ปฏิรปู การศึกษา เรียนรู้จากผูป้ ระสบความสาเร็จ : ฮ่องกง
ฮ่องกง ดินแดนแห่งตะวันออกพบ
ตะวันตก (East meets West)
แผ่นดินเกาะทีห่ ลอมรวมเอาปรัชญา
ตะวันออกกับปรัชญาตะวันตกเข้า
ด้วยกันอย่างผสานผสมกลมกลืน
จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ PISA ครัง้ ล่าสุด
พบว่า คุณภาพการศึกษาของ
แผ่นดินแห่งนี้ มีคุณภาพสูงอยูใ่ น
ระดับต้นๆ ของโลก ดังนี้
ทักษะการอ่านภาษาจีนอยูอ่ นั ดับ
ที่ 4 คณิตศาสตร์อยูอ่ นั ดับที่ 3 และ
วิทยาศาสตร์อยูอ่ นั ดับที่ 3 จาก
จานวน 65 ประเทศทัวโลก
่
จึงเป็ น
ตัวอย่างของประเทศทีจ่ ดั การศึกษา
ประสบผลสาเร็จ ประชาชนมีทกั ษะ
ทีจ่ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ป็ นทัว่
โลกต้องจับตามอง
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ คนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยทักษะภาษาทีจ่ ะก้าวเข้ามามีบทบาท ทัง้ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกในศัตวรรษที่ 21 ถึง 5 ทักษะ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการค้าขายธุรกิจแนวใหม่
ฮ่องกงภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีม่ รี ะบบการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2
ระบบ คือ เป็ นคอมมิวนิสต์และเป็ นเสรีประชาธิปไตยเศรษฐกิจทุนนิยม ทีป่ ระชาชนเข้าใจสถานะของตนเอง
ตระหนักในสถานะทางการเมืองของตนเองทีต่ รงกัน รัฐบาลทีบ่ ริหารฮ่องกงได้มเี ป้ าหมายทีช่ ดั เจนทีจ่ ะต้อง
เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการปฏิรปู การศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้มที กั ษะในอนาคตในศตวรรษที่
21 สร้างประชาชนให้มคี วามเป็ นสากล มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงวิเคราะห์วพิ ากย์วจิ ารณ์ มี
ความสามารถในการสื่อสารในภาษาทีส่ าคัญของโลกคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีการสื่อสาร
การค้าธุรกิจทีใ่ ช้เครือ่ งมือ ICT (Communication) และทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื (Collaboration) เพื่อ

เตรียมเกาะฮ่องกงให้เป็ นประเทศทีเ่ ปิ ดเสรีทางการค้า เป็ นศูนย์กลางทางการเงิน เป็ นศูนย์กลางทางการ
เดินทาง และเป็ นศูนย์กลางการนัดพบ
ปี ค.ศ.2000 เป็ นปี ทฮ่ี ่องกงมีนโยบายเรื่องการปฏิรปู การศึกษาทีช่ ดั เจน ถือเป็ นปี ทเ่ี ริม่ ต้นของการ
ปฏิรปู การศึกษายุคใหม่ ทีไ่ ด้กาหนดเป็ นจุดสตาร์ตของการปฏิรปู การศึกษา รัฐบาลได้ประกาศการปฏิรปู
การศึกษาให้เป็ นวาระแห่งชาติคอื "East Meets West Rich & Stimulating Environment" ทีป่ ระชาชนมี
ความตระหนักร่วมกัน ครู ผูบ้ ริหารการศึกษา ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทุกคนได้รบั รูถ้ งึ สภาพความจาเป็ นของ
ประเทศทีจ่ ะต้องเปลีย่ แปลง (Reform) ให้ทนั กระแสโลก เป็ นการเตรียมประชาชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 โดยเตรียมความป็ นสากล ความเป็ นนาชาติ การสื่อสารผ่านสื่อสารสารสนเทศเทคโนโลยี การค้าขาย
เป็ นศูนย์กลางการเงินและการค้าโลก โดยการหลอมรวมเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
เข้าด้วยกันอย่างผสานผสมกลมกลืน สร้างความทันสมัย ความร่ารวย ความมังคั
