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1. บทนา
ระบบการศึกษามีหน้าทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นต่างๆกับสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ตัง้ แต่การอ่านออกเขียน
ได้ จริยธรรม ความเป็ นพลเมือง ทักษะความชานาญในการประกอบอาชีพ และอื่นๆ การศึกษาจึงเป็ นพืน้ ฐาน
ของทัง้ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาทีไ่ ร้คุณภาพหรือมีความไม่เท่าเทียมด้านคุณภาพย่อม
นาไปสูป่ ญั หาต่างๆ ของประเทศ การปฏิรปู คุณภาพการศึกษาจึงเป็ นเงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิรปู ประเทศ
อย่างยังยื
่ น
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเป็ นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซง่ึ ถือว่าเป็ น
หนึ่งในองค์ประกอบสาคัญทีส่ ุดอย่างหนึ่งในการศึกษา ความสาคัญของคุณภาพครูต่อนักเรียนไม่ได้เป็ นเพียง
หลักการทีส่ มเหตุสมผลเท่านัน้ แต่ผลการศึกษาจากงานวิจยั เชิงประจักษ์ ได้สรุปว่าผลการศึกษาของนักเรียน
ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพครูอย่างมีนยั สาคัญ (Rivkin el at. 2005)
นอกจากนี้ งานวิจยั ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ความบกพร่องใน “ระบบผลตอบแทนครู” เป็ นสาเหตุพ้นื ฐาน
หนึ่งของปญั หาคุณภาพครูตกต่ า ในหลายประเทศ ผลตอบแทนมักขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการทางานและวุ ฒ ิ
การศึกษาเป็ นหลัก แต่ปจั จัยทัง้ สองนี้กลับไม่ได้บ่งบอกถึงทักษะการสอนทีค่ รูมอี ยู่จริงและผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริง
หรือสัมฤทธิผลของนักเรียนได้ ผลตอบแทนของครูจงึ ไม่เชื่อมเข้ากับสัมฤทธิผลของนักเรียนหรือเข้ากับทักษะ
การสอน ซึง่ เป็ นผลให้ครูไม่สนใจพัฒนาทักษะการสอนและไม่เอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียน ขณะเดียวกัน
ครูทม่ี คี วามสามารถก็หมดกาลังใจทางานและต้องการอยากออก และคนทีม่ คี วามสามารถก็ไม่ต้องการเข้าสู่
อาชีพครู เพราะผลงานไม่ได้รบั การยอมรับ (Odden 2008 และ OECD 2009)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยพยายามปฏิรูปคุณภาพการศึกษา โดยมิได้ละเลยความสาคัญของ
คุณ ภาพครูต่อคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็ น ได้จ ากการออกกฎหมายในปี พ.ศ. 2547 เพื่อแยกโครงสร้า ง
เงินเดือนข้าราชการครูออกจากข้าราชการพลเรือนและออกรูปแบบโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูใหม่ และ
การปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนบ่อยครัง้ หลังจากปี 2547 ซึ่งเป็ นผลให้ระดับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะเพิม่ ขึ้น
เกือบ 2 เท่าในช่วงปี 10 ปี ทผ่ี า่ นมา (สมเกียรติ และคณะ 2555)
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปดังกล่าวกลับมิได้บรรเทาปญั หาคุณภาพครู สัมฤทธิผลทางการศึกษาของ
นักเรียนกลับลดลง ดังจะได้เห็นได้จากคะแนนสอบ O-NET PISA และ TIMSS ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมามีแนวโน้ม
ลดลง (สมเกียรติ และคณะ 2555)
บทเรียนสาคัญจากความล้มเหลวของการปฏิรูปข้างต้น คือ การเพิม่ ระดับเงินเดือนหรือผลตอบแทน
เพียงอย่างเดียวมิอาจยกระดับคุณภาพครูและผลการเรียนของนักเรียนได้ และถือว่าเป็ นการใช้งบประมาณ
อย่ า งสิ้น เปลือ ง โดยงบบุ ค ลากรเพิ่ม ขึ้น โดยตลอดและมีส ัด ส่ว นถึง ร้อยละ 70 ของประมาณ ทัง้ หมดของ
1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ซึง่ เป็ นหน่ วยรัฐทีด่ ูแลการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สมเกียรติ
และคณะ 2555)
ยิง่ ไปกว่านัน้ การออกแบบระบบผลตอบแทนอย่างไม่รอบคอบกลับยิง่ บิดเบือนแรงจูงใจและพฤติกรรม
ครูให้สนใจการทาผลงานวิชาการแทนการเตรียมการสอนในห้องเรียนอันเป็ นผลให้สมั ฤทธิผลของนักเรียนกลับ
ยิง่ แย่ลง
งานศึกษานี้จะตอบคาถามหลัก 2 ประการ คือ 1. สภาพปจั จุบนั และปญั หาของระบบผลตอบแทนครู
ของระบบการศึกษาไทยเป็ นอย่างไร 2. ระบบผลตอบแทนครูทเ่ี กื้อหนุ นต่อการยกระดับคุณภาพครูควรเป็ น
อย่างไร ในส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงปญั หาความไม่เชื่อมโยงดังกล่าวนี้มสี าเหตุหลักอยู่ทร่ี ะบบประเมินเลื่อนขัน้
เงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะ ในส่วน 3 และ 4 จึงจะกล่าวถึงปญั หาของการประเมินทัง้ สองในรายละเอียด
ลาดับต่อมาในหัวข้อที่ 5 จะทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับแนวทางการปฏิรปู ผลตอบแทนในต่างประเทศและการ
ออกแบบทีด่ ี เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้กบั ระบบการศึกษาไทย และส่วนสุดท้ายจะเสนอข้อแนะนาเบื้องต้นต่อ
การปฏิรปู ระบบผลตอบแทนทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับความสามารถของครูและผลการเรียนของนักเรียน และจูงใจครูให้
พัฒนาคุณภาพการสอน
2. สภาพปัญหาของระบบผลตอบแทนในปัจจุบนั
การปฏิรปู คุณภาพการศึกษาไทยมิได้ละเลยความสาคัญของระบบผลตอบแทนครู ดังจะเห็นได้จากการ
ออก พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู พ.ศ. 2547 เพือ่ แยกผลตอบแทนของ
ข้าราชการครูออกจากข้าราชการพลเรือน และการปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนขึน้ ถึง 5 ครัง้ ในช่วง 2547 -2554
(ตารางที่ 1) ซึ่งเป็ นผลให้งบบุคลากรของสพฐ. เพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เท่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมาและมีสดั ส่วนสูงถึง
ร้อยละ 72 ของงบประมาณ สพฐ.ทัง้ หมด ในปี 2555 (ภาพที่ 1)
ยิง่ ไปกว่า สพฐ.ยังขออนุมติใช้งบกลางเพิม่ เติมบ่อยครัง้ เพราะงบประมาณปกติไม่พอจ่ายเงินเลื่อนขัน้
เงินเดือนและเงินวิทยฐานะ1 เช่น
- ในปี งบประมาณ 2549 งบประมาณไม่พอจ่ายเงินวิทยาฐานะ 8.4 พันล้านบาท และ ต้องตัง้
งบประมาณค่าจ้างเงินวิทยฐานะในปี งบประมาณ 2550
- ในปี งบประมาณ 2550 ขออนุ มตั ใิ ช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 1.5 พันล้าน
บาท และขอเบิกจากเงินคงคลังอีก 2.3 พันล้านบาท
- ในปี งบประมาณ 2551 และ 2553 สพฐ. ขออนุ มตั ใิ ช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิน 1.7 และ 4.3 พันล้านบาท ตามลาดับเพือ่ จ่ายเงินวิทยฐานะ
- ในงบประมาณประจาปี 2554 สพฐ. ขออนุ มตั ใิ ช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็ น จานวน 2.3 หมืน่ ล้านบาท เพือ่ จ่ายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒขิ า้ ราชการ และ
การปรับอัตราเงินเดือนเพิม่ 2 ครัง้
1

นัน้ จากการสารวจมติคณะรัฐมนตรีของผูศ้ กึ ษาในเว็บไซต์ http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp
2

ตารางที่ 1 พัฒนาการการปรับโครงสร้างเงิ นเดือนและวิ ทยฐานะข้าราชการครู

ปี งบประมาณ
2547
2548
2549
2551
2554

รายละเอียด
ปรับเพิม่ เงินเดือนร้อยละ 3 ซึง่ เป็ นการปรับขึน้ เงินเดือนครัง้ แรกตัง้ แต่ พ.ศ. 2538
เริม่ ใช้บญ
ั ชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎหมายเงินเดือนและวิทยฐานะ ปี 2547
ปรับเพิม่ เงินเดือนร้อยละ 5 และ มีการประเมินวิทยฐานะและจ่ายเงินวิทยฐานะเป็ นปี แรก
ปรับเพิม่ เงินเดือนร้อยละ 4
ปรับเพิม่ เงินเดือน 2 ครัง้ ครัง้ แรก ร้อยละ 8 และ ครัง้ สอง ร้อยละ 5

ระดับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครูจงึ ถูกปรับเพิม่ ขึน้ จนในปจั จุบนั ไม่ได้น้อยกว่าอาชีพอื่นโดย
เฉลี่ยแล้ว จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าในปี 2553 แม้เงินเดือนและเงินวิทยฐานะครูทม่ี วี ุฒปิ ริญญาตรีท ัง้ ใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาต่ากว่าอาชีพอืน่ ในช่วงเริม่ ต้นการทางาน แต่กป็ รับเพิม่ เทียบเท่าในช่วงกลางของ
อายุการทางานและสูงกว่าในช่วงปลาย จากเดิมทีต่ ่ากว่าในทุกช่วงอายุการทางานในปี 2548

ภาพที่ 1 แนวโน้ มงบบุคลากรและงบประมาณทัง้ หมดของ สพฐ.
และ สัดส่วนงบบุคลากรและงบอื่นของสพฐ.
หน่วย: ล้านบาท
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2553

ในช่วงทีผ่ า่ นมา จานวนครูทม่ี วี ทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 8 เป็ น
32 ของครูทงั ้ หมดในช่วงปี 2549-2554 และจานวนครูทจ่ี บ ปริญญาตรี เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 74 เป็ น 82 และ
จานวนครูทจ่ี บสูงกว่า ปริญญาตรี เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5 เป็ น 10 ในช่วงปี 2547-2554 (ภาพที่ 3 และ 4)
ภาพที่ 3 สัดส่วนครูตามตาแหน่ งวิ ทยฐานะ
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ทีม่ า: กาลังคนภาคในฝา่ ยพลเรือน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สถิตทิ างการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สพฐ.
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ภาพที่ 4 สัดส่วนครูตามระดับวุฒิการศึกษา
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ปริญญาตรี
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สูงกว่ าปริญญาตรี

ทีม่ า: สถิตทิ างการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สพฐ.
อย่ า งไรก็ต าม ผลสัม ฤทธิข์ องนั ก เรีย นกลับ ค่ อ นข้า งคงที่ห รือ ลดลงดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว ในบทที่ 1
ปรากฏการณ์น้ีสะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของระบบประเมินผลครูเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนและเลื่อน
วิทยฐานะ ระบบประเมินทัง้ สองไม่เชือ่ มโยงผลตอบแทนเข้ากับสัมฤทธิผลทางการศึกษาหรือทักษะทางการสอน
ของครู ดังนัน้ จึงไม่ได้จงู ใจให้ครูพฒ
ั นาทักษะการสอนและเอาใจใส่นกั เรียนอย่างทีค่ วรจะเป็ น ยิง่ ไปกว่านัน้ การ
ประเมินยังบิดเบือนแรงจูงใจของครูให้ออกนอกห้องเรียน ดังจะกล่าวในรายละเอียดในส่วนต่อไป
3. การประเมิ นเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือนซึ่งมีปีละ 2 ครัง้ นัน้ ครัง้ ละครึ่งขัน้ ถึง 1 ขัน้ 2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนและ
คณะกรรมการที่ผู้อานวยการแต่งตัง้ จะเป็ น ผู้ป ระเมิน ตามแบบประเมิน ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) กาหนด ทัง้ นี้ การประเมินผลงานแบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ ผลงานการปฏิบตั งิ านหรือผลต่อผูเ้ รียน การ
รักษาวินยั คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสดั ส่วนคะแนน 60:10:10:20 ตามลาดับ และพิจารณาข้อมูล
การลาและพฤติกรรมการมาทางานด้วย3

2

ทัง้ นี้ แม้ว่า พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จะ
กาหนดให้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างเงินเดือนจากเดิมทีเ่ ป็นบัญชีอตั ราเงินเดือนซึง่ กาหนดเงินเดือนในแต่ละขัน้ เป็นอัตราทีแ่ น่นอน เป็ น
บัญชีเงินเดือนขันต
้ ่าขัน้ สูงซึง่ จะกาหนดเพียงแค่เงินเดือนขัน้ ต่าสุดและขัน้ สูงสุดเป็นอัตราทีแ่ น่นอน ตามแบบโครงสร้างเงินเดือนในพ.ร.บ.
ั บนั ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎเกณฑ์ใดๆ ออกมารองรับ โครงสร้างเงินเดือนทีใ่ ช้กนั อยู่จงึ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่จนถึงปจจุ
ยังเป็นบัญชีอตั ราเงินเดือนแบบเดิม
3
ดู กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลือ่ นขัน้ เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากร http://www.kroobannok.com/news_file/p93743600724.pdf
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อย่างไรก็ตาม แม้ดูเหมือนว่าผลงานต่อผูเ้ รียนมีน้ าหนักในการประเมินมากทีส่ ุดถึงร้อยละ 60 ในทาง
ปฏิบตั ิ คะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนหรือสัมฤทธิผลทางการเรียนในรูปแบบต่างๆ กลับไม่ได้ถูกนาไป
พิจารณาเลย ซึง่ ทาให้การเลื่อนขัน้ เงินเดือนของครูไม่เชือ่ มโยงกับผลการเรียนของนักเรียนอย่างทีค่ วรจะเป็ น
นอกจากนี้ แม้การประเมินผลงานต่อผูเ้ รียนจะพิจารณาทักษะในการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน4 ซึง่ มี
น้าหนักอยูถ่ งึ ร้อยละ 30 ของคะแนนทัง้ หมด แต่แบบประเมินไม่ได้กาหนดตัวบ่งชี้ วิธกี ารพิจารณาและหลักฐาน
ในการประเมิน การประเมินจึงขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะผูป้ ระเมินและผูอ้ านวยการเป็ นหลัก
การประเมินโดยดุลยพินิจนี้มขี อ้ ดีตรงทีผ่ อู้ านวยการอยู่ใกล้ชดิ กับครู จึงติดตามการทางานและผลงาน
ของครูได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลยพินิจเพียงอย่างเดียวอาจทาให้การประเมิ นไม่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันระหว่างโรงเรียน โดยผลประเมินจะแตกต่างไปตามตัวบ่งชีแ้ ละวิธกี ารพิจารณาทีผ่ อู้ านวยการแต่ละคน
และคณะกรรมการแต่ละคณะใช้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะประเมินอย่างเข้มงวดเพือ่ ให้ผลประเมิน
ตรงตามผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพราะ แม้การประเมินอย่างผิดพลาดจะส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนและเพิม่ ภาระ
ทางการคลังของประเทศ แต่ไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผู้อานวยการ นอกจากนี้ ผู้อานวยการและและ
คณะกรรมการผู้ป ระเมิน อาจมีอคติท่ลี ดทอนความถูกต้องของการประเมิน ด้ว ย เช่น ความเห็น อกเห็น ใจ
(leniency of rating) หรือ การเล่นพวกพ้อง
การประเมินผลงานต่อผูเ้ รียนยังพิจารณาการปฏิบตั งิ านอื่นๆทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการจัดการสอน อีกร้อย
ละ 30 ของคะแนนทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ รวมกับการประเมินด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบวินัยจะมี
น้าหนักรวมถึงร้อยละ 70 ของคะแนนทัง้ หมด ทัง้ นี้ แม้มติ เิ หล่านี้เป็ นคุณค่าทางสังคมทีส่ าคัญ แต่การประเมิน
เหล่านี้ไม่เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการสอน ยกเว้นเรือ่ งวินยั การเข้าสอนและความตรงต่อเวลา นอกจากนี้ การ
ประเมินเหล่านี้ยงั ส่งผลเสียต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะเบีย่ งเบนครูออกจากการสอนในห้องเรียน โดยครู
ต้องสร้างหลักฐานด้วยวิธตี ่างๆ เพื่อได้คะแนนทีด่ ี เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทีแ่ สดงถึงการมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวจนอาจจะละเลยหน้าทีห่ ลักคือการสอน
เมื่อพิจารณาละเอียดทีก่ ล่าวข้างต้นและเกณฑ์การเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึง่ ขัน้ ทีก่ ว้างถึงร้อยละ 60-89
ของคะแนนทัง้ หมดแล้ว ในทางปฏิบตั ิ ครูจะได้เลื่อนขัน้ เงินเดือนตามอายุงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าผลงาน โดยมี
แนวโน้มจะได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขัน้ ต่อปี
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ทักษะการสอนทีป่ ระเมินทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน 2. การจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาแผนการเรียนรู้ 3. การใช้และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน 4. การวัดและประเมินผล 5. การวิจยั และหรือนา
ผลการวิจยั ไปแก้ปญั หาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
6

