป น เวลาหนึ่ ง ป ก ารศึ ก ษาจะถู ก พิ จ ารณาจากเขตหรื อ มลรั ฐ ว า เป น
โรงเรียนหรือเขตการศึกษาที่ตองไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น และหลังจากการ
พิจารณาดังกลาวแลวโรงเรียนเหลานี้จะไดรับความชวยเหลือในทันทีเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
!!ถ า หากว า โรงเรี ย นยั ง คงไม มี ค วามก า วหน า ประจํ าป เ พี ย งพอ
หลังจากระยะเวลาสองป เขตจะตองดําเนินการแกไข และเสนอ
ทางเลือกในการเขาเรี ย นโรงเรี ยนของรัฐอื่นๆ แกนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนที่ประสบความลมเหลวนั้น
!!ถาหากวาโรงเรียนยังไมสามารถดํ าเนินงานใหกาวหนาเพียงพอ
หลังจากระยะเวลาสามป นักเรียนที่ดอยโอกาสในโรงเรียน
ดังกลาวสามารถใชเงินทุนภายใตนโยบายตอนที่ 1 เพือ่ โอนยายไป
ยังโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่มีผลการดําเนินงานสูงกวา
หรือรับบริการการศึกษาเสริมจากผูจัดบริการการศึกษาที่ตนเลือก
ทั้งนี้ ผูจ ดั บริการการศึกษาทีไ่ มใชของรัฐซึง่ รับเงินของรัฐบาลกลาง
จะอยูภายใตเงื่อนไขของมาตรฐานที่เหมาะสมในการแสดงความ
รับผิดชอบตอผลของงาน
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!!นักเรียนอาจจะยังคงเรียนในโรงเรียนที่ตนเลือกตอไปสําหรับชวง
ระยะเวลาทีพ่ วกเขาควรจะเขาเรียนในโรงเรียนทีป่ ระสบความลมเหลว
และยังคงมีโอกาสในการเลือกตอไปอีกเปนเวลาสองปหลังจาก
โรงเรียนพนสภาพถูกระบุวา จําเปนตองปรับปรุง
ํ นตองปรับปรุง
!!โรงเรียนซึ่งไดรับการพิจารณาวาเปนโรงเรียนที่จาเป
ภายใตกฎหมายนีจ้ ะมีระยะเวลาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสม
ใหรางวัลโรงเรียนและมลรัฐที่ลดชองวางดานผลสัมฤทธิ์ใหแคบลง
โรงเรี ย นและมลรั ฐ ที่ มี ค วามก า วหน า อย า งเห็ น ได ชั ด ในการป ด ช อ งว า ง
ด า นผ ลสั ม ฤทธิ์ จ ะได รั บ การยกย อ งโดยให ร างวั ล จากกองทุ น เงิ น รางวั ล
พิเศษที่มีช่ือวา “นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ างวิชาการสูง” (“No Child Left
Behind” school bonus fund) และกองทุนเงินรางวัลพิเศษสําหรับมลรัฐทีม่ ี
ชื่อวา “ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา” (“Achivement in Education” state
bonus fund)
กํ าหนดใหมีการดํ าเนินงานอันเปนผลจากความลมเหลว มลรัฐที่
ประสบความลมเหลวในการสรางความกาวหนาประจําปที่เพียงพอสําหรับ
นักเรียนที่ดอยโอกาสจะตองสูญเสียงบประมาณในการบริหารงานสวนหนึ่ง
ของตน การลงโทษจะพิจารณาจากความลมเหลวของมลรัฐในการลดชอง
วางดานผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุตามขอกําหนดดานความกาวหนาประจําปที่
พอเพียงในวิชาคณิตศาสตรและการอานชัน้ ปท่ี 3 – 8 ผลจากการประเมิน
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นปท4ี่ และชั้นปที่ 8 ประจํ าประดับมลรัฐในการ
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ประเมินความกาวหนาทางการศึกษาระดับชาติในวิชาคณิตศาสตรและการ
อานจะเปนการยืนยันความกาวหนาในการประเมินผลของมลรัฐ
คุมครองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและโรงเรียนเอกชน ขอ
กํ าหนดของรั ฐ บาลกลางดั ง กล า วไม ไ ด นํ ามาใช กั บ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวหรือโรงเรียนเอกชน และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
โรงเรี ย นเอกชนจะยั ง คงได รั บ ความคุ  ม ครองตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย
ปจจุบนั ตอไป
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การปรับปรุงการรูหนังสือดวยการกําหนดใหการอานเปน
ความสําคัญอันดับแรก
ตอนที่ 1 (Title I)
(สวนที่ 2 : การอานเปนความสําคัญอันดับแรก)

ภาพรวม
คณะรัฐบาลมีภาระหนาที่ในการทําใหมน่ั ใจวาเด็กทุกคนสามารถอาน
ออกเขียนไดเมือ่ เรียนอยูใ นชัน้ ปท่ี 3 เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายนี้ รัฐบาลจะจัด
ทําโครงการใหมซึ่งเปนที่รูจักกันวาโครงการริเริ่ม “การอานเปนความสําคัญ
อันดับแรก” (Reading First Initiative)
โครงการริเริม่ การอานเปนความสําคัญอันดับแรก นี้ ใหทง้ั เงินทุน
และเครื่องมือแกมลรัฐตามที่ตองการเพื่อขจัดความดอยประสิทธิภาพในการ
อาน ในปจจุบนั มีขอ คนพบจากการวิจยั ดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตรเปนเวลา
หลายปเกี่ยวกับการอาน และในขณะนี้การนําการวิจัยนี้มาใชในชั้นเรียน
สามารถนําไปใชไดกบั ทุกโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการดานการ
อานระดับชาติ (National Reading Panel) ไดเผยแพรรายงานเมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2543 หลังจากมีการศึกษาผลการศึกษาวิจยั 100,000 เรือ่ ง
เกี่ยวกับวิธกี ารทีน่ กั เรียนเรียนรูก ารอาน คณะกรรมการไดสรุปไวดังนี้
“…… การสอนการอานที่มีประสิทธิผล ไดแก การสอนเด็กให
แยกแยะและการฝกออกเสียงสวนตางๆ ของคํา (การรับรูเ กีย่ วกับ
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การแยกแยะสวนประกอบของเสียง) การสอนเด็กวาเสียงเหลานี้จะ
แทนดวยตัวอักษรของพยัญชนะซึ่งสามารถผสมกลมกลืนเขาดวยกัน
เพื่อสรางรูปคําตางๆ ขึน้ มา (วิธกี ารสอนออกเสียง) การใหเด็กฝกฝน
สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู  โ ดยการอ า นออกเสี ย งดั ง ๆ โดยมี ก ารแนะแนวและ
การแกไขขอผิดพลาด (การอานปากเปลาภายใตการแนะแนว) และ
การประยุกตใชยุทธศาสตรการอานเพื่อความเขาใจ เพือ่ แนะแนวและ
ปรับปรุงการอานเพือ่ ความเขาใจ”
โครงการริเริ่ม การอานเปนความสํ าคัญอันดับแรก พัฒนาจาก
ข อ ค น พบเหล า นี้ ดวยการลงทุนในโครงการการสอนการอานดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Scientifically – base reading instruction programs) ใน
ชัน้ เรียนตนๆ การทําใหเด็กจํานวนมากขึน้ ไดรบั การสอนการอานทีม่ ปี ระสิทธิผล
หมายความวา มีเด็กจํานวนมากขึน้ ไดรบั ความชวยเหลือตามความตองการ
กอนที่จะลาหลังเกินไป ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระคาใชจายของรัฐบาลทุก
ระดับลงดวย เนื่องจากจะมีเด็กจํานวนนอยลงที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูที่
ต อ งการการบริ ก ารของ กฎหมายว า ด ว ยการช ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ารเป น
รายบุคคล เพียงเพราะวาไมไดรบั การสอนการอานอยางถูกตองในชวงปแรกๆ
ทีส่ ําคัญ

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
สร า งสรรค โ ครงการพั ฒ นาการอ า นที่ ค รอบคลุ ม กว า งขวางทั่ ว ทั้ ง
มลรัฐ เพื่ อ ใหมั่นใจวาเด็กทุกคนอานออกเขียนไดเมื่ออยูชั้นปที่3
มลรั ฐ และเขตปกครองท อ งถิ่ น ต า งๆ จะมี โ อกาสได รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
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จากโครงการใหมที่ชื่อวา การอานเปนความสําคัญอันดับแรก เพือ่ นํา
โครงการพัฒนาการอานที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีลักษณะครอบคลุมไป
ปฏิบัติในระดับอนุบาลจนถึงชั้นปที่ 2 กฎหมายวาดวยความเปนเลิศในการ
อาน (Reading Excellence Act) จะไดรบั การผนวกรวมเขาดวยกันภายใต
โครงการการอานเปนความสํ าคัญอันดับแรก นอกจากนี้ โครงการการรู
หนังสือสําหรับครอบครัวทีช่ อ่ื วา Even Start (ตอนที่ 1 สวนที่ 2 )ก็จะกลาย
เปนสวนหนึ่งของโครงการริเริ่มขนาดใหญนี้ดวย ในขณะเดียวกันก็ยังคงให
การสนับสนุนเงินทุนแกโครงการการรูห นังสือสําหรับครอบครัวทัว่ ประเทศ
เสริมนโยบายการอานเปนความสํ าคัญอันดับแรกดวยโครงการริเริ่ม
พัฒนาการอานในระดับปฐมวัย มลรัฐทีม่ สี ว นรวมในโครงการการอาน
เปนความสําคัญอันดับแรก จะมีโอกาสเลือกทีจ่ ะไดรบั การสนับสนุนเงินทุน
จากโครงการ “การอานในระดับปฐมวัยเปนความสําคัญอันดับแรก” (Early
Reading First) เพื่อนําโครงการพัฒนาการอานบนฐานของการวิจยั ไปปฏิบตั ิ
ในโครงการปฐมวัยและโครงการการศึกษา Head Start ที่มีอยูซ ง่ึ จัดใหแก
โรงเรียนประถมศึกษาที่เขารวมโครงการ จุดมุงหมายของโครงการนี้ก็เพื่อ
สาธิตขอคนพบการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวางมากขึ้น
วา เด็กที่ไดรับการสอนใหมีทักษะการอานและการคิดคํานวณในระดับปฐมวัย
จะมี ค วามพรอมที่จะเรียนรูการอานและวิชาคณิตศาสตรเมื่อเขาเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา
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การปรับปรุงคุณภาพครู
ตอนที่ 2 (Title II)
(สวนที่ 1 : เงินอุดหนุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพครู)

ภาพรวม
ขอเสนอของรัฐบาลกลางเพื่อการเตรียม การฝกอบรม และการ
สรรหาครู อยูบ นฐานของหลักการพืน้ ฐานทีว่ า ความเปนเลิศของครูเปนสิง่
สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จในการปรับปรุงผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน
ขอเสนอนโยบายดังกลาวนี้จะเปนการสงเสริมที่สําคัญแกโรงเรียนใน
ความพยายามที่จะสรางและสนับสนุนบุคลากรทางการสอนที่มีคุณภาพสูง
ตามรายงานของสํานักตรวจบัญชีกลางแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. General
Accounting Office) พบวา ภายในกระทรวงการศึกษามีโครงการจํ านวน
28 โครงการที่ ใ ช จ  า ยงบประมาณสวนหนึ่งคอนขางมากในดานการฝก
อบรมครู โครงการที่สนับสนุนการฝกอบรมครูมีทั้งหมด 87 โครงการซึ่ง
บริหารงานโดยหนวยงานตางๆ 13 หนวย
ขอเสนอใหมนี้ไดผนวกรวมงบประมาณสนับสนุนโครงการดานการ
ศึกษาของรัฐบาลกลางซึง่ รวมทัง้ โครงการลดขนาดของชัน้ เรียน (Class Size
Reduction Program) และโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ไ อเซนฮาวร
(Eisenhower Professional Development Program) เขาดวยกันเปนเงิน
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อุดหนุนตามผลการดําเนินงาน (Performance – based grants) ทีใ่ หแก
มลรัฐและทองถิน่ ในการใชงบประมาณดังกลาวนี้ มลรัฐและทองถิน่ จะได
รับความสนับสนุนและใหมีความยืดหยุนที่จําเปนในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการโดยอาศัยโครงการริเริ่มตางๆ เชนจัดการฝกอบรมที่มีคุณภาพ
สูงใหแกครูบนพืน้ ฐานการวิจยั ทีใ่ ชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร ทัง้ นี้
มลรัฐ
ตางๆ จะตองแสดงความรับผิดชอบตอผลของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของครู

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
ใหมลรัฐและเขตมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูที่มี
ุ ภาพสูง แตโครงการ
ประสิทธิผล เด็กทุกคนในอเมริกาสมควรมีครูทม่ี คี ณ
ตางๆ ของรัฐบาลกลางในปจจุบันมีโครงสรางที่ไมสามารถดําเนินการตามคํา
มั่นสัญญานี้ได เพือ่ ทีจ่ ะชวยเหลือมลรัฐตางๆ ในความพยายามทีจ่ ะเตรียม
สรรหา และฝกอบรมครูที่มีคุณภาพสูง รัฐบาลกลางจะผนึกรวมโครงการ
พัฒนาวิชาชีพครูไอเซ็นฮาวรและโครงการลดขนาดของชั้นเรียนเขาดวยกัน
เป น เงิ น อุ ด หนุ น คุ ณ ภาพครู ที่ มี ค วามยื ด หยุ  น มากขึ้ น ให แ ก ม ลรั ฐ และเขต
ปกครองทองถิ่นตางๆ
กําหนดมาตรฐานระดับสูงเพื่อการพัฒนาดานวิชาชีพครู มลรัฐและเขต
ปกครองทองถิ่นจะไดรับอนุญาตใหใชเงินทุนนี้เพื่อตอบสนองความตองการ
เฉพาะดานของตน และเพื่อสรางเสริมทักษะ และปรับปรุงความรูของครู
ครูใหญ และผูบ ริหารโรงเรียนของรัฐใหเขมแข็ง ในทางกลับกันมลรัฐและเขตจะ
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ตองดําเนินการใหมั่นใจวาเงินทุนของรัฐบาลกลางไดนาไปใช
ํ
สงเสริมกระบวน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรใน
ชั้นเรียน
ส ง เสริ ม การปฏิ รู ป ครู ใ นเชิ ง ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค นอกเหนื อ จากการ
สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาวิชาชีพครูแลว มลรัฐและเขตการศึกษาจะมี
อิสระในการใชเงินทุนของตนเพือ่ สงเสริมโครงการปฏิรปู เชน การปฏิรูปขอ
กํ าหนดการใหประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การให
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทางที่สอง (Alternative certification) การ
ปฏิรูปกระบวนการเขาสูตํ าแหนงครูตลอดชีวิต (tenure reforms) และ
ระบบการพิจารณาการปฏิบตั งิ านของครูตามหลักคุณธรรม (merit – based
teacher performance systems) การจายคาตอบแทนเพิ่มและเงินรางวัล
พิเศษสํ าหรับครูในสาขาวิชาทีม่ คี วามตองการสูง อาทิ การอาน คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร และในโรงเรียนและเขตทีม่ คี วามยากจนสูง รวมทัง้ โครงการ
ใหคําแนะนําและชวยเหลือครูใหม
คาดหวังวาคุณภาพครูจะมีการปรับปรุงดีขึ้น มลรัฐตางๆ จะตองแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ การดํ าเนิ น งานให มั่ น ใจว า เด็ กทุ ก คนได รั บ การสอน
จากครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และต อ การพั ฒ นาแผนงานเพื่ อ ให มั่ น ใจว า
เปาหมายนี้จะบรรลุผล
ใหเงินอุดหนุนเพื่อความเปนเลิศดานการสอน รั ฐบาลกลางจะกันเงิน
งบประมาณสํ าหรับโครงการนี้ไวรอยละ 1 เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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การศึกษาจัดเปนเงินอุดหนุนใหแกมลรัฐทีพ่ ฒ
ั นาระบบการประเมินผลครู ซึง่
วัดผลการปฏิบตั งิ านของครูโดยใชผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึ้น
ใหการคุมครองครู ครู ครูใหญ และคณะกรรมการโรงเรียนทีป่ ฏิบตั หิ นาที่
ในตํ าแหน ง ที่ เ ป น ทางการจะได รั บ การคุ  ม ครองจากภาระรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายของรัฐบาลกลางอันเนื่องมาจากความพยายามที่จะรักษาระเบียบ
วินัยในชั้นเรียน ตราบใดที่พวกเขาเหลานั้นไมไดมีสวนในการปฏิบัติงานที่
สะเพราหรือประพฤติผดิ ดาน อาชญากรรม
★

ใหการลดหยอนดานภาษีแกครู ครูจะมีสิทธิที่จะขอรับการลดหยอน
ภาษีเปนเงินสูงถึง 400 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 18,000 บาท เพือ่ ชวย
เปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจายในชั้นเรียนที่ครูตองจายเงินสวนตัว
อาทิ หนังสือ วัสดุสิ้นเปลือง โปรแกรมการเพิ่มพูนวิชาชีพ และการฝก
อบรมอื่นๆ
★

ใหพอ - แม ผูปกครอง มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพ
ของครู พอ - แม ผูปกครอง มีสทิ ธิทจ่ี ะรูว า ครูของบุตรหลานมีประสิทธิภาพ
หรือไม โดยเขตปกครองท อ งถิ่ น จะต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ของครูตามที่ พอ แม ผูปกครองของเด็กรองขอ ตามทีม่ ลรัฐระบุไว
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การปรับปรุงการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ตอนที่ 2 (Title II)
(ส ว นที่ 2 : หุ  น ส ว นความร ว มมื อ ด า นคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิ ท ยาศาสตร)

ภาพรวม
ในบรรดาสาเหตุพื้นฐานที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนสหรัฐอเมริกา
ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูในเกณฑตานั
ํ่ น้ มีปญ
 หาสําคัญสาม
ประการทีต่ องนํามาพิจารณา กลาวคือ มีครูจํานวนมากเกินไปที่สอนไมตรง
วุฒิ (Out – of – field) มีนักเรียนนอยเกินไปทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาชัน้ สูง
และมีโรงเรียนนอยเกินไปที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและใชตํ ารา
เรียนทีม่ คี วามทาทาย
ประชาคมอุดมศึกษา (Higher Education Community) ตระหนักดี
วาสถาบันอุดมศึกษามีผลประโยชนอนั พึงจะไดในการดําเนินงานเพือ่ ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา มลรัฐตางๆ มากกวา 20 มลรัฐ ไดเริ่มตนสราง
รู ป แบบหุ  น ส ว นความร ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี จุ ด
มุ  งหมายในการยกระดับมาตรฐานวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแก
นักเรียน จัดการฝกอบรมดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกครู และ
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สรางสรรค แนวทางทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงใหมเพือ่ ใหลงไปถึงโรงเรียน
ทีม่ ปี จ จัยตํ่ากวามาตรฐาน
โครงการหุนสวนความรวมมือดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
รัฐบาลจะจัดสรรเงินทุนสําหรับมลรัฐเพื่อเขารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในการ
เสริมสรางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตั้งแตระดับอนุบาลถึง
ชั้นปท่ี 12 ใหเขมแข็ง มลรัฐทีไ่ ดรบั เงินทุนนีจ้ ะตองจัดทําขอตกลงในการเปน
หุนสวนความรวมมือกับวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน
และเขตการศึ ก ษา โดยมี เ ป า หมายที่ จ ะเสริ ม สร า งการศึ ก ษาด า น
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแข็งแกรงตั้งแตระดับอนุบาลถึงชัน้ ปที่ 12
โดยมลรัฐสามารถใชงบประมาณเหลานีเ้ พือ่ เปนคาใชจา ยในการสรางหุน สวน
ความรวมมือ และเพื่อใหวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ มีสวนรวมใน
โครงการริเริ่มดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดดวย
ความสํ าเร็ จ ของการเป น หุ  น ส ว นความร ว มมื อ ระหว า งมลรั ฐ และ
สถาบันอุดมศึกษาจะเชือ่ มโยงกับเปาหมายในการแสดงความรับผิดชอบตอผล
ของงานซึง่ วัดตัวชีว้ ดั สําคัญๆ เชน ผลการเรียนของนักเรียนจากการประเมินของ
รัฐ การเพิม่ การมีสว นรวมของนักเรียนในรายวิชาชัน้ สูงในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรและการผานการสอบการจัดลําดับตําแหนง และการเพิม่ จํานวน
ครูทเ่ี ลือกเรียนคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรเปนวิชาเอก
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สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
สรางหุนสวนความรวมมือในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
มลรัฐและเขตปกครองทองถิ่นมีสิทธิไดรับเงินทุนใหมของรัฐบาลกลาง
เพื่ อ ช ว ยในการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให แ ก หุ  น ส ว นความร ว มมื อ กั บ ภาควิ ช า
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา หุน สวนความรวมมือ
จะมุ  ง เน น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ด า นคุ ณ ภาพของการสอน
คณิ ต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
และสามารถครอบคลุ ม ถึ ง กิ จกรรมต า งๆ เช น การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหเขมขนมากขึน้ การปรับปรุงการพัฒนาวิชาชีพ
ครูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การจูงใจใหคนที่เลือกคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร เ ป น วิ ช าเอกเข า สู  อ าชี พ การสอน และการปรั บ ให วิ ช า
คณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี
มาตรฐานสูงเพื่อสงเสริมการเขาศึกษาในระดับวิทยาลัย
ใหสถาบันวิจยั หลักมีสว นรวม
รั ฐ บาลกลางจะส ง เสริ ม สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น น การทํ าวิ จั ย
เพื่อใหมีสวนรวมอยางเต็มที่ในหุนสวนความรวมมือของมลรัฐ เพื่อที่จะ
เสริมสรางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับอนุบาลถึงชั้นปที่
12ใหเขมแข็ง
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การยกระดับนักเรียนทีม่ คี วามชํานาญดานภาษาอังกฤษตํา่
ใหเปนนักเรียนที่มีความคลองแคลวดานภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 (Title III)