่ งให้
่ แก่ประเทศ และให้ทนั
การเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกทีท่ ุกคนเข้าใจตรงกัน
ฮ่องกงใช้เวลาทาการปฏิรูปการศึกษาอยู่ 12 ปี โดยเริม่ เมือ่ ปี ค.ศ.2000 การปฏิรปู การศึกษาประสบ
ผลสาเร็จอย่างน่ าชื่นชม ฮ่องกงกล้าทีจ่ ะยกเลิกระบบการศึกษาแบบดัง้ เดิมของอังกฤษแทบทัง้ หมด สร้าง
ความเป็ นนานาชาติทเ่ี ชื่อมโยงสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ เทคโนโลยีทม่ี คี วามก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม ได้ทุก
ระบบ ให้ยกเลิกการสอบแบบ o-Level และ A-Level มาเป็ นการสอบระดับชาติเพียง 1 ครัง้ ขยาย
การศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็ น 12 ปี ขยายเวลาเรียนจบในระดับปริญญาตรีจาก 3 ปี เป็ น 4 ปี รัฐบาล
ฮ่องกงยกเครือ่ งทาการปฏิรปู การศึกษาอยู่ 4 เรือ่ ง คือ 1)ระบบของหลักสูตร 2)ระบบกระบวนการเรียนรู้ 3)
ระบบทางการศึกษา และอื่นๆ
หลักสูตรใหม่ทางการศึกษาของฮ่องกงมีแก่นปรัชญาทางการศึกษาของ "ขงจื้อ" ซึง่ ตัวแทนของ
วัฒนธรรมตะวันออกทีม่ คี วามลุ่มลึกมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ คี ุณค่า ผสมผสานกับปรัชญาของนักปราชญ์ตะวันตก
คือ "อาริ สโตเติ ล" ทีม่ วี ธิ กี ารแสวงหาความรู้ การค้นพบ ผ่านการตัง้ คาถามเชิงวิเคราะห์ ซึง่ เป็ นศาสตร์
ของทางตะวันตก
การปะทะกันของทัง้ สองวัฒนธรรมดังกล่าว นาไปสู่ "สิ่ งที่ดีกว่าเพื่อชาวฮ่องกง" จนนามาสู่
ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาของฮ่องกง ที่เด็กของฮ่องกงทุกคนจะได้รบั การพัฒนาแบบรอบ
ด้านและได้รบั การศึกษาตลอดชีวิต (Whole Person Development & Life-long Learning) ตาม
ความสามารถ ตามความสนใจ และตามค่านิ ยมที่หลากหลาย สังคมของฮ่องกงมีส่วนช่วยเพิ่ ม
ศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สูงขึ้นและทาให้ฮ่องกงเป็ นเมืองนานาชาติ ยิ่งขึ้น
รัฐบาลของฮ่องกง จัดให้เด็กทุกคนได้รบั ประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สอนให้
นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเรียน (Learn How to Learn) ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนเห็นคุณค่า ทัศนคติ ค่านิยม
ทักษะทีส่ าคัญทีจ่ าเป็ น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง

โครงสร้างของหลักสูตรของฮ่องกง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีอยู่ 3 กลุ่มวิชา คือ 1)กลุ่มวิ ชาแกน (Core
subjects) มี 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาจีน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลปศาสตร์ (Liberal
Studies) 2)กลุ่มวิ ชาลือก ให้นกั เรียนเลือกเรียน 2-3 วิชา จากวิชาเลือกทีจ่ ดั ไว้ให้ 20 วิชาเลือก บวกกับ
วิชาทีป่ ระยุกต์อ่นื ๆ และ 3)กลุ่มวิ ชาประสบการณ์ ชีวิตอื่นๆ ได้แก่ 1)ศีลธรรมและหน้าทีพ่ ลเมือง (Moral
& Civic Education) 2)การบริการชุมชน (Community Service) 3)การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetic
Development) 4)พลศึกษา (Physical Development) 5)ประสบการณ์วชิ าชีพต่างๆ (Career-related
experiences)
ระดับอนุบาล ชัน้ ปี ท่ี 1-3 เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านภาษา คณิตศาสตร์เบือ้ งต้น ตัวเองกับสังคม