4. การประเมิ นเลื่อนตาแหน่ งและเงิ นวิ ทยฐานะ
ตามคู่มอื ของ สานักงาน ก.ค.ศ. (2552) การประเมินผลงานเพื่อให้มหี รือเลื่อนตาแหน่ งและเงิ นวิทย
ฐานะมีเงือ่ นไขด้านวุฒกิ ารศึกษาและระยะเวลาการทางานตามตารางที่ 2
ทัง้ นี้การประเมินจะพิจาณาจาก 3 ด้านคือ การมีวนิ ยั และคุณธรรม การมีความรูค้ วามสามารถและการ
มีผลปฏิบตั ิการทีด่ ี โดยแต่ละด้านมีสดั ส่วนน้ าหนักที่ 1/3 เท่ากัน การรับรองให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะใ นทุก
ตาแหน่ งมีเกณฑ์การประเมินทัง้ 3 ด้านเหมือนกัน แต่จะกาหนดคะแนนขัน้ ต่ าสูงขึน้ ในตาแหน่ งทีส่ ูงขึน้ ตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เงื่อนไขและเกณฑ์การได้ตาแหน่ งวิ ทยฐานะของครู

ตาแหน่ง
ครู (ค.ศ. 1)
ครูชานาญการ
(ค.ศ. 2)

ครูชานาญการ
พิ เศษ (ค.ศ. 3)

เงือ่ นไข

เกณฑ์การได้ตาแหน่ง

ด ารงต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ยและผ่ า นการ
ประเมินอย่างเข้มข้น 2 ปี
ดารงตาแหน่งครู
ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับวุฒ ิ ป.ตรี,
ไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับวุฒ ิ ป.โท,
หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับวุฒ ิ ป.เอก
ดารงตาแหน่งครูชานาญการ ไม่น้อยกว่า
1 ปี

ได้คะแนนจากทัง้ คณะกรรมการทัง้ 3 คนเฉลีย่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ในสองด้านแรก และได้รอ้ ยละ 65 จาก
กรรมการแต่ละคนในด้านที่ 3

ได้คะแนนจากทัง้ คณะกรรมการทัง้ 3 คนเฉลีย่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70 จากกรรมการแต่ละคนโดยในมีผล
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและผลงานทางวิชาการไม่
ต่ากว่าร้อยละ 65 ทัง้ สองด้าน
ด ารงต าแหน่ ง ครูช านาญการพิเ ศษไม่ ได้คะแนนจากทัง้ คณะกรรมการทัง้ 3 คนเฉลีย่ ไม่น้อย
ครูเชี่ยวชาญ
น้อยกว่า 3 ปี
กว่าร้อยละ 75 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่
(ค.ศ. 4)
หรือดารงตาแหน่งครูชานาญการ ไม่น้อย ต่ากว่าร้อยละ 75 จากกรรมการแต่ละคนโดยในมีผล
กว่า 5 ปี
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและผลงานทางวิชาการไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70 ทัง้ สองด้าน
ดารงตาแหน่ งครูเชีย่ วชาญไม่น้อยกว่า 2 ได้คะแนนจากทัง้ คณะกรรมการทัง้ 3 คนเฉลีย่ ไม่น้อย
ครูเชี่ยวชาญ
ปี
กว่าร้อยละ 80 ในสองด้านแรก และในด้านที่ 3 ได้ไม่
พิ เศษ (ค.ศ. 5)
ต่ากว่าร้อยละ 80 จากกรรมการแต่ละคนโดยในมีผล
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและผลงานทางวิชาการไม่
ต่ากว่าร้อยละ 75 ทัง้ สองด้าน
ทีม่ า: สานักงาน ก.ค.ศ. (2552)
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ทัง้ นี้ แม้ตวั บ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและหลักฐานทีใ่ ช้พจิ ารณาจะถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในแบบการ
ประเมินวิทยฐานะ แต่ยงั มีความไม่เหมาะสมอันเป็ นเหตุให้ผลประเมินไม่น่าเชื่อถือและไม่เชื่อมโยงกับทักษะ
ความสามารถและผลงานการสอนของครู
4.1 ปัญหาของการประเมิ นเลื่อนวิ ทยฐานะ
1) การประเมินไม่เชือ่ มโยงกับผลการสอบมาตรฐาน
แม้การประเมินจะพิจารณาสัมฤทธิผลของนักเรีย นถึงร้อยละ 30 ของคะแนนในด้านผลปฏิบตั กิ าร แต่
ผลสอบทีว่ ดั ด้วยข้อสอบมาตรฐานมีเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนในด้านผลปฏิบตั กิ าร หรือเพียงประมาณร้อยละ
3.3 ของคะแนนทัง้ หมดเท่านัน้
ทัง้ นี้ การประเมิน ด้า นผลสอบมาตรฐานจะเปรีย บเทีย บคะแนนของนักเรีย นในระดับ ชัน้ เดีย วกัน
ระหว่างในปี ทผ่ี ่านมาและปี ปจั จุบนั ซึ่งเป็ นนักเรียนคนละกลุ่ม แต่ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ผลคะแนนของนักเรียน
ขึ้นอยู่กบั หลากหลายปจั จัยที่ไม่ใช่คุณภาพการสอนของครู ดังนัน้ ความแตกต่ างของคะแนนนี้จึงอาจไม่ได้
สะท้อนคุณภาพการสอนของครู แต่เป็ นผลมาจากปจั จัยอื่นของนักเรียนทีแ่ ตกต่างกันระหว่างปี ทผ่ี ่านมาและปี
ปจั จุบนั
ส่วนการประเมิน ผลการพัฒ นาผู้เ รียนด้า นอื่นๆ ทัง้ ผลการสอบที่จดั โดยโรงเรีย นและด้านสุข ภาพ
อารมณ์และสังคม ไม่มคี วามน่ าเชื่อถือเพียงพอ เพราะครูสามารถออกข้อสอบให้งา่ ยขึน้ และสามารถจัดเตรียม
เอกสารรายงานพัฒนาการผูเ้ รียนให้ออกมาดูดไี ด้ เพือ่ เพิม่ ผลการประเมินของตัวเองได้
ภายใต้การประเมินเช่นนี้ ครูแต่ละคนย่อมสนใจจัดทาเอกสารทีจ่ ะถูกประเมิน และทาผลงานวิชาการ
เพือ่ ขอเลื่อนวิทยฐานะมากกว่ามุ่งพัฒนาการสอนนักเรียน เพราะผลงานวิชาการมีคะแนนถึงร้อยละ 40 ในการ
ประเมินด้านผลปฏิบตั กิ ารทีด่ ี
2) การประเมินไม่สะท้อนทักษะการสอนของครู
ในด้านการมีความรูแ้ ละความสามารถ การประเมินจะพิจารณาทักษะของครูทงั ้ 1.หลักสูตร 2. การจัด
แผนการสอนซึ่งหมายรวมถึงการวิเคราะห์ผเู้ รียน การเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมและการประเมิน
นักเรียนเพือ่ ปรับแผนการสอน และ 3. การเลือกและใช้สอ่ื การสอน
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินเหล่านี้ ผูป้ ระเมินจะมิได้เข้าไปสังเกตการณ์ การสอนของครู แต่กลับ
พิจารณาความสมบูรณ์และจุดบกพร่องของเอกสารและการบันทึกตามหลักวิชาการ ซึง่ ไม่น่าเชื่อถือ เพราะครู
สามารถเตรียมให้ดไี ด้หรือแม้กระทังคั
่ ดลอก โดยทีผ่ ปู้ ระเมินไม่สามารถพิสจู น์ว่าเอกสารเหล่านัน้ เชื่อมโยงกับ
การสอนในห้องเรียนและเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียนจริง เช่น ในการประเมินความสามารถการวิเคราะห์ผเู้ รียน ผู้
ประเมินจะตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์ว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่เท่าใด หากไม่มจี ุดบกพร่องเลย ครูจะได้
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คะแนนการประเมินเต็ม แต่ผปู้ ระเมินจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารดังกล่าววิเคราะห์ความต้องการของ
นักเรียนได้ถกู ต้องหรือไม่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ การประเมินยังพิจารณาด้านการพัฒนาตนเองด้วย แต่ไม่สะท้อนการพัฒนาทักษะการสอน
ของครูอย่างทีค่ วรจะเป็ น เพราะเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาวิธกี ารพัฒนาตนเองและจานวนของหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าครูได้คน้ คว้าหาความรูใ้ นแต่ละวิธี เช่น ครูทไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุดต้องเข้าประชุมทางวิชาการหรือ
การอบรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชัวโมงต่
่
อปี หรือ 1 หลักสูตรศึกษาเอกสารทางวิชาการ 4 เรื่องต่อปี ศกึ ษา
ค้นคว้าจากสือ่ /วิธกี ารอื่นๆ 4 เรื่องต่อปี และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ 4 ครัง้ ต่อปี แต่หากครูศกึ ษาไม่ครบ
ตาม 4 วิธแี ละจานวนครัง้ ทีก่ าหนด ก็จะได้รบั คะแนนน้อยลงตามลาดับ เป็ นต้น แต่การทากิจกรรมพัฒนาทักษะ
ครบตามเกณฑ์กอ็ าจไม่ได้นาไปสูผ่ ลการเรียนทีด่ ขี น้ึ ของนักเรียน ในทางตรงกันข้าม ครู ทพ่ี ฒ
ั นาตนเองไม่ครบ
เกณฑ์กอ็ าจจะสามารถเพิม่ สัมฤทธิผลการศึกษาของนักเรียนให้ดไี ด้
ทัง้ นี้ การประเมินด้านทักษะการสอนของครูและการใช้ผลการสอบมาตรฐานจะจูงใจให้ครูพฒ
ั นาทักษะ
การสอนให้ดขี น้ึ โดยไม่ตอ้ งประเมินการพัฒนาตนเองซ้าอีก
3) การประเมินด้านจริยธรรม
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว แม้การมีวนิ ัยและคุณธรรมจะมีความสาคัญ แต่การประเมินนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลของนักเรียนและทักษะการสอนของครู และยังเบีย่ งเบนให้ครูออกจากห้องเรียนและกิจกรรมการสอน
นอกจากนี้ การประเมินด้านนี้ทาได้ยากและต้องใช้ดุลยพินิจมาก โดยผูอ้ านวยการอาจมีอคติต่างๆ และไม่ม ี
แรงจูงใจทีจ่ ะให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง ผลการประเมินในส่วนนี้จงึ ไม่น่าถือเชือ่ ถือนัก
4.2 การประเมิ นวิ ทยฐานะเชิ งประจักษ์
ในปี 2554 ก.ค.ศ. ได้ออกกฎเกณฑ์การประเมินเลื่อนวิทยะฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชีย่ วชาญเพิม่ เติมอีกหนึ่งรูปแบบคือ การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ซึง่ จะพิจารณาผลงานดีเด่นระดับชาติ
อันเป็ นทีป่ ระจักษ์และผลการพัฒนาตามข้อตกลงแทนผลงานทางวิชาการ
ทัง้ นี้ ครูทม่ี สี ทิ ธิได้รบั การประเมินจะต้องได้รบั รางวัลระดับชาติอย่างน้อย 2 รางวัล ภายในระยะ 3 ปี
ย้อนหลัง และครูทม่ี คี ุณสมบัตดิ ังกล่าวจะทาข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและระยะเวลาการพัฒนากับ
ก.ค.ศ. เมื่อครบตามเวลาทีก่ าหนด คณะกรรมการประเมิน 3 คน จะเข้ามาตรวจการปฏิบตั งิ านจริงทีโ่ รงเรียน
และพิจารณาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์หรือผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปธรรม
การประเมินเชิงประจักษ์น้ี จะผูกโยงผลงานและความสามารถของครูเข้ากับผลตอบแทนได้ดกี ว่าการ
ประเมินข้างต้น ก็ต่อเมื่อการประเมินของหน่ วยงานทีใ่ ห้รางวัลและข้อตกลงการพัฒนางานมีน้ าหนักของทักษะ
การสอนของครูหรือผลงานด้า นสัม ฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรีย นอย่ า งมีนัย ส าคัญและหลัก ฐานที่ใ ช้
พิจารณามีความน่าเชือ่ ถือ โดยเฉพาะตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพผูเ้ รียนทีต่ อ้ งไม่งา่ ยต่อการควบคุมโดยครู
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อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การรับรองรางวัลระดับชาติไม่ได้มขี อ้ กาหนดดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากเกณฑ์การ
รับรองรางวัล 4 ประการ ซึง่ ประกอบไปด้วย 1. ส่วนราชการระดับกรมขึน้ ไปเป็ นผูใ้ ห้รางวัลหรือมีส่วนร่วมใน
การกาหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมินหรือเป็ นรางวัลทีห่ น่ วยงานอื่นทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในระดับประเทศเป็ นผูใ้ ห้รางวัล 2. ส่วนราชการ/หน่ วยงานทีใ่ ห้รางวัลดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. มี
หลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธกี ารและตัวชี้วดั ทีช่ ดั เจน 4. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนจนเป็ นทีป่ ระจักษ์
อีกทัง้ เมื่อ พิจ ารณาชื่อ รางวัล ระดับ ชาติท่ไี ด้ร บั การรับ จาก ก.ค.ศ. 5 จะเห็น ว่ า รางวัล ดัง กล่ า วไม่
เกีย่ วข้องกับการสอนทีใ่ ห้สมั ฤทธิผลนักเรียนดีแต่อย่างใด เช่น โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทาดีถวายใน
หลวง” หรือโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม เป็ นต้น ส่วนรางวัลทีเ่ กีย่ วกับสัมฤทธิผลของนักเรียน
มักเป็ นรางวัลสาหรับนักเรียนเก่งอยู่แล้ว ดังนัน้ การประเมินรูปแบบนี้อาจไม่เป็ นธรรมต่อครูทช่ี ่วยให้นักเรียน
อ่อนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ เช่น การแข่งขันด้านวิชาการระดับนานาชาติ หรือรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เหรียญ
ทองระดับประเทศ)
นอกจากนี้ ยังไม่มขี อ้ รับประกันใดๆ ทีข่ อ้ ตกลงพัฒนาผูเ้ รียนระหว่างครูและ ก.ค.ศ. จะกาหนดน้ าหนัก
ของการประเมินทักษะการสอนของครูหรือผลงานด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
4.3 การประเมิ นคงสภาพวิ ทยฐานะ
ตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้
ประเมินคงสภาพวิทยฐานะของครูเป็ นระยะๆ โดยหากครูไม่ผ่านการประเมินนี้ ก.ค.ศ. อาจให้ครูคนดังกล่าว
พัฒนาประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ งดเงินประจาตาแหน่ ง งดการเลื่อนขัน้ เงินเดือน หรือแม้แต่สงให้
ั ่ ครูคนดังกล่าว
ออกจากราชการ
อย่า งไรก็ตาม จนกระทังป
่ จั จุบนั นี้ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกหลักเกณฑ์การประเมิน ดังกล่า ว การเลื่อน
ตาแหน่งวิทยฐานะจึงเป็ นการรับตาแหน่งอย่างถาวร ซึง่ อาจบิดเบือนแรงจูงใจให้ผทู้ ด่ี ารงตาแหน่ งวิทยฐานะสูง
แล้วไม่สนใจการเรียนการสอนของนักเรียนในห้อง เพราะไม่ว่านักเรียนจะมีคะแนนลดลงหรือเพิม่ ขึน้ วิทยฐานะ
และผลตอบแทนของครูยงั คงเท่าเดิม
ทัง้ นี้แม้ในช่วงทีผ่ ่านมา กระทรวงศึกษาได้พยายามจะให้มกี ารประเมินคงสภาพวิทยฐานะ แต่กม็ ขี อ้
ถกเถียงขึน้ ว่า ตาแหน่งศาสตราจารย์ของอาจารย์มหาลัยยังไม่มกี ารประเมินคงสภาพ ดังนัน้ ตาแหน่ งวิทยฐานะ
ของครูจงึ ไม่ตอ้ งประเมินคงสภาพเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของผูศ้ กึ ษา การให้ตาแหน่ งศาสตราจารย์เป็ น
รางวัลสาหรับผูท้ ข่ี ยายองค์ความรูห้ รือผลิตความรูใ้ หม่ ซึง่ แตกต่างจากการให้รางวัลครูตามคุณภาพการสอน