ภาพรวม
คุณลักษณะทีย่ ง่ิ ใหญของอเมริกาประการหนึง่ คือ ความหลากหลาย
ของเชื้ อ ชาติ แ ละวั ฒ นธรรม การทํ าให มั่ น ใจว า เด็ ก ทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะ
ประสบผลสําเร็จทางการศึกษา โดยไมคํานึงถึงภูมหิ ลัง เปนจุดมุง หมาย
สําคัญในบทบาทดานการศึกษาของรัฐบาลกลาง การเปลีย่ นแปลงทีโ่ รงเรียน
ของสหรัฐอเมริกาไดประสบเมือ่ ทศวรรษทีแ่ ลวไดสรางความทาทายใหมๆ ตอ
การสอนและการเรียนรู พอ แม ผูปกครองทุกคนตางตองการใหบุตรหลาน
ของตนสํ าเร็จการศึกษาโดยมีเครื่องมือพื้นฐานที่จํ าเปนตอการทํ างานและ
ประสบความสําเร็จในตลาดงานทั่วโลกยุคปจจุบัน แตสําหรับนักเรียนที่มี
ความชํานาญดานภาษาอังกฤษตํ่าจํานวนมากกวา 3 ลานคนในสหรัฐอเมริกา
จะหมายถึงการเรียนรูภ าษาอังกฤษในโรงเรียน
แตโชคไมดีที่มีตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีความชํานาญดาน
ภาษาอังกฤษตําไม
่ ไดรบั การบริการทีจ่ าเป
ํ นตอการเปลีย่ นผานดังกลาวนี้ เชน
ผลการวิ จั ย ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษมี แ นวโน ม ที่ จ ะได
คะแนนนอยกวา และบอยครั้งมักจะเปนคะแนนที่ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาคณิตศาสตรและการอาน เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัย
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เดียวกันที่มีความชํ านาญในการใชภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งเปนเพราะวา
การสนั บ สนุ น งบประมาณของรั ฐ บาลกลางสํ าหรับการเรียนการสอนสอง
ภาษาในป จ จุ บั น ไม มี ก ารกํ าหนดมาตรการวั ด ผลการเรียนควบคูมาดวย
ดังนั้น ขอเสนอของรัฐบาลกลางคือ จะใหเขตตางๆ มีความยืดหยุนมากขึ้น
ในการใช ง บประมาณการศึ ก ษาสํ าหรั บ การเรี ย นการสอนที่ ใ ช ส องภาษา
เพื่ อ เป น การแลกเปลี่ ย นกั บ การเปลี่ ย นผ า นนั กเรียนที่มีความชํานาญดาน
ภาษาอังกฤษตํ่ าใหเปนผูที่มีความคลองแคลวดานภาษาอังกฤษและการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนเหลานัน้ อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหนกั เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ ไ่ี ดมาตรฐานระดับสูง นักเรียนทีม่ ี
ความชํานาญดานภาษาอังกฤษตํ่าจําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษอยางรวด
เร็วเทาที่จะเปนไปได และเพือ่ ใหเปาหมายนีบ้ รรลุผลสําเร็จ มลรัฐและเขต
การศึกษาตางๆ จะตองแสดงความรับผิดชอบในการเพิ่มระดับความชํานาญ
ดานภาษาอังกฤษมากขึน้ ทุกๆ ปจากปทผ่ี า นมา ยิง่ ไปกวานัน้ มลรัฐและเขต
การศึกษาจะตองสอนเด็กเหลานั้นโดยใชภาษาอังกฤษภายหลังจากการเรียน
ในโรงเรียนเปนเวลาสามป

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการการศึกษาที่ใชสองภาษาในการ
เรียนการสอนตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(ESEA)
รัฐบาลกลางจะปรับปรุงโครงการเหลานี้โดยรวมเปนเงินอุดหนุนที่ให
แกมลรัฐและเขตปกครองทองถิ่นตามผลการปฏิบัติงาน
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กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ท างการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความคล อ ง
แคล ว ด า นภาษาอั ง กฤษ
มลรัฐตองกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานอันเปนสวนหนึ่งของ
การเสนอของบประมาณ เพือ่ ใหมน่ั ใจวานักเรียนทีม่ คี วามชํานาญดานภาษา
อังกฤษตํ่ าจะมีความคลองแคลวเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษภายในเวลา
สามป นอกจากนี้ มลรัฐจะตองดําเนินการใหนกั เรียนเหลานัน้ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ไดมาตรฐานในดานเนื้อหาวิชาแกน ซึง่ อยางนอยตองเขมขนเทาๆ
กับนักเรียนในชัน้ เรียนทีม่ กี ารสอนดวยภาษาอังกฤษ
ใชวิธีการลงโทษสําหรับการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า
มลรั ฐ ที่ ดํ าเนิ น การไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการปฏิ บั ติ ง านสํ าหรับ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามชํ านาญดานภาษาอังกฤษตํ่าอาจสูญเสียงบประมาณใน
สวนของการบริหารสูงถึงรอยละ 10 ของงบประมาณที่ไดรับสําหรับโครงการ
ทั้งหมดที่ไดรับเงินอุดหนุนแบบสูตรมาตรฐาน ตามกฎหมายวาดวยการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ใหเขตการศึกษามีอิสระในการเลือกสรรวิธีการสอนที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน
หามไมใหรัฐ หรือเขตการศึกษาออกกฎระเบียบเกีย่ วกับงบประมาณที่
บังคับใหใชวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งในการใหการศึกษาแกนักเรียนที่มีความ
ชํานาญดานภาษาอังกฤษตํ่า
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การสงเสริมโอกาสในการเลือกของ พอ แม ผูปกครอง
ตามขอมูลที่ไดรับและโครงการการศึกษา
ทีม่ ีนวัตกรรมใหมๆ
ตอนที่ 4 (Title IV)

ภาพรวม
จุดมุง หมายของตอนที่ 4 (Title IV) นี้ คือ เพือ่ สงเสริมทางเลือกของ
พอ แม ผูปกครอง และเพิม่ จํานวนงบประมาณทีย่ ดื หยุน ทีจ่ ดั สรรใหแกมลรัฐ
และเขตการศึกษา สําหรับโครงการการศึกษาทีม่ นี วัตกรรมใหมๆ
ระบบตางๆ มักจะตอตานการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอๆ ไมวาความ
ตั้งใจของผูนํ าระบบเหลานั้นจะดีเพียงใด การแขงขันสามารถเปนตัวกระตุน
ความตองการของระบบราชการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง ดวยเหตุผลดังกลาว
คณะรั ฐ บาลจึ ง แสวงหาแนวทางที่ จ ะให พ  อ แม ผูปกครองมีทางเลือก
และมี อิ ท ธิ พ ลมากขึ้น เพราะพอ แม ผูปกครองที่มีขอมูลพรอมจะเปน
แรงผลั ก ดั น ที่ ดี ที่ สุ ด ในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการดํ าเนิ น งาน
ดานการศึกษา และพอ แม ผูปกครองที่ไดรับโอกาสในการเลือกและทาง
เลือก สามารถรับประกันไดวาบุตรหลานของตนจะไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด
และมีประสิทธิผลที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
สงเสริมโรงเรียนทีม่ ขี อ ตกลงพิเศษ
รัฐบาลกลางจะใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือโรงเรียน
ที่จัดตั้งขึ้นตามขอตกลงพิเศษ (Charter schools) โดยมีคา ใชจา ยในการ
กอตั้ง (start – up – costs) สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และสิง่ จําเปนอืน่ ๆ
ที่เกีย่ วของกับการสรางโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ขยายบัญชีออมทรัพยเพื่อการศึกษาใหกวางขวางขึ้น
รัฐบาลกลางจะเพิ่มจํานวนงบประมาณที่สามารถจัดสรรเปนรายปให
แกบญ
ั ชีออมทรัพยเพือ่ การศึกษา (Education saving accounts) เปน
5,000 เหรียญสหรัฐ และจะขยายขอบเขตการใชงบประมาณใหครอบคลุมคา
ใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาในระดับอนุบาลถึงชัน้ ปท่ี 12
★

ขยายโอกาสในการเลือกโรงเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาจะเปนผูจัดทําและบริหารเงินทุน
สําหรับโรงเรียนทีเ่ ปนทางเลือก เพือ่ ทดลองสาธิต พัฒนา ดําเนินการ
ประเมินผล และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติที่เปนการ
ริเริ่มใหมๆ ซึง่ สงเสริมโอกาสในการเลือกโรงเรียนของผูป กครอง
ผนวกรวมโครงการเงิ น อุ ด หนุ น จํ าแนกประเภทเพื่ อ จั ด สรรงบ
ประมาณไปสูช้ันเรียนใหมากขึน้
รัฐบาลกลางจะผนวกรวมโครงการเงินอุดหนุนซึ่งมีความเหลื่อมลํ้ า
และซํ้ าซอนกันเขาเป น เงิ นอุ ด หนุ น ที่ ยื ด หยุ  น สํ าหรั บ การจั ด ทํ าโครงการที่
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เป น การริ เ ริ่ ม ใหม ๆ และจั ด สรรไปยั งมลรัฐและเขตการศึกษา ทั้งนี้
รัฐบาลกลางอาจจะนํ าเงินทุนนี้มาใชสํ าหรับการจัดทํ าโครงการริเริ่มใหมๆ
ในทองถิ่น รวมทั้งใหทางเลือกแกนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่ประสบความ
ลมเหลวอยางตอเนือ่ ง หรือโรงเรียนทีม่ อี นั ตราย เพือ่ ใหเด็กเหลานัน้ สามารถ
ไปเขาเรียนในโรงเรียนทีต่ นเลือกซึง่ มีคณ
ุ ภาพเพียงพอและปลอดภัย
ขยายหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการกอสราง
โรงเรียน
ปจจุบันมลรัฐตางๆ ไดรับอนุมัติใหออกพันธบัตรที่ไดรับการยกเวน
ภาษี จํานวนหนึ่ง เพื่อใหผูรับเหมาที่จะสรางสาธารณูปโภค เชน สนาม
บิน และที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย แตการกอสรางโรงเรียนของรัฐ
ในปจจุบันยังไมไดรับอนุมัติใหใชพันธบัตรดังกลาว การอนุมัติใหนํ าพันธ
บัตรเพื่อกิจกรรมของภาคเอกชนมาใชสํ าหรับการกอสรางโรงเรียนของรัฐ
จะทํ าให เ ขตปกครองท อ งถิ่ น ทั่ ว อเมริ ก าสามารถที่ จั ด หางบประมาณ
สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม มาใช สํ าหรั บ การก อ สร า งและซ อ มแซมโรงเรี ย นได
ทั้ ง นี้ จํ านวนพั น ธบัตรในแตละมลรัฐที่สามารถนํามาใชสําหรับหุนสวนความ
ร ว มมื อระหว า งภาครั ฐ และเอกชนในการก อ สร า งโรงเรี ย นจะขึ้ น อยู  กั บ
จํ านวนประชากรของมลรัฐนั้นๆ
★
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การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นใหมี ค วามปลอดภั ย
ในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 21
ตอนที่ 5 (Title V)
สวนที่ 1 : การสนับสนุนการปองกันและการใหการศึกษา
เกี่ยวกับยาเสพยติดและความรุนแรงแกนักเรียน
และชุมชน

ภาพรวม
จุดมุง หมายของนโยบายในตอนที่ 5 (Title V) คือ เพือ่ ชวยใหเด็ก
บรรลุมาตรฐานทางวิชาการที่ทาทาย โดยรัฐบาลกลางจะมอบอํานาจให
มลรัฐและเขตการศึกษาตางๆ พรอมกับวัตถุปจ จัย ในการจัดการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพสูง ซึ่งมีความปลอดภัยและปลอดยาเสพยติด
ขอเสนอนี้มุงแสวงหาแนวทางที่จะบรรเทาภาระในการบริหารโครงการ
สอง โครงการที่แยกกันแตมีความคลายคลึงกัน และมีความเหลื่อมลํ้ า
ซํ้ าซอนกันอยางชัดเจน ทั้งในดานกฎขอบังคับและแนวการปฏิบัติ โดยรวม
โครงการโรงเรียนที่มีความปลอดภัยและปลอดยาเสพยติด (Safe and Drug
Free Schools Program) และโครงการศูนยการเรียนรูในคริสตศตวรรษ
ที่ 21 (21st Century Learning Centers Program) เขาเปนเงินอุดหนุนตาม
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางโอกาสทางการเรียนรูทั้งกอนเขาเรียนและหลัง
เลิกเรียน รวมทัง้ เพือ่ การทํากิจกรรมในการปองกันความรุนแรงและยาเสพติด
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มลรัฐมีภาระหนาที่ในการรับผิดชอบโดยใชโครงการที่มีผลการวิจัยสนับสนุน
เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ปรับปรุงความปลอดภัยในโรงเรียน
และลดการใชยาเสพติด นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังดํ าเนินการให พอ แม
ผูป กครองไดทราบวาบุตรหลานของตนเขาเรียนในโรงเรียนทีม่ คี วามปลอดภัย
หรือไมและมีอสิ ระทีจ่ ะไมเรียนในโรงเรียนทีเ่ ปนอันตราย

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
ผนึกรวมและปรับปรุงงบประมาณสํ าหรับโครงการโรงเรียนที่มีความ
ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพยติดและโครงการศูนยการเรียนรูใน
คริสตศตวรรษที่ 21 เขาดวยกันใหงายตอการบริหาร
เขตการศึ ก ษาจะสามารถใช ง บประมาณของรั ฐ บาลกลางในการ
สร า งโอกาสการเรี ย นรู  ห ลั ง เลิ ก เรี ย นและในการทํ ากิ จ กรรมด า นการ
ป อ งกันยาเสพยติดและความรุนแรง
ใหมีการแสดงความรับผิดชอบตอความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน
เพื่อทีจ่ ะไดรบั เงินทุนสําหรับโครงการนี้ มลรัฐตางๆ ตองพัฒนานิยาม
สําหรับคําวา “โรงเรียนทีม่ อี นั ตรายอยางตอเนือ่ ง” และตองรายงานเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยของโรงเรียนเปนรายโรงตอรัฐบาลกลาง เหยือ่ ของอาชญากรรม
ที่ ร  า ยแรงในโรงเรียนและนักเรียนที่อยูในโรงเรียนทีม่ อี นั ตรายอยางตอเนือ่ ง
จะมีทางเลือกในการยายไปอยูใ นโรงเรียนอืน่ ทีม่ คี วามปลอดภัย
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ใหครูมีอานาจควบคุ
ํ
มดูแลชั้นเรียนของตน
มลรัฐตางๆ ตองมอบอํ านาจใหครูในการขจัดนักเรียนที่กระทําการ
รุนแรง หรือสรางความไมสงบอยางตอเนือ่ งออกจากชัน้ เรียน และเพือ่ ทีจ่ ะได
รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการนี้ มลรัฐตางๆ ตองนํานโยบายการไมใหอภัย
(Zero - tolerance) มาใชกบั นักเรียนทีก่ ระทําการรุนแรงหรือกอความไมสงบ
อยางตอเนือ่ ง
มุง เนนในสิง่ ทีด่ าเนิ
ํ นการไดผล
รัฐบาลกลางจะมุงเนนการปองกันการใชยาและความรุนแรงในกลุม
เยาวชน และดําเนินการใหโรงเรียนใชงบประมาณสํ าหรับโครงการที่ได
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิภาพในการทําใหโรงเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น
โดยอาจจะใชงบประมาณสําหรับโครงการหลังเลิกเรียน เพื่อจัดกิ จ กรรมที่
ให ค วามปลอดภั ย และต อ ต า นการใช ส ารเสพย ติ ด ให แ ก นั ก เรี ย น ทั้ง
กอน ในระหวาง และหลังเลิกเรียน และเพื่อให ก ารศึ ก ษาแก นั ก เรี ย น
เกี่ ย วกั บ อั น ตรายของยาเสพย ติ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ยาเสพยติ ดที่
กํ าลังเกิดขึ้นใหมๆ
ยินยอมใหองคกรในชุมชนรับเงินอุดหนุนสําหรับโครงการหลังโรงเรียน
เลิก
รัฐบาลกลางจะขยายโอกาสทางการเรียนรูกอนเขาเรียนและหลังเลิก
เรี ย นโดยให เ สรี ภ าพแก ม ลรั ฐ และเขตการศึ ก ษาในการให เ งิ น อุ ด หนุนแก
องคกรทางศาสนาและองคกรทีม่ ฐี านในชุมชน
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อํานวยความสะดวกในการปองกันและการดําเนินคดีกบั อาชญากรรม
รั ฐ บาลกลางจะดํ าเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิและ
ความเปนสวนตัวทางการศึกษาของรัฐบาลกลาง (Federal Education
Rights and Privacy Act – FERPA) เพื่อใหความสะดวกสําหรับเขต
การศึ ก ษาของมลรั ฐ และเจ า หน า ที่ ผู  รั ก ษากฎหมายของท อ งถิ่ น ในการ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การด า นวิ นั ย และการ
ประพฤติผิดของนักเรียน
★

สงเสริมการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนใหเขมแข็ง
รัฐบาลกลางจะจัดทํา โครงการเฝาระวัง (Project Sentry) ซึง่ เปน
หุนสวนความรวมมือระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐรูปแบบใหม เพื่อที่จะ
ชี้บง ดําเนินคดี ลงโทษ และควบคุ ม ดู แ ลผู  เ ยาว ที่ ก ระทํ าผิ ด กฎหมายการ
พกพาอาวุ ธ ป น ของมลรั ฐ และรั ฐ บาลกลาง
★

เพิ่มงบประมาณสําหรับการศึกษาดานลักษณะนิสัย
รัฐบาลกลางจะเพิ่ ม การสนั บ สนุ น งบประมาณสํ าหรั บ การศึ ก ษา
ด า นลั ก ษณะนิ สั ย ของนั กเรียน (Character education) ทีใ่ หแกมลรัฐและ
เขต เพื่อฝกอบรมครูใ นด า นวิ ธี ก าร บู รณาการบทเรี ย นและกิ จ กรรม
เกี่ ย วกั บ การสรางลักษณะนิสัยในชั้นเรียน
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การสงเสริมการศึกษาดวยเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 (Title V)
(สวนที่ 2 : เงินอุดหนุนสําหรับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)

ภาพรวม
คณะรั ฐ บาลเชื่ อ ว า โรงเรี ย นควรจะใช เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ และเชือ่ วาการใชเทคโนโลยีลา สุดในชัน้ เรียน
จะไมใชจดุ จบในตัวของมันเอง
ข อ เสนอนี้ เ ริ่ ม ต น เพื่ อ ที่ จ ะทํ าให เปาหมายดังกลาวบรรลุผลสํ าเร็จ
โดยการหลอมรวมโครงการด า นเทคโนโลยี ที่ ซํ้ าซ อ นเข า ด ว ยกั น เป น
โครงการเงิ น อุ ด หนุ นดานเทคโนโลยีโดยอิงผลการปฏิบัติงานซึ่งสงเงินไป
ใหโรงเรียนมากขึ้น การผนึกรวมโครงการเงิ น อุ ด หนุ น ด า นเทคโนโลยี แ ละ
การจั ด สรรงประมาณสนั บ สนุ น การใช สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สโดยใชสูตร
มาตรฐาน (E– rate fund by formula) ทําใหมน่ั ใจวาโรงเรียนจะไมตอ งสงใบ
คําขอเงินอุดหนุนหลายครั้งและกอใหเกิดภาระงานดานบริหารที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ทีจ่ ะไดรบั การสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาดังกลาว
แลว ยิ่งไปกวานั้นการรวมเปนโครงการเดียวจะสามารถสนับสนุนสงเสริม
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมและมีการบูรณาการไดมาก
ขึ้น และตรงตามเปาหมายความตองการเฉพาะของแตละโรงเรียน
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สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
จัดสรรเงินทุนดานเทคโนโลยีใหแกโรงเรียนมากขึน้
รั ฐ บาลกลางจะผนวกโครงการการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ด า น
เทคโนโลยี แ ละจั ด สรรเงิ น ทุ น ตามสู ต รมาตรฐานสํ าหรั บ การใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสใหแกมลรัฐและเขตการศึกษาเขาดวยกัน เพือ่ ใหมน่ั ใจวาเงิน
ทุนดานเทคโนโลยีจํานวนมากขึ้นจะลงไปถึงชั้นเรียน โดยมีเปาหมายการ
สนั บ สนุ น ไปที่ โ รงเรี ย นซึ่ ง มี ค วามต อ งการสูงรวมถึงโรงเรียนในชนบทและ
โรงเรียนทีใ่ หบริการแกนกั เรียนจากครอบครัวทีม่ รี ายไดต่ําจํานวนมาก
ลดงานเอกสารและเพิ่มความยืดหยุน
รั ฐ บาลกลางจะขจั ด งานเอกสารที่ เ ป น ภาระลงด ว ยการจั ด ส ง
งบประมาณสนั บ สนุ นตามสูตรมาตรฐานดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไปยัง
โรงเรียน แทนการใชกระบวนการการขออนุมตั ใิ นปจจุบนั และจะเพิม่ ความ
ยืดหยุน ในการปฏิบตั งิ านโดยการอนุมตั ใิ หใชงบประมาณ เพื่อวัตถุประสงค
ในการซือ้ และการพัฒนาซอฟตแวร โครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีและ
การตอเชือ่ ม และการฝกอบรมครูในการใชเทคโนโลยี
อนุญาตใหใชงบประมาณเพือ่ ซือ้ แผนกรองอินเทอรเน็ต
ในการสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น
อันตรายจากการใชอินเทอรเน็ตของเด็ก ป พ.ศ.2543 รัฐบาลกลาง
อนุญาตใหนํ าเงินอุดหนุนสํ าหรับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชเพื่อจัดซื้อ
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แผ น กรองอิ นเทอรเน็ต เพื่อปกปองเด็กจากสิ่งลามกและขอมูลที่มีเนื้อหา
สําหรับผูใ หญบนอินเทอรเน็ต
มุ  ง เน น การจั ด สรรเงิ น ทุ น ในด า นวิ ธี ก ารส ง เสริ ม การศึ ก ษาด ว ย
เทคโนโลยีชน้ั สูงทีม่ กี ารพิสจู นแลว
รัฐบาลกลางจะสงเสริมสนับสนุนใหมลรัฐตางๆ กําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติ เพื่อวัดวามีการใช เ งิ น ทุ น ด า นเทคโนโลยี ข องรั ฐ บาลกลางเพื่ อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยางไรบาง
ใหเงินอุดหนุนสมทบสําหรับศูนยเทคโนโลยีชมุ ชน
รัฐบาลกลางจะใหเงินอุดหนุนสมทบของรัฐบาลกลางผานโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชน (Community Development Block Grant
Program) ที่บริหารงานโดยกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองเพือ่ รัฐจะ
ใชจดั ตัง้ ศูนยเทคโนโลยีชมุ ชนในเขตทีม่ คี วามยากจนสูง
★
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การสงเคราะหผูที่ไดรับผลกระทบทางสังคม
ตอนที่ 6 (Title VI)
การกอสรางโรงเรียนใหมสาหรั
ํ บชาวอเมริกันที่เปนชนพื้นเมือง
และเด็กจากครอบครัวทหาร

