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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

เรียนไมไดสอบ สอบไมไดเรียน 
 

โดย "สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน" คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ในวงการการศึกษาไทยมักมีเรื่องยากประหลาดและพิลึกเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องลงทุน 3-4 แสนลานบาทสูงมาก 
4-5% ของจีดีพี ไดผลสัมฤทธิ์แตละวิชา 30-40% ตํ่าสุดเราก็ยังคงใหเงินมากขึ้น ไมมีใครตองรับผิดชอบตอการสูญเปลา
มากมาย แตละปทุกฝายที่รับผิดชอบ ไดดบิไดดี ขยับฐานะ ตําแหนง เงินเดือน คาวิทยฐานะ จิปาถะจนมากเกินพบ แตเด็ก
ประมาณ 12 ลานคนไดอะไรไมมีคําตอบจริงๆ 
 
ย่ิงภาวะเร่ืองแอดมิสชั่นสปนี้ย่ิงสับสนและวุนวายหนัก โลกของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษามายาวนานกวา 100 ป
เศษ คุณภาพถูกปลอยปละละเลยดอยคุณภาพ กลวงความคิด สอนแบบทองจํา ทําขอสอบแตปรนัย หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ป เรียนแบบยัดเยียดเนื้อหา 8 กลุมสาระ 67 มาตรฐาน ไมมีการสงเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมโครงการให
เด็กไดลงมือปฏิบัติมากนัก เปนสุดขั้วของการดอยคุณภาพ ทักษะการคิดวิเคราะหไมมี ฝกฝนการทําขอสอบปรนัยเปน และ
สุดทาย คือทิ้งหองเรียนเขาสูสถาบันกวดวิชาเพ่ือฝกฝนเทคนิคการทําขอสอบเขามหาวิทยาลัย 
 
ในโลกอีกขั้วหนึ่งที่สุดของมาตรฐานเขมขนสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปนวิชาการดานการวัดและ
ประเมินผลขอสอบตองยากเพื่อคัดเลือกเด็กไดตามตองการ เด็กตองรูจริง หามกาสงเดช ทิ้งดิ่งติดลบ ติดคะแนน เราจะไม
วัดเนื้อหาแตเราจะวัดการวิเคราะห การเชื่อมโยง ตองอานแบบแยกแยะได การโตตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
การเขียนเชิงอัตนัย ตัวเลือกมากกวา 4 ตัว มีการพัฒนาขอสอบจนเที่ยงตรง เชื่อถือได 
 
นี่คือโลกการศึกษา 2 ฝาย ออนและแข็ง ที่จัดการศึกษาและการทดสอบคนละเรื่องเดยีวกันที่แตกตางสุดขั้วและคนละ
แนวทางกัน กระทรวงศึกษาฯเนนเนื้อหา สอบปรนัย 4 ตัวเลือก ดอยคุณภาพ สทศ.วัดวิเคราะหเชื่อมโยง เนนอัตนัย การ
เขียน ตองรูจริง หามทิ้งดิ่งติดลบ 
 
นี่คือโจทยมหัศจรรยการศึกษาของไทย เรียนหนักแทบเปนแทบตายแตตองสอบอีกแบบหนึ่งซึ่งแทบไมเคยฝกมาเลย 
 
เด็กไทยจึงทั้งเครียด เรียนหนัก กวดวิชามากยิ่งขึ้น เคียดแคน เบ่ือหนาย มองสังคมเปนลบ ระอาและเซ็งในอารมณ 
บอยครั้งสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ย่ิงเรียนมากเขาทดสอบมากทําไมคะแนนกลับลดลง สิทธิของเด็กถูกลิดรอน ถูก
ทําลาย และละเมิดจนคลายเปนหนูตะเภาทางการศึกษาทุกๆ 3 ปตอการเปลี่ยนแปลงที่ผูใหญชอบใหเหตุผล คือ ชวยให
เด็กเรียนมีความสุข เครียดนอยลง ไมตองกวดวิชา ทําใหเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น คอขวดการศึกษาจะลดนอยลง เปนตน 
 
20 ปที่ติดตามเรื่องการสอบเขามหาวิทยาลัยมาตอเนื่อง ความสุขของการเรียนรูของเด็กไทยลดนอยลงจนแทบไมม ี

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน    ฉบับประจําวันท่ี  ๖   เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    ๖ 
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โรงเรียนกวดวิชาขยายไปทั่วประเทศ ผูปกครองเสียเงินเปนหมื่นแสนตอปเรียนเสริมเพ่ิมเติม เครื่องมือแบบทดสอบมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น 
 