5

ดูใน http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/356-2012-07-13-13-13-13-8480
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ของครู ทักษะและความรูใ้ นการสอนมิใช่การขยายองค์ความรู้ แต่เป็ นความรูเ้ ชิงปฏิบตั แิ ละต้องเชื่อมโยงกับผล
การเรียนของนักเรียน
5. วรรณกรรมทบทวนการปฏิ รปู ระบบผลตอบแทนของครู
5.1 การเลื่อนเงิ นเดือนตามประสบการณ์ ทางานและวุฒิการศึกษา (single salary schedule)
งานวิจยั หลายชิ้นชี้ให้เ ห็นว่า ระบบการศึกษาทัง้ ในประเทศพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาก็เคยหรือยัง
ประสบกับสภาพปญั หาในระบบผลตอบแทนครูคล้ายคลึงกับกรณีประเทศไทย โดยเงินเดือนซึ่งผลตอบแทน
หลักของครูมกั ขึน้ อยูก่ บั จานวนปี ทท่ี างานและวุฒกิ ารศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒเิ ป็ นหลัก
ระบบเงินเดือนลักษณะนี้มขี อ้ ดีทเ่ี กณฑ์การเลื่อนเงินเดือนถือว่าปราศจากอคติดา้ นเชือ้ ชาติและเพศ ซึง่
แพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ ดีอ่นื อีก เช่น ลดการแข่งขัน
และขัดแย้งกันระหว่างครู ง่ายต่อการคาดการณ์และบริหารงบประมาณ (Podgursky and Springer 2007)
ภายใต้ระบบเงินเดือนนี้ ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทางานและวุฒกิ ารศึกษาเท่ากันจะได้รบั เงินเดือนใกล้เคียง
กัน ซึง่ เสมือนมีสมมติฐานหลักว่าประสิทธิภาพการสอนของครูขน้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์การสอนและวุฒกิ ารศึกษา
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง ผลการศึกษาหลายชิน้ พบว่า เมื่อควบคุมปจั จัยอื่นทีม่ ี
ผลต่อการเรียนของนักเรียน ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ยาวนานกว่าหรือมีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่ามิได้เพิม่ ผลการเรียน
ของนักเรียนดีกว่า
จากการทีผ่ ลตอบแทนไม่ขน้ึ อยูก่ บั ประสิทธิภาพการสอน ครูจงึ มีแนวโน้มทีข่ าดแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพการสอนและการยกระดับสัมฤทธิผลของนักเรียน อีกทัง้ เมื่อครูทม่ี ปี ระสบการณ์ และวุฒกิ ารศึกษา
เท่ากันมีประสิทธิภาพการสอนแตกต่างกันมาก ระบบเงินเดือนนี้จงึ เสมือนให้ประโยชน์กบั ครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ต่าและลงโทษครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูง ในตลาดแรงงาน คนไม่เก่งมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกเข้าสู่อาชีพครูมากกว่าคน
เก่ง และครูเก่งมีแนวโน้มทีจ่ ะย้ายออกจากสายอาชีพครูมากกว่าครูไม่เก่ง ซึง่ เป็ นผลให้ระดับคุณภาพสอนของ
ครูโดยรวมลดลง6

6

นอกจากนี้ ระบบเงินเดือนยังมีสมมติฐานอื่นทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการเลือกอาชีพครูและภาระงานการสอนนัน้
ไม่แตกต่างกันระหว่างครูในแต่ละสาขาวิชาและในแต่ละพื้นที่ แต่ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มกั มีโอกาสเลือกอาชีพอื่นทีใ่ ห้
ผลตอบแทนดีกว่าอาชีพครู มากกว่าครูในสาขาอื่น และครูในพื้นทีข่ าดแคลนก็มกั ภาระงานทีห่ นักกว่าปกติ ระบบการศึกษาจึงมักจะขาด
แคลนครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในเขตพืน้ ทีข่ าดแคลน
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5.2 แนวทางการปฏิ รปู ระบบผลตอบแทนเพื่อยกระดับคุณภาพครู
จากปญั หาข้างต้น การยกระดับคุณภาพครูจึงต้องเชื่อมการเลื่อนเงินเดือนเข้ากับประสิทธิภาพการ
สอนของครูหรือเพิม่ การให้ผลตอบแทนอื่นตามคุณภาพการสอน จากการสารวจวรรณกรรมต่างๆ พบว่ามี 2
แนวทางหลัก ได้แก่ การให้ผลตอบแทนตามความรูแ้ ละความสามารถ (knowledge- based and skill-based
pay) และการให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนของนักเรียน (performance-based pay) (Lazear 2003)
5.2.1 การให้ผลตอบแทนตามความรู้และความสามารถ (knowledge-based and skill-based pay)
1) หลักการและเหตุผล
ฝ่ายผู้สนับสนุ นแนวทางนี้เสนอว่า การให้ผลตอบแทนตามความรู้และสามารถจะจูงใจครูให้พฒ
ั นา
ทักษะการสอน และการสอนทีด่ ขี น้ึ ก็จะเพิม่ สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน โดยไม่บดิ เบือนแรงจูงใจของ
ครูให้เน้นสอนเฉพาะเนื้อหาและทักษะทีจ่ ะออกสอบเท่านัน้ (teaching to the test) และละเลยทักษะระดับสูง
อย่างการวิพากษ์วจิ ารณ์ การคิดแก้ปญั หา และการคิดสร้างสรรค์ ซึง่ มักเกิดขึน้ ในการให้ผลตอบแทนตามผล
การเรียนของนักเรียน เพราะ อาชีพครูเป็ นอาชีพทีม่ งี านหลากหลาย (Multi-tasking) เช่น การสอนเนื้อหา
ความรูพ้ น้ื ฐาน และการทักษะระดับสูงอย่าง แต่การวัดผลลัพธ์ของการสอนหรือผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทาได้
เพียงบางส่วนเท่านัน้ เช่น ข้อสอบมาตรฐานมักถูกวิจารณ์ ว่าประเมิน ได้เฉพาะความรู้พ้นื ฐานของนักเรียน
เท่านัน้
ทัง้ นี้ การให้ผลตอบแทนรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ ความรู้และสามารถการสอนเป็ นสิง่ ที่
สังเกตได้ แต่เงื่อนไขนี้มกั จะไม่เป็ นจริง ตามทีก่ ล่าวข้างต้น คุณลักษณะทีส่ งั เกตได้ เช่น ประสบการณ์ การ
ทางานและวุฒกิ ารศึกษานัน้ ไม่สะท้อนถึงระดับความสามารถในการสอน (Hanushek 2002 and Goldhaber)
การปฏิรูป ระบบผลตอบแทนลักษณะนี้ จึง ต้องเริ่ม ต้น โดยทาให้คุณลักษณะที่ส งั เกตได้ส ะท้อนถึง
คุณภาพการสอนมากขึน้ เช่น การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์และระบบการฝึ กอบรม
อย่า งต่ อเนื่ องหลัง จากบรรจุ เ ป็ น ครูแ ล้ว ซึ่ง จะช่ว ยให้วุ ฒ ิการศึก ษาและประสบการณ์ การสอนบ่ ง บอกถึง
ความสามารถในการสอนของครูได้ดขี น้ึ และทาให้การเลื่อนขัน้ เงินเดือนนัน้ เป็ นไปตามประสิทธิภาพการสอน
ด้วย
นอกจากการปรับปรุงการฝึ กอบรมแล้ว การสร้างระบบประเมินความรู้และความสามารถก็เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ง โดยการประเมินนี้ไม่เพียงแต่จะจูงใจครูให้พฒ
ั นาทักษะเท่านัน้ แต่ยงั ระบุถงึ แนวทางการพัฒนา
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และทักษะด้านที่ครูยงั ด้อยอยู่และควรพัฒนาด้วย ทัง้ นี้ ที่ผ่านมา ในหลายประเทศอย่างเช่น สหรัฐมีระบบ
ประเมินครูอยูแ่ ล้ว แต่ยงั มีปญั หาในการออกแบบซึง่ ทาให้ผลประเมินไม่เป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือ ดังจะกล่าวต่อไป
2) ปญั หาระบบการประเมินครูในสหรัฐ
แม้ว่าสหรัฐจะมีการประเมินครูอยู่แล้ว แต่ในหลายมลรัฐ ผลประเมินมักไม่ได้นาไปใช้ในการให้เลื่อน
เงินเดือนเลื่อนตาแหน่งหรือในการบริหารบุคลการด้านอื่น จึงยังไม่สามารถจูงใจให้ครูพฒ
ั นาคุณภาพการสอน
ได้ (Toch and Rothman 2008)
ยิง่ ไปกว่านัน้ สิง่ ทีป่ ระเมินกลับไม่เกีย่ วข้องกับทักษะและวิธกี ารการสอนของครู เช่น การแต่งตัวของ
ครู และการเริม่ ต้นชัน้ เรียนตรงเวลา เป็ นต้น (Toch and Rothman 2008) กระบวนการเก็บข้อมูลในการ
ประเมินยังขาดความน่ าเชื่อถือ เช่น มีการเข้าสังเกตการณ์ การสอนในห้องเรียนเพียงครัง้ เดียวต่อปี ซ่งึ ใช้เวลา
เพียง 45 นาทีเท่านัน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของเวลาการทางานของครูเท่านัน้ นอกจากนี้ ยังขาดการอบรม
ผูป้ ระเมินและการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน (Jerald 2009)
ผลการประเมินจึงมักจะเฟ้อจนไม่สามารถแยกแยะประสิทธิภาพการสอนของครูได้ และไม่สอดคล้อง
กับผลการเรียนของนักเรียนทีต่ กต่ า จากการศึกษาของ The New Teacher Project พบว่า ใน 5 เขตพืน้ ที่
การศึกษาทีก่ ารประเมินมีระดับคะแนนเพียง 2 ระดับ (ระดับดีและไม่ด)ี ร้อยละ 99 ของครูมผี ลประเมินระดับดี
และในอีก 5 เขตทีก่ ารประเมินมีระดับคะแนนมากกว่า 2 ระดับ ร้อยละ 70 ของครูมผี ลประเมินในระดับสูงสุด
และอีกร้อยละ 24 มีผลประเมินในระดับรองลงมา (Weisberg et al 2009) นอกจากนี้ ในมลรัฐเดนเวอร์ กว่า
ร้อยละ 90 ของโรงเรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่าไม่มคี รูทม่ี ผี ลประเมินในระดับคะแนนไม่ดี (Jerald 2009)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา เริม่ มีการปรับปรุงและออกแบบระบบการประเมินครูใหม่ ซึ่งให้ผล
ประเมินทีส่ อดคล้องกับผลการเรียนของนักเรียนมากขึน้ และแยกแยะประสิทธิภาพการสอนของครูได้ดขี น้ึ เช่น
ในCincinnati และ Vaughn สหสัมพันธ์ระหว่างผลประเมิน ความรูค้ วามสามารถและคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
นัก เรีย นโดยเฉลี่ย อยู่ท่รี ้อ ยละ 35 และ 37 ในวิช าการอ่ า น และร้อ ยละ 36 และ 26 ในวิช าคณิ ต ศาสตร์
(Heneman et al 2006) และการนาผลประเมินนี้มาพิจารณาเพื่อ ให้ผลตอบแทนก็จะสามารถจูงใจครูให้พฒ
ั นา
ทักษะการสอนและช่วยเพิม่ ผลการเรียนให้นักเรียนตามหลักการทีก่ ล่าวข้างต้น เนื่องด้วยปญั หาการประเมิน
ข้างต้นคล้ายกับกรณีไทย ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นว่าควรเรียนรูบ้ ทเรียนการออกแบบการประเมินดังกล่าว
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3) การออกแบบระบบประเมินตามความรูแ้ ละความสามารถ
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในการออกแบบระบบประเมินตามความรู้และความสามารถ มี
องค์ประกอบสาคัญอย่างน้อย 4 ประการทีพ่ จิ ารณาดังนี้
1 ตัวชี้วดั ความรูแ้ ละความสามารถ
ในขัน้ แรก การออกแบบต้องสารวจหามิตคิ วามรูแ้ ละความสามารถทีเ่ ชื่อมโยงกับการยกระดับผลการ
เรียนรู้ แล้วจึงสร้างตัวชีว้ ดั ขึน้ ประเมินความรูเ้ หล่านัน้ ของครู เพราะแม้ว่าองค์ประกอบอื่นในการประเมินจะมี
ประสิทธิภาพ แต่ถา้ สิง่ ทีป่ ระเมินไม่เกีย่ วข้องกับทักษะการสอนสาคัญในการยกระดับผลการเรียนแล้ว ครูกจ็ ะ
ไม่ได้สนใจพัฒนาทักษะดังกล่าว
เขตพืน้ การศึกษาและมลรัฐทีก่ ล่าวข้างต้นและอีกหลายประเทศ เช่น ชิลี เมืองควิเบกในแคนาดา และ
อังกฤษ สร้างตัวชีว้ ดั ในการประเมิน ผลงานครู โดยใช้กรอบแนวทางการสอนทีด่ ี (Framework for Teaching)
ของ Danielson ซึ่งแบ่ ง ความรู้แ ละความสามารถในการสอนออกเป็ น 4 มิติ ที่แยกแยะออกเป็ น 22
องค์ประกอบตามตารางที่ 3
ทัง้ นี้ ภายใต้ข ้อ จ ากัด ด้า นงบประมาณ เวลาและบุ คลากร อาจจะเป็ น การยากที่แ บบประเมิน จะ
ครอบคลุ ม ความรู้ความสามารถอย่า งหลากหลายมิติ พร้อมทัง้ ทาการประเมิน เชิงลึกในแต่ล ะมิติได้ การ
ออกแบบจึงจาเป็ นต้องสร้างสมดุลระหว่างความครอบคลุมและความลึกในการประเมิน และให้น้ าหนักการ
ประเมินระหว่างตัวชีว้ ดั ต่างๆควรมากน้อยตามความสาคัญ ซึง่ แต่ละการประเมินก็มกี ารออกแบบแตกต่างกันไป
จากการศึกษาเปรียบเทียบแบบประเมินต่างๆใน ปรากฏว่าแบบประเมิน NBPTS ให้น้ าหนักกับความรูใ้ น
เนื้อหาและวิธกี ารสอนมากและประเมินในเชิงลึก แต่ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการเรียนสอนในห้องเรียน ในทาง
ตรงกันข้าม แบบการประเมิน TAP จะครอบคลุมความรูแ้ ละความสามารถทุกมิติ โยเฉพาะการสอนในห้องเรียน
แต่การประเมินด้านเนื้อหาและวิธกี ารสอนมีความละเอียดน้อยกว่าแบบประเมิน NBPTS
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้มไิ ด้ศกึ ษาและสรุปว่ารูปแบบประเมินใดเหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
ความเหมาะสมของแบบประเมินนั น้ ขึน้ อยู่กบั ความสอดคล้องกับบริบทและกรอบแนวการสอนทีด่ ีของแต่ละ
ระบบการศึกษา
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ตารางที่ 3 ความรูแ้ ละความสามารถในกรอบแนวทางการสอนทีด่ ขี อง Danielson

มิ ติความรู้และความสามารถในการสอน

องค์ประกอบ

การวางแผนและเตรียมการสอน (Planning and ความรูใ้ นเนื้อหาวิชาทีส่ อนและทักษะการสอน, ความรู้
เกีย่ วกับนักเรียนทีส่ อน, การเลือกและออกแบบวิธกี าร
Preparation)
สอนที่ส อดคล้อ งกับ นักเรีย น, และการประเมิน การ
เรียนรูข้ องนักเรียน
การจั ด การห้ องเรี ยน (The
Classroom สร้ า งบรรยากาศความเป็ นมิ ต รและความรพต่ อ
ห้องเรียน, สร้างบรรยากาศการเรียนรู,้ บริหารจัดการ
Environment)
กระบวนการเรีย นรู้ใ นห้องเรีย น, ดูแ ลจัด การกับ
พฤติกรรมของนักเรีย นในห้องเรีย น และพื้นที่ใ น
ห้องเรียน
สือ สารเนื้ อ การเรีย นการสอนได้ อ ย่ า งชัด เจนและ
การสอน (Instruction)
ถูกต้อง, ทักษะการสอนโดยตัง้ คาถามและให้นักเรียน
อภิปราย, ทักษะการดึงดูดความสนใจนักเรียนเข้าสู่
การเรียนรู้, ปฏิสมั พันธ์และการให้คดิ เห็นกลับกับ
นักเรียน (feedback), การปรับการสอนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และนักเรียนในห้องเรียน
คว ามรั บ ผิ ด ชอ บใ นอ าชี พค รู ( Professional ทบทวนและประเมินการสอนของตนเอง, เก็บข้อมูล
ต่างๆอย่างถูกต้อง, ปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัวนักเรียน,
Responsibilities)
ช่วยเหลือโรงเรียนและเขตพืน้ ที,่ การพัฒนาและฝึกฝน
ในสายอาชีพ, การแสดงออกซึง่ ความเป็ นครูมอื อาชีพ
2 เกณฑ์การให้คะแนน (rubrics)
ในการประเมินแต่ละมิตหิ รือตัวชีว้ ดั เกณฑ์การให้คะแนนควรจะต้องมีระดับคะแนนอย่างน้อยมากกว่ า
2 ระดับขึน้ ไป เพื่อให้สามารถแยกแยะผลงานหรือทักษะของครูได้หลายระดับ และควรระบุถงึ พฤติกรรมการ
สอนหรือหลักฐานทีแ่ ตกต่างกันตามคะแนนในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพื่อให้มคี วามง่ายและเทีย่ งตรงมากขึน้
ในการให้คะแนน โดยระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ
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ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วดั ด้านทักษะการดึงดูดความสนใจนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ ในกรอบแนวทางการสอนทีด่ ขี อง
Danielson

ตัวชี้วดั

ระดับคะแนน

ไม่น่าพอใจ
พืน้ ฐาน
การจั ด กิ จกรรม ไม่เหมาะสมกับอายุ เหมาะสมและดึงดูด
การเรียนการสอน แ ล ะ ภู มิ ห ลั ง ข อ ง นั ก เรี ย นได้ เ พี ย ง
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ไ ม่ บางคน
ดึ ง ดู ด ความสนใจ
แบบฝึ กหัด
ของนักเรียน

การใช้สื่อการสอน ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จุดประสงค์การสอน
แ ล ะ ไ ม่ ดึ ง ดู ด
นักเรียน