ภาพรวม
รัฐบาลกลางมีพันธกิจพิเศษตอโรงเรียนบางประเภท นัน่ คือ โรงเรียน
ที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาแก เ ด็ ก ที่ ม าจากครอบครั ว ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นกองทั พ
สหรัฐอเมริกา และโรงเรียนทีใ่ หการศึกษาแกเด็กอเมริกนั ทีเ่ ปนชาวพืน้ เมือง
อยางไรก็ตาม พันธกิจของรัฐบาลกลางตอโรงเรียนเหลานี้มักจะไม
บรรลุเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกอสรางโรงเรียน อุปสรรค
เหล า นี้ ส ามารถแก ไ ขได ด  ว ยการเพิ่ ม งบประมาณสํ าหรั บ การก อ สร า งใน
โครงการสงเคราะหผูที่ไดรับผลกระทบ (Impact Aid Program) และเพิม่
งบประมาณใหสานั
ํ กกิจการชาวอินเดียนแดง (Bureau of Indian Affairs – BIA)
ผูที่อยูในความดูแลของบุคลากรในกองทัพประมาณ 700,000 คน
ไดรับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ มากกวา 3 ใน 4 ของนักเรียนเหลานีไ้ ดรบั
การศึกษาอยูในเขตการศึกษาตางๆ 600 เขต ซึ่ งตั้งอยูในบริเวณหรือใกล
เคี ย งกั บ ฐานที่ ตั้ ง ของหน ว ยงานของกองทั พ “โรงเรียนที่ไดรับผลกระทบ
ทางการทหาร” (Military Impacted Schools) เหล า นี้ ตั้ ง อยู  ทั่ วประเทศ
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการศึกษา โรงเรียนที่ให
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การศึ ก ษาแก ผู  ที่ อ ยู  ใ นความดู แ ลของกองทัพโดยทั่วไปรับการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสรางโรงเรียนของรัฐบาลกลางจากโครงการกิจกรรม
ดานการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสํ าหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณฐาน
ที่ตั้งของหนวยงานของกองทัพ และผานโครงการ “การสงเคราะหผูที่ไดรับ
ผลกระทบ” ของกระทรวงการศึกษาสําหรับโรงเรียนของรัฐอื่นๆ ที่ตั้งอยูใน
บริเวณฐานทีต่ ง้ั หรือใกลกบั บริเวณฐานทีต่ ง้ั ของหนวยงานในกองทัพ
ในระหวางปการศึกษา 2542 เด็กจํ านวนมากกวา 50,000 คน
เขาเรียนในโรงเรี ย น 185 โรงของคนอเมริ กั น ที่เปนคนพื้นเมืองใน 23
มลรั ฐ
โรงเรี ย นเหล า นี้ส  ว นใหญ บ ริ ห ารจั ด การโดยสํ านั ก กิ จ การ
ชาวอินเดียนแดง ตั้งอยูในมลรัฐแอริโซนา นิวเม็กซิโก นอรทดาโคตา
เซาทดาโคตา และวอชิงตัน จํ านวนนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนของ
สํานักกิจการชาวอินเดียนแดง ไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 25 นับตั้งแตป พ.ศ.2530 ใน
ขณะที่ มี เ ด็ ก จํ านวนมากขึ้ นเข า เรี ย นในโรงเรียนภายใตการบริหารจัดการ
ของสํ านั ก กิ จ การชาวอิ น เดี ย นแดง เด็ ก เหล า นี้ กํ าลั ง เรี ย นอยู  ใ น
โรงเรี ย นที่ มี ส ภาพแวดลอมทางกายภาพซึง่ ยําแย
่ ทส่ี ดุ ในประเทศ

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
เพิ่มเงินสนับสนุนใหแกโครงการกอสรางโรงเรียนเพื่อสงเคราะหเด็กที่
ไดรบั ผลกระทบ
รั ฐ บาลกลางจะสนั บ สนุ น เงิ น ดั ง กล า วในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
อาคารของโรงเรียนของรัฐ และขจัดรายการความหมักหมมในการซอมแซม
และการกอสรางโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณฐานที่ตั้งของหนวยงานของกองทัพ

57

หรือบริเวณใกลเคียง และโรงเรียนทีใ่ หบริการแกเด็กจากบริเวณซึง่ เปนเขต
สงวนของชาวอเมริกนั พืน้ เมือง (อินเดียนแดง)
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การปรับปรุงดานการลงทุนเพือ่ พัฒนาชนเผา
รัฐบาลกลางจะจัดตั้งกองทุนดังกลาวเพื่อชวยในการสรางโรงเรียน
ทดแทน และขจัดการหมักหมมของงานซอมแซมอาคารในโรงเรียนภายใต
การดูแลของสํานักกิจการชาวอินเดียนแดง
★
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การส ง เสริ ม เสรี ภ าพและการแสดงความรั บ ผิ ด
ชอบต อผลการดํ าเนินงาน
ตอนที่ 7 (Title VII)

ภาพรวม
จุดมุงหมายของตอนที่ 7 คือ เพือ่ พัฒนาระบบวิธกี ารทีม่ ลรัฐและ
เขตการศึ ก ษาจะต อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ การปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ของนักเรียน
ตามขอเสนอนี้ มลรัฐและเขตการศึกษาจะมีความยืดหยุน อยางทีไ่ ม
เคยมีมากอนในการใชเงินอุดหนุนทางการศึกษาของรัฐบาลกลาง โดยให
มลรัฐและเขตการศึกษาแสดงความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปน
การตอบแทน มลรัฐจะจัดสงแผนที่นําเสนอขอกําหนดการแสดงความรับ
ผิดชอบทีเ่ ฉพาะเจาะจง โดยจะใหรางวัลเปนการยกยองมลรัฐและโรงเรียนซึง่
มีความกาวหนาอยางเห็นไดชดั รัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษามีอานาจ
ํ
ในการตัดเงินอุดหนุนดานการบริหารจากมลรัฐที่ไมสามารถดําเนินการได
กาวหนาเพียงพอ
การลงโทษและการใหรางวัลจะขึ้นอยูกับผลการประเมินของมลรัฐ
ตามที่ไดรับการยืนยันจากผลการประเมินกลุมตัวอยางนักเรียนประจําปใน
แตละมลรัฐในการประเมินความกาวหนาทางการศึกษาระดับชาติ (National
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Assessment of Educational Progress – NAEP) ของนักเรียนชัน้ ปท่ี 4 และ
ชั้นปท่ี 8 ในดานการอานและวิชาคณิตศาสตรของกระทรวงการศึกษา

สรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
ใหอสิ ระเสรีแกโรงเรียน เขตการศึกษาทองถิ่น และมลรัฐ ดวยการ
ใหความยืดหยุน มากขึน้ โดย
สรางทางเลือกใหแกมลรัฐและเขตการศึกษาในการจัดทํ าขอ
ตกลงพิ เ ศษบนฐานของการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานและ
การปฏิรปู การศึกษา
มลรัฐหรือเขตการศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการจะสามารถทําความ
ตกลงโดยมีสัญญาพิเศษกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ขอตกลง
ดังกลาวจะใหความเปนอิสระจากขอกําหนดปจจุบันที่ระบุไวในโครงการเงิน
อุดหนุนจํ าแนกประเภท เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการเสนอขอตกลง
เกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านระยะเวลา 5 ป ตอรัฐมนตรีว  า การกระทรวงการ
ศึกษา โดยกํ าหนดเปาหมายเฉพาะในการเพิ่มผลการเรียนของนักเรียนให
สูงขึ้น ในชวงระยะเวลาของขอตกลงพิเศษ มลรัฐหรือเขตการศึกษาจะตอง
แสดงความรับผิดชอบอยางเครงครัดตอการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทบทวนการปฏิบัติงานในระหวางระยะเวลาของขอตกลงพิเศษ และไดรบั การ
ลงโทษสําหรับความลมเหลวในการดําเนินงานไมบรรลุตามขอตกลง มลรัฐ
หรือเขตการศึกษาจะสูญเสียสถานภาพ “ขอตกลงพิเศษ” ถาหากวาตัวชีว้ ดั

60

ผลสัมฤทธิ์และผลการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของนักเรียน ไมไดกา วหนาขึน้ ตาม
ที่ไดตกลงกันไว
เพิ่ ม งบประมาณสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานภายใต ก ฎหมาย
วา ดวยการศึกษาสํ าหรับคนพิการ (Individuals with Disabilities
Education Act – IDEA)
รั ฐ บาลกลางจะเพิ่ ม งบประมาณสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาสําหรับคนพิการเปนรายบุคคล เพื่ อ ที่ จ ะลดภาระ
ของมลรั ฐ และท อ งถิ่ น ในการตอบสนองความต อ งการพิ เ ศษของนั กเรียน
พิการ
★

เพิ่ ม การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นั ก เรี ย นให สู ง ขึ้ น
รัฐบาลกลางคาดหวังใหมลรัฐปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ใหดีขึ้น
มลรัฐตางๆ จะตองเสนอแผนการผนึกรวมเงินงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งหมดของมลรัฐตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา ในลักษณะที่คลาย
กันกับทีร่ ะบุไวในกฎหมายปจจุบนั
โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงตาม
สมควร แผนดังกลาวจะครอบคลุมถึงการใหความมั่นใจวา
!! มลรัฐยอมรับและใชมาตรฐานการประเมินประจํ าปของ
เด็กทุกคนในชัน้ ปท่ี 3- 8 ในวิชาคณิตศาสตรและการอาน
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การรายงาน และผลสืบเนือ่ งจากผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ
ในเขตการศึกษาทองถิน่ และโรงเรียน รัฐบาลกลางจะจัด
สรรเงินสนับสนุนเพือ่ ชวยเปนคาใชจา ยสําหรับการประเมินผล
และระบบการแสดงความรับผิดชอบตอผลของงานของมลรัฐ
!! มลรัฐไดพัฒนาระบบการลงโทษและการใหรางวัล เพื่อ
ให ห น ว ยงานการศึ ก ษาของท อ งถิ่ น แสดงความรั บ
ผิดชอบตอการดํ าเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
!! มลรั ฐ จั ด พิ ม พ บั ต รรายงานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเป น
รายโรงสํ าหรับพอ แม ผูปกครอง รวมทัง้ การเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนของรัฐทุกโรง บัตรรายงานการ
ศึกษาเหลานี้ควรจะมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องผลการ
เรียนดานคณิตศาสตรและการอาน จําแนกตามเชือ้ ชาติ เพศ
ความยากจน นักเรียนพิการ เปรียบเทียบกับนักเรียนทีไ่ ม
พิการ และความเชีย่ วชาญดานภาษาอังกฤษ และควร
บู รณาการรวมกับสมุดรายงานของทองถิ่นและมลรัฐที่มี
อยูแ ลวถาหากทําได
!! มลรัฐตกลงที่จะมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนา
ทางการศึกษาระดับชาติ สําหรับนักเรียนชัน้ ปท่ี 4 และชัน้
ปที่ 8 ในดานการอานและคณิตศาสตร โดยรัฐสภาจะให
เงินทุนในการบริหารการทดสอบ
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รัฐบาลกลางจะกําหนดบทลงโทษสําหรับมลรัฐที่มีผลการดําเนิน
งานตํ่า
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการศึ กษาจะไดรับมอบอํ านาจใน
การลดจํ านวนเงินที่มลรัฐอาจจะใชสําหรับการบริหารโครงการตามกฎหมาย
วาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาหากมลรัฐนั้นไมสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงค การลงโทษจะขึน้ อยูก บั วามลรัฐนัน้ ๆ
ปฏิ บั ติ ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นที่
ดอยโอกาสและความเชีย่ วชาญดานภาษาอังกฤษหรือไม

การใหรางวัลสําหรับมลรัฐและโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานสูง
รัฐบาลกลางจะจัดตั้งกองทุนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กองทุ น “ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ กษา” (Achievement In
Education Fund) จะใหรางวัลแกมลรัฐที่มีผลการดําเนินงานสูงซึง่ มีความ
กาวหนาเปนอยางมากในการปดชองวางดานผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุง
ความชํานาญดานภาษาอังกฤษใหดขี น้ึ โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานดวยการใชผลการประเมินของมลรัฐ ซึง่ จะมีการยืนยันผลการประเมิน
ดังกลาวดวยตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอื่นๆ และการประเมินความ
กาวหนาทางการศึกษาระดับชาติ (NAEP)
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รั ฐ บาลกลางจะให เ งิ น รางวั ล พิ เ ศษสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ประจํ าปแตเนิ่นๆ
มลรั ฐ ที่ ส ามารถดํ าเนิ น การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการอ า น
และคณิตศาสตรประจําปของนักเรียนชั้นปที่ 3 – 8ไดกอนสิ้นสุดปที่สอง
ภายหลังการประกาศใชแผนนี้ จะมีสทิ ธิไดรบั เงินรางวัลพิเศษหนึง่ ครัง้
รัฐบาลกลางจะใหเงินรางวัลพิเศษสําหรับโรงเรียนที่ “นักเรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธิท์ างวิชาการสูง”
ข อ เสนอนี้ เ ป น การปฏิ รู ป โครงการ Blue Ribbon Schools
ในป จ จุ บั น รั ฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาจะบริหารกองทุนรางวัลพิเศษ
“นักเรียน ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง” ซึ่งจะยกยองและใหรางวัลดาน
การเงิ น แก โ รงเรี ย นที่ มี ค วามก า วหน า ชั ด เจนในการป ด ช อ งว า งด า น
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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ภาคผนวก 1
สรุปสาระสําคัญจากคํากลาวของประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บุช
ในพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา
ประธานาธิบดีบุช ไดแตงตั้ง ดร.รอดเดอริก อาร เพจ ศึกษาธิการ
รัฐเทกซัส ใหเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา ดร.เพจ ประสบความ
สําเร็จในการบริหารงานการศึกษาของเขตการศึกษาในรัฐเทกซัสใหมีคุณภาพ
สูง ประชาชนหลากหลายเผาพันธไดรบั การศึกษาทัว่ ถึง มีนวัตกรรมดานการ
ศึกษา และนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษามากมาย ดร.เพจ เปนคนอเมริกา
เชือ้ สายอัฟริกนั 1ใน 2 คนในคณะรัฐบาลชุดนี้
ดร.เพจ สาบานตนเขารับตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงการ
ศึกษา ทีก่ รุงวอชิงตันดีซี เมือ่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544 คํากลาว
นําของประธานาธิบดีบุช มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ดร.เพจ เป น ผู  ที่ ช  ว ยให ก ารดํ าเนิ น งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่
สําคัญๆ กลายเปนความจริงขึน้ มา ประธานาธิบดีบุช ปรารถนาทีจ่ ะ
เห็นการเริม่ ตนยุคใหมของการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีบุช และ ดร. เพจ มีพนั ธกิจรวมกันทีจ่ ะทํางาน
เพื่อสรางความเปนเลิศใหกับโรงเรียนรัฐทุกโรงทั่วประเทศ และได
กลาวถึงเหตุผลในการคัดเลือก ดร.เพจ มาบริหารงานกระทรวงการ
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ศึกษาวา เนือ่ งจาก ดร.เพจ เปนคนดีอยางแทจริง มีความซื่อสัตย
และมีคุณธรรม มีสามัญสํานึก และเปนคนติดดิน ซึง่ รูว ธิ ที จ่ี ะทํางาน
ใหบรรลุผลสําเร็จ
รั ฐ บาลของประธานาธิ บ ดีบุช เห็นวาไมมีสิ่งใดสํ าคัญกวา
การศึกษา ซึ่งทั้งประธานาธิบดีบุช และดร. เพจ ตางตระหนักถึง
ความจําเปนเรงดวนดังกลาวแลว และไมมีใครมีความสามารถใน
การปฏิรูปการศึกษาเทา ดร. เพจ ซึ่งในอดีตเคยเปนศึกษาธิการ
ประจําเขตการศึกษาอิสระฮิวสตัน (Houston Independent School
District) และไดพบปญหาตางๆ ที่โรงเรียนของรัฐกําลังเผชิญอยู
ขณะนีค้ อื เด็กไมสามารถอานหนังสือไดในขั้นพื้นฐาน คะแนนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนลดลง มีปญ
 หาดานวินยั
และระเบียบ ดร. เพจ ไดแกไขปญหาเหลานัน้ ดวยความมุง มัน่ ซึง่
รัฐบาลจะนําไปใชกับโรงเรียนทุกโรงและเขตการศึกษาทุกเขตในทุกๆ
มลรัฐ
ดร. เพจ ตองการมาตรฐานสูงสําหรับนักเรียนทุกคน เขาได
พิสูจนแลววาความยากจนไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรู เขาเนนวา
การอานเปนกุญแจไปสูการเรียนรูทั้งหมด นักเรียนตองไดรับการ
ประเมินความกาวหนาในการเรียน และใหโรงเรียนรับผิดชอบตอผล
การสอนของตน
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ดร. เพจ เป น บุคคลที่ไมเพียงแตพูดเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา แตไดลงมือปฏิบัติแลว และไดแสดงใหเห็นถึงความ
สามารถในการทํางานเพื่อสวนรวมโดยไมมีปญหาพรรคการเมืองและ
การแบงแยกแบบเกาๆ มาเกีย่ วของ ประธานาธิบดีบุช เห็นคุณคาของ
คุณลักษณะเหลานี้ และประเทศชาติก็ตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้ดวย
ในทายทีส่ ดุ ประธานาธิบดีบุช ไดกลาววา รัฐบาลมีงาน
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนงานที่ยิ่งใหญและเรงดวนที่ตองดํ าเนินการ
และรูสึกเปนเกียรติที่ไดคนดีมาเปนผูรวมงานในการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ
______________________________________
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ภาคผนวก 2
สรุปสาระสําคัญคํากลาวของ ดร.ร็อดเดอริก อาร เพจ
ในพิธีสาบานตนเขารับตํ าแหนง
ดร. ร็อดเดอริก อาร เพจ ไดกลาวขอบคุณและกลาวตอนรับ
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช และรองประธานาธิบดีเชนีย และขอบคุณ
สมาชิกรัฐสภาที่ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณดวยความ
ใจกวาง รวมทัง้ ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทีแ่ สดงใหทราบถึงความหวังวาสหรัฐ
อเมริกาสามารถใชการปฏิรูปการศึกษาเปนเวทีสาหรั
ํ บการสรางฉันทามติทไ่ี ด
รับการสนับสนุนจากสองพรรคการเมือง (bipartisan) รวมทั้งขอบคุณผูที่
เกี่ยวของอื่น ๆ
ดร. เพจ กลาววา วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 ซึง่ เปนวันที่
ประธานาธิบดีบุช ไดแถลงแผนการปฏิรปู การศึกษาตอรัฐสภา ถือเปนวัน
ประวั ติ ศ าสตร ข องผู  ที่ มี ส  ว นเกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ ใน
ทรรศนะของนักการศึกษาและกระทรวงการศึกษา ประธานาธิบดีบุช ไดให
ความสําคัญสูงสุดกับการศึกษา และไดเสนอแผนการพัฒนาโรงเรียนรัฐไป
สู  ค วามเป น เลิ ศ เพื่ อ ให เด็กทุกคนในสหรัฐอเมริกาไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามวัตถุประสงคของแผนดังกลาวแลว มลรัฐ เขตการศึกษา
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โรงเรียน และพอ แม ผูปกครองจะไดรับการสนับสนุนและความยืดหยุนใน
การจัดการศึกษาเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กํ าหนด
ดร.เพจ ยังไดกลาวตอไปวา สิ่งที่ประธานาธิบดีบุช ถือเปนภารกิจ
สําคัญคือ จะไมมีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งใหอยูในโรงเรียนที่ไมมีคุณภาพ
และเห็นเปนเรือ่ งเร ง ด ว นที่ จ ะทํ าให ชั้ น เรี ย นมี ค วามปลอดภัยมากขึ้น ให
เด็ ก มี ทั ก ษะในการอ า นและการคิ ด คํ านวณ และลดความแตกตางดาน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว า งนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของรั ฐ ทั่ วประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลการเรียนของนักเรียนทีเ่ ปนชนกลุม นอย และนักเรียนที่
ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ
โดยการสนับสนุนของ ประธานาธิบดีบุช และรองประธานาธิบดีเชนีย
ดร. เพจ จะรวมทํางานกับขาราชการผูเ สียสละของกระทรวงการศึกษาเพือ่
นักเรียนทั่วประเทศ โดยการเพิ่มอํ านาจใหแกมลรัฐ เขตการศึกษา
โรงเรียน และพอ – แม ผูปกครอง เพื่อสนองความตองการของนักเรียน
และร ว มกั น สร า งประวั ติ ศ าสตร โ ดยการทํ าให นั ก เรี ย นทุ ก คนได รั บ การ
ศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนความปรารถนาของประธานาธิบดีบุช
_______________________________
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ภาคผนวก 3
งบประมาณการศึกษาปงบประมาณ 2545 ของประธานาธิบดีบุช
ประธานาธิบดีบุช ไดจัดทํารางกฎหมายแผนปฏิรปู การศึกษาเสนอ
ตอรัฐสภาชื่อวา เยาวชนอเมริกันทุกคนตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
(No Child Left Behind Act of 2001) โดยพิจารณาวาการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกามีปญหาเรื่องชองวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ดอยโอกาส และเพือ่ นนักเรียนอืน่ ๆ มานานแลว รางกฎหมายดังกลาวเปน
การแกไขกฎหมายวาดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วัตถุประสงคของการแกไขกฎหมายเดิม คือ รัฐบาลกลางจะชวยให
มลรัฐปดชองวางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กดอยโอกาสกับเด็กอื่นๆ
โดยใชมาตรการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ชวยเหลือ
โรงเรียนทีม่ ปี ญ
 หา และใหผปู กครองมีทางเลือกในการศึกษาของบุตรหลาน
มากขึ้น การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางนั้นเปนการสนับสนุน
และปรับปรุงการดํ าเนินงานของมลรัฐ เขตการศึกษา และโรงเรียน ตาม
ตอนที่ 1-9 ของกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเดิม
ประธานาธิบดีบุช ไดเสนอกฎหมายพรอมทัง้ งบประมาณใน 4 วัน
หลังจากเขารับตําแหนง งบประมาณทีเ่ สนอไปแบงออกไดเปน 6 ประเภท
ดังตอไปนี้
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1.! ปดชองวางผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
1.1 งบประมาณสนับสนุนสํานักงานการศึกษาสวนทองถิน่ ตาม
ตอนที่ 1 แหงกฎหมายวาดวยการการประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 9.1 พันลานดอลลาร หรือ 409.5 พันลาน
บาท จุดเนนอยูท ก่ี ารปรับปรุงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนในเขตการศึกษาทีม่ คี วามยากจนสูง
1.2 โครงการการอานเปนความสําคัญอันดับแรก งบประมาณ
900 ลานดอลลาร หรือ 40,500 ลานบาท ในโครงการการ
สอนอานแบบครอบคลุม จายใหมลรัฐและหนวยงานของ
เขตการศึกษา
1.3 โครงการศูนยการเรียนรูช มุ ชนในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ
846 ลานดอลลาร หรือ 38,070 ลานบาท สนับสนุนงบ
ประมาณตามสภาพของมลรัฐเพือ่ จัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง โปรแกรมหลังเลิกเรียน และภาคฤดูรอน การปองกัน
สารเสพย ติ ด และความรุ น แรงและการศึ ก ษาพั ฒ นา
บุคลิกภาพในโรงเรียนทีม่ ผี ลการเรียนตํา่
1.4 สนั บ สนุ น รัฐในการจัดการประเมินผลวิชาการอาน และ
คณิ ต ศาสตร นั กเรี ย นชั้ น ป ท่ี 3-8 งบประมาณ 320
ลานดอลลาร หรือ 14,400 ลานบาท
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1.5 โครงการการอ า นในระดั บ ประถมวั ย เป น ความสํ าคั ญ
อันดับแรก เพือ่ สนับสนุนโครงการการอานเปนความสําคัญ
อันดับแรก งบประมาณ 75 ลานดอลลาร หรือ 3,375 ลานบาท
จัดเพือ่ สนับสนุนการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย
1.6 โครงการไปเรียนตอสูอาชีพ งบประมาณ 30 ลานดอลลาร
หรือ 1,350 ลานบาท เพือ่ สนับสนุนทหารในการไปเรียน
อาชีพมาเปนครูในเขตการศึกษาทีย่ ากจน
2.! เพิม่ อํานาจการเลือกใหกบั ผูป กครอง
2.1 งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตามขอตกลงพิเศษ หรือ
โรงเรียนในกํากับ เปนเงินงบประมาณ 200 ลานดอลลาร
หรือ 9,000 ลานบาท จํานวน 1,780 โรง เพือ่ ใหผปู กครอง
มีทางเลือกมากขึน้
2.2 งบประมาณสนับสนุนการกอสราง เชา ซื้อ หรือปรับปรุง
อาคารเรียนของโรงเรียนตามขอตกลงพิเศษ งบประมาณ
175 ลานดอลลาร หรือ 7,875 ลานบาท
2.3 เพิ่มขีดจํากัดการบริจาคเงินสมทบบัญชีออมทรัพยการศึกษา
จาก 500 ดอลลาร เปน 5,000 ดอลลาร ภายใน 5 ป โดย
พ.ศ. 2505 เพิม่ ขีดจํากัดเปน 1,000 ดอลลาร และเพิม่
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ปละ 7,000 ดอลลารจนกระทั่งป พ.ศ. 2509 เงินบริจาค
สมทบนีไ้ ดรบั การยกเวนภาษี
3. ใหมคี วามยืดหยุน มากขึน้ และลดระบบราชการ
3.1! งบประมาณสนับสนุนมลรัฐในการปรับปรุงคุณภาพครู รวม
งบประมาณ 2.6 พันลานดอลลาร หรือ 117 พันลานบาท
เปนการรวมโครงการลดขนาดของชั้นเรียน และทุนพัฒนา
วิชาชีพครูไอเซ็นฮาวรเขาดวยกัน
3.2! ทุนสนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษาแกมลรัฐ งบประมาณ
817 ลานดอลลาร หรือ 31,765 ลานบาท เปนการรวม
โครงการเทคโนโลยีการศึกษากระทรวงการศึกษาเขาเปน
โครงการเดียวกัน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน การสอน
3.3! ทุ น ทางเลื อ กและนวั ต กรรมของการศึ ก ษาให แ ก ม ลรั ฐ
งบประมาณ 472 ลานดอลลาร หรือ 21,240 ลานบาท เปน
การรวมโครงการเล็กๆ ที่ซ้ํ าซอนกันเขาดวยกัน เพื่อ
สนับสนุนมลรัฐและเขตการศึกษาในการนํา ยุทธศาสตร
ใหมๆ มาปฏิบตั ริ วมทัง้ การเลือกโรงเรียนของผูป กครองเพือ่
ปรับปรุงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
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4. ขอเสนอสําคัญอืน่ ๆ สําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4.1! ทุนสนับสนุนการศึกษาพิเศษแกมลรัฐ งบประมาณ 7.3
พันลาน ดอลลาร หรือ 328.5 พันลานบาท
4.2! ทุนเพื่อความปลอดภัยและปราศจากสารเสพยติดแกมลรัฐ
งบประมาณ 644 ลานดอลลาร หรือ 28,980 ลานบาท เพือ่
ใชในการปองกันสารเสพติดและความรุนแรงใหกบั นักเรียน
ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.3! อนุญาตใหมลรัฐออกพันธบัตรยกเวนภาษี สําหรับการ
กอสรางโรงเรียนทีด่ ําเนินการโดยเอกชน โดยพิจารณาตาม
จํานวนประชากร หัวละ 10 ดอลลารตอป หรือไมต่ากว
ํ า5
ลานดอลลาร หรือ 225 ลานบาท
4.4! อนุญาตใหครูและบุคลากรทางการศึกษาหักลดภาษีเงินได
ไมเกินปละ 400 ดอลลาร หรือ 18,000 บาท เพือ่ ชดเชยเงิน
สวนตัวที่ใชไปในการซื้อตํ ารา และการฝกอบรมซึ่งไม
สามารถจะเบิกทดแทนได
5.! การศึกษาหลังมัธยมศึกษา
5.1! กองทุนเพลลแกรนท เพือ่ ชวยเหลือนักศึกษาทีย่ ากจนให
เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา งบประมาณ 9.8 พันลาน
ดอลลาร หรือ 441 พันลานบาท
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5.2! ทุนชวยเหลือนักศึกษา รวมทั้งการรวมทุนกูยืมเพื่อการ
ศึกษาในปจจุบนั งบประมาณ 49.4 พันลานดอลลาร หรือ
2,223 พันลานบาท
5.3! สนับสนุนแผนการสนับสนุนคาเลาเรียนของรัฐ โดยการ
ยกเวนภาษีใหแกผบู ริจาคสมทบแผนทุนดังกลาวแลว โดย
การบริจาคเปนคาหองพักและอาหาร คาธรรมเนียมและ
คาเลาเรียน คาตํารา คาอุปกรณ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
เรียนของนักศึกษา
5.4! ทุนสนับสนุนครูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใน
ชุมชนยากจน หัวละ 17,500 ดอลลาร หรือ 787,500 บาท
เพื่อรักษาครูไวในชุมชนใหเปนเงินกูที่ไมตองจายคืนถาหาก
ครูทํางานเปนไปตามเงือ่ นไข
5.5! ขยายการสนั บ สนุ น การเรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
ลูกจางออกไปจนกระทั่งสิ้นป พ.ศ. 2506 ซึ่งลูกจาง
สามารถใชงบประมาณจากการชวยเหลือของนายจางปละ
5,250 ดอลลาร หรือ 236,250 บาท และนายจางสามารถ
หัดลดภาษีได
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5.6! โครงการทุ น ช ว ยเหลื อ การพั ฒ นาสถาบั น ที่ รั บ นั ก เรี ย น
ดอยโอกาส และนักเรียนชนกลุมนอยเปนสัดสวนที่สูง
งบประมาณ 15 ลานดอลลาร หรือ 675 ลานบาท
5.7! โครงการสนั บ สนุ นสถาบั นที่ใหบริการนักศึกษาเชื้อสาย
สเปน งบประมาณ 4 ลานดอลลาร หรือ 18 ลานบาท เพือ่
สนับสนุนใหนกั เรียนเชือ้ สายสเปนเขาเรียนมากขึน้
5.8! โครงการสนับสนุนการสรรหานักศึกษาครูที่ดี และศูนย
โอกาสทางการศึ ก ษา เพื่ อ ช ว ยให นั ก เรี ย นที่ ม าจาก
ครอบครัวที่มีรายไดตาเข
ํ่ าเรียน จนสําเร็จจากคณะศึกษา
ศาสตร งบประมาณเพิม่ เติม 50 ลานดอลลาร หรือ 2,250
ลานบาท
6.! การบริหารกระทรวงการศึกษา
งบประมาณเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานด า นการช ว ยเหลื อ
นักศึกษาตาม คําแนะนําของผูต รวจบัญชีอสิ ระ สํานักตรวจบัญชีกลาง และ
ผูต รวจการเพือ่ เปนการประหยัดงบประมาณแผนดิน และปรับปรุงบริการ
6.1! เพิ่มความเขมแข็งดานการจัดการ ดานการเงิน เพือ่ แกไข
ปญหาการตรวจสอบบัญชี ซึ่งตองปรับปรุงระบบบัญชี
ขจัดการดานการเงิน และซอฟทแวร เพือ่ ปองกันการใช
งบประมาณไมถกู ทาง
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6.2! ปรับปรุงการบริหารและจัดการทุนชวยเหลือนักศึกษา โดย
ใชเทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อบริหารงบประมาณชวยเหลือ
นักศึกษาปละ 60 พันลานดอลลาร หรือ 2,700 พันลานบาท
6.3! ลดคาใชจา ยทีไ่ มจาเป
ํ น กระทรวงการศึกษาไดลดคาใชจาย
ที่ไม จําเปนลงจากรอยละ 22.4 หรือ 6.8 ในรอบหลายปท่ี
ผานมา แตงบประมาณชวยเหลือนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
คาใชจายที่ไมจําเปนก็เพิม่ มากขึน้ ตามไปดวย กระทรวง
การศึกษาจึงจําเปนตองหาทางลดคาใชจา ยเหลานี้
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ภาคผนวก 4

บทบาทของกฎหมายวาดวย
การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการปฏิรูปโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา
จาก

How Title I Can Become the Engine of Reform in America’s Schools
โดย
Robert E. Slavin
John Hopkins University