จนเปนภาระที่ตองหาที่เรียนจนไมมีเวลาไปทํางานอื่นตามแตละคนสนใจได 
 
ทําไมสังคมไทยจึงชอบสรางองคประกอบการสอบดวยการผูกทุกเรื่องที่ผูใหญตองการเขากับระบบแอดมิสชั่นส บังคับเด็ก
ทั้งทางตรงและทางออมใหตองเรียนหนักตลอดเวลา เด็กไมเรียนในหองเรียนก็บังคับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดเวลาหลักสูตร 
ม.ปลาย GPAX 3 ป ถึง 20% เด็กก็ตองตั้งใจเรียน สอบคะแนนโอเน็ตอีกครั้งบังคับ 30% เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เนื้อหาสาระ 8 กลุมสาระเหมือนเดิม สอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป GAT แบบทดสอบวิชาชีพ/วิชาการ และ PAT อีก
ตามความตองการของมหาวิทยาลัยตางๆ ทุกเรื่อง จะตองกวดวิชาทั้งส้ินเพ่ือการแขงขัน โอกาสที่ดีกวาและการเขา
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และอื่นๆ  
 
ตัวอยางที่เห็นชัดในประการตอมาสําหรับเรื่องนี้คือ แปลกมากเด็กเรียนสายวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา เขมขนเปน
วิชาหลัก แตเวลาสอบกลับรวม 3 วิชาสอบเปนวิชาเดียว วิทยาศาสตร 100 คะแนน วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา ถูกลด
ความสําคัญเหลือเพียง 30 คะแนน  
 
ตรงกันขามกับวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ กลับสอบ 100 คะแนน 
 
การสอบแบบนี้ไมทราบเอาเหตุผลตรรกะอะไรรวมลดความสําคัญลงจนสุดทายตองปรับใหมีการสอบทั้งรวมวิชาและ
รายวิชาที่ปรับปรุงแกไขแลว 
 
เด็กไทยนอกจากตองเผชิญชะตากรรมเรียนไมไดสอบแลว ยังตกหนักในเรื่องที่ผูใหญ คณบดี อธิการบดีบางทานบังคับใน
เรื่อง สอบไมไดเรียนที่ใสให กระหน่ําอยางเต็มที่ ตัวอยางนี้เห็นไดชัดเจน กรณีใหแตละคณะวิชา สถาบันตางๆ จัดสอบใน
วิชาความถนัดในวิชาชีพที่ตองการแกไขเพ่ิมเติมขอสอบเดิมมีเพียง 7 PAT เพ่ิมเปน 25 PAT บางสาขาวิชาสอบยอยถึง 12 
กลุมรายวิชายอย 
 
ขอสอบวัดแวววิชาชีพครูเพียงวิชาเดียวก็แยกยอย รายละเอียดลงลึกเปน 6 ดาน  
 
ผูเขียนพบวาวิชาที่เพ่ิมขึ้นมากมายและเด็กตองสอบซ้ําไปซ้ํามา เวียนสอบเมื่อพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12 ป เด็กแทบไมไดเรียนมาเลย เรียนนอยมากแคเปนพ้ืนฐานแตกลับสอบพอๆ กับวิชาของนิสิตนักศึกษาป 1-2 
 
เมื่อเรียนนอยตามมาตรฐานขั้นต่ํา แตสอบลึกมาตรฐานขั้นสูง เง่ือนไขแบบน้ีเด็กก็ตองเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียนกวดวิชาที่
ดาษดื่นเต็มไปหมด 
 
คณะวิชาตางๆ ที่ขอเพ่ิมเคยคิดหรือไมทําไมตองสอบ สอบเพื่ออะไรนําไปใชเพ่ือดูผูเรียนเปนหลักในเรื่องใด หรือเพียงตาม
กระแสเพื่อความสําคัญของคณะ สาขาวิชาและรายไดของกลุมคนบางคนใหเพ่ิมขึ้นจากการติวลวงหนาให 
 
ผูเขียนสอนหนังสือมา 32 ปเต็มแลว ก็ไมเคยถามหรือรูมากอนเลยวา เด็กสอบวัดแวววิชาชีพครูไดมากนอยเพียงใดไม
สอบถามเรื่องนี้ สอบเขามาแลวก็เรียนผานมีคุณภาพแทบทุกคน 
 