มี สื่ อ ก า ร ส อ น
บางส่วนทีเ่ หมาะสม
กับ จุ ด ประสงค์ก าร
ส อ น แ ล ะ ดึ ง ดู ด
นักเรียน

ดี
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แ บ บ ฝึ ก หั ด ส่ ว น
ใหญ่ เ หมาะสมกับ
นักเรียนและกระตุ้น
นั ก เรี ย นให้ ส นใจ
เรียน

ดีมาก
นั ก เรี ย นทุ ก คนให้
ความสนใจใน
กิจ กรรม และริเ ริ่ม
ห รื อ ดั ด แ ป ล ง
กิ จ ก ร ร ม เ อ ง ซึ่ ง
เพิม่ พูนความเข้าใจ
ในเนื้อหา
ตรงตามจุดประสงค์ ตรงตามจุดประสงค์
การสอนและดึงดู ด การสอนและดึงดู ด
ความสนใจนักเรียน ความสนใจนักเรียน
ได้
ได้ รวมทัง้ นักเรียน
สนใจจะผลิต หรือ
ดัด แปลงการใช้ส่ือ
การสอน

3 วิธกี ารเก็บข้อมูลและหลักฐานในการประเมิน
ดังที่กล่า วถึงปญั หาของการประเมินข้างต้น การกาหนดให้มรี ะดับ คะแนนมากกว่ า 2 ระดับ นัน้ ไม่
ั หากระจุ ก ตัว ของผลการประเมิน ได้ เพื่อ ให้ก ารประเมิน ถู ก ต้ อ งและสามารถแยกแยะ
เพีย งพอต่ อ ป ญ
ประสิทธิภาพการสอนได้นัน้ วิธกี ารเก็บข้อมูลและหลักฐานนัน้ ควรจะต้องสะท้อนความรูแ้ ละความสามารถที่
ต้องการประเมินโดยยากต่อการตระเตรียมข้อมูลและหลักฐานให้ออกมาดูดแี ต่ขาดการปฏิบตั จิ ริงด้วย
Milanowski el at. (2011) แบ่งวิธกี ารเก็บข้อมูลและหลักฐานออกเป็ น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทาง
ทีใ่ ห้ครูแสดงทักษะการสอนเฉพาะมิตทิ ป่ี ระเมิน ตัวอย่างเช่น แบบประเมิน NBPTS ซึง่ ให้น้ าหนักกับตัวชี้วดั
ด้านความรูใ้ นวิชาทีส่ อนและวิธกี ารสอน จะประเมินครูโดยการให้ทาแบบทดสอบความรูใ้ นด้านวิชาทีส่ อนและ
วิธกี ารสอน และการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (teacher portfolio) เช่น วีดโี อการสอน บันทึกบรรยายการสอน
ซึง่ อธิบายถึงทักษะการสอนทีใ่ ช้ในวิดโี อ ตัวอย่างแบบฝึ กหัดและผลงานของนักเรียนพร้อมทัง้ การตรวจและให้
คาแนะนากับนักเรียนเพือ่ ปรับปรุง
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วิธขี า้ งต้นเหล่านี้จะสามารถวัดทักษะได้ตรงตามทีต่ อ้ งการประเมิน แต่ครูสามารถตระเตรียมหลักฐาน
ให้ออกมาดูดไี ด้โดยปราศจากการปฏิบตั จิ ริงในห้องเรียน ซึง่ ยากทีผ่ ปู้ ระเมินจะตรวจสอบได้ เช่น สร้างหลักฐาน
การตรวจและให้คาแนะนากับนักเรียนทัง้ ๆทีก่ ่อนหน้านัน้ ไม่ได้ให้คาแนะนา หรือกลับแก้ไขคาแนะนาให้ดูดขี น้ึ
เลือกวิดโี อทีก่ ารสอนดูมปี ระสิทธิภาพมากทัง้ ๆทีค่ ณ
ุ ภาพการสอนโดยทัวไปนั
่ น้ ค่อนข้างต่า
อีกแนวทางหนึ่ง คือ การประเมิน ความรูค้ วามสามารถตามสภาพจริง ซึง่ มักใช้วธิ กี ารเข้าสังเกตการ
สอนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า วิธนี ้ีทาให้การตระเตรียมหลักฐานหรือพฤติกรรมเป็ นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม การเข้า
สังเกตห้องเรียนนัน้ ถือว่าเป็ นการสุ่มตรวจ การสังเกตเพียงครัง้ เดียวไม่สามารถเป็ นตัวแทนได้ทงั ้ หมดและผู้
ประเมินอาจจะไม่สามารถวัดทักษะทีต่ อ้ งการประเมินได้ เพราะสถานการณ์ในห้องเรียนไม่เอือ้ อานวยต่อการใช้
ทักษะดังกล่าว ดังนัน้ การเข้าสังเกตการณ์จงึ จาเป็ นต้องใช้จานวนครัง้ ค่อนข้างมาก
ดังนัน้ การออกแบบจึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างวิธกี ารประเมิน 2 แนวทางนี้ เช่น ในการประเมิน TAP
ผูป้ ระเมินจะเข้าสังเกตการสอนในห้องเรียน 4-6 ครัง้ ต่อปี โดยมีอย่างน้อยครึง่ หนึ่งทีไ่ ม่แจ้งล่วงหน้าซึง่ ย่อมเป็ น
การประเมินตามสภาพจริง ส่วนการสังเกตทีแ่ จ้งล่วงหน้านัน้ ก็จะสามารถวัดทักษะทีไ่ ม่เห็นในการประเมินตาม
สภาพจริง
4 ผูป้ ระเมิน
อคติของผูป้ ระเมินและความไม่คงเส้นคงวาในการให้คะแนนระหว่างผูป้ ระเมินก็เป็ นอีกปญั หาหนึ่งที่
ต้องจัดการในการออกแบบระบบการประเมิน โดยอาจเป็ นได้ทงั ้ การเพิม่ จานวนผูป้ ระเมิน การกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนอย่างชัดเจนดังทีก่ ล่าวข้างต้น การฝึ กอบรมผูป้ ระเมิน และการสุ่มตรวจคุณภาพของผูป้ ระเมิน
เช่น Cincinnati TES และ TAP ผูป้ ระเมินใหม่ตอ้ งฝึ กหัดจนผลการประเมินสอดคล้องกับผูป้ ระเมินชานาญการ
ก่อน จึงจะสามารถทาการประเมินจริงได้ ในขณะที่ NBPTS จะสุ่มตรวจการประเมิน หากมีความผิดพลาดใน
การประเมิน ผูป้ ระเมินต้องได้รบั การฝึกอบรมใหม่หรือถูกไล่ออก
การเลือกใช้ผปู้ ระเมินภายนอก เช่น ผูป้ ระเมินจากหน่ วยงานกลาง ก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการลด
อคติ เพราะแม้ว่าผูป้ ระเมินภายใน เช่น ผูอ้ านวยการโรงเรียน จะทราบถึงสภาพแวดล้อมการทางานและติดตาม
การทางานของครูได้อย่างใกล้ชดิ กว่าผูป้ ระเมินภายนอก แต่ มกั มีอคติความเห็นอกเห็นใจหรืออคติด้ านพวก
พ้องต่อครูผถู้ ูกประเมิน ซึ่งไม่ตรงตามความเป็ นจริง ครูบางคนจึงได้รบั เลื่อนเงินเดือนหรือผลตอบแทน โดย
ปราศจากการเพิม่ คุณภาพการสอนอย่างแท้จริง การประเมินจึงอาจใช้ทงั ้ ผูป้ ระเมินภายนอกและภายใน
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4) ข้อจากัดในการประเมินความรูแ้ ละความสามารถ
อย่างไรก็ตาม การประเมินความรูแ้ ละความสามารถยังมีขอ้ จากัดบางประการดังนี้
1. ในการกาหนดตัวชีว้ ดั แต่ละฝา่ ยในระดับบการศึกษาอาจมีกรอบแนวทางการสอนแตกต่างกัน ซึง่ ยากต่อการ
หาข้อตกลงร่วมกัน การปะนีปะนอมกันก็อาจนาไปแบบประเมินทีค่ รอบคุลมหลายมิตมิ ากเกินไป
ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะยึดถือว่ากรอบแนวทางการสอนในการประเมินดีทส่ี ดุ ในทุกสถานการณ์ ซึง่ เป็ น
อุปสรรคต่อการพิจารณาเลือกใช้แนวทางทีเ่ หมาะสม โดยครูจะไม่พจิ ารณาถึงแนวทางการสอนอื่นทีไ่ ม่มใี นการ
ประเมิน หรือ มีน้ า หนั ก ค่ อ นข้า งน้ อ ย แม้ แ นวทางดัง กล่ า วจะมีค วามเชื่อ มโยงกับ ผลการเรีย น หรือ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในสถานการณ์ทเ่ี ผชิญ
ทีก่ ล่าวข้างต้นก็อาจเป็ นเหตุหนึ่งทีท่ าให้ความสอดคล้องหรือสหสัมพันธ์ระหว่างผลประเมินกับผลการเรียนของ
นักเรียนยังคงน้อยอยู่ แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบประเมินจนสหสัมพันธ์สงู ขึน้ กว่าเดิมแล้วก็ตาม
2. การประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอกทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมนัน้ ก็มอิ าจลดอคติในการให้คะแนนได้อย่างสมบูรณ์
เพราะผูป้ ระเมินไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในนัน้ ก็มไิ ด้ทางานภายใต้ระบบเงินเดือนทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างคุณภาพ
การประเมินกับผลตอบแทนโดยตรงอย่างบริษทั เอกชน 7 เช่น โครงการ The Performance Related Pay
(PRP) ในอังกฤษ จะให้เงินรางวัลเพิม่ เติมอีกสาหรับครูทม่ี เี งินเดือนถึงขัน้ สูงสุดแล้วและมีผลประเมินตามเกณฑ์
ซึง่ ประเมินโดยเจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลาง งานศึกษาพบว่ามีรอ้ ยละ 88 ของครูทเ่ี งินเดือนขัน้ สูงสุดสมัครเข้าโครงการ
และมีถงึ ร้อยละ 97 ของผูส้ มัครได้รบั รางวัล แต่ครูในโครงการกลับมิค่อยได้พฒ
ั นาการสอนให้ดขี น้ึ และไม่ได้
เพิม่ ผลการเรียนได้ดกี ว่าครูนอกโครงการ (Atkinson et al 2009)
3. การให้คะแนนจะมักจากัดเฉพาะรูปแบบอิงเกณฑ์และรายบุคคลเท่านัน้ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอน
ของครูรายบุคคลกับพฤติกรรมทีก่ าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน ข้อจากัดนี้อาจจะไม่ใช่ปญั หา หากเกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบอิงเกณฑ์และรายบุคคลไม่มจี ุดด้อยเลย แต่แท้จริงแล้วรูปแบบทัง้ สองมีขอ้ ด้อยกว่าการให้คะแนน
แบบอิงกลุ่มและรายกลุ่มบางประการ เช่ น การประเมินรายกลุ่มจะสนับสนุ นการทางานเป็ นทีมมากกว่า หรือ
การให้คะแนนครูแบบเรียงอันดับ เช่น กาหนดจานวนครูสงู สุดทีจ่ ะได้รบั ระดับคะแนนสูงสุด และรองสูงสุด ก็จะ
สามารถลดอคติความเห็นอกเห็นใจในการให้คะแนนได้ดกี ว่า เพราะภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว ผูป้ ระเมินจะต้อง
พิจารณาการให้คะแนนสูงสุดและรองสูงสุดอย่างถีถ่ ว้ นมากขึน้
7

