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อจ.มศว"แฉขอสอบปรนัยทําเด็กไทยออน"
คณิต-วิทย" แนะสสวท.พัฒนาตํารา-เปลี่ยนวิธีคิด
อาจารย มศว ออกโรงชําแหละ เหตุผลสัมฤทธิ์"คณิต-วิทย"
เด็กไทยตกต่ํา มีปจจัยทั้งใชขอสอบปรนัยวัดผล ไมใหเด็ก
ตกซ้ําชั้น ชี้สสวท.ตั้งเปา 10 ปพัฒนาไดไมงาย ผอ.สทศ.ชี้
แบบเรียนคณิตศาสตรอานเขาใจยาก ดานเลขาฯ กพฐ. แจง
ตองใชเวลา
จากกรณีที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ออกมาเปดเผย
ผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมกับ
นานาชาติ ป 2550 หรือ TIMSS - 2007 ซึ่งมี 59 ประเทศ และ 8 รัฐเขารวม ซึ่งปรากฏวาพบ
เด็กไทยออนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยผลคะแนนคณิตศาสตรอยูอันดับที่ 29 ต่ํากวา
คาเฉลี่ยนานาชาติที่กําหนดไว และวิทยาศาสตรอยูอันดับที่ 21 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนน
เมื่อป 2542 ทั้ง 2 วิชาลดลง คณิตศาสตรจาก 467 คะแนน เหลือ 441 คะแนน และวิทยาศาสตร
จาก 482 คะแนน เหลือ 471 คะแนน นั้น
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กพฐ.) กลาววา การแกปญหาเด็กไทยออนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนปญหาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (สพฐ.) ไดดําเนินการแกไขมาโดยตลอด แตจะให
เห็นผลทันทีคงเปนไปไมได จะตองใชเวลา โดยการแกไขปญหานั้น สพฐ.ไดรวมมือกับ สสวท.จัด
โรงเรียนนํารองกวา 1,750 แหง เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนามาตรฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร และถาประสบความสําเร็จจะขยายไปโรงเรียนตางๆ นอกจากนี้ ยังไดศึกษา
รูปแบบการสอนของเอกชนที่เปดสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อนํามาประยุกตใชกับ
โรงเรียนตางๆ ดวย สวนผลวิจัยที่พบวาโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีคะแนนนต่ําสุดนั้น ตนมองวาไมใช
เรื่องแปลก เพราะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีจํานวนมาก
คุณหญิงกษมา กลาวตอวา สวนกรณีที่หลายฝายเสนอใหปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนั้น ตนเห็นวาเปนขอเสนอที่ทาง สพฐ.ทําอยูแ
 ลว อาทิ 1.พัฒนา
คุณภาพครู และแกปญหาการบรรจุครูสอนใหตรงกับวุฒิการศึกษา 2.กําหนดมาตรการดูแลเด็กที่
เรียนออนและติดตามผลอยางใกลชิด 3.พัฒนาสื่อการสอนใหทันสมัยและเหมาะสม เนื่องจาก
พบวาการสอนสวนใหญยังขาดแคลนสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร และ 4.การใหผูสอนสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกและนาสนใจมากขึ้น เปนตน
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นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. กลาววา สาเหตุที่ทําใหเด็กไทยออนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาตร มาจากหลายปจจัย เชน พื้นฐานของผูเรียนเอง ปญหาขาดแคลนครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และในป 2552 สพฐ.ไดตั้งเปาไววาจะมีการเขมงวดเรื่องมาตรฐาน
การสอนมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สวนที่ตั้งเปาไวอีก 10 ปขางหนา ผล
การประเมินวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของเด็กไทยจะสูงกวานานาชาตินั้น ตนมองวาเปนแค
การตั้งเปาหมาย แตตองเรงพัฒนาภายในไมกี่ปนี้ คงไมรอถึง 10 ปแนนอน
นางอุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ผอ.สทศ.) กลาววา
เห็นดวยที่จะตองพลิกโฉมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหม โดยเฉพาะ
สสวท.จะตองพัฒนาแบบเรียนใหทันสมัย อานเขาใจ โดยเฉพาะแบบเรียนคณิตศาสตรตอ
 งเขียนให
อานเขาใจ เพราะปจจุบันเปนนามธรรมมากเกินไป รวมทั้งตองอบรมและพัฒนาครูดวยวิธีการใหม
เชน อบรมผานระบบออนไลน แทนการเรียกมาอบรมไดครั้งละไมกี่รอยคน ซึ่งจะยิ่งทําใหเห็นผล
การพัฒนาลาชาไปอีก ที่สําคัญจะตองแกปญหาขาดแคลนครู ซึ่งจะตองแกปญหาในระดับโรงเรียน
ไมใชแกปญหาในระดับภาคหรือภาพรวมเทานั้น สวนที่ทาง สสวท.ระบุวา อีก 10 ปขางหนา
เด็กไทยจะมีคะแนนประเมินสูงกวาเด็กนานาชาตินั้น ตนมองวาเปนไปไดยาก มีทางเดียว สสวท.
จะตองพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแบบกาวกระโดด ไมใชคอยๆ ทํา
เหมือนในอดีต ซึ่งหากทุกคนตั้งใจทํานาจะประสบผลสําเร็จได
นายณรงค ปนนิ่ม อาจารยสาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) และประธานคณะกรรมการผูดูแลวิชาคณิตศาสตร มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กลาววา ปญหาดังกลาวไดหมักหมมอยูในระบบการเรียนการ
สอนในสังคมไทยมานานมากแลว เพราะครูไทยใชระบบขอสอบปรนัยมาวัดผลเด็ก และการฝกเด็ก
ก็ยังใชขอสอบปรนัยอีก ซึ่งเปนขอสอบที่ไมไดพัฒนาระบบคิด และการใชเหตุผล ขอสอบปรนัย
เปนขอสอบที่ทําลายเด็กไทยอยางมาก คนที่มาเรียนครูก็ถูกมอมเมาดวยขอสอบปรนัย มาเปนครูก็
ใชขอสอบปรนัย เด็กบางคนทําขอสอบโดยไมตองอานคําถาม แตใชวิธีสุมเดาก็สามารถสอบผาน
ได
"สังคมการศึกษาไทยเราบริโภคขอสอบปรนัยมาตั้งแตป 2516 ถึงตอนนี้เปนเวลาถึง 35 ป วงจร
ขอสอบปรนัยไดทําลายเด็กไทย โดยที่ครูไทยยังไมรูตัว อีกทั้งครูทุกวันนี้ก็มุงสอนเพื่อหวังใหเด็ก
สอบเรียนตอได มีการสอนวิธีลัด สอนเทคนิค โดยไมไดสอนเพื่อใหเด็กเกิดความรู เด็กทุกวันนี้จึง
ชอบไปกวดวิชา แมแตสอบเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลวบางคนก็ยังตองไปกวดวิชา เพราะมา
เจอขอสอบอัตนัยหรือขอสอบที่ใหคิดวิเคราะหแลวเขียนออกมา เด็กมีปญหาทําไมได เขาสูการ
ทํางานก็ไรคุณภาพ ในขณะที่ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรสูง ไมวาจะเปนสิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง มาเลเซีย จะไมใช
ขอสอบปรนัยกับเด็กของเขา" นายณรงคกลาว
นายณรงค กลาวอีกวา นอกจากนี้ ระบบการเรียนที่ไมใหเด็กซ้ําชั้น ก็ทําลายเด็ก เพราะจะไมมี
ความตั้งใจในการเรียน บางคนไดเกรดเฉลี่ย 0 มาซอมก็สามารถผานไปได เทาที่ทราบใน
เมืองไทยมีโรงเรียนจิตรลดาเพียงโรงเรียนเดียวที่ยังมีการซ้ําชั้น หากผลการเรียนไมผานเกณฑ แต
โรงเรียนอื่นๆ ไมมีการซ้ําชั้น แมผลการเรียนของเด็กจะไมผานก็ตาม ซึ่งแตกตางจากการเรียน
สมัยกอนมาก ทั้งนี้ หลายคนอาจจะบอกวาเด็กไทยในปจจุบันนี้ก็ตั้งใจและเปนเด็กเกง ไปแขงขัน
ระดับนานาชาติไมวาจะเปนคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรก็ควารางวัลตางๆ มามากมาย ซึ่งก็นาดีใจ
นายินดี แตเด็กกลุมนี้เปนชนกลุมนอยเทานั้น แตชนกลุมมากยังมีปญหาอยูในระดับที่แยมาก นา
เปนหวง
"ที่ สสวท.ตัง้ เปาวามีแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
เด็กไทยมีคะแนนสูงขึ้นในอีก 10 ปขา งหนา คิดวาไมใชเรื่องงายๆ เลย สสวท.เองตองปรับเปลี่ยน
ตัวเองกอน ไมวาจะเปนเรื่องกระบวนการคิด การพัฒนาตําราตางๆ เพราะเทาที่มีโอกาสพัฒนาครู
คณิตศาสตรมาเปนปที่ 9 เพื่อใหครูมีความรู ทักษะ และวิธีการสอนคณิตศาสตร ก็ยังพบวาครูยังติด
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กับดักการสอนแบบปรนัย ซึ่งไมอาจจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได เมื่อเด็กตองไปวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่วัดกันดวยความรู ความเขาใจ เหตุผล เด็กไทยจึงทําไมได ผลสัมฤทธิ์
จึงอยูในเกณฑต่ํา" นายณรงคกลาว
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