แปลโดย
ผศ.ดร.บังอร พานทอง
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บทคัดยอ
กฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนที่ 1 (Title I)
ซึ่ งเปนการลงทุนจํ านวนมากที่สุดของรัฐบาลกลางในการปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จําเปนตองไดรับการ
ปรับปรุงใหมครั้งใหญเพื่อใหเกิดผลกระทบมากขึ้นตอเด็กจํานวนหลายลาน
คนที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการลงทุ น นี้ รายงานฉบั บ นี้ เ สนอแนะการ
เปลี่ยนแปลงบางประการในกฎหมายตอนที่ 1 ทีม่ งุ ประเด็นหลักในการพัฒนา
ครูใหสามารถนํ าโครงการและการปฏิบัติที่อิงการวิจัยไปใชกับนักเรียนใน
โรงเรียน ซึง่ มีเปนจํานวนมากทีเ่ ปนนักเรียนในกลุม เสีย่ ง ขอเสนอแนะในการ
เปลีย่ นแปลงไดแก
1.! ขยายโอกาสในการเขารวมโครงการที่ผานการทดสอบแลว
ใหเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรในโรงเรียนของโครงการตามกฎหมายในตอนที่ 1 ควรมี
แนวทางในการเขาถึงโครงการที่มีลักษณะครอบคลุม ใชเปนแบบอยางได
และออกแบบไวเพือ่ ปฏิรปู โรงเรียนทัง้ โรงเรียน รวมทัง้ เปนโครงการทีม่ จี ดุ เนน
มากขึ้น (เชน โครงการพัฒนาการอานหรือวิชาคณิตศาสตร พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การสอนซอมเสริม การจัดการชัน้ เรียน ทักษะการเรียนรู ความรวมมือ
ของผูป กครอง หรือโครงการโรงเรียน-โรงงาน ) ในป พ.ศ. 2540 David Obey
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และ John Portee ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไดเสนอรูปแบบตัวอยาง
ในการพั ฒ นา เรี ย กว า การสาธิ ต การปฏิ รู ป โรงเรี ย นแบบครอบคลุ ม
(Comprehensive School Reform Demonstration - CSRD) โครงการนี้
ไดจดั สรรงบประมาณสนับสนุนเปนเวลา 3 ปใหแกโรงเรียนทีน่ ําโครงการนีไ้ ป
ปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา หนวยงานทีล่ งทุนดานวิจยั และพัฒนาได
ประเมินโครงการทีม่ อี ยูแ ลว และพัฒนาโครงการใหม ๆ ขึน้ มา และเนือ่ งจาก
องคกรที่ดําเนินการปฏิรูปไดสรางศักยภาพในการใหบริการแกโรงเรียนมาก
ขึ้น รูปแบบการดําเนินงานทีผ่ า นการทดสอบแลวนีค้ วรจัดใหกบั โรงเรียนทีอ่ ยู
ภายใตโครงการของกฎหมาย ตอนที่ 1 ทัง้ หมด เมือ่ มีโครงการลักษณะนี้
มากขึ้น โรงเรียนในโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 ควรจะเขารวมใหมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ หากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไมดเี ทาทีค่ วรหลังจาก
ใชวิธีการดําเนินงานในปจจุบนั
2. การลงทุ น ในด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ
ประเมิ น ผลโครงการที่ ใ ช เ ป น แบบอย า งได แ ละสร า งขี ด
ความสามารถของคณะผูออกแบบโครงการ
ถาโรงเรียนในโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 ไดรบั การชักชวน
ใหนําโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพไปปฏิบตั ิ โครงการควรมีความสามารถใน
การประยุกตใชกบั โรงเรียนจํานวนมาก และทีส่ ําคัญยิ่ง คือ งานวิจยั ทีร่ องรับ
แตละโครงการตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การลงทุนนีม้ คี วามจําเปน
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ดานการออกแบบเพื่อการแขงขันที่นําไปสูการพัฒนาใหไดรูปแบบที่สมบูรณ
สามารถใหทุนสนับสนุนการประเมินผลขององคการภายนอกของโครงการที่มี
อยูหรือโครงการใหม การเพิม่ เงินจํานวนรอยละ 3 ของเงินทุนจากกองทุน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสามารถจัด
ทําโครงการทีน่ ําไปปฏิบัติไดในเวลา 3-5 ป ยิง่ กวานัน้ องคกรเพือ่ การพัฒนาที่
ไมหวังผลกําไรตองการความรวมมือในการพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ
เพื่อใหสามารถชวยเหลือโรงเรียนจํ านวนมากใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
โดยมิไดหวังผลกําไร
3. เพิม่ การลงทุนในดานการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครูในระดับสูง
การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพเปนหัวใจสําคัญในการนํารูปแบบการ
ปฏิรูปที่ครอบคลุมมาใช แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพใหมคี ณ
ุ ภาพก็มี
ประโยชนดา นอืน่ ๆ เชนกัน เชน ครูจําเปนตองพัฒนาดานเนือ้ หาความรูใ น
สาขาทีส่ อนอยู ความรูด า นการจัดการชัน้ เรียน การตระหนักหรือเขาใจดาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความสามารถในการสอนผูที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่ อง
4. ขยายขอบขายใหโรงเรียนทัง้ หลายไดเขารวมโครงการ
ควรลดหยอนคุณสมบัตขิ องโรงเรียนทีจ่ ะเขารวมโครงการทีก่ าหนด
ํ
ใหดําเนินการในการมอบอํานาจใหมตามกฎหมายตอนที่ 1 ตอไปอีกโดยอาจ
จะยอมใหโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิไดรับอาหารกลางวันฟรีตํ่ากวา
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รอยละ 50 สามารถสมัครเขารวมไดหากโรงเรียนนัน้ ๆ มีแผนปฏิรปู โรงเรียน
เมื่อกฎหมายตอนที่ 1 มุง เนนการพัฒนาวิชาชีพครูและปรับปรุงโรงเรียนอยาง
เต็มรูปแบบ จึงคอย ๆ ยกเลิกการใหความชวยเหลือทีก่ ําหนดไว
5.ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลและการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
ควรกลัน่ กรองกระบวนการประเมินผล/การแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงานเพื่อใหรางวัลแกโรงเรียนที่ดําเนินการอยางไดผลจนถึง
ระดับมาตรฐานทีก่ ําหนด ชวยเหลือโรงเรียนทีย่ งั ปรับปรุงไดไมถงึ ระดับ และ
ปรับโครงสรางตางๆ ในโรงเรียนที่ยังมีระดับมาตรฐานตํ่าหรือเปนโรงเรียนที่
การพัฒนากําลังลดลง
________________________________
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บทบาทของกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการปฏิรูปโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ 1 ของกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เปนการลงทุนของรัฐบาลกลางในอันที่จะพยายามพัฒนาปรับปรุงการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อยกมาตรฐานของเด็กในชุมชนยาก
จนมานานกวา 30 ป สิง่ ทีท่ าให
ํ โครงการตามกฎหมายตอนที่ 1 เปนทีร่ จู กั
แพร ห ลายคื อ ผลการดํ าเนิ น งานของโครงการได ก ระจายออกไปอย า ง
กวางขวางทัว่ ถึงรอยละ 95 ของเขตการศึกษาไดรบั ทุนสนับสนุนจากกฎหมาย
ดังกลาว การชวยเหลือนี้ไดถูกยกเลิกไปในป 2540 โดยวุฒิสภาไดผาน
กฎหมาย ซึ่งทําใหเปลี่ยนการดําเนินงานเปนการสนับสนุนงบประมาณเปน
กอนใหแตละมลรัฐโดยตรงและกฎเกณฑการใชกไ็ มเขมงวดนัก การสนับสนุน
งบประมาณลักษณะนี้ไมประสบความสําเร็จนักในทางปฏิบตั ิ แตวฒ
ุ สิ มาชิก
กลุมนอยจํานวนหนึง่ ก็ยงั คงสนับสนุนอยางเต็มทีใ่ นการจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวของโครงการ ในชวงทศวรรษ
ระหวาง พ.ศ. 2523-2532 และชวงตนของทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2533-2542
สภาพการเงินของโครงการในระยะนีค้ อ นขางจะไมคลองตัวทัง้ ๆ ทีเ่ ปนระยะ
เศรษฐกิจดี แตหากเกิดกรณีเศรษฐกิจตกตําหรื
่ อเหตุการณอน่ื ๆ เขามาแทรก
แซงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการอยูรอดของโครงการก็เปนได
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เหตุผลสําคัญทีอ่ าจทําใหโครงการตามกฎหมายตอนที่ 1 เสื่อมความ
สําคัญนาจะมาจากความเชื่อที่วากฎหมายนี้ไมมีสวนสงเสริมดานผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนเหมือนอยางทีเ่ คยเชือ่ มากอน แนวคิดนีส้ บื เนือ่ งมา
จากผลการประเมินนักเรียนในโครงการตามหมวด 1 (Chapter I) ซึ่งเปน
โครงการที่ดาเนิ
ํ นการกอนตอนที่ 1 ของกฎหมายผลการดําเนินงานโครงการวิจยั
ระยะยาวชือ่ Prospects ซึง่ ศึกษาผลการดําเนินการตลอดสีป่ เ ปรียบเทียบนักเรียน
ทีอ่ ยูใ นโครงการตามหมวด 1 และผูท ไ่ี มไดอยูใ นโครงการตามหมวด 1 โดย
การควบคุมปจจัยที่เปนภูมหิ ลังทัง้ หมด พบวา ไมมผี ลกระทบในดานผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนทีเ่ ขารวมในโครงการตามหมวด 1 ตอมามีการวิเคราะหขอมูลดานผล
การดําเนินงานของโครงการ Prospects พบวามีผลดีสําหรับนักเรียนบางกลุม
โดยเฉพาะกลุม ทีม่ ปี ญ
 หาในการเรียนรูไ มมากนัก และโครงการตามหมวด 1
ก็ มี ส  ว นช ว ยลดความแตกต า งดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ผิวขาวและชนกลุม นอยในชวงป 2513-2532 การศึกษาในชวงตอมาพบวาได
ผลดีขึ้นกวาที่เคยดําเนินการมา และความคงทนของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในชวงการดําเนินการระหวางนี้ 2513-2522 ก็ดเี ชนกัน อยางไรก็ตาม แมผล
การประเมินนาจะถูกตอง และผลการประเมินของโครงการ Prospects ไม
ถูกตอง การดําเนินงานของหมวด 1 ก็ยังไดผลดีระดับหนึ่ง เพราะยังไมมี
หลักฐานแสดงชัดเจนวาโครงการภายใตกฎหมายดังกลาวดําเนินการไดดีขึ้น
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เมื่อโรงเรียนหรือชั้นเรียนที่ไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการในกฎหมายนี้
ยังไมพฒ
ั นาขึน้ ใหเห็นไดเดนชัด เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนภายใตหมวด 1
ไมวา ผลกระทบทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรภายใตกฎหมาย ตอนที่ 1 จะเปน
อยางไร แตกฎหมายนี้ก็ยังคงเปนทรัพยากรหลักในการปฏิรูปการศึกษาของ
นักเรียนในโรงเรียนทีค่ อ นขางยากจน เมือ่ ใดก็ตามทีโ่ รงเรียนทัง้ ในเมืองใหญ
หรือในเขตหางไกลและยากจนมีความโดดเดนในดานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
อันเนือ่ งมาจากการใชยทุ ธศาสตรทเ่ี ปนนวัตกรรมใหม นวัตกรรมเหลานีไ้ ดรบั
งบประมาณสนับสนุนเกือบทัง้ หมดจากกฎหมายดังกลาว จากประสบการณ
เกี่ยวกับความยากลําบากในการดําเนินงานปฏิรูประดับโรงเรียนในโรงเรียนที่
คอนขางยากจนในหลายประเทศทีย่ งั ขาดแคลนทุนสนับสนุนลักษณะเดียวกับ
กฎหมายนี้ แสดงใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรในการสรางศักยภาพใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานในโรงเรียนและผลการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้น
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ สู ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ
เปรียบเทียบในระดับนานาชาติดานการอานและคณิตศาสตรนาจะเปนตัว
สะทอนใหเห็นความสําคัญของกฎหมายดังกลาวที่มีตอรายวิชาและระดับการ
ศึกษาตางๆ
ดวยเหตุผลทางการเมืองและที่สาคั
ํ ญยิ่งคือ เพือ่ ปรับปรุงผลการเรียน
ของเด็ก จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองเสริมขีดความสามารถและปรับจุดเนนของ
กฎหมายดังกลาว ในป 2542 ไดมกี ารเพิม่ อํานาจและบทบาทตลอดจน
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รายละเอียดตาง ๆ ของกฎหมายและมุง เนนในการยกระดับความสามารถของ
ครู โ ดยตรง ซึ่ ง จะส ง ผลไปสู  ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นต อ ไป รายงานนี้มี
จุดประสงคเพื่อแสดงใหเห็นแนวทางที่จะทําใหกฎหมายตอนที่ 1 เปนตัว
จั ก รกลใหโรงเรียนตางๆ ไดมีการปฏิรูปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทั้ง
ทรั พ ยากรและอํ านาจหน า ที่ ต ามกฎหมายดั ง กล า วเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ใ ช
โปรแกรมและอุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในโรงเรี ย นที่ มี
นักเรียนสวนมากเปนเด็กกลุม เสีย่ ง
การปรับปรุงผลสัมฤทธิข์ องโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1
ภารกิจทีจ่ ะตองดําเนินการใหสาเร็
ํ จเปนสิง่ ทีก่ าหนดขึ
ํ
น้ ไดงา ย แตการจะทํา
ใหสาเร็
ํ จเปนเรือ่ งยาก นัน่ คือ การทําใหผลการเรียนของเด็ก ๆ ที่อยูภายใต
โครงการตามกฎหมายนี้ดีขึ้น การดําเนินงานมีปญ
 หาอุปสรรคมาก โดยเฉพาะ
ปญหาหลักทีแ่ กไขไดยากสองประการ ประการแรกคือ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน
จะไมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หากครูและนักการศึกษา ซึ่งอยูภายใต
กฎหมายดังกลาว ไมเริม่ ใชยทุ ธศาสตรการเรียนการสอนและอุปกรณการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ประการที่ 2 โรงเรียน ครู และนักเรียน ทีเ่ กีย่ วของอยูใ น
โครงการมีจํ านวนมากจนทํ าใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูทีละ
ชั้นเรียนเปนภาระงานที่มากมายมหาศาล ปจจุบันโครงการมีครูในความ
รับผิดชอบประมาณ 189,000 คน โดยมีทงั้ ผูเ ชีย่ วชาญดานสอนอาน ผูช ว ยครู
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พยาบาล ทีป่ รึกษาตางๆ นักสังคมสงเคราะห ผูป กครองทีช่ ว ยกิจกรรมของ
โรงเรียน และนักการศึกษาอืน่ ๆ ซึง่ อยูต ามโรงเรียนตาง ๆ ประมาณ 50,000
โรงเรียนในเขตการศึกษากวา 13,000 เขตในทุก ๆ รัฐ แนนอนวามิใชแต
เฉพาะครูที่อยูภายใตกฎหมายนี้โดยตรงเทานั้นที่จะตองใชวิธีการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ ถาตองการใหนกั เรียนของตนมีผลสัมฤทธิท์ ส่ี งู ขึน้ ครูทกุ คนที่
อยูในโรงเรียนในโครงการจะตองใชวิธีการสอนและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ซึง่ หมายความวาโครงการจะตองดูแลครูประจําการทัว่ ไป 1.5 ลาน
คน เพิม่ เขาไปกับจํานวน 189,000 คน ทีก่ องทุนตามกฎหมายดังกลาว
รับผิดชอบโดยตรง เพียงแคจดั การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหนึง่ วันในโรงเรียน
ในโครงการทุกแหงก็จะใชกาลั
ํ งคน 250 คนตอป ยิง่ ไปกวานัน้ ยังจําเปน
ตองมีการอบรมมากกวาหนึ่งวันเพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูทุกคน
ในโรงเรียนใหดขี น้ึ
เมื่อตระหนักถึงความยากลําบากในการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในโรงเรี ย นแต ล ะโรงในวงกว า ง ขอเสนอในการปฏิรูปตาม
กฎหมายนี้ จึงมุงเนนการเปลี่ยนแปลงดานระเบียบขอบังคับ รูปแบบการ
ดําเนินงาน และกลไกดานมาตรฐานและการแสดงความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงานที่เขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปที่เสนอในป 2531 และ
2537 ไดใหอํานาจการจัดการตามกฎหมายไปในทิศทางที่คอนขางยืดหยุน
มากขึ้น การปฏิรูปที่สําคัญที่สุด คือ การใหการสนับสนุน ชวยเหลือให
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โรงเรียนในกลุมที่คอนขางยากจนใหกลายเปน “โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียน”
หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะไดรบั ประโยชนจากเงินทุนของโครงการ
ในปจจุบนั นีโ้ รงเรียนซึง่ มีนกั เรียนอยางนอยรอยละ 50 ที่มีคุณสมบัติในการได
รับอาหารกลางวันฟรีหรือไดรับสวนลดในการซื้ออาหารกลางวันสามารถเขา
มาเปนโรงเรียนในโครงการได และมีโรงเรียนประมาณ 15,000 โรง (จาก
ประมาณ 20,000 โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ รอม) ทีเ่ ลือกขอเสนอนี้ การปฏิรปู
อื่น ๆ ในป 2531 และ 2537 เนนทีม่ าตรฐานและการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงานโดยเฉพาะในป 2537 ไดมีการกําหนดใหทุกเขตการ
ศึกษาพัฒนาเด็กทีอ่ ยูใ นโครงการใหมมี าตรฐานเทาเด็กอืน่ ๆ และกําหนดให
มลรัฐและเขตการศึกษาตางๆ ใชเนือ้ หาการสอนและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ที่ทา ทาย องคประกอบตางๆ ในการปฏิรปู โรงเรียนอาจจะนําไปปฏิบัติอยาง
ไมสมําเสมอ
่
ซึง่ ตางไปจากการจัดบริการใหทง้ั โรงเรียน แตการปฏิรปู โรงเรียน
ดานมาตรฐานและการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานในทศวรรษ
ที่ผานมากอใหเกิดเงื่อนไขที่โรงเรียนสวนใหญที่อยูภายใตกฎหมายดังกลาว
ดําเนินงานตามนโยบายของมลรัฐหรือเขตซึง่ มีมาตรฐานดานเนือ้ หาสาระและ
การปฏิบัติงาน และยังมีการแทรกแซงทางลบ สําหรับคะแนนผลการประเมิน
ที่ต่ําหรือลดลง นับตั้งแตการทําใหเสียหนาจนถึงการเขาไปบริหารโรงเรียน
หรือจัดตัง้ โรงเรียนใหม (ผลในทางบวก ก็คอื โรงเรียนทีส่ ามารถทําคะแนนได
สูงหรือเพิม่ ขึน้ จะไดรบั การยกยองจนถึงการใหเงินรางวัล)
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วิสยั ทัศนของกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนที่ 1 :
พ.ศ. 2547
การเปลีย่ นแปลงตอนที่ 1 ของกฎหมายดังกลาวในป 2537 ทําให
โรงเรียนในโครงการมีศักยภาพในการใชวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะสรางสรรคงาน โรงเรียนหลายพันโรงไดใชขอ
กําหนดทีย่ ดื หยุน ไดของกฎหมายตอนที่ 1 ในการพัฒนาหรือรับแนวการสอน
ใหม ๆ เขามาใช อยางไรก็ตาม พืน้ ฐานทัว่ ไปของโรงเรียนในตอนที่ 1 และ
หมวด 1 ไมแตกตางกัน นักเรียนของทัง้ สองกลุม นีม้ ศี กั ยภาพในการเรียนรูส งู
กวาทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั แตผลการเรียนรูข องนักเรียนจะไมเปลีย่ นแปลงเลย
จนกวาครูในโรงเรียนภายใตกฎหมายนี้ จะใชวธิ กี ารสอนและอุปกรณการสอน
ที่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทุก ๆ วัน
ปญหาประการหนึ่งก็คือ โรงเรียนทั้งหลายไดรับการแนะนํานอยมาก
ในการเขียนแผนงานของตนตามกฎหมายนี้ สิง่ ทีด่ จู ะปลอดภัยทีส่ ดุ สําหรับ
อาจารยใหญ หรือคณะกรรมการวางแผนของโรงเรียน คือการเสนอแผนเหมือน
ที่เคยทํามาในปกอ น ๆ หรือเสนอในสิง่ ทีต่ อนที่ 1 หรือหมวด 1 ของกฎหมาย
มักจะใหการสนับสนุน เชน ขออัตราครูสอนเสริมหรือผูช ว ยในหองเรียน แรง
กดดันใหมในการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน (หรือการยอม
รับวาเด็กจํานวนมากไมประสบความสําเร็จในการเรียนรู) อาจเปนแรงจูงใจให
ผูบริหารกลาทีจ่ ะทดลองใชรปู แบบหรือโครงการใหม ๆ แตแนวทางทีจ่ ะมีการ
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ตอตานนอยที่สุดก็คือการสนับสนุนในเรื่องของเงินเดือน และบทบาทของ
บุคลากร การดําเนินงานในลักษณะอืน่ ๆ จะเสี่ยงตอการตอตาน ไมพอใจ
และความไมแนนอนตาง ๆ
ถึงเวลาแลวที่จะตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายในตอนที่ 1 นี้ ซึ่งเปน
แผนงานอันเปนที่รูจักและแพรหลายไปในหลายเขตการศึกษา เนื่องจาก
โครงการจะไมสามารถอยูรอดตอไปไดถาหากผลการเรียนรูของนักเรียนไมดี
ขึ้น เด็กที่ยากจนที่สุดเปนจํานวนลานๆ คนตองพึ่งพาอาศัยแผนงานตาม
กฎหมายดังกลาว ซึง่ ใหโอกาสพวกเขาไดเรียนรูจ ากครูทม่ี คี วามสามารถ ทัง้
ทางดานการใช หลักสูตรและวิธีการสอนที่ดีที่สุด
เพื่อเปนจุดเริ่มตนสํ าหรับการอภิปรายวาจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้
อยางไร ควรพิจารณาวิสัยทัศนของกฎหมายวาจะมีแนวทางอยางไรในอีก
หาปขา งหนา คือในป 2547
ตามวิสัยทัศนดังกลาวนี้ หลังจากทีด่ ําเนินงานรวมกับตัวแทนครูและ
ผูปกครองแลว ครูใหญจะเสนอแผนงานไปยังเขตการศึกษาและมลรัฐเหมือน
ที่ทําในปจจุบนั อยางไรก็ตาม เรามิไดคาดหวังวาบุคลากรของโรงเรียนจะ
เปนผูริเริ่มทําทัง้ หมด แตบคุ ลากรในโรงเรียนจะเลือกแผนงานจากตัวแบบที่
ไดรับการทดสอบแลวและใชเปนแบบอยางได ซึ่งจะรวมไปถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน หลักสูตรที่มีการผสมผสาน ทฤษฎีวธิ กี ารสอนแบบ
ตางๆ การประเมินผล บริการสํ าหรับเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยง แผนงาน
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สนับสนุนครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ และอืน่ ๆ ทางเลือกตาง ๆ นีโ้ รงเรียน
สามารถเลือกรายวิชาเฉพาะดานหรือเฉพาะแตละจุดประสงค (เชน แกไขกลุม
ที่อานไมออก การจัดการหองเรียน การมีสวนรวมของผูปกครอง) แลว
ประมวลเป น แผนรวมของโรงเรี ย นโดยโรงเรี ย นอาจเลื อ กโปรแกรมหลั ง
โรงเรียนเลิกหรือชวงปดภาคเรียนฤดูรอนที่พิสูจนแลววาไดผลก็ได
โครงการทีผ่ า นการพิจารณาใหดาเนิ
ํ นการจะตองไดรบั การประเมินมาตรฐาน
อยางเขมงวดจากบุคคลภายนอก หรือผูป ระเมินทีเ่ ปนกลาง โดยอาจตองมีการ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนทีม่ กี ารควบคุมในเรื่อง มาตรการดานผลสัมฤทธิ์ ซึง่ โยง
กับมาตรฐานของประเทศ บวกกับมาตรการอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม โรงเรียนจะ
ตองจัดเตรียมใหมผี ลการประเมินดังกลาวนีใ้ หพรอม และอาจใชประกอบกับ
องคประกอบอื่น ๆ เชน คาใชจา ย ความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะ
ของโรงเรียนนั้น ๆ และความพรอมของทรัพยากรทีม่ อี ยู เพือ่ ทีจ่ ะตัดสินใจ
เลือกโครงการอยางมีเหตุผล ไมมีโครงการใดที่จะดําเนินการไดผลในทุก
สภาวการณ ทุกโครงการขึน้ อยูก บั ประสิทธิภาพของการนําไปปฏิบัติอยางมี
คุณภาพของโรงเรียนเอง กระนัน้ ก็ตาม บุคลากรของโรงเรียนก็ควรมีความ
เชื่อมั่นวา วิธกี ารทีน่ ํามาใชนน้ั เมือ่ ลงมือปฏิบตั อิ ยางซือ่ สัตย เฉลียวฉลาด
และกระตือรือรน อยางนอยก็นาจะกอใหเกิดผลดีตามที่ไดรับในการประเมิน
โดยบุคคลภายนอก
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บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน รวมทั้งตัวแทนของผูปกครองนักเรียน
จะมีสว นรวมในการเลือกโครงการทีม่ นี วัตกรรมใหม ๆ อันทีจ่ ริง บุคลากรอาจ
ตองลงคะแนนลับในการเลือกรูปแบบมาใช วิธกี ารนํานวัตกรรมใดมาปฏิบัติ
จะไมไดผลดีเทาที่ควร หากผูม สี ว นไดเสียไมไดมสี ว นรวมในการเลือก
โรงเรียนตาง ๆ อาจไมจําเปนตองเลือกโครงการทีก่ าหนดให
ํ
โรงเรียน
สามารถเสนอทางเลือกอืน่ ๆ ไดหากเปนวิธกี ารทีม่ งี านวิจยั เปนพืน้ ฐานรองรับ
หรือโรงเรียนอาจจะใชโครงการที่กํ าลังอยูในระหวางการประเมินผล หรือ
พัฒนาวิธกี ารทีม่ ลี กั ษณะครอบคลุมของตัวเองขึน้ อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะตอง
ทํ าอยางรอบคอบ ระมัดระวังและมีการวางแผนที่ดี ในทางตรงขามกับ
สถานการณปจ จุบนั สวนใหญจะหลีกเลีย่ งความยุง ยากดวยการเลือกรูปแบบ
ซึ่งเปนที่ยอมรับแลว แทนที่จะเสีย่ งจางครูเสริมพิเศษหรือหาผูช ว ย หรือเสนอ
รูปแบบทีเ่ ตรียมการไมดพี อซึง่ ทํากันเองภายในโรงเรียน
ตลอดเวลาทีผ่ า นมาโครงการตาง ๆ ทีไ่ ดรบั การยอมรับนีม้ มี ากขึน้ และ
พัฒนาขึน้ ตลอดเวลา รัฐบาลกลางจะสนับสนุนงบประมาณไดในระดับชาติ
ทั้งดานการพัฒนา การประเมินผล และการเผยแพรโครงการทีอ่ อกแบบไวเพือ่
แกปญหาทุกวิชา ทุกระดับอายุ และความตองการทุกดานของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโครงการ โครงการทีผ่ จู ดั ทําพบวามีประสิทธิ
ภาพจะไดรับการประเมินจากบุคคลภายนอก และถาพบวาประสบความ
สําเร็จก็จะเพิม่ เขาไปในบัญชีรายชือ่ โครงการทีไ่ ดรบั การยอมรับแลว
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สํานักงานของโครงการ หรือหนวยงานในแตละมลรัฐ เขตการศึกษา
ใหญ ๆ หรือหนวยงานขนาดกลางควรมีศักยภาพในการชวยเหลือครูในการ
เลือกรูปแบบทีไ่ ดรบั การยอมรับแลว โดยควรจะมีหองสมุดวิดิทัศน เอกสาร
สิ่งพิมพ ตัวอยางหลักสูตร และรายงานการประเมินผลเพือ่ ใหบคุ ลากรของ
โรงเรียนนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หนวยงานเหลานีจ้ ะพัฒนาวิธี
การเผยแพรขอ มูลและตอบคําถามโดยใชอเิ ล็คทรอนิกส นับตัง้ แตอนิ เทอรเน็ต
จนถึงการประชุมทางไกล รวมทั้งสงเสริมความสามารถของบุคลากร เพือ่
ชวยใหโรงเรียนสามารถประเมินความตองการและทรัพยากรของตน เพือ่ นํา
มาใชกบั โครงการอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังจะสรางศักยภาพในการชวย
ประสานกิจกรรมของผูจัดบริการพัฒนาวิชาชีพเปนบุคคลภายนอก เพือ่ ให
มั่นใจวาบุคคล เหลานีจ้ ะปฏิบตั ติ ามพันธกิจของตน และชวยใหโรงเรียนและ
ผูฝกอบรมประเมินและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานแตละรูปแบบอยาง
ตอเนือ่ ง
ในอนาคตนักการศึกษาจะตองคนคิดวิธีการใหม ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรและบริการอยางตอเนื่อง ตามความรูใ หมๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การประเมินโดยเฉพาะจากผูประเมินที่เปนกลาง และหนวยงาน
ประเมินผลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
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การบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน
วิสัยทัศนจะเปนจริงไดตองมีองคประกอบอะไรบาง สิ่งแรกคือ ความ
ตอเนื่องของการลงทุนระยะยาวของรัฐบาลกลางเพือ่ ขยายวิธกี ารดําเนินงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพและสามารถใชเปนแบบอยางได ซึง่ ตองสนับสนุนงบประมาณให
หน ว ยประเมิ น ผลดํ าเนิ น การประเมิ น ผลโครงการที่ จั ด ทํ าอยูแลว ใหทุน
สนับสนุนพัฒนารูปแบบใหม ๆ ที่สามารถนํ าไปใชไดอยางกวางขวางใน
โรงเรียนทีอ่ ยูภ ายโครงการตามกฎหมายนี้ ทดลองนวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ นํามา
ใชในการพัฒนาวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพ การสรางเครือขายและการนํา
รูปแบบโรงเรียนใหม ๆ เขาไปในโรงเรียนของโครงการ ซึ่งหมายถึงการสราง
ศักยภาพของเครือขายการฝกอบรมทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต เพือ่ ใหสามารถ
ทํางานรวมกับโรงเรียนจํานวนมากไดอยางดี โครงการพัฒนาและประเมินผล
ที่มีคุณภาพอาจจะตองมีมลู คาประมาณรอยละ 3 ของเงินทุนของโครงการ
ตามกฎหมายนี้ โดยเพิม่ เติมจากงบประมาณปจจุบนั ซึง่ จะเปนจํานวนที่
มหาศาล เมือ่ เปรียบเทียบกับเงินคาใชจา ยดานวิจยั และพัฒนาปจจุบนั แต
จะกลายเปนจํ านวนเล็กนอย หากเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมดที่ใชจายใน
โครงการตามกฎหมาย ดังกลาว และบริการดานการศึกษาเสริม (และนอย
มากหากเทียบกับเงินทีร่ ฐั บาลกลางชวยเหลือการวิจยั และพัฒนาดานการแพทย
และการเกษตรกรรม) อีกรอยละ 3 อาจจัดสรรใหเครือขายการปฏิรปู ทีไ่ มมงุ
ผลกําไร เพือ่ ชวยสรางศักยภาพในการใหบริการโรงเรียนจํานวนมาก
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ในปจจุบันไดมีการดํ าเนินงานโครงการตางๆ อยูแลวในหลายรอย
โรงเรียนในโครงการทีพ่ บวามีประสิทธิภาพ การศึกษาที่ดําเนินงานควบคูก บั
การประเมินผลโครงการ Prospects ของหมวด1 ซึง่ เรียกวา ยุทธศาสตรพิเศษ
(Special Strategies) เพือ่ ศึกษาหาทางเลือกใหกบั แนวการปฏิบตั ดิ ง้ั เดิมของ
หมวด1 รูปแบบการดําเนินงานทัง้ โรงเรียนสองรูปแบบ คือ โครงการ Success
for All และ James Corner’s School Development Program ไดรบั ความสําเร็จ
อยางสูงเมือ่ นําไปดําเนินการอยางดี การวางแผนดําเนินการหมดทัง้ โรงเรียนได
รับทุนสนับสนุนจาก New American School Development Corporation
ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานเบื้ อ งต น แสดงให เ ห็ น วามีประสิทธิผ ลเชนเดียวกับ รูปแบบ
การดําเนินงานทัง้ โรงเรียนเพิม่ เติมมาอีก 2-3 รูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน
เฉพาะรายวิชา รูปแบบการสอนซอมเสริม โครงการชวยเหลือหลังโรงเรียน
เลิก การสอนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และอื่น ๆ
สามารถนํ ามารวมอยู  ใ นแนวทางการดํ าเนิ นงานใน โครงการพัฒนาทั้ง
โรงเรียนได แตยงั มีความตองการขอมูลหลักฐานทีเ่ ปนอิสระเกีย่ วกับโครงการ
อื่นๆ ทีส่ ามารถใชเปนแบบอยางไดอกี มาก และยังตองการโครงการมากขึน้
เพื่อตอบสนองความตองการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในโครงการใหกวางขวางยิง่ ขึน้
เมื่อโครงการตาง ๆ ซึง่ เปนทีย่ อมรับและมีอนาคตสดใสมีจํานวนเพิม่
มากขึ้น โรงเรียนตาง ๆ ภายใตกฎหมายนี้ จะไดรบั การสงเสริมใหนํารูปแบบ
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เหลานีม้ าเปนทางเลือกในการดําเนินงานในปจจุบนั ทัง้ นี้ จะมีการจัดสรร
งบประมาณพิเศษเปนคาใชจายเริ่มตนเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่ดํ าเนินการ
ตามรูปแบบการปฏิรปู เชนทีด่ าเนิ
ํ นการในโครงการสาธิตการปฏิรปู โรงเรียน
แบบครอบคลุม อยางไรก็ตาม การรับแนวทางดังกลาวมาปฏิบตั เิ ปนแตเพียง
การสงเสริมเทานัน้ ไมใชขอบังคับ เมื่อศักยภาพในการฝกอบรมระดับชาติ
ของเครือขายการปฏิรูปที่มีอยูในปจจุบันเพิ่มมากขึ้นจนสามารถใหบริการแก
โรงเรียนตาง ๆ ในโครงการไดจํานวนมาก เมือ่ รูปแบบทีไ่ ดรบั การ ยอมรับมี
มากขึ้น และมีหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบดังกลาวมากขึ้น
การใหบริการตามกฎหมายนี้ก็ควรใหความสําคัญกับโครงการเหลานีม้ ากขึน้