ผูจ้ ดั การจะต้องทาการประเมินอย่างมีคุณภาพ เพราะการบริหารบุคลากรทีด่ จี ะส่งผลต่อกาไรของบริษทั และเงินเดือน
ของผูจ้ ดั การ
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5.2.2 การให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนของนักเรียน (performance-based pay)
1) หลักการและเหตุผล
ในทางตรงกันข้ามนัน้ การให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนนี้จะจูงใจครูให้ใส่ใจการเรียนของนักเรียน
และพัฒนาทักษะการสอน แต่ไม่จากัดวิธหี รือแนวทางการสอน โดยโรงเรียนและครูจะพยายามหาวิธกี ารสอนที่
ดีทส่ี ดุ เพือ่ เพิม่ สัมฤทธิผลของนักเรียนได้มากทีส่ ุด แนวทางนี้จงึ มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้รางวัลตามผล
การประเมินความรูแ้ ละความสามารถแนวทาง เพราะจะจัดสรรผลตอบแทนให้กบั ครูทม่ี ผี ลงานดีหรือยกระดับ
ผลการเรียนของนักเรียนได้จริงเท่านัน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ให้ผลตอบแทนกับครูทม่ี แี ละใช้ความรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลการเรียนมากทีส่ ุด อีกทัง้ แนวทางนี้ยงั หลีกเลีย่ งปญั หาอคติและการตระเตรียม
หลักฐานให้ออกมาดูดไี ด้ เพราะการสอบมาตรฐานจะดาเนินโดยหน่วยงานกลาง
ทัง้ นี้ มีคาวิจารณ์มากมายต่อการให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนของนักเรียน เช่น ทาให้ครูแข่งขันกัน
เกินไปจนทาลายการทางานเป็ นทีม หรือไม่เป็ นธรรมต่อครูทส่ี อนนักเรียนทีเ่ สียบเปรียบภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ
เป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ปญั หาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึน้ กับทุกรูปแบบของการให้ผลตอบแทนตามผลการ
เรียน และแก้ไขได้ดว้ ยการออกแบบ ดังทีก่ ล่าวจะอธิบายต่อไป
2) การออกแบบการให้ผลตอบแทนตามผลงาน (Design of Pay-For-Performance)
การให้ผลตอบแทนครูตามสัมฤทธิผลของนักเรียนมี 2 ขัน้ ตอนหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 1.) การ
เปลี่ยนผลคะแนนของนักเรียนให้เป็ นผลงานของครู และ 2.) การให้ผลตอบแทนกับครู การออกแบบใน 2
ขัน้ ตอนนี้จะมีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการสอนของครู ซึง่ จะส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาของ
นักเรียน ดังนัน้ หากขัน้ ตอนเหล่านี้ถูกออกแบบอย่างไม่เหมาะสม ครูอาจมีแรงจูงใจแล ะพฤติกรรมสอนที่
บิดเบือน และผลการเรียนของนักเรียนไม่เปลีย่ นแปลงไปในทางตามทีค่ าดหวัง
ภาพที่ 5 ขัน้ ตอนและองค์ประกอบทีต่ อ้ งพิจารณาในการออกแบบประเมิน
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1.) การเปลีย่ นผลคะแนนของนักเรียนให้เป็ นผลงานของครูม ี 3 องค์ประกอบหลักทีต่ อ้ งพิจารณา ได้แก่
1.1 รูปแบบผลการเรียนของนักเรียนทีใ่ ช้ประเมินผลงานของครู 1.2 หน่วยของการประเมิน และ1.3 หลักเกณฑ์
การคิดผลงานของครู โดยใช้คะแนนของนักเรียน
1.1 รูปแบบผลการเรียนของนักเรียน
รูปแบบผลการเรียนทีใ่ ช้ประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ระดับคะแนนของนักเรียน และคะแนน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักเรียนหรือพัฒนาการของนักเรียน
การประเมิน ผลงานของครูด้ว ยระดับ คะแนนของนักเรีย นมัก ถูกวิจ ารณ์ ว่ า ไม่ ส ามารถบ่ งบอกถึง
คุณภาพการสอนของครูได้และไม่เป็ นธรรมต่อครูบางคน เพราะระดับคะแนนของนักเรียนขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย
นอกเหนือไปจากคุณภาพการสอนของครู เช่น นักเรียนทีเ่ สียเปรียบด้านภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจมักมีแนวโน้มที่
จะมีผลคะแนนในระดับต่า หรือนักเรียนทีย่ งั อ่อนด้านความรูพ้ น้ื ฐานในระดับชัน้ ก่อนมักมีแนวโน้มทีจ่ ะมีระดับ
ผลคะแนนต่าด้วยในระดับชัน้ ปจั จุบนั ภายใต้การประเมินด้วยระดับคะแนน ครูทส่ี อนกลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน
หรือเสียเปรียบด้านภูมหิ ลังทางสังคมเศรษฐกิจ แม้จะจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียนได้ แต่ระดับผลคะแนนโดยรวมของนักเรียนอาจยังคงอยูใ่ นระดับต่า และครูกม็ ผี ลการประเมิน
ทีต่ ่าไปด้วย
ในขณะที่ การประเมินด้วยคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือพัฒนาการการเรียนของนักเรียนรุ่นเดียวกัน บ่งบอกถึง
คุณภาพการสอนของครูได้ดกี ว่าและเป็ นธรรมต่อครูมากกว่า เพราะการใช้คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะช่วยลดผลของ
ป จั จัย อื่น ลง เนื่ องจากป จั จัย อื่น จะเปลี่ย นแปลงไม่ ม ากในระยะสัน้ และแม้ง านวิจ ัย บางชิ้น ชี้ว่ า ป จั จัย อื่น
โดยเฉพาะภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยังส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนของนักเรียน แต่ปญั หานี้กส็ า
มารแก้ไขได้ดว้ ยการใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิตเิ พือ่ ควบคุมผลของปจั จัยอืน่ ได้
อย่างไรก็ตาม การประเมินด้วยคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ (value-added) ถูกวิจารณ์ว่าเสมือนยอมรับความไม่
เท่าเทียมในระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหว่างนักเรียนทีม่ ภี ูมหิ ลังทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน โรงเรียนและ
ครูอาจจะพึงพอใจกับคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักเรียน ทัง้ ๆทีร่ ะดับคะแนนของนักเรียนยังอยูใ่ นระดับต่า
นอกจากผลการเรียนแล้ว มาตรวัดในการประเมินก็ยงั สามารถเป็ นจานวนนักเรียนทีม่ รี ะดับคะแนน
หรือคะแนนทีเ่ พิม่ ตามเป้าหมายได้ดว้ ย ซึ่งจะมีขอ้ ดีทใ่ี ห้ความสาคัญกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน
ทุกคนมากกว่าผลการเรียนเฉลีย่
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1.2 หน่วยของการประเมิน
หน่วยการประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบรายบุคคล รายกลุ่ม และผสมผสาน
การประเมินแบบรายบุคคลนัน้ ให้ความสาคัญกับความสามารถและผลงานของครูแต่ละคน โดยผลงาน
ของครูแต่ละคนจะไม่ถูกกระทบจากผลงานของครู คนอื่น ซึ่งจะไม่ก่อปญั หาบิดเบือนแรงจูงใจทีค่ รูบางคนไม่
ปรับปรุงการสอนแต่กไ็ ด้รบั รางวัล ในขณะที่ ครูบางคนได้รบั รางวัลน้อยกว่าทีค่ วร ซึง่ ในทีส่ ดุ อาจทาให้ครูทกุ คน
ไม่มแี รงจูงใจในการพัฒนาการสอน
อย่างไรก็ตาม บางฝา่ ยมองว่าการประเมินรายบบุคคลนัน้ ไม่เหมาะสม เพราะการสอนเป็ นงานทีต่ อ้ ง
ร่วมมือกันทาระหว่างครู (collaborative work) แต่ในทางปฏิบตั ิ อาจเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะสามารถแยกแยะได้ว่า
พัฒนาการของนักเรียนเป็ นผลงานของครูคนใดหนึ่งเพียงรายเดียว (OECD 2009) ยิง่ ไปกว่านัน้ การประเมิน
แบบนี้ไม่สนับสนุ นการทางานเป็ นทีมภายในโรงเรียนและอาจทาให้เกิดการแข่งขันระหว่างครูมากเกินไป แต่
การประเมินรายบุคคลในประเทศอิสราเอลและอินเดียไม่พบหลักฐานความขัดแย้ง ซึ่งก็อาจเป็ นเพราะว่ า
โครงการยังมีระยะเวลาค่อนข้างสัน้ (Lavy 2009 และ Muralidharan and Sundararaman 2008)
ในทางตรงกันข้าม การประเมินแบบรายกลุ่มมักถูกวิจารณ์ว่าจะบิดเบือนแรงจูงใจของครูทก่ี ล่าวข้างต้น
ยกเว้นกรณีท่กี ลุ่มครูมขี นาดเล็ก ครูในกลุ่มจะสามารถกากับการทางานของครูแต่ละคนได้ง่า ยและผลงาน
รายบุคคลจะถูกกระทบจากผลงานของครูคนอืน่ ไม่มาก ปญั หาดังกล่าวจะบรรเทาลง
แต่การประเมินแบบรายกลุ่ม เช่น (ครูทกุ คนในระดับชัน้ หรือทัง้ โรงเรียน) จะส่งเสริมการทางานร่วมกัน
เป็ นทีมของครู โดยครูในโรงเรียนจะแลกเปลีย่ นข้อมูลของนักเรียนและช่วยกันดูแลนักเรียนทัง้ ในด้านวิชาการ
และพฤติกรรมทางสังคม จากงานศึกษาในมลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า (North Carolina) พบว่าการประเมินแบบราย
กลุ่มจูงใจครูเก่งให้ช่วยเหลือครูคนอื่นด้วย เพราะผลประเมินจะขึน้ อยู่กบั ผลงานของครูทุกคนในกลุ่ม และการ
ประเมินยังช่วยกระตุน้ ครูไม่เก่งให้พยายามพัฒนาทักษะการสอนและตัง้ ใจสอนเพิม่ ขึน้ เพราะผลงานของครูเก่ง
จะช่วยดึงผลประเมินของครูไม่เก่ง ครูไม่เก่งจึงมีโอกาสผ่านการประเมินและมีกาลังใจปรับปรุงการสอนมากขึน้
แตกต่างจากการประเมินผลงานรายบุคคลทีค่ รูเก่งไม่จาเป็ นต้องช่วยเหลือครูคนอื่น ก็สามารถมีผลประเมินทีด่ ี
ได้ และครูไม่เก่งบางคนไม่พฒ
ั นาการสอน เนื่องจากโอกาสผ่านการประเมินมีคอ่ นข้างน้อย
การออกแบบจึงอาจผสมผสานรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดว้ ย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสร้าง
แรงจูงใจรายบุคคลและการทางานร่วมกันเป็ นทีม เช่น กรณี รัฐเปอร์นัมบุโก (Pernambuco) ในประเทศบราซิล
ซึง่ มีโครงการให้รางวัลแก่ครูตามดัชนีคุณภาพการศึกษาทีเ่ รียกว่า “ดัชนีการพัฒนาการศึกษาพืน้ ฐาน” (Index
of Basic Education Development หรือ IDEB) ดัชนีดงั กล่าวคานวณจากคะแนนสอบเฉลีย่ ของนักเรียน
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และผลลัพธ์อน่ื ๆ คือ อัตราการเลื่อนชัน้ อัตราการซ้าชัน้ และอัตราการสาเร็จการศึกษา โดยมีเกณฑ์ของการให้
รางวัลคือ โรงเรียนต้องเพิม่ ดัชนี IDEB ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และมูลค่าของรางวัล
ขึน้ อยู่กบั อัตราความสาเร็จ ส่วนการจัดสรรรางวัลให้ครูแต่ละคนในโรงเรียนจะพิจารณาตามอัตราการเข้าสอน
และขาดสอนของครูแต่ละคน
1.3 หลักเกณฑ์วธิ กี ารคิดผลงานครู
การคิดผลงานครูม ี 2 วิธีหลัก ได้แก่ อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม วิธแี บบอิงเกณฑ์จะให้คะแนนผลงานครู
โดยเปรียบเทียบระดับคะแนนสอบหรือคะแนนสอบทีเ่ พิม่ ขึน้ กับเกณฑ์ทก่ี าหนดขึน้ เช่น กฎหมาย No Child
Left Behind (NCLB) ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้แต่ละมลรัฐกาหนดเกณฑ์คะแนนประสิทธิภาพ (proficient
score) หรือระดับคะแนนขัน้ ต่ าของนักเรียนควรสอบได้ และประเมินผลงานของโรงเรียนและครูด้วยจานวน
นักเรียนทีส่ อบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว ส่วนนักเรียนทีม่ รี ะดับคะแนนต่ากว่าเกณฑ์จะไม่ถกู นับเป็ นผลงาน
ให้กบั ครู
อีกตัวอย่างคือ ในมลรัฐฟลอริดา ระบบ the Special Teachers Are Rewarded (STAR) นัน้
ประเมินผลงานของครูด้วยคะแนนที่เพิม่ ขึ้น โดยกาหนดเกณฑ์คะแนนผลงานครูท่จี ะได้รบั ตามการเพิม่ ผล
คะแนนในระดับต่างๆ ตามตารางที่ 5 ซึง่ จะแบ่งคะแนนสอบออกเป็ น 6 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะบ่งบอกถึงระดับ
ความรูแ้ ละสามารถของนักเรียนแตกต่างกัน เช่น ถ้านักเรียนมีผลสอบอยู่ในช่วงคะแนน 3 ในปี 2006 จากเดิม
ทีอ่ ยูใ่ นช่วงคะแนน 2 ในปี 2005 ครูจะได้รบั 205 คะแนน เป็ นต้น
ตารางที่ 5 คะแนนผลงานของครูในการยกระดับผลการเรียนของระบบ the Special Teachers Are Rewarded (STAR)
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ส่วนวิธีแบบอิงกลุ่มจะให้คะแนนผลงานกับครู โดยเปรียบเทียบระดับคะแนนหรือคะแนนที่เพิม่ ขึ้น
ระหว่างนักเรียนหรือครูในกลุ่ม เช่น แบบจาลองคะแนนส่วนเพิม่ (Value-Added Model หรือ VAM) จะ
คานวณหาคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ อัน เป็ นผลมาจากการสอนของครู โดยควบคุมอิทธิพลของปจั จัยอื่นทีม่ ผี ลต่อการ
เรียน ด้วยการคิดคานวณคะแนนผลงานของครูจาก ผลต่างระหว่างคะแนนทีเ่ พิม่ ขึ้นจริงของนักเรียนและ
คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ของนักเรียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิมแต่สอนโดยครูคนอื่นๆ (Braun 2010) เช่น ในการ
คานวณผลงานของครู A ทีส่ อนนักเรียน ก. ให้สอบได้คะแนนเพิม่ ขึน้ 10 คะแนน แบบจาลอง VAM จะสร้าง
สถานการณ์จาลองทีน่ ักเรียน ก. เรียนกับครูคนอื่นและคานวณคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ถ้าคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยเฉลีย่ คานวณได้ 7 คะแนน ผลงานครู A จะเท่ากับ 10 – 7 = 3
อีกตัวอย่าง คือ การประเมินแบบ Pay-for-percentile ผลคะแนนของครูจะคิดจากอันดับหรือตาแหน่ ง
เปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนปี ปจั จุบนั ของนักเรียนในกลุ่ม ซึง่ จะบ่งบอกร้อยละของนักเรียนกลุ่มเดียวกันทีม่ ี
ผลการเรียนน้อยกว่านักเรียนคนดังกล่าว โดยนักเรียนจะถูกจัดกลุ่มตามผลคะแนนของปี ก่อนหน้า และภูมหิ ลัง
ทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้เคียงกัน (Neal 2011) เช่น ในการคิดคะแนนผลงานของครูในระดับชัน้ ม.4 นักเรียนทุกคน
ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือทัง้ ประเทศจะจัดกลุ่มตามคะแนนสอบในชัน้ ม. 3 และจะเรียงผลการสอบชัน้ ม. 4
ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม สมมติว่า นาย ก. มีผลคะแนนสอบ 30 คะแนนจาก 50 คะแนนในระดับชัน้ ม. 3 ในการ
คิดผลงานให้กบั ครู A นาย ก. จะถูกจัดรวมกลุ่มเข้ากับนักเรียนคนอื่นทีม่ ีผลสอบ 30 คะแนน ในชัน้ ม. 3 และ
ผลการสอบของนาย ก. อยู่ตาแหน่ งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 ของกลุ่มดังกล่าว ครู A ก็จะได้คะแนนผลงาน 90
คะแนนจากการสอนนาย ก. ผลงานของครู A จะเท่ากับค่าเฉลีย่ ของผลคะแนนดังกล่าวจากนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน ดังนัน้ ผลคะแนนของครูจงึ ขึน้ อยู่กบั ว่า ครูสามารถสอนให้นักเรียนมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนกลุ่ม
เดียวกันเป็ นจานวนกีค่ น โดยไม่สนใจระดับผลการเรียน
การออกแบบหลักเกณฑ์วธิ กี ารให้ผลงานครูควรจะต้องคานึงถึงปจั จัยซึง่ ผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรม
การสอนของครูอย่างน้อย 3 ประการทีว่ ธิ แี บบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป ดังต่อไป
1. การบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของสังคม
ในการออกแบบการคิดคะแนน ควรจะต้องสะท้อนถึงเป้าหมายในการเพิม่ สัมฤทธิผลทางการศึกษาของ
นักเรีย นให้ถึงระดับ ที่ส งั คมต้องการและลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษาด้ว ย รวมทัง้ จู งใจครูใ ห้ทาตาม
เป้าหมายดังกล่าว
วิธกี ารแบบอิงเกณฑ์จะจัดการกับประเด็นนี้โดยตรง โดยกาหนดเกณฑ์คะแนนให้สะท้อนถึงเป้าหมาย
ของสังคม เช่น จะให้คะแนนผลงานกับครูกต็ ่อเมื่อผลการเรียนของนัก เรียนผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่าเท่านัน้ หรือให้
น้าหนักคะแนนผลงานกับการยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มทีเ่ สียเปรียบด้านภูมหิ ลังทาง
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สังคมเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้า ในทางตรงกันข้าม วิธกี ารแบบอิง
กลุ่มไม่ได้คานึงถึงประเด็นนี้ เพราะคะแนนผลงานของครูจะขึน้ อยูก่ บั โดยเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน
ภายในกลุ่ม ในกรณีทค่ี ะแนนสอบเฉลีย่ ของระบบการศึกษาอยู่ในระดับต่ามาก แม้ครูจะยกระดับผลการเรียน
ของนักเรียนได้ไม่ถงึ ระดับทีส่ งั คมคาดหวังหรือแม้แต่ไม่ถงึ ระดับคะแนนขัน้ ต่าสาหรับการเลื่อ นชัน้ ครูกอ็ าจจะ
ได้รบั คะแนนผลงานในระดับดี เพราะผลงานของครูคนอืน่ ก็มรี ะดับต่ากว่า
อย่างไรก็ตาม การกาหนดเกณฑ์มกั ผิดพลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอในการจูงใจครูให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามเป้าหมาย เช่น การประเมินด้วยระดับคะแนนในกฎหมายกรณี NCLB ทีม่ เี ป้าหมายให้นักเรียน
ทุกคนได้รบั การศึกษาอย่า งมีคุณภาพเท่า เทียมกัน จึงวัดผลงานด้ว ยจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ประสิทธิภาพซึง่ สะท้อนถึงระดับทักษะของนักเรียนทีส่ งั คมต้องการ แต่ภายใต้หลักเกณฑ์น้ี ครูเน้นสอนเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มปานกลางที่มรี ะดับคะแนนต่ ากว่ าเกณฑ์ไม่มาก และละเลยนักเรี ยนกลุ่มเก่งที่มรี ะดับคะแนน
มากกว่าเกณฑ์อยู่แล้วและนักเรียนกลุ่มอ่อนทีอ่ ยู่ห่างจากเกณฑ์คะแนนขัน้ ต่ามาก (Neal and Schanzenbach
2010) เพราะภายใต้หลักเกณฑ์น้ีการสอนนักเรียนกลุ่มเก่งให้มคี ะแนนเพิม่ ขึน้ ไม่มคี ุณค่าและการสอนนักเรียน
กลุ่มอ่อนมีพฒ
ั นาการมากแต่ยงั ไม่ถงึ ระดับคะแนนประสิทธิภาพก็ถอื ว่าไร้คา่
หรือกรณีระบบ STAR ก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับการลดความเหลื่อมล้า โดยให้คะแนนผลงานกับการ
ยกระดับผลการเรียนของกลุ่มนักเรียนเก่งมากกว่า ตามภาพที่5 ในการยกระดับผลการเรียน 1 ช่วงคะแนน
คะแนนผลงานทีค่ รูได้รบั จะมากทีส่ ุด 215 คะแนนในกรณีทผ่ี ลการเรียนขึน้ จากช่วงคะแนนที่ 4 เป็ น 5 และ
คะแนนผลงานจะลดหลังลงตามระดั
่
บผลการเรียนเริม่ ต้นของนักเรียน
2. การคาดการณ์คะแนนผลงานของครู
ในการประเมินผลงาน ครูจะทุ่มเทการสอนเพื่อให้ได้คะแนนผลงานตามทีค่ าดหวัง แต่หากคะแนน
ผลงานนัน้ คาดการณ์ได้ยากและการได้รบั ผลงานต่ากว่าทีค่ าดหวังเมือ่ พิจารณาจากความทุม่ เทและผลการเรียน
ทีด่ ขี น้ึ ครูกอ็ าจจะหมดแรงจูงใจในการสอนได้
ทัง้ นี้ การคาดการณ์คะแนนผลงานในการวัดผลงานครูแบบอิงกลุ่มทาได้ยากกว่าแบบอิงเกณฑ์ เพราะ
ภายใต้การวัดผลงานแบบอิงเกณฑ์ ครูจะได้รบั ผลงานตามเงือ่ นไขที่กาหนดอย่างแน่ นอน ในทางตรงกันข้าม
ในแบบอิงกลุ่ม ผลงานของครูจะขึน้ อยูก่ บั ผลงานของครูคนอื่นภายในกลุ่มทีจ่ ะเปรียบเทียบด้วย แม้ครูยกระดับ
ผลการเรียนได้สูงแล้ว แต่อาจได้ผลงานต่ ากว่าทีค่ าดการณ์ เนื่องจากครูคนอื่นทาผลงานได้ดกี ว่า หากเป็ น
เช่นนี้ตดิ ต่อกันหลายครัง้ ก็จะลดทอนกาลังใจของครู
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3. ความท้าทายและความสอดคล้องกับบริบท
การวัดผลงานครูแบบอิงเกณฑ์จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเกณฑ์ทก่ี าหนดขึน้ จะต้องไม่ง่ายหรือยาก
เกินไป เพือ่ ท้าทายและกระตุน้ ให้ครูทมุ่ เทการสอนหรือพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดขี น้ึ และเกณฑ์ดงั กล่าวควร
ต้องปรับ เปลี่ยนตามพลวัต รของป จั จัย ที่ส่งผลต่ อความท้า ทายของเกณฑ์ด้ว ย เช่น เมื่อระบบการศึกษามี
นวัตกรรมการสอนทีด่ ขี น้ึ หรือข้อสอบปรับให้ง่ายขึน้ เกณฑ์การให้คะแนนเดิมจะง่ายขึน้ และความท้าทายก็จะ
ลดลง
อย่างไรก็ตาม การกาหนดและปรับ เกณฑ์ให้เหมาะสมและการรักษาเสถียรภาพความยากง่ายของ
ข้อสอบนัน้ ไม่เพียงแต่มคี วามยากในด้านเทคนิค แต่ยงั อาจจะได้รบั แรงกดดันจากกลุ่มทางการเมืองและสังคม
ซึง่ ทาให้เกณฑ์อาจง่ายหรือยากเกินไป โดยงานศึกษาของ Cronin el at (2007) แสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีแรง
กดดันทางการเมืองในการกาหนดเกณฑ์คะแนนประสิทธิภาพใน NCLB
ในทางตรงกันข้าม วิธกี ารให้คะแนนแบบอิงกลุ่มจะมีพลวัตรเปลีย่ นแปลงไปตามของระดับความรูแ้ ละ
ความสามารถของครูและความยากง่ายของข้อสอบ หากระดับความรู้ของครูในระบบการศึกษาเพิม่ ขึน้ หรือ
ข้อสอบถูกปรับ ให้ง่ายขึ้น แต่ผลงานของครูแต่ละคนยังอาจเท่าเดิม หรือไม่เปลี่ย นแปลงไปมาก เพราะเมื่อ
คานวณผลงานของครู จะต้องเปรีย บเทียบผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนกับนักเรียนคนอื่นในกลุ่ม ซึ่ง
ทัง้ หมดมีแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้
2.) การให้ผ ลตอบแทนครู ต้ อ งพิจ ารณาอย่ า งน้ อ ย 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลัก เกณฑ์ ก ารให้
ผลตอบแทนครู ขนาดของรางวัล และระยะเวลาการให้รางวัล
2.1 หลักเกณฑ์การให้ผลตอบแทนครู แบ่งออกเป็ น 2 วิธหี ลัก
วิธกี ารแรก การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงาน (performance standard) ภายใต้วธิ กี ารนี้ ครูจะได้รบั
ผลตอบแทนก็ต่อเมือ่ ทาผลงานถึงเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยการคิดผลงานอาจเป็ นแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มได้ เช่ น
โครงการ School-Wide Bonus Program ใน New York City ประเมินผลงานโรงเรียนด้วยดัชนีคุณภาพซึง่
ประกอบด้วยหลายตัวชีว้ ดั เช่น จานวนนักเรียนทีม่ คี ะแนนสอบทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราการเรียนจบ และอัตราการเข้า
เรียน เป็ นต้น โดยจะมีการกาหนดเป้าหมายอัตราการเพิม่ ดัชนีในแต่ละปี ซึง่ ถ้าเพิม่ ได้ตามเป้าหมาย โรงเรียน
จะได้ร บั เงิน รางวัล 3,000 ต่อคน แต่ถ้า เพิ่ม ไม่ได้ต ามเป้า หมายแต่ได้อย่า งน้ อยร้อยละ 75 ของเป้ าหมาย
โรงเรียนจะได้รบั เงินรางวัล 1,500 ต่อคน หรือโครงการ Teacher Advancement Programme (TAP) ใช้ VAM
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วัดผลงานครูซง่ึ จะอยู่ในรูปขนาดของส่วนต่ างจากคะแนนเฉลีย่ (หน่ วยเป็ น S.D.) โดยครูจะได้รบั คะแนน 1-5
ตามขนาดของส่วนต่าง และได้รบั ผลตอบแทนตามผลคะแนน (ดูตารางที่ 7) (Hudson 2010)
วิธกี ารทีส่ อง การให้รางวัลตามอันดับของผลงาน (rank-order tournament) ภายใต้วธิ กี ารนี้ ครูจะ
ได้รบั รางวัลก็ต่อเมื่อทาผลงานได้ตามอันดับขัน้ ต่าทีก่ าหนดขึน้ ไป จากการสารวจของผูศ้ กึ ษา ยังไม่พบการให้
รางวัลตามอันดับของผลงานที่คดิ คะแนนผลงานแบบอิงเกณฑ์ ส่วนตัวอย่างของแบบอิงกลุ่ม เช่น ประเทศ
อิสราเอลใช้ VAM วัดผลงานครูรายบุคคลทีม่ ตี ่อทัง้ ผลคะแนนสอบและอัตราการสอบผ่านของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูทม่ี สี ทิ ธิได้รบั รางวัลจะต้องมีผล VAM มากกว่า 0 หรือมีผลงานดีกว่าครูคนอื่นโดย
เฉลี่ย โดยผล VAM ทัง้ สองจะได้ถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มตามอันดับ ซึ่งครูจะได้รบั คะแนนผลงานและ
ผลตอบแทนตามอันดับดังตารางที่ 6 (Lavy 2009)
ตารางที่ 6 การให้รางวัลตามอันดับในประเทศอิสราเอล