วิทยาศาสตร์กบั เทคโนโลยี ศิลปศึกษา พลศึกษา การออกกาลังกายและสุขภาพ
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-มัธยมศึกษาตอนต้น เรียน 4 วิชาหลัก แต่ค่อยๆ เพิม่ มากขึน้ ตามพัฒนาการ
ของเด็ก ในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมและมนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา ส่วน
ใหญ่จะเรียนรูค้ รึง่ วัน วิชาศิลปศาสตร์จะพาเด็กออกนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ 5 ด้าน ได้แก่
คุณธรรมและความเป็ นพลเมือง พัฒนาการด้านสติปัญญา การบริการชุมชน พัฒนาการด้านค่านิยม
สมรรถภาพด้านร่างกาย และทักษะประสบการณ์ดา้ นอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเข้มใน 4 วิชาหลัก ถึง 45-50% เรียนวิชาเลือกอีก 2-3 รายวิชาทีต่ นเอง
สนใจและถนัด คิดเป็ น 20-30% เรียนประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่านโครงงานผ่านกิจกรรม และผ่านสาระ
ประสบการณ์ 5 ด้าน 10-15%
หลักสูตรในระดับโรงเรียน เน้นเป้ าหมายการเรียนรู้ 7 ประการ คือ ความรับผิดชอบ อัตลักษณ์ของ
ชาติ การอ่าน ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการเรียนรูก้ ารใส่ใจความรูใ้ หม่ และการดูแลสุขภาพของตนเอง
การปฏิรปู ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ฮ่องกงใช้ส่อื เทคโนโลยีในการสอนและในการจัดกิจกรรมการียนสูง เด็กเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย การ
เรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง การบอกความรูใ้ ห้แก่นกั เรียนแบบสมัยศตวรรษที่ 1920 หายไป การเรียนรูผ้ ่านโครงงาน ผ่านการได้ฝึกลงมือปฏิบตั จิ ริง การเรียนรูผ้ ่านบรรยากาศสิง่ แวดล้อม
ทางสังคมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วกดดันให้เกิดแรงกระตือรือร้นสูงขึน้ สร้างลักษณะนิสยั ใฝ่ รใู้ ฝ่
เรียนให้แก่คนในสังคมสูง
การปฏิรปู ระบบการวัดและประเมินผล (Assessment alignment) ยกเลิกการสอบ o-level, A-Level
โดยใช้การประเมินระดับประเทศครัง้ สาคัญเพียงครัง้ เดียวในระดับเกรด 12 ระดับผลการเรียน จะประกาศ
ผลการเรียนเป็ นระดับ คือ ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 และระดับ 5 บวก 1 ดาว (เฉพาะกลุ่มคะแนนสูง
ระดับประเทศ) และระดับ 5 บวก 2 ดาว (เป็ นกลุ่มทีม่ คี ะแนนดีสุดยอด) นอกจากนี้ นักเรียนแต่ละคนจะต้อง
ทาอัตชีวติ ประวัตกิ ารเรียน (Profile) ทีม่ ผี ลการเรียน ประสบการณ์ทเ่ี คยเข้าร่วม รางวัลทีเ่ คยได้รบั
ความสาเร็จนอกห้องเรียน ความมุง่ มัน่ ความสนใจ การเรียนรูใ้ นอนาคต และอื่นๆ เพื่อนาเสนอ
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะเรียนต่อ โดยทางมหาวิทยาลัยหรือในสายวิชาชีพเฉพาะทาง จะดูจากผลการเรียนใน 5

ระดับ รวมกับการดูอตั ชีวประวัตกิ ารเรียนจาก Profile
การปฏิ รปู การวัดประเมิ นผลการศึกษา ทาให้ การศึกษาของฮ่องกงมีความหมายมากขึ้น มี
คุณภาพเพิ่ มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเรียนไปมากมาย เพราะวิ ธีการวัดผลประเมิ นผล
การเรียนจะเป็ นปัจจัยที่กาหนดวิ ธีการเรียนได้ด้วย
เสียดายทีน่ กั ปฏิรปู การศึกษาไทยไม่เคยได้หยิบยกเรือ่ งการวัดผลประเมินผลการศึกษาของไทยทีม่ ี