การปฏิรูปโรงเรียนแบบครอบคลุม
หลักการปฏิรูปตามกฎหมายตอนที่ 1นี้ ควรเปนทีย่ อมรับในโรงเรียนที่
อยูภายใตโครงการตามกฎหมาย ดังกลาว โดยเฉพาะโครงการปฏิรูปทั้ง
โรงเรี ย นในรู ป แบบที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ แล ว และเป นรูปแบบการปฏิรูปที่
ครอบคลุม ซึ่งเปนโครงการที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียน
เชน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การจัดองคกรภายในโรงเรียน การ
จัดบริการเสริม การสนับสนุนจากผูป กครอง การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
และอื่น ๆ โรงเรียนควรจะเลือกรูปแบบทีม่ หี ลักฐาน ชัดเจนวาประสบความ
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สําเร็จ ซึง่ โดยทัว่ ไปหมายถึงวามีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนทีอ่ ยูใ นโครงการนีก้ บั โรงเรียนทีเ่ ปนกลุม ควบคุม
ข อ ดี จ ากการเลื อ กโครงการที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ มาแล ว มี ห ลาย
ประการ ที่สําคัญที่สุดก็คือบุคลากรของโรงเรียนจะมีความมั่นใจและเชื่อวา
เมื่อปฏิบัติแลวจะไดรับความสําเร็จเชนกัน เมื่อลงมือปฏิบัติอยางดีเทากับเปน
การรวมพลังของบุคลากรใหเปนหนึง่ เดียว ทํางานเพื่อจุดประสงคเดียวกัน ให
ความชวยเหลืออยางสมํ่าเสมอ ในทุกลักษณะการดําเนินงานของโรงเรียน
อาจมีการประสมประสานวิธกี ารเพือ่ ใหงานดําเนินไปดวยดี เนือ่ งจากองคกร
การปฏิ รู ป ระดั บ ชาติทุกแหงจะสรางเครือขายโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนที่เขารวมเปนเครือขายจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
โรงเรียนภายในเขตการศึกษาหรือนอกเขตการศึกษาของตน ซึง่ สามารถชวย
เหลือใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลดี โรงเรียนสามารถวางรูปแบบของตน
เอง โดยใชแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการประเมินผลอยางดีในแตละหลักสูตร
รวมทั้งแนวทางการจัดองคกรในโรงเรียน การชวยเหลือจากครอบครัว /
ผูปกครอง และอืน่ ๆ แตการรับรูปแบบที่มีลักษณะครอบคลุมประกอบดวย
องคประกอบตางๆ เหลานีม้ าใช จะสามารถดําเนินการไดงา ยกวา และมี
แนวโน ม มากกว า ที่ จ ะประสานองค ป ระกอบทั้ ง หมดนี้ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
วิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการ
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ในชวงไมกป่ี ท ผ่ี า นมานี้ การนําโครงการปฏิรูปที่มีลักษณะครอบคลุม
ไปปฏิบัติมีโอกาสมากขึ้น โครงการเหลานี้คอนขางมีลักษณะที่แตกตางกัน
แตทุกโครงการไดสรางเครือขายของ โรงเรียนในระดับชาติได ไมวา โครงการ
จะมีจดุ แข็งหรือจุดบกพรองอืน่ ๆ อะไรก็ตาม แตก็ไดแสดงใหเห็นวาองคกร
ภายนอกสามารถทําใหเกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนตาง ๆ ใน
วงกวางได
ในป 2534 New American School Development Corporation
(NASDC) ซึ่ ง เป น องค ก รอิ ส ระที่ ไ ม ห วั ง ผลกํ าไรได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากบริษัทขนาดใหญใหพัฒนารูปแบบของโรงเรียนที่แตกตาง
ออกไป NASDC เริ่มดําเนินงานโครงการทัง้ หมด 11 โครงการ และในที่สุดมี
อยู 8 โครงการที่ประสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ โดยใชงบประมาณสนับสนุน
ระยะเวลา 5 ป รูปแบบการดําเนินงานของ New American School ทําให
โรงเรียนมีโอกาสเลือกรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะครอบคลุมมากขึน้ และไดพฒ
ั นา
วิธีการที่จะนํารูปแบบเหลานัน้ ไปใชในโรงเรียน พรอมทัง้ ชวยใหเขตการศึกษา
ใหมๆหายุทธศาสตรที่จะชวยสงเสริมในการปฏิบัติการพัฒนา และการ
ดําเนินการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในเขตการศึกษาของตน
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การสาธิตการปฏิรปู โรงเรียนแบบผสมผสานของObey - Porter
พั ฒ นาการที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ในการปฏิ รู ป ทั้ ง โรงเรี ย น คื อ การก อ ตั้ ง
โครงการสาธิตการปฏิรปู โรงเรียนแบบผสมผสาน (Comprehensive School
Reform Demonstration) เมือ่ ป 2540 โดยสมาชิกรัฐสภาชือ่ David Obey
จากมลรัฐวิสคอนวิน และ John Porter จากมลรัฐอิลนิ อยส โครงการนี้ให
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่นํารูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนไปดําเนินการ
โรงเรียนสามารถสมัครขอรับเงินอุดหนุนไดจากมลรัฐของตนเองไดอยางนอย
ที่สุดปละ 50,000 เหรียญหรือประมาณ 2.1 ลานบาทตอป เปนเวลาถึง 3 ป
โครงการ CSRD เปนเครือ่ งมือทีส่ ง เสริมขบวนการปฏิรปู โรงเรียนอยาง
มหาศาล โดยมีผลกระทบทีเ่ ห็นไดชดั เจนทีส่ ดุ ตอโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
จากโครงการ CSRD ซึ่งมีถงึ ประมาณ 2,200 โรงเรียนในป 2541-2542
อยางไรก็ตาม ผลกระทบอาจจะขยายวงกวางยิง่ ขึน้ ประการแรก กระบวน
การรั บ รู  ทั้ ง หมดที่ ม ลรัฐตางๆดํ าเนินการโดยรวมมือกับหองทดลองระดับ
ภูมิภาคจะทําใหโรงเรียนจํานวนมากขึ้นไดรูจักและเขาใจโครงการปฏิรูปนี้ยิ่ง
ขึ้น ปจจุบันจะมีบุคลากรซึ่งมีความเขาใจดีเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปโรงเรียน
แบบครอบคลุมที่อาจใหคํ าแนะนํ าโรงเรียนตางๆ ใหเขาโครงการปฏิรูป
โรงเรียนดังกลาว ในทํานองเดียวกัน หองทดลองระดับภูมิภาคมีบทบาท
สําคัญทีท่ าให
ํ โรงเรียนตาง ๆ รับรูแ ละเขาใจกระบวนการของโครงการ CSRD
และเรียนรูเ กีย่ วกับรูปแบบและวิธกี ารเผยแพรรปู แบบเหลานัน้
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ขอมูลหลักฐานของการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แมวา กระบวนการ CSRD เพิ่งเริม่ นํามาใช แตปรากฏวามีตวั บงชีใ้ ห
เห็นวายุทธศาสตรนช้ี ว ยใหผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนดีขน้ึ ตัวบงชีป้ ระการแรกที่
พบคือประสิทธิผลของรูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนแบบครอบคลุมนั้นเอง อีก
ประการหนึง่ คือ การประเมินผลโดยอิสระของโรงเรียนที่ ดําเนินการปฏิรปู
โรงเรียนตามรูปแบบตาง ๆ ในเมืองเมมฟส รัฐเกนเนสซี พบวานักเรียนใน
โรงเรียนเหลานีม้ ผี ลการเรียนดีกวาโรงเรียนในกลุม ควบคุม
ข อ กํ าหนดสํ าหรั บ การดํ าเนิ น การปฏิ รู ป แบบครอบคลุ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ
เห็นไดชดั เจนวากฎหมาย ตอนที่ 1 เปนสิง่ ทีช่ ว ยนักเรียนทีม่ ปี ญ
 หาได
อยางมีประสิทธิภาพ ถาหากโรงเรียนภายใตกฎหมายนี้ยอมรับและนํารูป
แบบการปฏิรูป ที่ไดรับการยอมรับแลวนี้ไปใชอยางฉลาด ถูกตองเที่ยงตรง
และปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของตน สิ่งที่จะตองยําอยู
้ เสมอคือ โครงการ
ตามกฎหมายนี้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากโรงเรียนสามารถเลือกวิธีการและ
อุปกรณตางๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจริง ๆ คําถามก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิด
ขึ้นไดในเวลาที่เหมาะสมและดวยทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูไมมากไปกวาใน
ปจจุบัน หัวขอทีน่ า จะนํามาพิจารณาเพือ่ เปนการตอบคําถามขางตน ไดแก
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1. ขยายจํานวน คุณภาพ ฐานขอมูลและศักยภาพของโครงการที่
ไดรับการยอมรับแลวและมีอนาคตสดใสใหมากขึ้น
สวนประกอบทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ทีข่ าดหายไปในแผนการปฏิรปู ตาม
กฎหมายตอนที่ 1 ก็คือ การขาดโครงการทีผ่ า นการประเมินอยางเขมงวดซึง่
สามารถทํางานกับโรงเรียนทีม่ จี านวนเป
ํ
นพัน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่
จะเห็นไดชัดวาจําเปนตองมีการลงทุนทั้งในสวนที่เปนการเพิ่มความสามารถ
ของโครงการที่มีอยูแลว และในการพัฒนาและเผยแพรรปู แบบใหมๆ ในป
2541 รัฐสภาไดอนุมัติงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคทั้งสองประการนี้ เพือ่
ชวยคณะทํางานออกแบบโครงการในการพัฒนาการดําเนินงานของตน ให
หองทดลองในแตละภูมิภาคมีสวนในการพัฒนาและชวยสรางศักยภาพดาน
เทคโนโลยีใหแกโรงเรียนทีอ่ ยูห า งไกล นอกจากนี้ ยังอนุมตั งิ บประมาณเพือ่
จัดใหมีการแขงขันออกแบบในการสรางและประเมินโครงการที่เกิดขึ้นใหม
โดยเฉพาะสํ าหรั บ โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย การดําเนินงานนีเ้ ปนไปในทิศทางทีถ่ กู ตอง แตกย็ งั มีงานอีกมาก
ที่จะตองดําเนินการเพือ่ สรางรูปแบบทีส่ ามารถใชกบั โรงเรียนจํานวนมากๆ ได
การเพิ่ ม จํ านวนโรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ บริ ก ารหรื อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
คณะทํางานออกแบบดังกลาวจะไมเกิดประโยชนใด ๆ หากคุณภาพของแต
ละโครงการไมสูงหรือมีประสิทธิภาพในระดับที่จะพัฒนาตอไป นอกจากนี้
จําเปนจะตองมีกระบวนการบางอยางเพื่อใหแนใจวาโครงการที่ดําเนินไปได
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ผลดีในระดับเล็กๆ จะสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
เมื่อดําเนินการในวงกวางขึน้
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองไดรับการพิจารณาอยางจริงจังคือ ความ
สามารถในการดําเนินการ ขอจํากัดในการดําเนินการนีม้ ไิ ดหมายความวา
รูปแบบการปฏิรปู นีจ้ ะไมสามารถดําเนินการในโรงเรียนจํานวนมากได หาก
ไมมกี ารผอนผันในดานคุณภาพหรือความสมบรูณใ นระยะแรก ๆ โครงการ
Success for All / Roots Wings มีการขยายงานออกไปถึงรอยละ 60 ตอป
ในชวงระยะเวลา 10 ป จึงเชือ่ ไดวา หากไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาล มูลนิธิ
ตาง ๆ และนักลงทุน (ทีไ่ มหวังผลกําไรมากนัก) ทัง้ จํานวนและความสามารถ
ของรูปแบบการปฏิรูปก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นภายในเวลาอันสั้น นับตั้งแตป
2542 อัตราการเจริญตอเนือ่ งในระดับรอยละ 30 จะกอใหเกิดการรวมมือกัน
ระหวางโครงการตาง ๆ เพือ่ ชวยเหลือโรงเรียนในโครงการภายใตกฎหมายนี้
ภายในป 2547- 2548 เมือ่ มีการมอบอํานาจตามกฎหมาย ตอนที่ 1 ใน
ครั้งตอไป
2.ดํ าเนิ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการปฏิ รู ป แบบครอบคลุ ม อย า ง
เขมงวด
ขอจํากัดอีกประการหนึง่ คือ โครงการตาง ๆ ทีท่ ําอยูย งั ขาดการ
วิจัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ประเมินผลกระทบทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน มี
เพียงไมกี่โครงการที่ไดมีการเปรียบเทียบกับ โรงเรียนในกลุมควบคุม อีก
จํานวนหนึง่ ไดรบั การประเมินแบบเดิม ๆ โดยมีจานวนน
ํ
อยมากทีไ่ ดรบั การ
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ประเมินจากบุคคลภายนอกทีเ่ ปนอิสระ ปจจุบนั ความหมายของคําวา “ผาน
การพิสจู นแลว” ทีม่ ลรัฐยอมรับในการอนุมตั กิ ารสมัครเขาโครงการมีลกั ษณะ
กวางมาก CSRD ควรมีการประเมินผลทีเ่ ขมงวด และมาตรฐานสําหรับการ
ใหคารั
ํ บรองวา “ผานการพิสจู นแลว” ควรเพิม่ สูงขึน้ จุดเริม่ ตนทีด่ ใี นการให
คํานิยามเกี่ยวกับมาตรฐานของการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คือ การทบทวน
ตรวจสอบการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับโครงการตาง ๆ ที่ดาเนิ
ํ นการโดย American
Institute of Research เมือ่ ไมนานมานี้
3. เลือกดําเนินโครงการดวยความสมัครใจ
การนํ าโครงการใดไปดําเนินการไมควรกําหนดโดยเขตการศึกษา
มลรัฐหรือหนวยงานของรัฐบาลกลาง ครูเปนนักวิชาชีพและจะตองมีโอกาส
ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการปฏิรูป เพือ่ เปนหลักประกันวาทุกคนจะรวม
กันทํางานอยางเต็มความสามารถ
4. ความตองการเงินอุดหนุนเพือ่ เริม่ โครงการ
โครงการปฏิรูปทั้งหลายมีคาใชจายในระยะเริ่มตนสูงกวาระยะตอๆ
มาคาใชจายดังกลาว นี้ตอ งนํามาใชในการฝกอบรม ซือ้ อุปกรณ คาครูสอน
ทดแทน และอืน่ ๆ งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามปกติ รวม
ทั้งแหลงเงินทุนอื่นที่จะสนับสนุนควรมีมากพอที่จะใชในการดําเนินการระยะ
ยาว แตเงินทุนตามกฎหมาย ตอนที่ 1 ในระดับชาติหรือมลรัฐ ควรเก็บเปน
เงินสํารองสําหรับโรงเรียนที่เริ่มโครงการระยะแรก ๆ นอกจากจะชวยเหลือ
โรงเรียนในระยะเริ่มดํ าเนินการ เงินอุดหนุนลักษณะนี้จะเปนสิ่งจูงใจให
โรงเรียนตาง ๆ นํ าโครงการที่ไดรับการยอมรับแลวไปดํ าเนินการโดยใช
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ทรัพยากรของตนเองนอกเหนือจากคาใชจายที่ไดรับเปนเงินอุดหนุนในระยะ
เริม่ ตน
5.การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิรูปแบบครอบคลุมควรทําทีละนอยตาม
ลําดับ
ในการเลือกโครงการ โรงเรียนควรพิจารณาใหรอบคอบแลว
ดําเนินการทีละนอยตามลําดับ สิ่งใดดีก็ทําเพิม่ ขึน้ โดยดําเนินการใหประสบ
ความสําเร็จทีละขัน้ ตอน ไมควรเสี่ยงหรือรีบเรงดําเนินการทัง้ ๆ ที่องคกรยัง
ไมไดพัฒนาขีดความสามารถมารองรับการขยายงานโดยไมพิจารณาในเรื่อง
คุณภาพ ซึง่ หมายความวา โรงเรียนตาง ๆ จะตองสามารถดําเนินการพัฒนา
งานของตนไดตอไปเหมือนโรงเรียนในโครงการในปจจุบัน และตองเปด
โอกาสใหโรงเรียนไดจัดทําหรือออกแบบและดําเนินโครงการตามแผนงานของ
ตนเองถาสามารถแสดงใหเห็นไดวา ดําเนินการไดผล
6. ตองใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพในการดําเนินงาน
การปฏิรูปแบบผสมผสานนี้มิใชสิ่งพิเศษที่จะแกไขปญหาตาง ๆ
ของโรงเรียนไดหมดเหมือนยาที่รักษาโรคใหหายได แตจะเปนเพียงเครือ่ งมือ
หรือแนวทางที่โรงเรียนจะตองนํ าไปใชอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด
ผูดาเนิ
ํ นงานโครงการจะตองมีการกําหนดมาตรฐาน ชวยเหลือโรงเรียนตาง ๆ
ประเมิ น ความก า วหน า การนํ าไปปฏิ บั ติ ใ ห ไ ด คุ ณ ภาพ แลกเปลี่ ย น
ขอมูลขาวสารกับโรงเรียนและเขตการศึกษา เพือ่ ใหแนใจวาโครงการดําเนิน
ไปอยางมีคุณภาพ ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับสิง่ ทีท่ าให
ํ การดําเนินงานมีคณ
ุ ภาพ
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และวิธีการที่เขตการศึกษาจะสามารถติดตามและสนับสนุนชวยเหลือการ
ดําเนินงานโครงการใหมคี ุณภาพสูง