อันดับผล
ประเมิ น
VAM
1

คะแนนผลงาน
ในการเพิ่ มคะแนน
สอบ
16

คะแนนผลงาน
ในการเพิ่ มอัตราการสอบ
ผ่าน
20

ผลคะแนน
รวม

รางวัล

30-36

7500

2

12

15

21-29

5750

3

8

10

10-20

3500

4

4

5

9

1750

โครงการในมลรัฐดัลลัส จะใช้ VAM ประเมินผลงานของโรงเรียนทีม่ ตี ่อผลการเรียน อัตราการเข้าเรียน
และอัตราการออกกลางคัน โดยร้อยละ 20 ของโรงเรียนทีม่ ผี ลงานทีส่ ดุ จะได้รบั ผลตอบแทน (Ladd 1999)
เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การวัดผลงานของครู การออกแบบในส่วนนี้กต็ อ้ งคานึงถึงเรื่องการคาดการณ์
และความท้าทายซึง่ จะส่งผลต่อแรงจูงใจของครู
การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานก็จุดเด่นและจุดด้อยเหมือนกับการวัดผลงานแบบอิงเกณฑ์ ทีค่ รูจะ
สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ง่าย และได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดอย่างแน่ นอนเมื่อมีผลงานตามเกณฑ์
การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานจะกระตุ้น ให้ครูทุ่มเทการสอนหรือพัฒนาคุณภาพการสอนให้ ดีข้นึ ก็ต่อเมื่อ
เกณฑ์ทก่ี าหนดขึน้ ท้าทายต่อความสามารถของครูและปรับเปลีย่ นตามนวัตกรรมการสอนหรือความยากง่าย
ของข้อสอบด้วย อย่างไรก็ตาม การกาหนดเกณฑ์และการรักษาเสถียรภาพของข้อสอบนี้กม็ คี วามยากในด้าน
เทคนิคและก็มกั ได้รบั แรงกดดันจากกลุ่มทางการเมืองและสังคม ซึ่งทาการปฏิรูปนัน้ ล้มเหลว เช่น โครงการ
The POINT ในแนชวิลล์ (Nashville) ซึง่ วัดผลงานครูดว้ ยแบบจาลองคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ (VAM) กาหนดเกณฑ์
การได้รบั รางวัลไว้คอ่ นข้างสูง โดยครูทจ่ี ะได้รบั รางวัลต้องมีผลประเมินเท่ากับผลประเมินในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 80,
90 และ 95 ของช่วงสองปี ก่อนเริม่ โครงการ ซึง่ ทาให้รอ้ ยละ 50 ของครูมโี อกาสเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ ทีจ่ ะได้
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รางวัล เมือ่ มีโอกาสค่อนข้างน้อย ครูส่วนใหญ่จงึ ไม่ปรับตัว และผลการเรียนของกลุ่มนักเรียนในโครงการจึงไม่
เพิม่ ขึน้ ดีกว่านอกโครงการ (Springer et al 2009) หรือในโครงการ School-Wide Bonus Program ทีก่ ล่าว
ข้างต้น มีถงึ ร้อยละ 91 ของโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รางวัล และมีถงึ ร้อยละ 89 ได้รางวัลสูงสุด แต่คะแนน
ของโรงเรีย นในโครงการไม่ได้เพิ่ม ขึ้น มากกว่ าโรงเรีย นที่ไม่เ ข้า โครงการ เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ย น แนว
ทางการออกข้อสอบซึง่ เชือ่ ว่าทาให้ขอ้ สอบง่ายขึน้
ขณะที่ ภายใต้การให้รางวัลตามอันดับ ครูจะคาดการณ์ผลงานได้ยากกว่า เพราะไม่ทราบแน่ ชดั ว่าต้อง
ทาผลงานขัน้ ต่ าระดับใด จึงจะได้รบั รางวัล ครูบางคนทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่และได้รบั ผลงานตามที่
คาดหวังไว้แล้ว แต่เมื่อจัดอันดับ ผลงานยังไม่ถงึ อันดับขัน้ ต่าทีก่ าหนดและไม่ได้รบั รางวัลตอบแทน หากเป็ น
เช่นนี้ตดิ ต่อกันหลายครัง้ ครูอาจหมดกาลังใจในการสอน8
แต่จากสภาพการณ์ ขา้ งต้น ครูจะแข่งขันกันทาผลงานโดยสอนให้นักเรียนมีสมั ฤทธิผลดีทส่ี ุด เพื่อให้
ผลงานของตนมีอนั ดับสูงทีส่ ุด ระดับผลงานขัน้ ต่าของครูทจ่ี ะได้รบั รางวัลจึงกาหนดจากภายในการแข่งขัน
ระหว่างครู (endogenous) และย่อมเป็ นผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ขอ้ จากัดด้านนวัตกรรมการสอน
ระดับความยากง่ายของข้อสอบและปจั จัยอื่นๆ นอกจากนี้ ระดับผลงานขัน้ ต่าทีจ่ ะได้รบั รางวัลก็จะปรับตัวไป
ตามพลวัตรของปจั จัยต่างๆโดยอัตโนมัตเิ องด้วย
ทัง้ นี้ เป็ นไปได้ว่า ครูใ นอันดับ ที่ได้ร บั รางวัลอาจมีระดับผลงานต่ า เช่น ภาพที่ 6 แสดงกราฟการ
กระจายตัวของผลงานครูเบ้ขวา ซึง่ บ่งบอกถึงคุณภาพครูโดยทัวไปค่
่ อนข้างต่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ จะเห็นได้
ว่ า แม้จ ะก าหนดให้ค รู ท่ีม ีส ิท ธิ ไ ด้ ร ับ รางวัล ต้ อ งมีอ ัน ดับ ค่ อ นข้า งสู ง ผลงานก็ย ัง อาจจะต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ย
ค่อนข้างมาก ในกรณีแบบนี้ อาจมองได้ว่าการให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานอาจเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม นี้
เป็ นการมองเพียงแค่ช่วงเวลาเดียว เมื่อเวลาผ่านไป ครูทไ่ี ม่ได้รบั รางวัลจะเห็นโอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัลและปรับ
พฤติกรรมการสอนเพื่อแข่งขัน เพราะระดับผลงานของครูทไ่ี ด้รบั รางวัลในอันดับสุดท้ายก็ไม่ได้สงู จนยากทีท่ า
ได้ หรือกล่าวได้ว่า การให้รางวัลตามอันดับจะกาหนดระดับผลงานขัน้ ต่าทีท่ า้ ทายกับความสามารถของครู
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อย่างไรก็ตาม จุดด้อยนี้อาจไม่เป็นจริงในทุกสถานการณ์ เช่น โครงการให้รางวัลกับครูในประเทศอิสราเอลข้างต้น ประมาณร้อยละ 70
คุน้ เคยกับเกณฑ์การให้รางวัลลักษณะนี้ และมีถงึ ร้อยละ 60 ทีเ่ ชือ่ ว่ามีโอกาสทีจ่ ะได้รางวัล และ 2 ใน 3 เชือ่ ว่าโครงการจะเพิม่ ผลการเรียน
ของนักเรียน
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ภาพที่ 6 กราฟการกระจายตัวของผลงานครูเบ้ขวา

จากการที่ร ะดับ ผลงานขัน้ ต่ า ก าหนดมาจากการแข่ง ขัน จึง เป็ น การยากที่ก ลุ่ ม ทางการเมือ งจะ
แทรกแซงกระบวนการการให้รางวัลทีจ่ ะทาให้ครูได้รบั รางวัลโดยมิจาเป็ นต้องปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่างใน
กรณีการให้รางวัลตามเกณฑ์9 Neal (2011) ได้ตงั ้ ข้องสังเกตุว่า แม้ผลการศึกษาที่ผ่านมาจะชี้ให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของการให้รางวัลตามอันดับ แต่การให้รางวัลตามอันดับยังไม่ได้ถูกนาไปปฏิบตั จิ ริงและยังมีการ
ทดลองใช้คอ่ นข้างน้อยเมื่อเทียบกับการให้รางวัลตามเกณฑ์ ส่วนหนึ่งคงเป็ นเพราะสหภาพครูซง่ึ มักเข้ามีส่วน
ร่วมกับกระบวนการกาหนดนโยบายการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้รางวัลมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้รางวัล
ตามเกณฑ์ผ ลงานมากกว่ า ตามอัน ดับ ของผลงาน เพราะสามารถเข้า มาควบคุ ม หรือต่ อ รองเพื่อ ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้รางวัลได้งา่ ยกว่า
ส่วนข้อวิจารณ์ ทว่ี ่าการให้รางวัลตามอันดับจะกระตุ้นการแข่งขันระหว่างครูในโรงเรียนสูงเกินไปและ
ทาลายการทางานร่วมกันระหว่างครู ก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้การประเมินรายโรงเรียนแทนรายบุคคล ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ขณะเดียวกันครูภายในโรงเรียนจะช่วยเหลือกันในการสอน
นอกจากนี้ประเด็นข้างต้นแล้ว การให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานและตามอันดับยังมีความยากง่ายในการ
บริหารจัดการแตกต่างกัน โดยการให้รางวัลตามเกณฑ์ผลงานจะมีตน้ ทุนด้านข้อมูลและการบริหารสูงกว่าการ
ให้รางวัลตามอันดับ เพราะจานวนครูทไ่ี ด้รบั รางวัลและมูลค่ารางวัลทัง้ หมดจะไม่คงทีใ่ นแต่ละปี ยิง่ ไปกว่านี้
หากเกณฑ์คะแนนทีก่ าหนดขึน้ ง่ายเกิน ครูจะได้รบั รางวัลเป็ นจานวนมากจนสร้างภาระทางการคลังได้
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Neal เชือ่ ว่าทางเดียวทีค่ รูจะโกงการให้รางวัลตามอันดับนี้ คือ ควบคุมการแข่งขันกันเพิม่ คุณภาพการสอนระหว่างครู โดยครูทงั ้ ระบบตก
ลงร่วมกันทีจ่ ะไม่ปรับปรุงคุณภาพการสอน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ยากมาก
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ปญั หาข้างต้นอาจแก้ไขด้วยการกาหนดงบประมาณรางวัลทัง้ หมดในแต่ละปีและจัดสรรรางวัลให้กบั ครู
ทีม่ ผี ลงานถึงเกณฑ์เป็ นสัดส่วนตามระดับผลงานของครูแต่ละคนหรือกลุ่ม แทนการกาหนดรางวัลทีใ่ ห้กบั ครูแต่
ละคน เช่น จากตารางที่ 7 ภายใต้โครงการ TAP จะกาหนดผลตอบแทนเป็ นอัตราส่วน (คอลัมภ์ 3) ในการคิด
มูลค่ารางวัลให้กบั ครู จึงต้องคานวณว่า 1 ส่วนคิดเป็ นมูลค่าเงินเท่าใด โดย 1 ส่วนจะขึน้ กับ จานวนครูในแต่ละ
ระดับคะแนนและงบประมาณทัง้ หมดตามสูตรด้านล่าง
สูตรคานวณ

ตารางที่ 7 การให้รางวัลในโครงการ TAP

(1)

น้อยกว่า - 2 S.D.
ระหว่าง -2 ถึง -1 S.D.
ระหว่าง -1 ถึง 1 S.D.
ระหว่าง 1 ถึง 2 S.D.
มากกว่า 2 S.D.