ปั ญหามาตลอดนี้ขน้ึ มาปฏิรปู เลย ทัง้ ๆ ทีร่ ะบบการวัดประเมินผลการศึกษาของไทยล้มเหลวมากทีส่ ุด ทัง้ ๆ
ทีก่ ารปฏิรปู การศึกษาไทยตัง้ แต่ปี 2521-ปั จจุบนั มีการปฏิรปู มาแล้วหลายครัง้ แต่ระบบการวัดประเมินผล
ไม่ได้รบั การปฏิรปู เลย ปั ญหาทีพ่ บในระบบการวัดผลประเมินผลของการศึกษาไทย เช่น เด็กสอบตกแต่กย็ งั
ได้เลื่อนชัน้ การใช้ขอ้ สอบแบบเลือกตอบ ก ข ค ง (Multiple Choice) ทีค่ รูบางคนไม่ได้ตรวจข้อสอบจริงแต่
สามารถยกเมฆให้ผลการสอบได้ โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือหัวหน้าหมวดวิชาไม่ทราบ เด็กสามารถลอก
ข้อสอบเพื่อนได้งา่ ย การสอบตกสะสมทีเ่ ด็กชัน้ ตัวประโยค ม.3, ม.6 ต้องมารอขอสอบซ่อมในวันทีจ่ ะมา
ขอรับใบประกาศนียบัตร เป็ นระบบการวัดผลประเมินผลทีม่ ปี ั ญหามาตลอด การวัดผลทีท่ าลายระบบการ
เรียนตลอดภาคเรียน
รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศนโยบายปฏิรปู การศึกษาทีช่ ดั เจน ทาให้คนฮ่องกงเห็นเป้ าหมายของหมาย
การปฏิรปู การศึกษาร่วมกันทัง้ ประเทศ ปี ค.ศ.2000 ฮ่องกงได้นาร่องการปฏิรปู หลักสูตร ป.1-ม.3 ได้
นาเสนอภาพใหม่ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ปี 2005 และได้นาร่องทดลองใช้
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2009 ทาให้ผลผลิตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก ทีจ่ บ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการเข้ารับการจ้างงานในปี 2012 มีคุณภาพสูง
ผลทีป่ รากฏชัดแจ้งจากการปฏิรปู การศึกษาของฮ่องกงในรอบหนึ่งทศวรรษทีผ่ ่านมา ทาให้ฮ่องกง
เจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย การค้าขยายตัวสูง เป็ นศูนย์กลางการเงินของโลก ประชาชนสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคล่องแคล่ว การศึกษาของฮ่องกงนาพาประเทศ
สู่ความเป็ นเลิศ (Excellence) อย่างลงตัว ผลการสอบวัดผลของสถาบัน PISA ของฮ่องกงในครัง้ ล่าสุด (ค.ศ.
2012) อยูใ่ นระดับ Top ten ของโลกอย่างน่ าชื่นชม
สิง่ ทีน่ กั การปฏิรปู การศึกษาของไทยหรือของหลายประเทศควรได้เรียนรูจ้ ากฮ่องกงคือ การปฏิรปู
การศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิรปู หลักสูตร ปฏิรูปเนื้อหารายวิชาทีเ่ รียนให้ทม่ี คี วามสอดคล้องสัมพันธ์
กับวิถชี วี ติ จริงและสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริงในสังคมในศัตวรรษใหม่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง Learning by Doing ผ่านระบบโครงงานผ่านการศึกษาในสถาน ผ่านการ
ทดสอบทีไ่ ด้ลงมือแสดงวิธกี ารค้นหาคาตอบเอง ผ่านสถานประกอบการหรือการศึกษานอกสถานที่ ด้านการ
วัดผลประเมินผลการศึกษาทีส่ ามารถสะท้อนให้รไู้ ด้จริงว่าผูเ้ รียนมีความรูม้ คี วามสามารถจริงเพียงใด และ
ด้านปั จจัยสนับสนุ นการศึกษาอื่นๆ เช่น โครงสร้างการบริหารการศึกษา หรือปั จจัยการสนับสนุ นคุณภาพ
การจัดการศึกษา ฯลฯ

การจัดการศึกษามีหลายส่วนที่ประเทศไทยสามารถนามาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะด้านการปฏิ รปู การ
วัดและประเมิ นผลการศึกษาที่ถกู สังคมไทยมองข้ามมานาน เป็ นจุดที่เป็ นไฮไลต์ (High light) ของ
ระบบการศึกษาทัง้ ระบบ
(ทีม่ า : มติชนรายวัน 20 พ.ย.2557)