การกําหนดสอบวิชาที่ไมไดเรียนเชื่อมโยงอะไรพิกลมากขึ้นดีเสียวาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไมคอย
เห็นดวยกับการสอบเพิ่มจาก PAT 7 เปน 25 มากนัก หลายวิชาจึงตกไป แตก็ยังมีความพยายามจะขอเพิ่มในหลายสาย
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วิชาอยูในปจจุบัน 
 
ความจริงเรื่องการปรับปรุงปฏิรูประบบคอขวดการศึกษา ระบบแอดมิสชั่นสใหมเปนเรื่องสําคัญ เปนวาระแหงชาติที่ตอง
เปนประเด็นหลักหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ในขณะนี้ตองกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยใหชัดเจน เปล่ียนแปลง
ระบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรูใหม ออกแบบการศึกษาใหเด็กวิเคราะหเปน อานรวบรวมขอมูลหาแหลงความรูจาก
แหลงตางๆ ได วิเคราะหสังเคราะหจากบทความอยางเฉียดคม คนหาและสรุปคําตอบจากองคความรูที่หลากหลาย ครูเปน
ผูชวยเหลือ ใหคําแนะนํากําหนดโจทยประเด็นปญหา และชวยนําการเรียนรูอยางมีกระบวนการฝกหัดเด็กใหสอบแบบ
อัตนัย วิพากษวิจารณบนความคิดที่มีหลักการ ไมเชื่อคนงาย การวัดและประเมินผลจึงเปนขั้นตอนติดตามมา เพ่ือดู
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม 
 
แตในขณะนี้ตรงกันขาม เอาเรื่องทายสุดมาเปนตนเรื่อง การสอบและการวัดผลเปนตัวตั้ง บังคับและมีบทบาทกดดนั 
กําหนดเงื่อนไขใหเด็กตองจํายอม ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไข สทศ.คณะสาขาวิชากําหนดใหและอาจคิดวาเปนเรื่อง
จําเปนถูกตองและทําใหเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
ซึ่งผูเขียนเห็นดวยถาเรามีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบแลว ไดเรียนในเรื่องที่จะทดสอบสอดคลองกัน ผูเขียนอยากให
ผูเกี่ยวของมองโลกของเด็ก การใหความเปนธรรมแกเด็กอยางเหมาะสม อยามองแตความตองการวิชาการสุดขั้ว บังคับ
เด็กได หรือมองแตมาตรฐานมุมมองของหนวยงาน สถาบัน องคกร คณะวิชา มหาวิทยาลัยของตัวเองเปนหลักจนลืมโลก
ของเด็กไทยที่ถูกการศึกษาทารุณกรรมมายาวนานจนเปนชะตากรรมรวมสมัยที่เด็กไทยตองปรับตัวใหได 
 
กรุณามองเด็กไทยเปนเปาหมายสูงสุด สมดุล และเชื่อมั่นในศักยภาพที่พัฒนาตนเองได เลิกเสียทีครับ สําหรับเรื่องเรียนมา
มากมายแตไมไดสอบ และตองสอบมากมายในเรื่องที่ไมไดเรียน 
 
สุดทายฝาก ทปอ.ชวยจัดการระบบแอดมิสชั่นสใหเปนระบบ เที่ยงธรรม มีเครื่องมือมาทดสอบจํานวนนอยแตเชื่อถือได 
ถวงคะแนน GPAX ที่ปลอยเกรดเฟอดวยคะแนนโอเน็ต สอบในเรื่องที่เรียนสัมพันธกับหลักสูตร อยาเปล่ียนการสอบบอย 
ตองนิ่งไดแลว เปนระบบที่ยอมรับและใชตอเนื่อง จัดระเบียบรับตรงใหสอบตรงกัน อยาลูบหนาปะจมูก แยงเด็ก แขงกัน
สอบ หารายไดจากการขายใบสมัคร เงินจํานวนมากจากการสอบ เด็กมีที่เรียนซ้ําซอน คาใชจายผูปกครองสูงมากเกิดความ
ไมเปนธรรมของโอกาสและการเขาถึงการศึกษาอุดมศึกษาอยางมากมาย 
 
ผูเขียนดูงานการศึกษามาเกือบทั่วโลกไมเคยเจอประเทศไหนจัดการศึกษาไดยํ่าแยขนาดนี้ 
 
ย่ิงปฏิรูปการศึกษา คุณภาพยิ่งแยลง 
 
ย่ิงปรับเปล่ียนระบบสอบเขามหาวิทยาลัย ภาระและกรรมยิ่งตกหนักแกเด็กนักเรียนมากขึ้นเทานั้น 
 
หนา 6 
  

 


