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 ในช่วงนี้กระแสของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระแสของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระแส
ของการปฏิรูปการศึกษามาแรง (อีกครั้ง) ในสังคมไทย หลายๆฝ่ายได้เสนอแนวคิด และแนวทางในการท าให้
กระแสต่างๆนั้นเป็นจริง ผมว่าเป็นเรื่องท่ีดีครับที่สังคมไทยเริ่มเกิดความตระหนักในเรื่องของ คุณภาพการศึกษา  
 เราต้องยอมรับความจริงครับว่า คุณภาพการศึกษาไทย ทุกวันนี้มันค่อนข้างวิกฤต ตัวชี้วัดหนึ่งที่ทุกฝ่ายให้
การยอมรับคือ ผลการประเมินทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งแบบทดสอบของการประเมินทั้งสองระดับ
นั้น หลุดไปจากแบบทดสอบที่เราคุ้นเคยไปแล้ว เป็นแบบทดสอบที่ไม่เน้นเนื้อหาวิชาความรู้ แต่ไปเน้นตามตัวชี้วัด 
เน้นการคิดระดับสูง และเน้นการน าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยส่วนตัวผมเชื่อว่านักเรียนไทยมีความสามารถ เพียงแต่นักเรียนเรายังไม่คุ้นเคยกับแบบทดสอบที่มี
ลักษณะแบบนี้ คงต้องฝากความหวังไว้ให้กับพ่ีน้องเพ่ือนครูครับ ว่าเราจะมีวิธีสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเรา
ได้อย่างไร 
 แต่เนื้อหาในบทความฉบับนี้ ผมมีโอกาสได้อ่านบทความทางการศึกษาจากหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง เห็นว่า
เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแนวคิดของผม เนื่องจากผู้เขียนบทความท่านดังกล่าวในวงการของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ถือว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความรู้ระดับต้นๆของประเทศไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร 
จามรมาน รายละเอียดการเขียนของท่านเป็นอย่างไรนั้น โปรดอ่านครับ 
 
คุณภาพการศึกษาไทย แก้ไขไม่ยาก ถ้าต้องการ 
 จากข้อมูล ผลสอบ ผลประเมิน ทั้งจากภายในและภายนอกชี้ตรงกันว่า ผลผลิตของการศึกษาไทยมี
คุณภาพลดลง และก าลังจะแพ้ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 การแก้ไขมี 4 ข้อ คือ 
 1. คนไทยรวมผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาชน ยอมรับความ
จริงว่าถึงเวลาที่ต้องท าคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 2. ตั้งเป้าหมายให้ตรงกันว่าจะพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งตัว 4 อย่าง คือ 
  2.1 รักชาติ พระมหากษัตริย์และรักสิ่งแวดล้อม 
  2.2 มีวินัยในตนเอง 
  2.3 ใฝ่รู้ ใฝ่คิด และใฝ่ปฏิบัติให้ได้จริง 
  2.4 มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ 
 3. แก้กฎหมายการศึกษารวมทั้งกฎระเบียบประกาศเพ่ือให้ 
  3.1 สถานศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ รับงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณอย่าง
พอเพียง และตรวจสอบได้ 



  3.2 สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองคุณภาพผลผลิต ของตนว่าผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะ 4 อย่างในข้อ 2 ตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกคน มิฉะนั้นผู้บริหาร ผู้อ านวยการ อธิการบดีต้องออก 
เพราะท างานไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  3.3 ท ากระทรวงศึกษาธิการให้เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพเหลือเฉพาะงานก ากับติดตามนโยบาย 
  3.4 ยุบหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาฯ ให้เหลือน้อยที่สุดและเหลือเท่าที่จ าเป็น 
  3.5 ตั้งส านักงาน 4 แห่งที่เป็นองค์การมหาชน คือ 
   3.5.1 ส านักงานฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา บัณฑิต ทุกคน             
ทุกด้านที่ ทันสมัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลของตน ส่วนผู้อ่ืน
เข้าถึงได้เฉพาะระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.5.2  ส านักวิจัยการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือท าวิจัยและป้อนสู่หน่วยปฏิบัติ 
   3.5.3  ส านักวิจัยและประเมินหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภทรวมเอกสาร แบบเรียน 
ต าราที่เก่ียวข้อง 
   3.5.4  ส านักเทคโนโลยีการศึกษาจัดท าสื่อการสอน สื่อการศึกษา และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน เช่น eLearningฯลฯ 
 4. ปรับวิธีผลิตและพัฒนาครู ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ พัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยใหม่ 
  4.1 ครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
   4.1.1 มีจิตวิญญาณครู 
   4.1.2 มีความรู้ในเนื้อหา ทฤษฎี concept  ที่ถูกต้องและลึกซึ้งในวิชาที่สอน 
   4.1.3 มีทักษะครุศึกษา (สอนเป็น วัด-ประเมินผลเป็น ใช้จิตวิทยาเป็น บริหารจัดการ
ห้องเรียนเป็น ใช้และสร้างสื่อการสอนได้) 
  4.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ 
   4.2.1 ต้องวิจัยเป็น ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพออกเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
   4.2.2 ต้องมีทักษะครุศึกษา 
  4.3 ครู/อาจารย์ อาชีวศึกษาต้องมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ 
   4.3.1 มีทักษะในวิชาที่สอนและทักษะในสถานประกอบการ 
   4.3.2 มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ เผยแพร่สู่การน าไปใช้ 
  4.4 ก าหนดจ านวนผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาตามความต้องการ อาจต้องตั้ง
สถาบันวิชาชีพครูเพ่ือรับผู้ที่มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษามาเติมครุศึกษาพร้อมฝึกหัด
สอนรวม 2 ปี ได้วุฒิและเงินเดือนเท่าแพทย์หรือวิชาชีพอ่ืน (ถ้าตั้งสถาบันวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
เปิดเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท/เอก เพ่ือพัฒนาศาสตร์ของคน สถาบันนี้รับผู้จบปริญญาตรีมาเติมครุศึกษา 2 ปี 
ตามจ านวนครูที่ประเทศต้องการเท่านั้น ให้ทุนเรียนและรับรองคุณภาพและวิทยะฐานะ 5 ปีแรก)  
  
 
 



การปฏิรูปการศึกษาท่ีเสนอนี้สามารถท าได้ 3 ระยะ รวม 10 ปี คือ  
ระยะแรก (2 ปีแรก) ประกาศคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 4 ประการที่ต้องท าให้ได้จริงและแก้กฎหมาย

การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการศึกษาพร้อมท าวิจัย ทดลองหลักสูตร วิธีการจัดการ
เรียนการสอน ควบคู่ไป  

ระยะที่สอง (6 ปี) ท ากระทรวงศึกษาธิการให้เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ ต้องลดอัตราก าลังที่กระทรวงแต่
เพ่ิมที่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โอนงบประมาณไปที่สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรง ปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1-ม.6) ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนไทยในศตวรรษที่ 21 4 ประการ ลด
เวลาสอนลง ปรับหลักสูตรอุดมศึกษาให้เหลือเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศพร้อมตั้งองค์การมหาชน 4-5 แห่งในข้อ จ และ 4.4 
 ระยะที่สาม (2 ปี) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลว่าการปฏิรูปการศึกษานี้มีจุดใดที่ต้องปรับแก้ จุดใดที่
ต้องเสริมให้เข้มข้ึน และต้องปลอดจากการเมืองทุกระดับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สพป.เชียงใหม่ 3 
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