การวิจยั และพัฒนา
สมมติ ฐ านหลั ก ในการพั ฒ นาตามโครงการภายใต ก ฎหมายการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนที่ 1 นี้ มุงเนนการปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ไดรับการยอมรับแลวนั้น ไดแก การมีความรูเ ปนฐานในการปฏิบตั ิ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ คือ มีกลไกสําหรับการพัฒนา การ
ประเมินผลระหวางดําเนินงานโครงการ การประเมินโดยบุคคลภายนอก
และการเผยแพรโครงการทีส่ ามารถใชเปนแบบอยางได ซึง่ สามารถสงเสริม
ให นักเรียนของโรงเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขน้ึ แตใน
ปจจุบนั ยังไมมกี ลไกดังกลาวนี้
เมื่อโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 เปลีย่ นมาเนนการดําเนินงานโดย
ใชงานวิจัยเปนฐาน จึงจําเปนตองมีการลงทุนดานการวิจยั และพัฒนามาก
ขึ้น โดยจําเปนตองมีเงินทุนเพือ่ พัฒนารูปแบบใหมๆ สําหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา แตยังมีปญหาอุปสรรคที่ตองมีการวิจัยและพัฒนา
อีกมาก ตัวอยางเชน ตองมีการทําวิจยั ในแตละสาขาวิชาโดยเฉพาะ เชน
การอานและคณิตศาสตร นอกจากการพัฒนากลวิธกี ารสอนขัน้ พืน้ ฐานแลว
ยังตองมีการวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีเฉพาะ ที่นํ ามาใชกับเด็กที่เรียนชา เชน
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โปรแกรมชวยในการอานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาบางคนทีม่ คี วามสามารถ
ในการอานตํ่ ากวาระดับของตน รวมทั้งมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พั ฒ นาและประเมิ น ผลการสอนสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่ 2 สําหรับนักเรียนทีเ่ ขาเรียนโดยมีความสามารถดานใชภาษาอังกฤษ
จํากัด จําเปนตองมีโครงการเด็กปฐมวัยทีช่ ว ยเด็กดอยโอกาสใหมคี วามพรอม
ที่จะเขาเรียน โดยเฉพาะทีข่ าดแคลนมาก คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับผูเ รียนทีใ่ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 นอกจากนี้ โครงการทีม่ คี วาม
จําเปนมากไดแก โครงการเพือ่ ลดจํานวนผูลาออกกลางคัน เพิม่ จํานวนเด็ก
จากครอบครัวผูดอยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษใหไดเรียนระดับวิทยาลัย
หรืออุดมศึกษา และการเอือ้ อํานวยใหการออกจากโรงเรียนไปทํางานเปนไป
โดยสะดวก
ไม เ พี ย งแต ห ลั ก สู ต รการสอนด า นวิ ช าการเทานั้นที่จํ าเปนสํ าหรับ
โรงเรียนในโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 นี้ แตยังตองมีวิธีการใหผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสว นรวมในการสนับสนุนการเรียนรูข องเด็ก การบูรณาการ
ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบริการสังคมเขากับการศึกษา และในการ
แกปญ
 หาการหนีโรงเรียน ปญหาดานพฤติกรรม และการใชยาเสพติด ทัง้ นี้
ไมไดหมายความวา โรงเรียนควรนํางบประมาณของโครงการตามกฎหมาย
ดังกลาวไปใชสํ าหรับบริการดานสุขภาพหรือสุขภาพจิต แตโรงเรียนใน
โครงการดังกลาว ควรมีศักยภาพในการชวยใหผูปกครองเขาถึงบริการที่
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หนวยงานอื่นๆ จัดให นอกจากนี้ ยังจําเปนตองมีโครงการสําหรับการจัดการ
ชั้นเรียน บรรยากาศในโรงเรียน และการรวมกลุม โรงเรียนอีกดวย
โครงการเหลานีม้ อี ยูแ ลวทุกดาน แตสวนใหญขาดการประเมินผลโดย
ผูที่ดาเนิ
ํ นโครงการ และการประเมินผลโดยผูป ระเมินภายนอกยิง่ มีนอ ยมาก
แมแตโครงการที่ไดรับการประเมินอยางดีก็อาจขาดศักยภาพที่จะขยายการ
ดําเนินงานใหมีขนาดใหญขึ้น จึงจําเปนตองมีกลไกสําหรับการประเมินโดย
บุคคลภายนอกและการขยายการดําเนินงานตอไป
นอกจากความตองการโครงการเฉพาะดานแลว ยังจําเปนตองมีการ
วิจัยเกีย่ วกับปจจัยทีท่ ําใหการดําเนินงานดานตางๆ มีประสิทธิภาพ เชน การ
พัฒนาวิชาชีพครูประเภทใดที่ไดผลดีที่สุด โครงการอบรมครูกอนประจําการ
และการฝกงานครูใหมชว ยปรับปรุงทักษะและความรูข องครูอยางไร ยุทธศาสตร
การรวมกลุมและการจัดองคกรโรงเรียนประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในระดับชั้นตางๆ ทําอยางไรจึงจะสามารถสงตอไดอยางดีระหวางบานไปยัง
โรงเรียนประถมศึกษา จากระดับประถมศึกษาไปยังมัธยมศึกษาตอนตน
และจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปยังมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการสอน
แบบใดที่ไดผลสําหรับเด็กทีพ่ ดู ภาษาอืน่ ๆนอกจากภาษาอังกฤษ แนวทางใด
ที่ไดผลสําหรับการสอนหลังโรงเรียนเลิกและการสอนภาคฤดูรอ น เปนตน
การวิจัยและพัฒนาที่มีผลโดยตรงตอการดําเนินงานในโรงเรียนตาม
กฎหมายตอนที่ 1 หายากมากและไดรบั การสนับสนุนงบประมาณนอยมาก

107

จนทํ าให มี ง านที่ จ ะต อ งดํ าเนิ น การอี ก มากมายมหาศาลเพื่ อ ที่ จ ะทํ าให
โครงการมีประสิทธิภาพ และสามารถใหคาตอบแก
ํ
นักการศึกษาได สิง่ ที่
จําเปนก็คือ ตองเพิม่ การวิจยั ทีบ่ ง ชีใ้ หเห็นการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
โรงเรียนของโครงการใหมากขึน้
การวิจยั และพัฒนาทีจ่ ะชวยใหการดําเนินงานตามกฎหมาย ตอนที่ 1
เจริญกาวหนาเปน ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและจําเปนตองไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง อยางไรก็ตาม การปฏิบตั หิ นาทีน่ ้ี
อาจดําเนินการในรูปขององคกรกึ่งอิสระ นักการศึกษาและผูวางนโยบายจะ
ตองมีหลักประกันวากระบวนการวิจัยจะมีความเปนอิสระจากพรรคการเมือง
หรือนโยบายของกระทรวงการศึกษา ทัง้ นี้ จําเปนจะตองมีหนวยงานทีม่ คี วาม
คลองตัวเพื่อเสาะหาและสงเสริมการดํ าเนินงานที่ดี โดยจะตองไดรับการ
ประเมินอยางเขมงวด โครงการใดที่ไมประสบผลสําเร็จหรือไมสามารถเปน
แบบอยางไดก็จะยกเลิกการสนับสนุน หนวยงานของรัฐบาลกลางปจจุบัน
อาจรับผิดชอบดูแลงานวิจัยและพัฒนาลักษณะนี้อยู แตการทํางานไมมี
ความคลองตัว ขาดความเปนอิสระและศักยภาพที่จะดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย
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การแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
และการประเมินผล
การอํานวยความสะดวกใหมีการใหนําโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการ
พิสูจนแลวไปปฏิบัติมิไดแกปญหาของโรงเรียนในโครงการไดทั้งหมด ยังมี
ปญหาที่ควรพิจารณาแกไขเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการอนุมตั กิ ารแกไขกฎหมาย
ตอนที่ 1 ครั้งใหม
การแกปญหาประการหนึ่งเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน ดังไดกลาวแลวขางตนวาการเปลี่ยนแปลงในดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานเปนจุดเนนในการอนุมตั กิ ฎหมาย
ใหมเมือ่ ป 2537 แตสง่ิ ทีก่ ลาวในกฎหมายเพือ่ ใหมกี ารเปลีย่ นแปลงมิไดนามา
ํ
ใชจริงในทางปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานดานมาตรฐานและ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานมีผลกระทบตอการสอน
ของครูเพียงเล็กนอยเทานัน้ มาตรฐานและการประเมินผลกระทบยังคงมีผล
ตอโรงเรียนและนโยบายของเขตการศึกษา ดวยเหตุผลนี้เองจึงจําเปนทีจ่ ะ
ตองมีการจัดทําอยางดี ยุติธรรม ไดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง และที่
สําคัญที่สุด คือ กลไกการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานจะตอง
ให ร างวั ล ตอบแทนผูปฏิบัติงานอยางถูกตอง (และไมยกยองผูที่ไมประสบ
ความสําเร็จ หรือมีนโยบายตรงกันขาม) หลักการในการใชมาตรฐานและการ
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ประเมินทีม่ ปี ระสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนในโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1
มี ดังนี้
1.! การประเมิ น ผลที่ ใ ช ใ นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการ
ดําเนินงานของมลรัฐไมควรมีอคติ
หัวขอนีไ้ มควรทีจ่ ะตองกลาวถึงกันอีก แตปรากฏวายังมีอกี หลาย
จุดทีก่ ารประเมินผลยังมีอคติอยู โดยเฉพาะอยางยิง่ การประเมินผลนักเรียนที่
ภาษาอังกฤษไมเปนภาษาแม
2.การประเมิ น ควรทํ าอย า งกว า งขวางเป นประโยชนและมีคุณคา
ตอการสอน
สิง่ ทีเ่ ห็นไดชดั เจนคือ ครูจะ “สอนเพือ่ การสอบ” ทําใหนโยบายของ
โรงเรียนและเขตการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ โรงเรียนทีย่ ากจนจะไดรบั อิทธิพลจาก
สิง่ ทีจ่ ะตองสอบ (ตัวอยางเชน วิชาการเขียนเชิงสรางสรรค การเรียนสังคมศึกษา
และวิทยาศาสตร อาจมีการเรียนการสอนมากกวาในเขตที่มีการประเมินผล
ในวิชานัน้ ๆ) การขยายขอบเขตการประเมินโดยมิไดใหเด็กมาทําขอสอบอยาง
ตอเนือ่ ง ทําใหเด็กแตละคนตองทําขอสอบแตละสวนตาง ๆ กัน แตวธิ กี ารนี้
อาจกอใหเกิดปญหา เพราะการสอบแบบนีจ้ ะไมไดแสดงผลคะแนนของเด็ก
แตละคน มลรัฐตาง ๆ จะทดสอบวิชาหลัก ๆ ในแตละระดับชั้น วิธีการที่ดีกวา
อาจทําโดยทดสอบบางวิชา เชน การอานและคณิตศาสตรทุกป และทดสอบ
วิชาอื่น ๆ ในระดับชั้นที่ตางกันออกไป เชน หากทดสอบการอานและ
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คณิตศาสตรทุก ระดับชั้น ทดสอบการเขียนในชัน้ ปท่ี 3 และ 6 สังคมศึกษา
ทดสอบชัน้ ปท่ี 4 และ 7 และทดสอบวิชาวิทยาศาสตรในชัน้ ปท่ี 5 และ 8
และอืน่ ๆ เปนตน การทดสอบจะตองจัดใหเปนระบบทีด่ เี พือ่ ใหไดคะแนนทีเ่ ชือ่ ถือได
ทัง้ ของนักเรียนและโรงเรียน การนําการทดสอบดานการอานมาใชเปนครั้ง
แรกในระดับชั้นปที่ 1 และ 2 ถือเปนการดําเนินการทีม่ คี วามสําคัญอยางยิ่ง
ในการตอบแทนการลงทุนระดับปฐมวัยที่เกี่ยวกับการอาน การทดสอบใน
ระดับชั้นนี้ควรเปนการทดสอบตัวตอตัว โดยผูที่ไดรับการฝกดานการทดสอบ
โดยเฉพาะ
3. กระบวนการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานจะตอง
ปองกันกลยุทธการปฏิบัติในทางที่ผิด
โรงเรียนหรือเขตการศึกษาที่อยูภายใตแรงกดดันในเรื่องการแสดง
ความรับผิดชอบ ตอผลการดําเนินงานอาจมีการใชกลยุทธทท่ี าให
ํ คะแนน
สูงโดยไมมกี ารพัฒนาการเรียนรูเ ลย ตัวอยางไดแก การเพิม่ อัตราการคงอยู
เพื่อใหนักเรียนมีอายุสูงขึ้นเมื่อเขาสอบ การกํ าหนดจํ านวนเด็กกลุมที่มี
ปญหาดานการเรียนรู หรือเด็กทีพ่ น้ื ความรูภ าษาอังกฤษตํามากขึ
่
น้ และเด็ก
เหลานี้ถูกคัดออกไปจากการทดสอบ การทีไ่ มไดมกี ารทดสอบใหมเพราะไมมกี ลุม
ทีผ่ ลสัมฤทธิต์ าํ่ และการเรียนการสอนทีอ่ ยูใ นวงจํากัด เพือ่ การทดสอบเทานัน้
สิ่งตาง ๆ เหลานีส้ ามารถปองกันได โดยมลรัฐและเขตการศึกษาจะตองคอย
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ตรวจสอบและดํ าเนิ น การให มั่ น ใจว า การทดสอบนั้ น ไม ไ ด ทํ าให มี ก าร
ดําเนินงานทีส่ วนทางกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบตั ิ
4. กระบวนการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานควรยกยอง
ใหรางวัลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
คาความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว และคาเฉลีย่ ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนของนักเรียนเปนทีท่ ราบกัน
ดีอยูแลว จึงจําเปนตองหลีกเลีย่ งการลงโทษโรงเรียนทีใ่ หบริการนักเรียนจาก
ชุมชนยากจน ซึง่ หมายความวา ความกาวหนาในการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
ควรเปนเกณฑความสําเร็จในการแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนไมใชระดับผลงานแตเพียงอยางเดียว
5. คะแนนการทดสอบควรรายงานเปนกลุม ยอย
โรงเรียนไมสามารถจัดอยูในกลุมที่ประสบความสําเร็จได หากมี
นักเรียนที่มาจากครอบครัวชนกลุมนอยหรือมีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
เฉพาะที่มีผลการทดสอบตํา่ โรงเรียนลักษณะนีค้ วรแยกขอมูลออกตามกลุม
ของนักเรียนเพื่อแสดงความกาวหนาของแตละกลุม
6. ควรมีการเขาไปดูแล ปรับปรุง หรืออาจถึงระดับปรับโครงสราง
สถาบันใหม ในโรงเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิต์ าลงอย
่ํ
างตอเนือ่ ง
การแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานแทบจะไมมคี วาม
หมายหากมิไดมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมา รัฐจะตองไมปลอยใหโรงเรียนทีม่ ผี ล
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การปฏิบตั ิงานไมดีเปนเวลานานดําเนินการตอไป โดยทัว่ ไป โรงเรียนทีม่ ี
ผลงานอยู  ใ นระดั บ ที่ ตํ่ าก็ เ ป น เหตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะลงโทษเพื่ อ กระตุ  น ให
โรงเรียนปรับปรุงตนเองได โรงเรียนทีน่ กั เรียนมีผลการเรียนตําและลดลงควร
่
ไดรบั การชวยเหลือ โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานวิชาชีพของบุคลากร การ
นํ าวิ ธี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นที่ ไ ด ผ ลมาใช และเสริ ม ด ว ยการให
ทรัพยากรเพิม่ เติม เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดขี น้ึ อยางไรก็ตาม หาก
วิธีการที่กลาวมายังไมไดผล อาจจะตองออกคําสัง่ ใหนาโครงการทางการศึ
ํ
กษา
บางอยางทีเ่ ขมงวดมาใช รวมทัง้ โยกยาย หรือปลดอาจารยใหญหรือบุคลากรอืน่ ๆ
การทีจ่ ะปรับโครงสรางทัง้ หมดอาจไมจาเป
ํ น และอาจจะกอใหเกิดปญหาในโรงเรียน
เอง (ตองจางและอบรมบุคลากรใหมทง้ั หมด)

โครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน
โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียน คือ โรงเรียนที่สามารถใชทรัพยากรตาม
กฎหมาย ตอนที่ 1 เพือ่ ใหเด็กทุกคนในโรงเรียนไดรบั ประโยชน ไมจํากัด
เฉพาะกลุมที่ไดคะแนนตําที
่ ส่ ดุ (เหมือนในโรงเรียนนอกโครงการ หรือโรงเรียน
กลุมเปาหมายการชวยเหลือเฉพาะ) โครงการนี้เปนไปไดแลวแตยังดําเนินการ
ไดยากในชวงกอนการประกาศใชกฎหมายใหมในป 2537 แตหลังจากนั้น
โครงการก็ ดําเนินงานตามแผนไดงา ยขึน้ ในปจจุบนั โครงการนีย้ งั จํากัดอยู
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เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยางนอยรอยละ 50 ที่มีคุณสมบัติในการขอรับ
อาหารกลางวันฟรีหรือไดสว นลดอาหารกลางวัน
โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียนไดผลดีกวาโครงการชวยเหลือโรงเรียนกลุม
เปาหมายเฉพาะหรือไม ? การเปรียบเทียบกันอยางละเอียดยังมีนอยมาก
และประการสําคัญก็คือ มีโครงการใดบางที่ดําเนินการอยูในโรงเรียนแตละ
ประเภท อยางไรก็ตามมีหลักฐานขอมูลทางออมจํานวนมากที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน ประการแรก มีหลักฐานจากการวิเคราะห
ขอมูลของโครงการ Prospects ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนทีม่ กี ารบูรณาการ
อยางดี มีแนวทางการดําเนินงานดานหลักสูตร การเรียนการสอน และ
บริ ก ารสอนซ อ มเสริ ม ที่ ส อดประสานกั น จะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง กวาอยางมีนัย
สําคัญ การประสานงานในระดับโรงเรียนสามารถทําไดในโครงการชวยเหลือ
โรงเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะ แตดํ าเนินการไดสะดวกงายดายขึ้นใน
โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ประการทีส่ อง ตัวอยางสวนใหญของโรงเรียนใน
โครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 ซึ่งประสบผลสําเร็จในการพัฒนาความ
สามารถของเด็กมักจะอยูใ นโครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน
นอกจากนี้ ยั ง มี ข  อ มู ล จากหลายแหล ง ที่ ส นั บ สนุ น แนวคิดที่วา
โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียนมีศักยภาพที่จะประสบผลสําเร็จสูงกวาโรงเรียนที่
ไมไดอยูในโครงการ แตศกั ยภาพนีอ้ าจจะบรรลุผลหรือไมขน้ึ อยูก บั โครงการ
เฉพาะที่นาไปปฏิ
ํ
บัติ เชน โรงเรียนในโครงการจํานวนมากจะใชทรัพยากร
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จากกฎหมาย ตอนที่ 1 ตอไปสําหรับการสอนซอมเสริม การจัดหาผูช ว ยครู
หรืออุปกรณชวยสอนในหองเรียน และวิธีการอื่น ๆ ที่เคยดําเนินการใน
โรงเรียนที่ไมไดอยูในโครงการนี้ บางโรงเรียนใชสถานะทีอ่ ยูภ ายใตโครงการนี้
ลดขนาดของชั้นเรียน บางแหงใชโครงการเปนเสมือนใบรับรองในการจัด
ซื้อสิ่งของตาง ๆ ตัง้ แตเครื่องใชสํ าหรับภารโรงจนถึงเครื่องเลนในสนาม
เด็กเลน ซึง่ เปนคาใชจา ยทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมายแตกด็ าเนิ
ํ นการกันอยู
อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอบกพรองบางประการที่เปนอุปสรรคตอ
โครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน ไมมสี ง่ิ ใดทีโ่ รงเรียนในกลุม เปาหมายเฉพาะทําได
แลวโรงเรียนในโครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียนจะทําไมได การอยูใ นกลุม เปาหมาย
เฉพาะมี ป ระโยชน เ พี ย งแค ทํ าใหโรงเรียนไมสามารถรับเงินสนับสนุนจาก
กฎหมาย ตอนที่ 1 ไปใชในงบดําเนินการทั่วไปของตนหรือพยายามขยาย
บริการการมากเกินไปจนไมเกิดประโยชนกบั ผูใ ด นอกจากนัน้ หลักฐาน
เกี่ ย วกั บ การสอนซ อ มเสริมและการใชครูชวยสอนก็ไมเพียงพอที่จะใชกฎ
กระทรวงในการหามมิใหโรงเรียนขนาดเล็กหรือยากจนใชวิธีการที่กลาวมา
แลว หากพิจารณาในดานการแบงแยกถิน่ ทีอ่ ยูข อง กลุม ชนและเชือ้ สายที่
ตาง ๆ กัน ก็พบวาเด็กในโรงเรียนกลุม เปาหมายเฉพาะทีไ่ ดรบั การชวยเหลือ
จะยากจนพอ ๆ กับเด็กกลุม ยากจนในโรงเรียนอืน่ ๆนอกโครงการ ทัง้ หมดนี้
เปนขอโตแยงสําหรับการเปดโอกาสในการเลือกเขาโครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน
ใหมากขึน้
เพือ่ ใหแนใจวาโรงเรียนทัง้ หลายจะกาวเขาสูโ ครงการปฏิรปู ทัง้
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โรงเรียนดวยเหตุผลที่ถูกตอง โรงเรียนทีม่ โี ครงการอาหารกลางวันฟรีตากว
่ํ า
รอยละ 50 จะตองเสนอแผนประกอบการพิจารณาวา การเขารวมโครงการ
จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้นไดอยางไร เขตการศึกษาสามารถขอ
ยกเวนใหโรงเรียนทีม่ เี ด็กยากจนตํากว
่ ารอยละ 50 เขารวมโครงการได อยาง
ไรก็ตาม หากโรงเรียนใดมีแผนการพัฒนาทีช่ ดั เจนในการใชงบประมาณภาย
ใตกฎหมาย ตอนที่ 1 มาพัฒนาดานการสอนก็ควรไดรบั การสนับสนุนใหเขา
โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียนได ดวยการสนับสนุนดานพัฒนาบุคลากร การ
เลือกโครงการในการพัฒนาปรับปรุงทีพ่ สิ จู นแลว และวิธกี ารอืน่ ๆ ในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนทั่ ว ทั้ ง โรงเรียนและความเปนอิส ระในการใช
ทรัพยากรของโครงการตามกฎหมายดังกลาว ในการนําโครงการเขามา
ปรับปรุงโรงเรียนอยางเต็มรูปแบบ จะกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูอ ยาง
เต็มที่สํ าหรับกลุมดอยโอกาส และกลุมที่ยังมีความบกพรองทางการเรียน
มากกวาการลงทุนเพือ่ แกไขปญหาในภายหลัง อันทีจ่ ริง โครงการปฏิรปู ทัง้
โรงเรียนอาจเปนประโยชนสาหรั
ํ บโรงเรียนทีย่ ากจนขนาดปานกลาง ที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนคอนขางนอยจากโครงการ ยุทธศาสตรที่ชวยใหครู
ทุกคนปฏิบัติงานสอนนักเรียนทุกคนทั้งวันไดดีขึ้นนาจะมีผลกระทบทางบวก
มากกวา แตถา ครูในโครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียนเชือ่ วาครูหรือผูช ว ยสอนเปน
การลงทุนทีด่ กี วา ก็ยังสามารถที่จะเลือกดําเนินการเชนนีไ้ ด
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การพัฒนาวิชาชีพ
ในป 2537 เมือ่ มีการอนุมตั กิ ฎหมายใหม ไดมีการเนนถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาวิชาชีพของครูทอ่ี ยูใ นโรงเรียนภายใตกฎหมายดังกลาว แตไม
ไดกําหนดชัดเจนวาแตละโรงเรียนจะตองพัฒนาดานวิชาชีพมากนอยเพียงใด
หรือควรมีคุณภาพและผลกระทบเพียงใด หากไมพิจารณาถึงการพัฒนา
วิชาชีพซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูปโรงเรียนแบบครอบคลุมทุกรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพที่มักจะทําเปนประจําจะเปนการประชุมปฏิบตั กิ ารในหัวขอ
ทั่วไป โดยมีการติดตามการปฏิบตั จิ ริงในหองเรียนเล็กนอย มีเนือ้ หาสาระที่
สอดประสานกับภาระงานของครูกอ นประจําการนอยมาก และมีความคาดหวัง
นอยวาครูจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสอนอันเนือ่ งมาจากการฝกอบรม การฝก
อบรมระหวางประจําการจํานวนมาก โดยเฉพาะรายวิชาตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือศูนยพฒ
ั นาครู มุงใหครูแตละคนไปเรียนรู
นอกสภาพแวดลอมจริงของโรงเรียน และคาดหวังวาเมื่อกลับมาครูจะสามารถ
นํามาใชพัฒนางานของตนไดดวยตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากภาย
นอกและภายในเพียงเล็กนอย บอยครั้งการอบรมจะเปนหัวขอที่ไมอยูใน
ความสนใจ ไมสอดคลองกับความตองการหรือบริบทที่ครูสอนอยู จากเหตุ
ผลและปญหาตาง ๆ เหลานี้ การพัฒนาวิชาชีพของครูจึงยังคงมีผลตอ
พฤติกรรมการสอนของครูและผลการเรียนรูข องนักเรียนนอยมาก
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ในที่น้ีมิไดหมายความวาการพัฒนาวิชาชีพโดยทัว่ ไปจะไมมปี ระโยชน
เสียเลย โครงการพัฒนาวิชาชีพทีว่ างแผนไวอยางดีจะเปนสวนหนึง่ ของแผน
ที่จะปรับปรุงผลลัพธของโครงการตามกฎหมายดังกลาวใหดีขึ้น ตัวอยางเชน
การพัฒนาวิชาชีพโดยทั่วไปจะเพิ่มพูนความรูดานเนื้อหาวิชาใหแกครู หรือ
สรางความเขาใจเกีย่ วกับหลักการสอนตาง ๆ การฝกอบรมครูแบบตัวตอตัว
โดยมีการติดตามผลงานจะเปนวิธีหนึ่งที่ชวยเสริมทักษะตาง ๆ ของครู เชน
วิธีการจัดการชัน้ เรียนยุทธศาสตรการเรียนแบบรวมมือ หรือวิธกี ารในการจัด
การเรียนการสอนโดยใหนักเรียนที่มีความบกพรองเขาเรียนรวม อยางไรก็
ตาม หากตองการใหเห็นความเปลีย่ นแปลงดานผลสัมฤทธิข์ อง นักเรียน
อยางชัดเจน ก็ควรใชยทุ ธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพของครูทง้ั โรงเรียน ดัง
เชนวิธีการปฏิรูปแบบครอบคลุมดังที่กลาวมาแลว
การพัฒนาวิชาชีพ
ทัง้ ในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของโครงการพัฒนา
โรงเรียน และในฐานะที่เปนการลงทุนเพือ่ พัฒนาทักษะและความรูข องครู ควรเปน
จุดเนนสําคัญของโครงการภายใตกฎหมาย ตอนที่ 1 คณะกรรมการของหมวด 1
เสนอแนะวาใหกันเงินงบประมาณของโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1
จํานวนรอยละ 20 ไวสําหรับการพัฒนาวิชาชีพ ซึง่ เปนหนึง่ ในขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการทีร่ ฐั สภาไมยอมรับ อยางไรก็ตาม แมวา จะไมกําหนด
จํานวนไวชัดเจน แตกฎหมายดังกลาวจะตองสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพที่มี
คุณภาพตอไป โดยถือวาเปนการลงทุนทีด่ ี อยางไรก็ตาม การใชงบประมาณ
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สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพควรจะใหความสํ าคัญกับโครงการที่มีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1.! ขอมูลและวิธีการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาวิชาชีพควรมีฐานมาจากการ
วิจยั
ในเชิงอุดมคติ หมายความวา ควรมีขอ มูลแสดงใหเห็นวานักเรียน
ที่เรียนกับครูท่ีไดรับการอบรมดวยวิธกี ารทีก่ ําหนด หรือครูทใ่ี ชอปุ กรณการ
สอนที่จัดใหจะมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันใน
กลุมควบคุมที่ใชวิธีการและอุปกรณการสอนตามปกติ อยางนอยทีส่ ดุ วิธี
การหรืออุปกรณการสอนที่ใชควรเปนขอมูลพื้นฐานที่ดีที่สุดที่แ สดงใหเห็น
ผลงานที่เกิดขึ้น (แมจะไมมีขอมูลที่ชัดเจนแนนอนที่แสดงวาวิธีการดังกลาว
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น)
2.! การพัฒนาวิชาชีพที่ไดผลดีจะตองมีการติดตามผล
ในโครงการจะตองมีผูที่มีความชํานาญ ผูที่ทําหนาที่ฝกสอน
หรือเพือ่ นชวยกันดูและปรับปรุงซึง่ กันและกัน ตองเปนผูท าหน
ํ าทีเ่ ฝาสังเกต
เมือ่ มีการนําวิธกี ารใหม ๆ มาใช และใหขอ มูลยอนกลับเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ช
อยู รวมทัง้ การสนับสนุนและเสนอแนะขอคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารใหดีขน้ึ
แมจะเปนการฝกอบรมที่ดีที่สุดก็ตาม หากขาดการชวยเหลือแนะนํ าใหมี
โอกาสไดปฏิบตั จิ ริงก็จะไมสามารถนํามาใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. การพัฒนาวิชาชีพควรจัดใหทว่ั ถึงบุคลากรทุกคน หรืออาจจัดให
เฉพาะกลุม วิชาทีม่ ใี นโรงเรียน (เชน ครูคณิตศาสตรทุกคน หรือ
ครูกลุมอนุบาล)
ไมใชเรื่องงายที่ครูคนเดียวจะสามารถทําอะไรไดโดยลําพัง แมจะ
เปนครูที่ดีอยางไรก็ตาม ทีไ่ ดรบั การอบรมกลับมาแลวจะมาดําเนินการตาม
วิธีการใหมในชัน้ เรียน การฝกอบรมทีส่ ามารถนํามาปฏิบัติและดําเนินการได
อยางตอเนือ่ งตองเปนการอบรมเปนกลุม หรือถาจะใหดยี ง่ิ ขึน้ ตองอบรมรวม
กันทัง้ โรงเรียน
4. ควรจัดเวลาสําหรับการฝกอบรม การแนะนําฝกสอน และการ
อภิปรายผลใหอยางเพียงพอ
สิ่งที่สําคัญอยางหนึง่ ในการพัฒนาวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือ การให
เวลาอยางเพียงพอและจัดในชวงเวลาที่เหมาะสม ครูสวนใหญไมชอบใหจดั
ในชวงเวลาวันหยุด (แมจะไดรับเงินคาปฏิบัติงาน) ผูบริหารและผูปกครองไม
ชอบใหมกี ารหยุดการเรียนการสอนหรือนําผูอ น่ื มาสอนแทน ควรจะกําหนด
เวลาที่แนนอนในการอบรมหรือพัฒนาวิชาชีพในปฏิทนิ งานของโรงเรียน โดย
อาจเปนชวงกอนเปดเทอมการศึกษา หรือระหวางเทอมการศึกษาจะเปนการ
แกปญหาที่ดีที่สุด โดยใชงบประมาณจากกฎหมาย ตอนที่ 1 ซึง่ ก็อาจจะมี
ปญหาทางดานการเมืองบาง
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5. ครูควรเลือกฝกอบรมรวมกันเปนทีม
อาชีพครูก็เชนเดียวกับอาชีพอื่น ๆ คือ จะเสียสละทุมเทกําลัง
ความสามารถ ความกระตือรือรน และความคิดสรางสรรคในการทํางานที่
ตนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ครูและนักการศึกษาควรไดมีโอกาสพูดคุย
ทบทวนทางเลือกตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนใหดขี น้ึ
ไปเยี่ยมโรงเรียนที่ใชโครงการเชนนั้น ตรวจสอบเนื้อหาสาระตางๆที่ใชดู
วิดีทัศนการสอน และทายสุดชวยกันตัดสินใจเลือกโครงการที่ครูสามารถทํา
ไดโดยสมัครใจ
6. ควรประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ
อยางนอยทีส่ ดุ ในแผนพัฒนาวิชาชีพจําเปนจะตองมีวธิ กี ารที่จะ
ตัดสินวามีการ ดําเนินงานตามแผนหรือไมและมีคณ
ุ ภาพสูงหรือไม ผูจัดการ
พัฒนาวิชาชีพควรจะตองมีเกณฑการปฏิบตั งิ าน หรือมีแบบสังเกตพฤติกรรม
ตาง ๆ เพือ่ ชวยใหอาจารยใหญหรือเจาหนาทีเ่ ขตการศึกษา รวมทัง้ ตัวครูเอง
ไดทราบวาสิง่ ทีด่ ําเนินการนัน้ เปนไปตามจุดมุง หมายหรือไม การติดตามผล
โดยผูที่ดาเนิ
ํ นโครงการหรือผูเ ชีย่ วชาญของโรงเรียน หรือเขตการศึกษา ควร
ใชเกณฑในการดําเนินงานนี้เปนเกณฑท่ีจะรายงานใหบุคลากรของโรงเรียน
ทราบวา ผลการดําเนินงานของตนอยูใ นระดับใด สามารถพัฒนาขึน้ ไปอีกได
อย า งไร และผู  จั ด การฝ ก อบรมครู ต  อ งแสดงความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงานของตน ในเชิงทฤษฎี คะแนนผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนนาจะใชเปน
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เครื่องแสดงหรือรายงานผลตัวบงชีค้ วามสําเร็จของโครงการอบรมครูประจําการ
ได การประเมินผลของมลรัฐหรือทองถิน่ ทีด่ ําเนินการเปนประจํานาจะใหขอ
มูลนีไ้ ดแตไมบอ ยนัก การประเมินโดยอิงหลักสูตรซึง่ เกีย่ วของกับเนือ้ หาสาระ
ที่ใชในการสอนมากขึ้น และประเมินในระยะเวลาทุกสองสามสัปดาหหรือ
สองสามเดือน นาจะเพียงพอที่จะเปนตัวชี้ใหเห็นความสําเร็จของโครงการ
นัน้ ๆ ได

การใหบริการตาง ๆ แกเด็กโดยตรง
สิ่งที่จะอภิปรายตอไปนี้ไมมจี ดุ มุง หมายทีจ่ ะใหนํางบประมาณทัง้ หมด
หรือสวนใหญของโครงการตามกฎหมาย ตอนที่ 1 มาใชในการพัฒนาวิชาชีพ
หรือคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการนําโครงการที่ ยอมรับแลวมาใช งบประมาณสวนใหญ
ของโครงการควรลงไปสูบ คุ ลากรของโรงเรียนดังทีท่ าอยู
ํ ใ นปจจุบนั
อยางไรก็ตาม
หนาทีข่ องบุคลากรเหลานี้ควรเปลี่ ย นไปตามความตองการหรือจุดประสงคของ
โครงการ และเปนไปตามผลการวิจยั วิธกี ารปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ตัวอยางเชน
มีขอมูลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสถานะของครูชวยสอนจากการเปนเพียง
ผูชวยในหองเรียนมาเปนการเสริมสรางความสามารถของเด็กดวยการสอน
เด็ ก ตั ว ต อ ตั ว ในด า นการอ า นและคณิ ต ศาสตร มี ข  อ มู ล สนั บ สนุ น ให
ดําเนินการชวยเหลือใหเร็วทีส่ ดุ เชน ชวยสงเสริมโครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียนอายุ 3 และ 4 ป และเสริมดวยการเรียนการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพในระดับประถมศึกษาตอนตน สวนในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรของโครงการ
สามารถชวยเหลือดานบริการสอนซอมเสริม การสอนรายบุคคล การสอนทักษะการ
เรียนรู และชวย ปองกันการเลิกเรียนกอนเวลาทีส่ มควร บุคลากรของโครงการ
ปฏิรปู แบบครอบคลุมตองมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ เชน ตองเปนผูท ท่ี ํางานใหความ
ชวยเหลือประสานงานประจํ าในแตละโรงเรียน โรงเรียนหลายแหงอาจ
ตองการผูช ว ยสอนพิเศษ กลุมผูปกครองใหความสนับสนุน เพิม่ จํานวนครู
เพื่อชวยงานตาง ๆ ผูป ระสานงานดานคอมพิวเตอร และอืน่ ๆ
การใหบริการไดโดยตรงอาจเปนโครงการหลังเลิกเรียน หรือโครงการ
ภาคฤดูรอน รัฐสภาไดใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ หลังเลิกเรียนอยูแ ลว
เชน โครงการชุมนุมเพือ่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประธานาธิบดีคลินตันได
ใหการสนับสนุนโครงการนีเ้ ชนกัน นโยบายของชาติจะไมสง เสริมการเลือ่ น
ชั้นตามป แตจะสงเสริมโครงการหลังเลิกเรียนและภาคฤดูรอ นมากขึน้ เพือ่ ให
เปนทางเลือกมากกวาการตกซําชั
้ น้ จํานวนมาก อยางไรก็ตาม ควรมีการวิจยั
ใหไดผลชัดเจนเกีย่ วกับ การขยายงานโครงการหลังเลิกเรียนและภาคฤดูรอ น
ซึ่งปจจุบนั ยังมีงานวิจยั เกีย่ วกับโครงการ หลังเลิกเรียนนอยมาก และรูปแบบ
ทีส่ ามารถใชเปนแบบอยางไดกย็ งั มีนอ ย แมงานวิจยั ผลการเรียน ภาคฤดูรอน
ก็นอยอยู ถาในสภาพทีม่ เี ด็กจํานวนมากทีต่ อ งเรียนซําในระดั
้
บชั้นตาง ๆ อัน
มาจากการเขาเรียนในโครงการหลังเลิกเรียนและโครงการภาคฤดูรอนที่ขาด
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ประสิทธิภาพ ก็จําเปนตองมีการพัฒนาและการประเมินโครงการทีส่ ามารถ
ใชเปนแบบอยางไดกจ็ าเป
ํ นตองกระทํา

นโยบายทีจ่ ําเปนเรงดวน
กฎหมาย ตอนที่ 1 จําเปนตองปรับจุดเนนใหม หากตองการใหเกิดผล
กระทบมากขึ้นตอการศึกษาของนักเรียนที่จัดอยูในกลุมที่เสี่ยง หรือกลุมที่
อาจจะไมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว อันเนือ่ งมาจากความบกพรองของ
โรงเรียน
นโยบายทีจ่ าเป
ํ นเรงดวนจากประเด็นปญหาทีอ่ ภิปรายขางตนมี
ดังตอไปนี้
1. ใหแนวทางแกมลรัฐ เขตการศึกษา และโรงเรียนแตละแหงในการ
สนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนนําโครงการที่ไดรับการยอมรับแลวไปปฏิบัติ
2. ใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนในโครงการภายใตกฎหมาย ตอนที่ 1
โดยเฉพาะโครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียน เพื่อชวยเปนคาใชจายในระยะเริ่ม
ดําเนินการโครงการปฏิรปู เพิม่ ปริมาณเงินอุดหนุนใหสอดคลองกับขีดความ
สามารถของหนวยงานตาง ๆทีร่ บั ผิดชอบแผนงานใหมๆ ทีไ่ ดรบั การยอมรับ
แลวซึง่ มีจํานวนมากขึน้
3. เพิ่มจํานวน คุณภาพและศักยภาพของโครงการทีเ่ ปนทีย่ อมรับให
มากขึ้น จัดใหมกี าร แขงขันออกแบบโครงการเพือ่ ใหงบประมาณสนับสนุนใน
การสรางสรรครูปแบบการดําเนินงานใหมๆ ใหมีการประเมินผลโดยบุคคล
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ภายนอก สนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรทีไ่ มหวังผลกําไรในการพัฒนา
และเผยแพรโครงการ โดยกันเงินไวรอยละ 3 ของงบประมาณภายใต
กฎหมาย ตอนที่ 1 เพือ่ การวิจยั และพัฒนาโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหลานี้
4. ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลและการแสดงความรับผิดชอบตอ
ผลการดํ าเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อยกยองใหรางวัลโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานไดมาตรฐาน ชวยเหลือโรงเรียนทีย่ งั ไมมรี ปู แบบทีช่ ดั เจน รวมทัง้
ปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนทีไ่ มประสบความสําเร็จ
5. ขยายโอกาสใหโรงเรียนเขาสูโ ครงการปฏิรปู ทัง้ โรงเรียนเพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะเมือ่ มีโครงการปฏิรูปแบบครอบคลุมจํานวนมากขึน้
6. เพิม่ ปริมาณเงินทุนพัฒนาวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
กําหนดมาตร
ฐานการพัฒนาวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนในดานทางเลือกของครู
การติดตามประเมินผลในหองเรียน และการแนะนําการสอน การใหความ
สําคัญทัง้ โรงเรียน และการประเมินการปฏิบตั ติ ามแผนและผลการดําเนินงาน
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บทสรุป
กฎหมาย ตอนที่ 1 สามารถมีบทบาทมากกวาทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ใน
ขณะที่ ง บประมาณส ว นใหญ ข องโครงการภายใต ก ฎหมายนี้ ค วรให ก าร
สนับสนุนบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทีย่ ากจนหรือ
ดอยโอกาสตอไป ทัง้ งบประมาณตามกฎหมายทีม่ อี ยูแ ลวและกฎหมายใหมควรให
การสนับสนุนโรงเรียนทีไ่ ดดาเนิ
ํ นการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ เด็กในโรงเรียนภายใตกฎหมายดังกลาว
จําเปนตองไดรับการสอนอยางมีคุณภาพสูงวันละ 6 ชัว่ โมงขึน้ ไป มิใชเนน
การสอนซอมเสริมเพียง 40 นาที ถึงเวลาแลวที่ กฎหมายนีจ้ ะตองเปนกลไก
สํ าคั ญ ในการปฏิ รู ป โรงเรี ย นที่ ด  อ ยโอกาส ช ว ยให โ รงเรี ย นเหล า นี้ ไ ด
ดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนดวยโครงการทีม่ รี ากฐานมาจากวิจยั ทีด่ ี พัฒนา
ปรับปรุง และเผยแพรการดําเนินงาน การพัฒนาในระยะไมกป่ี ท ผ่ี า นมาทํา
ใหเห็นวิสยั ทัศนใหมไดวา กฎหมาย ตอนที่ 1 จะเปนอยางไร สิง่ ทีเ่ ราตองรวม
กันทําก็คือ ปรับภาพนัน้ ใหชดั เจนและสามารถดําเนินการไดจริง
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