คะแนน อัตราผลตอบแทนใน
(2)
แต่ละระดับคะแนน
(หน่วย:ส่วน)
(3)
1
2
3
4
5

จานวนครู
ในแต่ละระดับ
คะแนน
(4)

0
0
0
1
1
2
6
1
10
1
จานวนอัตราส่วนทัง้ หมด = 18
(7)
งบประมาณทัง้ หมด = 4500
(8)
อัตราผลตอบแทนหนึ่งส่วน (8)/(7) = 250
(9)

(3)*(4)

(5)
0
0
2
6
10

ผลตอบแทน
ของครูตาม
คะแนน
(3) * (9)
(6)
0
0
250
1500
2500

แม้วธิ กี ารให้ผลตอบแทนลักษณะนี้จะไม่กอ่ ให้ปญั หาการใช้จ่ายงบประมาณเกินตัว แต่จะทาให้มลู ค่า
ของรางวัลเปลีย่ นแปลงไปตามจานวนครูทไ่ี ด้รบั รางวัล โดยยิง่ มีครูได้รบั รางวัลเป็ นจานวนมาก มูลค่าก็ยงิ่ จะ
ลดลงซึง่ อาจต่ากว่าทีค่ รูคาดหวังไว้และลดแรงจูงใจของครูลงในทีส่ ดุ หรือในอีกทางหนึ่ง อาจกล่าวได้วา่ การ
แก้ไขนี้อาจไม่สนับสนุนครูให้รว่ มมือกันหรือทาให้ครูตอ้ งแข่งขันกันทางอ้อม เพราะการช่วยครูคนอืน่ อาจลด
ผลตอบแทนของตัวเอง
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ส่วนการให้รางวัลตามอันดับจะมีต้นทุนด้านข้อมูลและการบริหารงบประมาณต่ากว่า เพราะผูบ้ ริหาร
นโยบายจะทราบจานวนครูทจ่ี ะได้รบั รางวัลและงบประมาณทีใ่ ช้ทงั ้ หมดชัดเจนกว่า
2.2 มูลค่าของรางวัลและจานวนรางวัล
จากการสารวจของ OECD (2009) ยังไม่พบงานศึกษาใดกล่าวถึงหลักการในการกาหนดมูลค่าของเงิน
รางวัลทีเ่ หมาะสมอย่างเป็ นรูปธรรม แต่โดยหลักการกว้างๆแล้ว เมื่อเทียบกับเงินเดือนซึง่ ขึน้ กับประสบการณ์
และวุฒกิ ารศึกษา มูลค่าของรางวัลต้องมีสดั ส่วนไม่น้อย จึงจะจูงใจครูให้ปรับปรุงคุณภาพการสอนตามการ
ประเมินผลงาน
อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณทีจ่ ากัด การกาหนดมูลค่าของรางวัลให้สงู ย่อมมีผลให้จานวนรางวัล
น้อยลงไป ซึง่ ในกรณีทค่ี รูทราบถึงความสามารถของครูคนอืน่ ๆและประเมินว่าตนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั รางวัลน้อย
ก็จะไม่มแี รงจูงใจ ในทางตรงกันข้าม การกาหนดให้มรี างวัล เป็ นจานวนมากเกินไป ก็จะไม่มปี ระสิทธิภาพ
เช่นกัน ไม่เพียงแต่เพราะมูลค่ารางวัลจะต่ าลงเท่านัน้ แต่โอกาสทีค่ รูจะได้รบั รางวัลก็มากขึน้ ด้วยแม้ว่าไม่ได้
ปรับคุณภาพการสอนคล้ายกับการได้รบั เงินเดือนปกติ ดังนัน้ จึงต้องหาสมดุลระหว่างมูลค่าและจานวนรางวัล
ทัง้ นี้ จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่ามูลค่ารางวัลมักกาหนดไว้ต่าเกินไปทีจ่ ะจูงใจครู โดยเฉพาะในบาง
กรณีทก่ี ลุ่มครูเข้ามีส่วนร่วม เช่น มลรัฐเท็กซัสได้รเิ ริม่ โครงการ The Governor Educator Excellence Grant
(GEEG) ซึง่ ให้งบประมาณช่วยเหลือผลตอบแทนครูกบั โรงเรียน 99 แห่งทีม่ ผี ลงานดีและมีนกั เรียนทีเ่ สียเปรียบ
ภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจเป็ นจานวนมาก โครงการนัน้ ระบุแนวทางปฏิบตั ใิ นการกาหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล
เท่านัน้ ซึ่งรวมถึงมูลค่าของรางวัลที่ควรกาหนดระหว่าง 3,000 – 10,000 ดอลลาร์ แต่โรงเรียนได้รบั มอบ
อานาจการตัด สินใจ โดยให้ครูเข้า มีส่วนร่วมอย่า งใกล้ชดิ ปรากฏว่า โรงเรียนมักกาหนดรางวัล ให้ม ีมูลค่า
ค่อนข้างต่ าแต่มจี านวนมาก โดยส่วนใหญ่มลู ค่ารางวัลสูงสุดน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์ และครูส่วนใหญ่ได้รบั
รางวัลประมาณ 1,000 – 3,000 ดอลลาร์ ซึง่ เป็ นสาเหตุให้งบประมาณนี้ลม้ เหลวในการเพิม่ ผลการเรียนของ
นักเรียนและคุณภาพการสอนของครู (Taylor and Springer 2009)
อย่างไรก็ตาม การปฏิรปู ผลตอบแทนในช่วงหลังก็ตระหนักถึงปญั หาดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่า สัดส่วน
ของเงินรางวัลต่อเงินเดือนก็มแี นวโน้มสูงขึน้ ตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 มูลค่าของรางวัลของโครงการปฏิรปู ผลตอบแทน

โครงการปฏิรปู ผลตอบแทนในสหรัฐ
School Incentive Program (Dallas,
Texas)
Merit Pay Program (State of Michigan)
Teacher Advancement Program
Achievement Challenge Pilot Project
(Little Rock, Arkansas)
Governor Educator Excellence Grant
Program
(State of Texas)
Professional Compensation System
for
Teachers (Denver, Colorado)
ASPIRE Program (Houston, Texas)
POINT Experiment (Nashville,
Tennessee)
Texas Educator Excellence Grant
Program
(State of Texas)
Team Incentive Project (Round Rock,
Texas)
School-Wide Performance Bonus
Program
(New York City, New York)
โครงการปฏิรปู ผลตอบแทนในประเทศอืน่
School Performance Program (Israel)
International Christelijk Steuenfonds
Incentive Program (Buso and Teso,
Kenya)
Salario al Merito (Bolivia)
Teacher-Incentive Experiment (Israel)
Carrera Magisterial (Mexico)
Sistema Nacional de Evaluacion de

ช่วงเวลา

มูลค่าต่าสุด

มูลค่าสูงสุด

สัดส่วนต่อเงินเดือน

1992-1995

450

1,000

10-22

1996-1997
1999-ปจั จุบนั
2005-2007

1,000
2,500
350

5,000
12,000
7,600

12.5 - 62.5
45-216
8-174

2005-2008

75

15,000

1.3-270

2005-ปจั จุบนั

400

2,500

7.2-45

2005-ปจั จุบนั
2006-2009

250
5,000

8,600
15,000

4.5-154.8
90-270

2007-ปจั จุบนั

20

20,460

0.4-365

2008-ปจั จุบนั

6,000

6,000

108

2008-ปจั จุบนั

1,400

3,600

25.2-64.8

1996-1997
1998-1999

1,000
26

2,500
51

30-75
21-43

1998-1999
2001-ปจั จุบนั
1993-ปจั จุบนั
1996-ปจั จุบนั

300
1,750

333
15,000

439

439

66
10-40
27-224
4.7-7.2
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Desempeno de los Establecimientos
Educacionales (Chile)
Performance Threshold and Upper
Pay Scale System (England)
Incentivo Colectivo a Escuelas
(Bolivia)
Randomized Evaluation Project
(Andhra
Pradesh, India)

1999-ปจั จุบนั

2,000

2,000

9

2001-ปจั จุบนั

281

281

5-19

2006-ปจั จุบนั

2.25

450

33-50

2.3 ระยะเวลาการให้รางวัล
การให้รางวัลตามผลงานทีว่ ดั จากผลการเรียนควรจะเป็ น รายปี เพราะรางวัลทีไ่ ด้รบั ในแต่ละปี ถอื ว่า
ผลตอบแทนของการยกระดับผลการเรียนในปี ดงั กล่าว แตกต่างจากการให้รางวัลตามทักษะการสอนทีอ่ าจจะมี
ระยะเวลานานกว่าได้ เพราะทักษะการสอนมีเสถียรภาพยาวนานกว่า
อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลตามผลงานมิควรมีระยะเวลานานเกินหรือถาวรซึง่ จะมีลกั ษณะเหมือ นกับ
เงิน เดือนปกติและอาจจะบิดเบือนแรงจูงใจของครูในการสอนได้ เช่น เมื่อได้ร บั เลื่อนขัน้ ตาแหน่ งจากการ
ประเมินทักษะและได้เงินประจาตาแหน่ งทุกเดือนตลอดช่วงการเป็ นครู ครูอาจจะไม่แรงจูงใจทุ่มเทการสอน
นักเรียนต่อ เพราะผลตอบแทนไม่ขน้ึ อยูก่ บั ผลงานของครูอกี ต่อไป
3) ข้อวิจารณ์และข้อถกเถียง
อย่างไรก็ตาม การให้ผลตอบแทนตามผลการเรียนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ยงั มีขอ้ จากัดดังนี้
1. ในการประเมิน ด้ว ยผลการเรีย นนี้ ครูจ ะทราบแต่ เ พีย งผลประเมิน เท่ า นั น้ แต่ ไ ม่ ท ราบถึง สาเหตุ ห รือ
จุดบกพร่อง อีกทัง้ การประเมินยังไม่มแี นวทางสาหรับการปรับปรุงการพัฒนาทักษะการสอนทีจ่ ะช่วยเพิม่ ผล
ประเมินให้กบั ครูได้ ครูทท่ี ุ่มเทการสอนอย่างเต็มทีแ่ ล้วแต่ มผี ลประเมินต่าอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความไม่พอใจ
และต่อต้านจนต้องล้มเลิกนโยบายดังทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทศวรรษ 1960 และ1970 (Murnane and Cohen 1986)
ปญั หาข้างต้นน่ าจะทวีข้นึ ไปอีกในการประเมินด้วยแบบจาลองคะแนนส่วนพิม่ (VAM) ซึ่งยังมีปญั หาด้าน
เทคนิค จึงทาให้ผลการประเมินมักไม่มเี สถียรภาพ โดยครูทม่ี ผี ลประเมินดีมากในปี ก่อนกลับมีผลประเมินทีแ่ ย่
ในอีกปี (McCaffrey, Sass and Lockwood 2008 and Corcoran 2010)
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2. ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนยังค่อนข้างจากัด การสอบมาตรฐานซึง่ เป็ น
วิธีหลักในการวัดสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนจานวนมาก มักถูกวิจารณ์ ว่ า ไม่สามารถวัดความรู้
บางอย่างได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การวิจารณ์ หรือด้านศิลปะและกีฬา ดังนัน้ การให้ผลตอบแทนตามผลการ
สอบมาตรฐานจึงจูงใจให้ครูเน้นสอนเฉพาะเนื้อหาและวิชาทีค่ าดว่าจะออกข้อสอบ (teaching to the test) ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นการจากัดการเรียนของนักเรียน
5.2.3 การให้ผลตอบแทน โดยพิ จารณาทัง้ ความรู้และความสามารถและผลการเรียนของนักเรียน
จากทีก่ ล่าวข้างต้น การปฏิรปู ผลตอบแทนครูทงั ้ 2 แนวทางต่างมีขอ้ ดีและข้อเสีย ทางเลือกหนึ่งจึงอาจ
ผสมผสานทัง้ 2 แนวทางเข้าด้วยกันเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในแต่การประเมินตามทีก่ ล่าวข้างต้น เช่น ผล
การสอบมาตรฐานอาจไม่สามารถวัดการเรียนรูบ้ างด้านของนักเรียน ทีเ่ กิดจากการใช้ทกั ษะบางอย่างของครู
ในขณะทีก่ ารวัดความรูแ้ ละสามารถอาจไม่ครอบคลุมถึงการสอนบางแนวทางซึง่ มีประสิทธิภาพในการยกระดับ
การสอนของนักเรียน
วิธที ม่ี กั ใช้กนั ในกรณีมหี ลายตัวชีว้ ดั คือ การหาค่าเฉลีย่ อย่างไรก็ตาม การประเมินสองรูปแบบนี้วดั
สิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยการประเมินหนึ่งวัดทีค่ วามสอดคล้องของทักษะและพฤติกรรมของครูกบั กรอบการสอนทีด่ ี
ในแบบประเมิน อีกการประเมินวัดทีส่ มั ฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนอันเป็ นผลลัพธ์ของการสอนของครู
ผลการประเมินจึงไม่ควรนารวมเป็ นตัวชีว้ ดั เดียว
การใช้แนวทางทัง้ 2 ร่วมกันจึงควรเป็ นลักษณะคู่ขนานอย่างการให้รางวัลแบบ TAP ซึง่ จะประเมินครู
ทัง้ ด้านความรูแ้ ละความสามารถ ซึง่ ใช้กรอบแนวทางการสอนทีด่ ดั แปลงจากกรอบของ Danielson และด้านผล
การเรียนซึง่ ใช้วธิ แี บบจาลองคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ (VAM) โดยงบประมาณสาหรับการจ่ายผลตอบแทนจะถูกแบ่ง
ออก 2 ส่ ว นตามประเภทการประเมิน ส่ว นแรกส าหรับ การจ่ า ยผลตอบแทนตา มผลประเมิน ความรู้แ ละ
ความสามารถคิดเป็ นร้อยละ 50 ของงบประมาณ ส่วนทีส่ องสาหรับการจ่ายผลตอบแทนตามผลประเมิน VAM
แบบรายบุคคลและรายกลุ่มคิดเป็ นอีกร้อยละ 5010
นอกจากนี้ การประเมิน แบบคู่ข นานนี้ก็อาจจะใช้สาหรับการเลื่อนตาแหน่ ง ได้ย กตัว อย่า ง ของการใช้การ
ประเมิน VAM ร่วมกับการประเมินความรูแ้ ละความสามารถตามตารางที่ 9 ด้านล่างนี้
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ในกรณีวชิ าที่มกี ารสอบมาตรฐาน ผลประเมิน VAM จะแบ่งย่อยไปอีก ร้อยละ 30 สาหรับการประเมินรายบุคคล และอีกร้อยละ 20
สาหรับการประเมินรายกลุ่ม ส่วนกรณีในวิชาทีไ่ ม่มกี ารสอบมาตรฐาน จะใช้ผลการประเมิน VAM รายกลุ่มทัง้ ร้อยละ 50
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ตารางที่ 9 ตัวอย่างการใช้การประเมินความรูค้ วามสามารถและผลการสอบมาตรฐานในการเลือ่ นตาแหน่ง

ระดับ
ครูผ้ชู ่วย
ครู

การประเมินความรูค้ วามสามารถ*
มีคะแนนระดับพืน้ ฐานในทุกมิตคิ วามรู้
มีคะแนนระดับดีในทุกมิตคิ วามรู้

ครูชานาญ
การ

มีคะแนนระดับดีมาก 1 ใน 2 ของจานวน
มิตคิ วามรูค้ วามสามารถ และมีคะแนนไม่
ต่ากว่าระดับดีในมิตอิ น่ื

การประเมินด้านการยกระดับผลการเรียน
มีผลประเมินไม่ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20
ติดต่อกัน 3 ปี
มีผลประเมินไม่ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20
ติดต่อกัน 3 ปี

มีคะแนนอย่างน้อยระดับดีในทุกมิตคิ วามรู้

มีผลประเมินไม่ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50
ติดต่อกัน 2 ปี
ครูเชี่ยวชาญ มีคะแนนระดับดีมาก 3 ใน 4ของมิตคิ วามรู้ มีผลประเมินไม่ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50
ความสามารถ
ติดต่อกัน 2 ปี
*ระดับคะแนนแบ่งเป็ น ไม่น่าพอใจ พืน้ ฐาน ดี และดีมาก
ดัดแปลงจาก Milanoski el at. (2011)

