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มีโอกาสไดอานบทความที่สะทอนมุมมองระบบการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผลใน
ช้ันเรียนของประเทศไทยจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับออนไลน ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2560 ในช่ือตอนที่วา 
“Active Learning กําลังจะมา แตผล Pisa ของไทยกําลังไปไมกลับ หลับไมต่ืน ฟนไมมี หนีไมพน” ซึ่งเขียน
โดยนายณรงค ขุมทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และโรงเรียน
ดาวนายรอย 

รายละเอียดของสิ่งที่ผมอานมีดังตอไปน้ี 
ไดฟงทานนายกฯประยุทธ จันทรโอชา คิดและพูด เรื่องการศึกษาของประเทศ แตละครั้งสะทอนอะไร

หลาย ๆ อยาง ซึ่งชาวกระทรวงศึกษาธิการควรฟงและใสใจเปนพิเศษ 
คราวน้ีทานนายกฯประยุทธพูดถึง Active Learning และศาสตรของพระราชา โดยรัฐบาลให

ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ที่จะตองเนนการสรางจินตนาการ การคิดวิเคราะห 
การคิดสรางสรรค ผานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู คือ ลดเวลาเรียนแบบ Passive เนนจากผูรับอยาง
เดียวลงแตเพิ่มการเรียนแบบ Active ใหมากข้ึน คือ เรียนรูเอง ปฏิบัติเอง เรียนรูทั้งในหองเรียน และ                    
นอกหองเรียน 

ทั้งน้ี เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถนําไปใชแกปญหา
และปรับใชในชีวิตประจําวันได การเรียนรูแบบลงมือทํา (Active learning) เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
กระทํา พรอมใชทักษะการคิดวิเคราะห สิ่งที่ไดคิดไดทําโดยเนนความเปนธรรมชาติของมนุษยใหมากที่สุด 

การปรับการเรียนรูแบบ Active learning ทราบวามีทีมงานของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีทานอาจารยนราพร จันทรโอชา คอยใหคําปรึกษาซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสประชุมและ
ฟงแนวคิดของทานอาจารยนราพร จันทรโอชา มา 2-3 ครั้ง พบวาทานมีแนวคิดดีๆ หลักคิดดีๆ ที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาเปนอยางมาก แตทานชอบที่จะอยูเบื้องหลัง หรือปดทองหลังพระอยูเสมอ และ
นาช่ืนชมมาก 

การเรียนรูแบบ Active learning ผูสอนจะตองคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพทางสมองของผูเรียน 
ไดแก การคิดวิเคราะห การแกปญหา และการนําไปประยุกตใชเปดโอกาสใหผูเรียนมีสมรรถนะ เปดโอกาสให
ผูเรียนสรางองคความรูและวางแผนจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนมีมติแหงความสัมพันธ
ที่ดีตอเพื่อน แบงกันรับผิดชอบเนนทักษะการคิดข้ันสูง เปดโอกาสใหผูเรียน สรางองคความรูดวยตนเอง หรือ
รวมกลุมกัน รูจักสรุปและรวบรวมขอมูลขาวสาร จัดกลุมกันตามความเหมาะสม และพอใจในการเรียนรู และ
ฝกใหมีนํ้าใจ เพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง เปนตน 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning นาจะมีความสําคัญและมีบทบาทมากข้ึนในยุคการพัฒนา
ประเทศไทยหรือไทยแลนด 4.0 หรือโลกในศตวรรษที่ 21 ผูบริหารและครูจะตองวางแผน กําหนดทักษะและ
กระบวนการตางๆ ใหพรอมสําหรับผูเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลผูเรียนที่สอดคลองและหลากหลาย        
ซึ่งการวัดผลในวงการศึกษาของไทยก็เปนอีกประเด็นที่ผูเขียนมองวาควรปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับ



เน้ือหาและบริบทของผูเรียน ซึ่งปจจุบันเนนความรู Knowledge มากกวาทักษะกระบวนการ Process และ 
Attitude เจตคติ การวัดที่เนนความรูสงผลทําใหผูเรียนเสียโอกาส เสียผลประโยชนจากการทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพราะบางวิชา บางเน้ือหาควรเนนใหผูเรียนเกิดทักษะมากกวาความรู ผูบริหารตองเขาใจและรูเปาหมายใน
การผลิตคน ครูตองรูการวัดผลแบบบูรณาการ เชน โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี นักเรียนวางแผนเตรียมงาน 
บริหารจัดการลงทุนทรัพย แรมเดือน 