จะเห็นได้ว่าการเลื่อนตาแหน่งเป็ นครูชานาญการมี 2 เกณฑ์ การมีทางเลือกนี้เป็ นความพยายามสร้าง
สมดุลระหว่างการประเมินทัง้ 2 โดยทางเลือกที่ 1 นัน้ ให้ครูทส่ี อนได้ดี แต่ผลประเมิน VAM อาจไม่มเี สถียรภาพ
ขณะทีท่ างเลือกที่ 2 นัน้ ให้รางวัลกับครูทส่ี อนได้ดแี ม้ว่าจะไม่ได้ดาเนินการสอนตามกรอบแนวทางการสอนของ
หน่วยงานรัฐ
6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิ รปู ผลตอบแทนในประเทศไทย
จากการทบทวนปญั หาของระบบประเมินในการเลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะ ผูศ้ กึ ษาเห็นว่ามีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขระบบประเมินทัง้ สองดังนี้
1. ให้เชื่อมโยงกับ ความรู้ความสามารถในการสอนและผลการสอบมาตรฐานมากขึน้ เพื่อให้การ
เลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะเป็ นไปตามคุณภาพการสอนของครู ซึง่ จูงใจครูให้ทุ่มเทและพัฒนา
ทักษะการสอนในการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน
2. ลดตัวชีว้ ดั อืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการสอนและการพิจารณาหลักฐานเชิงเอกสาร เพราะ
เป็ นวิธที ก่ี อ่ ภาระให้กบั ครูและให้ผลประเมินทีไ่ ม่น่าเชือ่ ถือ
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จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆในการออกแบบประเมิน ผูศ้ กึ ษาขอเสนอแนวทางเบื้องต้นสาหรับการ
ปรับปรุงดังนี้
1. ใช้แนวทางการประเมินและการให้ผลตอบแทนแบบคูข่ นานอย่าง TAP โดยแบ่งงบประมาณออกเป็ น 2
ส่วนอย่างละร้อยละ 50 ส่วนแรก การให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินความรูแ้ ละความสามารถ
และส่วนทีส่ อง การให้ผลตอบแทนตามผลการสอบมาตรฐาน ซึง่ อาจแบ่งออกเป็ นแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่มอย่างละร้อยละ 25 สาหรับครูในสาขาวิชาทีม่ กี ารสอบมาตรฐาน เพือ่ ขจัดความคลาดเคลื่อนใน
แต่การประเมิน
2. ในการประเมินความรูแ้ ละความสามารถ
- กาหนดตัวชี้วดั ในการประเมิน โดยอาจใช้กรอบการสอนทีด่ ขี อง Danielson เป็ นแนวทาง
เบือ้ งต้น
ทัง้ นี้ ควรให้ทกุ ฝา่ ย โดยเฉพาะครู เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชีว้ ดั และน้ าหนักของแต่ละ
ตัวชี้วดั เพื่อสร้างฉันทามติ แต่ต้องมีกรอบบางอย่างขึน้ ก่อน เช่น จานวนตัวชี้วดั เพื่อมิให้
ตัวชีว้ ดั ในการประเมินนัน้ กว้างเกินไปจนมิสามารถประเมินเชิงลึกได้
- กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนมี 4 หรือ 5 ระดับคะแนนพร้อมระบุแยกแยะจุดแตกต่ างของ
พฤติกรรมการสอนในแต่ละระดับคะแนนอย่างชัดเจน
- เก็บข้อมูลและหลักฐาน โดยใช้การเข้าสังเกตุการณ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็ นวิธหี ลัก อาจจะ
ประเมิน 4-6 ครัง้ และอาจเสริมด้วยวิธอี ่นื เพื่อวัดความรูแ้ ละความสามารถในมิตทิ อ่ี าจจะยัง
ไม่ได้ประเมินในการเข้าสังเกตุการณ์ เช่น การพิจารณาวีดโี อการบันทึก แผนการสอน หรือ
การทดสอบความรูใ้ นด้านเนื้อหาและวิธกี ารสอนของครู
- เพิม่ คุณภาพการประเมินด้วยการอบรมผูป้ ระเมินและการใช้ผปู้ ระเมินภายนอกเป็ นหลัก โดย
ผูอ้ านวยการอาจมีบทบาทเพียงให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานด้านสภาพแวดล้อมการทางานเท่านัน้
- ตรวจสอบคุณภาพการประเมินในการแยกแยะประสิทธิภาพการสอนของครู โดยการพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างผลประเมินนี้และผลการเรียนของนักเรียน การกระจายตัวของผล
ประเมิน และการสุม่ ตรวจ ซึง่ หากการประเมินมีความผิดพลาดหรือแทบจะไม่สอดคล้องกับผล
การเรียน ย่อมมีบทลงโทษต่อผูป้ ระเมิน
- กาหนดวิธกี ารให้รางวัลเป็ นแบบเกณฑ์ โดยอาจยึดเป็ นลักษณะการเลื่อนวิทยฐานะและเงิน
วิท ยฐานะ ครูจ ะได้เ ลื่อ นตาแหน่ ง เมื่อ มีผลประเมิน ถึง เกณฑ์ แต่ เ พื่อ ควบคุ ม การใช้จ่ า ย
งบประมาณ ให้กาหนดเงินวิทยฐานะเป็ นอัตราของฐานผลตอบแทนตามตาแหน่ ง โดยฐาน
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ผลตอบแทนจะคานวณจากจานวนครูในตาแหน่ งวิทยฐานะและงบประมาณทีต่ งั ้ ขึน้ (ตารางที่
10 และสูตรด้านล่าง)
ตารางที่ 10 เงินวิทยฐานะในแต่ละตาแหน่งทีก่ าหนดเป็นตัวเงินใน พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และตัวอย่างการกาหนดเงินวิทยฐานะเป็นอัตราของฐานผลตอบแทน

ตาแหน่ งวิ ทยฐานะ
ครูเชีย่ วชาญพิเศษ
ครูเชีย่ วชาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

อัตรา (บาท/
อัตราของฐาน
เดือน)
ผลตอบแทน
15,600
9900
5600
3500

2.5 เท่า
2 เท่า
1.5 เท่า
1 เท่า

สูตรคานวณ ฐานผลตอบแทน

- อาจจะกาหนดเกณฑ์เพิม่ เติมด้วยว่าครูทจ่ี ะได้รบั ตาแหน่ งเชีย่ วชาญและเชีย่ วชาญพิเศษต้อง
มีผลประเมินในการยกระดับผลการเรียนอยู่ในกลุ่ม อันดับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ติดต่อกัน 2 ปี
ขึน้ ไป (ตามตารางที่ 9)
- ให้ม ีก ารประเมิน คงสภาพวิท ยฐานะใหม่ ทุ ก 5 ปี เพื่อ จู ง ใจครูป รับ ปรุ ง ทัก ษะการสอน
ตลอดเวลา
3. ในการประเมินตามผลการสอบมาตรฐาน
3.1 ขัน้ ตอนการแปลงคะแนน
- แม้ผศู้ กึ ษาเห็นว่าการใช้แบบจาลองคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ VAM จะเหมาะสมกับการนามาใช้กบั การให้
ผลตอบแทนกว่าวิธอี ่นื ในแง่ทแ่ี บบจาลองนี้จะคิดคานวณหาผลการสอบของนักเรียนทีเ่ กิดจาก
การสอนของครูแต่ละคนและโรงเรียน (contribution) โดยลดอิทธิพลจากปจั จัยอื่น และมีความเป็ น
ธรรมต่อครูทส่ี อนนักเรียนทีเ่ สียเปรียบด้านภูมหิ ลังทางสังคมเศรษฐกิจ แต่จากผลการศึกษาที่
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ผ่านมา ผลของแบบจาลอง VAM ยังไม่ค่อยมีเ สถียรภาพ ยิง่ ไปกว่า นัน้ ครูจะไม่เ ห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างคะแนนผลงานทีจ่ ะได้รบั และผลการเรียนของนักเรียนและคาดการณ์ผลคะแนน
ได้ยาก ซึง่ จะลดทอนแรงจูงใจของครู และยังค่อนข้างยากในการออกแบบให้มเี กณฑ์เป้าหมายของ
สังคม ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงขอเสนอแนวทางวิธกี ารคิดผลงานทางเลือกซึ่งคานึงถึงทุกประเด็นในการ
ออกแบบ (ตารางที่ 11) ดังต่อไปนี้
แนวทางวิธกี ารคิดผลงาน
- ใช้จ านวนนักเรีย นที่ม ีผลการเรีย นตามเกณฑ์เ ป็ นมาตรวัด ในการกาหนดเกณฑ์คะแนนจะใช้
วิธกี ารทัง้ แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ ดังนี้
- กาหนดเกณฑ์แบบอิงกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือทางสถิติคานวณหาคะแนนเฉลี่ยในปี ปจั จุบนั ของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึง่ กลุ่มของนักเรียนจะจาแนกโดยปจั จัยทีจ่ ะมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียน
เช่น ภูม ิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ สัม ฤทธิผลทางการศึกษาในปี ก่อนหน้ า และขนาดโรงเรีย น
(จานวนนักเรียนในโรงเรียน)
ดังนัน้ เกณฑ์จะแตกต่างกันไปสาหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยนักเรียนกลุ่มอ่อนและเสียเปรียบด้าน
ภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจต่า ก็จะมีเกณฑ์ต่ากว่ากลุ่มนักเรียนเก่งทีไ่ ด้เปรียบทางสังคมและเศรษฐกิจ
- ใช้สดั ส่วน (ร้อยละ) ของนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนถึงระดับคะแนนเฉลีย่ ดังกล่าวเป็ นคะแนน เช่น มี
ร้อยละ 60 ของนักเรียนถึงเกณฑ์ดงั กล่าว โรงเรียนก็จะได้รบั คะแนนผลงาน 60 คะแนน ถ้ากลุ่มครู
สอนนักเรียน 100 คน การสอนให้นักเรียน 1 คนถึงเกณฑ์ดงั กล่าวก็จะมีค่าอยู่ท่ี 1 คะแนน แต่ถา้
โรงเรียนมีนกั เรียน 200 คน การสอนให้นกั เรียน 1 คนถึงเกณฑ์ดงั กล่าวก็จะมีคา่ อยูท่ ่ี 0.5 คะแนน
- กาหนดเกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการและคิดคะแนนเพิม่ เติมให้กบั ครูท่สี อนนักเรียนให้เข้าใกล้
เกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการ โดยพิจารณาว่าคะแนนจริงของนักเรียนลดช่องว่างระหว่างคะแนน
เฉลี่ยในปี ปจั จุบนั และคะแนนทีส่ งั คมต้องการเป็ นอัตราร้อยละเท่าไหร่ และนาอัตราดังกล่าวคูณ
กับคะแนนผลงานในการสอนนักเรียน 1 คนให้มคี ะแนนถึงเกณฑ์เฉลีย่ ของกลุ่ม
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการคิดคะแนนผลงานของครูในการยกระดับผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนทีม่ ขี นาดนักเรียน 100 คน
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เช่น จากภาพที่ 7 กาหนดเกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการที่ 70 คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย ถ้า
นักเรียนคนหนึ่งมีผลการเรียน 60 คะแนน ผ่านคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มที่ 50 คะแนน จะเห็นว่า มี
ช่องว่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ และคะแนนทีส่ งั คมต้องการอยู่ท่ี 20 คะแนน และคะแนนนักเรียนจริง
ลดช่องว่างดังกล่าวลงร้อยละ 50 ดังนัน้ ในกรณีทโ่ี รงเรียนมีขนาด 100 คน ครูจะได้รบั ผลงาน 1
คะแนนจากการทีน่ กั เรียนผ่านมีคะแนนเฉลีย่ และได้รบั คะแนนเพิม่ อีก 1 * 0.5 = 0.5 จากการทา
ให้นกั เรียนเข้าถึงเกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการมากขึน้ แต่ในกรณีทโ่ี รงเรียนมีขนาด 200 คน
ผลงานเพิม่ เติมจะเป็ น 0.5*0.5 = 0.25 คะแนน
ในกรณีนกั เรียนกลุ่มเก่งทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าระดับคะแนนทีส่ งั คมต้องการ
แล้ว ก็ให้พจิ ารณาส่วนต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ และคะแนนเต็ม (100) แทน
- นอกจากเกณฑ์สงั คมทีต่ อ้ งการแล้ว กาหนดเกณฑ์คะแนนขันต
้ ่าทีน่ กั เรียนไม่ควรมีผลการเรียนต่า
กว่า ไม่ว่าจะเป็ นนักเรียนกลุ่มใด เช่น คะแนนจุดตัดสาหรับการเลื่อนชัน้ ถ้านักเรียนมีผลการเรียน
ต่าคะแนนจุดต่า ก็จะต้องซ้าชัน้ เพราะมีความรูไ้ ม่เพียงพอต่การเรียนในระดับชัน้ ต่อไป โดยคิด
ผลงานเป็ นคะแนนติดลบ เช่น ถ้ามีจานวนนักเรียนทีต่ อ้ งซ้าชัน้ ร้อยละ 5 ครูกจ็ ะมีคะแนนติดลบ 5
คะแนน เป็ นต้น
- อาจเพิม่ น้าหนักกับการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน 2 กลุ่ม ทีม่ ภี มู หิ ลังทางเศรษฐกิจ
เสียเปรียบและมีสมั ฤทธิผลทาการศึกษาต่ามากทีส่ ดุ โดยหากลดช่องว่างคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่ม
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และเกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการได้ตงั ้ แต่มรี อ้ ยละ 20-50 ก็ให้คดิ คะแนนผลงานเพิม่ อีกร้อยละ
50 และหากลดช่องว่างได้มากกว่าร้อยละ 50 ขึน้ ไป ก็ให้คดิ คะแนนผลงานเพิม่ อีกเท่าตัวหนึ่ง
เช่น คะแนนจริงของนักเรียนลดช่องว่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มและเกณฑ์คะแนนของสังคม
ได้รอ้ ยละ 30 ในกรณีทโ่ี รงเรียนมีขนาด 100 คน ครูจะได้รบั คะแนนเพิม่ 1 * 0.3 = 0.3 จากการ
ลดช่องว่างคะแนนเฉลีย่ และคะแนนเป้าหมาย และจะได้คะแนนเพิม่ อีก 0.3 * 0.5 = 0.15 จากการ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสียเปรียบและมีสมั ฤทธิผลทาการศึกษาต่ามากทีส่ ดุ รวมกันเป็ น 0.45
คะแนน
ตารางที่ 11 แสดงการออกแบบในการคิดผลงานครูตามประเด็นต่างๆ

ประเด็น
ในการพิ จารณาออกแบบ
1 ความเป็ นธรรมระหว่างครู
2 เป้าหมายของสังคม

วิ ธีการคิ ดผลงานที่ เสนอ
ปรับเกณฑ์คะแนนของนักเรียนตามลักษณะภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ
ั ยอืน่ ที่
สัมฤทธิผลทางการศึกษาก่อนหน้า ขนาดโรงเรียน และปจจั
ส่งผลต่อผลการเรียนแต่นอกเหนือการควบคุมของครู

2.1 การมีระดับผลคะแนนตามที่
สังคมต้องการ

กาหนดเกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการ และให้ผลงานเพิม่ เติมกับครูท่ี
ยกระดับผลการเรียนให้เข้าใกล้คะแนนเป้าหมาย

2.2 การลดความเหลื่อมล้า

ให้ผลงานเพิม่ เติมกับครูทย่ี กระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่
เสียเปรียบด้านภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ และมีระดับสัมฤทธิผลก่อนหน้า
ต่า
เกณฑ์คะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีพลวัตรปรับตัวตามนวตก
รรมการสอนและความยากง่ายของข้อสอบ

3 ความท้าทาย
และความสอดคล้องกับบริบท
4 การคาดการณ์คะแนนผลงาน

5 ความร่วมมือกันและการแข่งขัน

กาหนดเกณฑ์การได้คะแนนต่างๆทีค่ อ่ นข้างแน่ชดั ซึง่ เห็นความ
เชือ่ มโยงระหว่างการยกระดับผลการเรียนกับผลงานคะแนน
(ครูสามารถใช้เกณฑ์คะแนนทีส่ งั คมต้องการและเกณฑ์องิ กลุ่มในปี
ก่อนหน้าตัง้ เป้าหมายในการทางานและคาดการณ์ผลคะแนนได้)
ให้ผลตอบแทนทัง้ แบบบุคคลและกลุ่ม

3.2 การให้รางวัลก็ผสมผสานควรจะเป็ นเป็ นรายปี เพือ่ จูงใจครูให้ทมุ่ เทการทางานทุกปี และต้อง
กาหนดทัง้ แบบเกณฑ์และอันดับ เพือ่ มีทงั ้ การคาดการณ์ได้และการแข่งขันกัน
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- แบบเกณฑ์ ให้กลุ่มครูทม่ี จี านวนนักเรียนร้อยละ 50 ขึน้ ไปได้รบั รางวัล และมีผลคะแนนมากกว่า
ค่าเฉลีย่ ขึน้ ไป
- แบบอันดับ จัดอันดับผลงานของครูทม่ี สี ทิ ธิได้รบั รางวัลออกเป็ น 4 กลุ่ม ซึง่ ครูจะได้รบั รางวัลตาม
สัดส่วนในตารางด้านล่าง11
ตารางที่ 12 แสดงอัตราผลตอบแทนตามอันดับของผลงาน

อันดับ
เปอร์เซ็นไทล์ 80 ขึน้ ไป
เปอร์เซ็นไทล์ 60-80
เปอร์เซ็นไทล์ 35-60
เปอร์เซ็นไทล์ต่ากว่า 35

อัตราของฐาน
ผลตอบแทน
2.5 เท่า
2 เท่า
1.5 เท่า
1 เท่า

จากวิธกี ารให้รางวัลข้างต้น จะสามารถควบคุมงบประมาณทีต่ งั ้ ขึน้ มาได้ ถึงแม้มลู ค่าของรางวัลแต่ละ
อันดับอาจจะไม่แน่นอน เพราะนอกจากงบประมาณทัง้ หมดแล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั จานวนกลุ่มครูทไ่ี ด้รบั
รางวัลด้วย โดยหากมีครูทผ่ี า่ นเกณฑ์เป็ นจานวนมาก มูลค่าของรางวัลก็จะลดต่าลง อย่างไรก็ตาม
รางวัลอันดับแรกและอันดับสองน่าจะมีมลู ค่าค่อนข้างสูง หรืออาจจะใช้วธิ กี ารปรับเกณฑ์การให้รางวัล
ให้ยากขึน้ ในปี ต่อไป
ทัง้ นี้ ตัวเลขต่างๆข้างต้นเป็ นตัวเลขทีผ่ ศู้ กึ ษาใช้การคาดคะเนส่วนตัวเพียงอย่างเดียว มิได้เกิดจากการศึกษา
จึงอาจปรับเปลีย่ นได้ตามแต่เหมาะสม

11

กรณีทใ่ี ช้แบบจาลองคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ VAM การให้รางวัลอาจเป็นดังนี้ แบบเกณฑ์ ให้กลุ่มครูทม่ี ผี ลงานตัง้ แต่ 0 S.D. ขึน้ ไปได้รบั
รางวัล และแบบอันดับ จัดอันดับผลงานของครูทม่ี สี ทิ ธิได้รบั รางวัลออกเป็น 4 กลุ่ม
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