สุดทายสวนใหญครูและโรงเรียนไมไดนํากิจกรรมดังกลาวมาแปลผลเปนคะแนนใหกับผูเรียนเลย หรือ
ผูเรียนตองกลับมาน่ังทําขอสอบจากครูผูสอนในวิชาพละศึกษา สุขศึกษาอีก ผูเขียนกลับมองวาไมเปนธรรมกับ
ผูเรียนและไมสอดคลองกับความเปนจริงซึ่งการวัดผลที่ดี คือวัดตามสภาพจริงหลากหลาย และสอดคลองกับ
เน้ือหาในหลักสูตร มิฉะน้ันแลวจะไมสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่หลายคนมุงหวัง 
เพราะการเรียนการสอนแบบน้ี เนนการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนสําคัญ 

Active Learning กําลังกลับมามีบทบาทกับการศึกษาของไทยอีกครั้งหน่ึง แตไมรูวาเปนเหลาเกาใน
ขวดใหมหรือไม เพราะการเรียนการสอนตามทฤษฎีของจอหน ดิวอี้ ที่เรียกวา Learning by doing ก็เนนให
ผูเรียนปฏิบัติไปพรอมๆ กับการเรียนเชนกัน 

การศึกษาไทยมีคนรูมากคิดโนน คิดน่ี ข้ึนมา มากผูปฏิบัติ ปวดหัว ทําไมทัน นโยบายเกายังไมไดทํา 
ของใหมมาอีกแลว แตของทานนายกฯ Active Learning ไมใชเรื่องใหม แตทานเนนยํ้าใหคนในวงการ
การศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญ เรื่องการศึกษาหลายฝายกําลังขับเคลื่อนและเดินหนา แตผีซ้ําดํ้า
พลอย ผลการประเมิน Pisa (Programme for International Student Assessment) จัดทําโดยองคกร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินจาก 72 ประเทศ กลุมตัวอยาง 540,000 กวาคน ผลออกมาหลาย
ประเทศพัฒนาข้ึน เชน เวียดนาม ไดผล การอานลําดับที่ 32 คณิตศาสตรที่ 22 และวิทยาศาสตร ที่ 8            
ตรงขามประเทศไทยตกตํ่าอยูในลําดับที่ 50 กวา ทั้ง 3 กลุม ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายของหลายฝาย 

แตสิ่งหน่ึงที่ผูเขียนคาดวานาจะเปนตนเหตุแหงความลมเหลวและตกตํ่า คือความผิดพลาด ระดับ
นโยบายมองโจทยและปญหาไมออกซึ่งแกไมตรงจุด ถึงเวลากระทรวงศึกษาธิการยกเครื่องครั้งใหญ                
เปลี่ยนรัฐมนตรีแตครั้งจะมีของใหมมาใหครู-ผูบริหาร ปวดหัว จุดที่ควรเนน คือ ตองใหผูบริหารโรงเรียนและ
ครู เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอนเสียใหม สอนใหเด็กคิดและปฏิบัติ เนนทักษะใหมาก ฝกใหคิดและวิเคราะหและ
คาดเดา ฝกใหอานแลวรูจักสรุปเน้ือหาการวัดผลวัดใหครบทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะกระบวนการ และ           
เจตคติ (KPA) 

หลักสูตรปจจุบันลาหลังเกินไป ไมสะทอนความเปนจริงของสังคมและประเทศชาติ ลดการสอบหรือ
ยกเลิกการสอบเขาเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา เปดชองให นักเรียนที่มีความรูและทักษะ                     
มีความสามารถพิเศษ เขาเรียนหรือมีชองทางอื่นมากข้ึน ถาทําไดเชนน้ีจะทําใหการกวดวิชาจะลดความสําคัญ
ลง รัฐไมควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการติว O-Net หรือติว Pisa ทําเชนน้ีทําใหการศึกษาไทยพิการเปนแบบ
หมาหางดวน ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุเคยใหความหมายไว เพราะมุงแตใหนักเรียนทําขอสอบใหไดคะแนน                
แตนักเรียนไมรูที่มาที่ไปของโจทย ของเน้ือหา ผูเรียนไมรูรากของเน้ือหาและความหมาย พอเจอขอสอบที่เปน
สากลแบบ Pisa เด็กตายทั้งกลม ดังผล Pisa 2015 ที่ออกมาหมาด ๆ แตยังมืดแปดดาน คิดไมออก บอกไมถูก 
มีคนหนาดานออกมาอางโนนอางน่ี แกตัวอีกพอแลวหยุดไดแลว 

เปลี่ยนรัฐมนตรีเที่ยวน้ีดูภาพรวมทั้ง 3 ทาน ดูดีเขาใจหลักการศึกษา ทานธีระเกียรติ รัฐมนตรีวาการ 
เทาที่ผูเขียนเคยรวมงานดวย มีหลักคิดดี แตอยากฝาก อยาคิดนาน อยาคิดใหยาก ทานสุรเชษฐ รมช.ทานน้ี 
ผูเขียนรวมงานหลายครั้ง ทานต้ังใจเขาถึงปญหา มุงมั่นมาก ทานสุดทายทานปนัดดา รัฐมนตรีชวยแกะกลอง
ทานน้ี เหมาะสม สุภาพนาเลื่อมใสและนาเคารพ 



ภาพรวม 3 ทาน ประเมินดานบุคลิกภาพ และความมุงมั่นต้ังใจแลว เทาที่ผูเขียนไดรวมงานมา มั่นใจ
วาอยูในระดับดี – ดีมาก ยังเหลือผลงานเทาน้ันจะเปนตัวช้ีวัด แตแคปรับหรือแยกวิชาภูมิศาสตรอยางเดียวยัง
ไมพอ หลักสูตรหรือวิชาตาง ๆ เน้ือหาตาง ๆ ที่มากเกินไป ควรตัดทิ้งไป นักวิชาการเกง  ๆ ทั้งหลาย                      
อีชางคิด ฉลาดนัก คิดใหเด็กเรียนไมรูกี่วิชา เปนขยะ เรียนแลวไมไดนําไปใชประโยชนเลย ควรตัดออกไป กลุม
สาระ 8 กลุม ควรลดลงหรือตัดออก เชน วิชาการงาน ควรนําหลักสูตร ค.ม.ส.มาใช ควรจัดกลุมวิชาการงาน
ใหม แตเนนภาคปฏิบัติ 80-90% เนนช้ินงานและโครงงานและทุกวิชายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใน
เน้ือหาและการประเมิน ฝกใหผูเรียนรักกัน ชวยเหลือกันโดยใชโครงงาน ใชการทํางานเปนกลุม เลิกการ
ประเมินเปนรายบุคคล เปนการประเมินรายกลุมใหมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนทํางานรวมกัน เขาใจกัน
ชวยเหลือกัน โดยมีครูเปนตัวกลางของการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ถาทําไดเชนน้ี ก็จะสนองพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วาใหเด็กรักกัน ชวยเหลือกัน หรือครู
รักเด็ก และเด็กรักครู ดังที่ทานรัฐมนตรีธีระเกียรติ มีแนวคิดที่จะสนองพระราชดําริของพระองคทาน                     
ซึ่งแนวทางและแนวคิดตาง ๆ นาจะไมยากนัก เพราะรัฐมนตรีทั้ง 3 ทาน มีทานนายกฯประยุทธ จันทรโอชา 
ใหความสําคัญและสนใจเปนพิเศษและยังมีบุคลากรมือดีที่มองไมเห็น เชน ทาน รศ.นราพร จันทรโอชา และ
ทีมงานเชนทาน ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ทาน ดร.รัตนา ศรีเหรัญ ทานครรชิต มนูญผล และทานเกศทิพย                 
ศุภวานิช และบุคลากรอีกหลายทานที่อยูเบื้องหลัง ผลักดันงานปฏิรูปการศึกษาอยูในขณะน้ี อยางนอยอีก 3 ป 
ขางหนา ผล Pisa ประเทศคงไม… 

แตสุดทายก็ยังคิดถึงทานดาวพงษ รัตนสุวรรณ เหมือนกัน ทานคิดและผลักดันหลายเรื่องไดดี                  
แตเมืองไทยเอาการศึกษามาผูกติดกับการเมือง เกาอี้รัฐมนตรีดานการศึกษาจึงกลายเปนเกาอี้ดนตรี สมบัติ
ผลัดกันชม แลวจะไปคาดหวังอะไรกับไทยแลนด 4.0 ตราบใดที่เรายังหาคําตอบดานคุณภาพทางการศึกษา            
ยังไมได ผูบริหารตองเปลี่ยนวิธีคิดและชาญฉลาดในการวางอนาคตประเทศและคนรุนหลัง จะหวังรายไดจาก
ขายขาว/ขายยางพารา/การทองเที่ยวหรือแจกเงินอยางเดียว นาจะไมพอกินและยากที่จะขับเคลื่อนประเทศสู
ความมั่งค่ังและย่ังยืน 

โครงการใหญ ๆ Big Project อยางรถไฟความเร็วสูง หรือโครงการคลองไทยที่คนภาคใตฝนอยากเห็น
อยากได อยากใหทานนายกฯ หยิบข้ึนมาศึกษาโครงการใหม ก็นาสนใจนะ ลองดูซิวามันจริงหรือไม                     
ทานประยุทธ จันทรโอชา ผูนําที่คนไทยฝากความหวังและอนาคตไวครับ 

 
ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 
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