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ค าน า 

ที่ประชุมคณะกรรมการนิติบญัญตัิฝ่ายการศกึษาแห่งชาติ ได้เป็นเจ้าภาพจดัประชุมปีค.ศ. 2013 

เพื่อหารอืถงึผลการทดสอบขององคก์าร OECD (The Organization for Economic Co-operation and 

Development) ทีจ่ดัทดสอบความรูค้วามสามารถของเดก็อายุ 15 ปี ดา้นการอา่น ดา้นวชิาคณิตศาสตร ์และ

วทิยาศาสตร ์ดว้ยขอ้สอบ PISA (Programme for International Student Assessment) 

เมื่อปรากฏผลว่านักเรยีนอเมรกินั มผีลการทดสอบอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า คณะกรรมการถาวร   

ฝ่ายนิติบญัญตัิด้านการศกึษา จงึขอให้ที่ประชุมฝ่ายนิติบญัญตัิด้านการศึกษาท าการศกึษาเปรยีบเทยีบ             

ระบบการศกึษาของประเทศที่มผีลการศกึษาสูงสุด (จากคะแนนผลขอ้สอบ PISA) เพื่อศกึษาวเิคราะห์

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิของระบบการศึกษาของประเทศเหล่านัน้ เพื่อประเทศสหรฐัฯและรฐัต่างๆ               

ของอเมรกิาจะได้เรยีนรู้จากความส าเรจ็ด้านการศึกษาของประเทศเหล่านัน้และใหศ้ึกษาถึงผลลพัธ์ทาง

เศรษฐกจิ และระดบัมาตรฐานการครองชพีของอเมรกิา ถา้การศกึษาของอเมรกิายงัไมด่ขีึน้ 

ที่ประชุมฯจึงได้แต่งตัง้คณะท างานประกอบด้วยกรรมการนิติบญัญัติอาวุโส จากทัง้สองพรรค 

จ านวน 28 ทา่น และคณะท างาน รวมทัง้แต่งตัง้กรรมการจากองคก์รเอกชนมารว่มศกึษาเป็นเวลา 18 เดอืน 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2014  คณะกรรมการชุดน้ีไดเ้ลอืกประเทศทีม่ผีลการทดสอบ PISA สงูสุด 10 ประเทศ และ

ศกึษานโยบายและการพฒันาระบบการศกึษาของ 10 ประเทศน้ี คณะกรรมการไดพ้บปะกบัผูน้ าทางการ

ศกึษา และสนทนาศกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการศกึษาของประเทศนัน้ ทัง้ยงัเดนิทางไปดกูารศกึษาของ

ประเทศเหล่าน้ีดว้ยตนเอง 

คณะกรรมการศกึษาฯเสนอนโยบายและการจดัการศกึษาของประเทศทีส่ามารถพฒันาการศกึษาได้

สงูสุดในรายงานฉบบันี้ 

รายงานฉบับที่ 1 ของคณะกรรมการฯเสนอความคิดเห็นว่า อเมริกาจะต้องรีบปรบัปรุงระบบ

การศกึษาของแต่ละรฐัโดยดว่น แต่ปญัหาวา่ จะออกแบบจดัระบบการศกึษาอยา่งไร ตัง้ตน้ดว้ยเรื่องอะไร - -             

การคดัเลอืกผูเ้ขา้เรยีนครู - - หลกัสตูรฝึกหดัคร ู- - มาตรฐานการศกึษา - - การประเมนิผล - - การศกึษา

เดก็ปฐมวยั - - การจดัสรรงบประมาณ - - การลงมอืปฎบิตั ิปญัหาเหล่าน้ียงัจะตอ้งศกึษาคน้ควา้ต่อไปอกี  
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คณะท างานชุดนี้จะยงัประชุมพบปะต่อไปจนสิน้ปี ค.ศ. 2017 เพื่อจะหาค าตอบจากระบบการศกึษา

ของประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ในการวางนโยบายและด าเนินการศกึษาทีไ่ดผ้ล รวมทัง้การทดลองปฎบิตัิ

ทีไ่ดผ้ลในเขตการศกึษาหรอืในรฐัต่างๆของประเทศอเมรกิา  

จากการศึกษาข้างต้น คณะท างานจะสรุปท านโยบายและโรดแมปที่แต่ละรฐัสามารถน าไปเป็น

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในรฐัของตน และคณะท างานพร้อมที่จะสนับสนุนรฐัที่พร้อมจะปฏิรูป

การศกึษาทนัท ี 

ประเทศทีพ่ฒันาการศกึษาไดส้งูสุด และไดร้บัการศกึษาจากคณะกรรมการฯ  

1. อลัเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

2. เอสโทเนีย 

3. ฟินแลนด ์

4. ฮอ่งกง ประเทศจนี 

5. ออนตารโิอ ประเทศแคนาดา 

6. ญีปุ่น่ 

7. โปแลนด ์

8. เซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 

9. สงิคโปร ์

10. ไตห้วนั 

ผลการสอบ PISA ของอเมรกิา 

ปี ค.ศ. (จ านวนประเทศทีเ่ขา้สอบ) การอา่น (ล าดบัที)่ คณิตศาสตร ์(ล าดบัที)่ วทิยาศาสตร ์(ล าดบัที)่ 
2000 (32) 15 19 14 
2003 (41) 18 28 22 
2006 (57) - 34 28 
2009 (65) 17 30 22 
2012 (65) 24 36 28 
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รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

จากผลการทดสอบประเมนิความก้าวหน้าทางการศกึษาแห่งชาติ (อเมรกิา) และผลการทดสอบ

นานาชาต ิPISA ปรากฏว่าผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องเดก็อเมรกินัตกต ่ามาก ท าใหน่้าวติกว่า ดว้ยก าลงั

แรงงานอเมรกินัในศตวรรษที ่21 น้ี อเมรกิาจะมคีวามกา้วหน้าทางเศรษฐกจิทดัเทยีมชาตอิื่นไดห้รอืไม่ 

เมื่อหา้สบิปีทีแ่ล้ว แรงงานอเมรกินัเป็นแรงงานทีม่คีวามสามารถ มกีารศกึษาดเีป็นทีห่น่ึงของโลก 

แต่ปจัจุบนัน้ีกลบัเป็นแรงงานที่มกีารศกึษาและความสามารถอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งต ่า จงึเป็นที่น่าวติกว่า 

เด็กๆลูกหลานของเรา (ประเทศอเมริกา) จะมีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        

ในเศรษฐกจิโลกอนาคตไดเ้พยีงไร 

การปฏิรูปการศึกษาของอเมริกาที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จเพราะยุทธวิธีกระสุนทองค า                 

(Silver Bullet Strategy) โดยทุ่มเทเงนิ แต่มไิดส้รา้งมาตรฐาน เช่น เพิม่เงนิเดอืนคร ูโดยมไิดใ้หเ้พิม่ความรู้

ความสามารถ หรอืจดัใหช้ัน้เรยีนเลก็ลงโดยมไิดจ้ดัเวลาส าหรบัการสอนซ่อมเสรมิ ฯลฯ 

ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูจะพฒันาการศกึษาบูรณาการทัง้ระบบ แต่ในอเมรกิา มบีาง

รฐับางเขตการศึกษามโีครงการพฒันาปฏิรูปการศึกษาในเขตการศึกษาหรอืในรฐัของตน แต่ผลงานไม่

สามารถจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไดก้วา้งขวาง 

แต่ยงัมแีสงแห่งความหวงั จากการศกึษาเปรยีบเทยีบระบบการศกึษาของประเทศทีม่ผีลการศกึษา

สงู พบว่าทุกประเทศจะมนีโยบายและจดัระบบการศกึษามลีกัษณะรว่มกนั คอื ใหค้วามส าคญักบัการศกึษา

ปฐมวยั การพฒันาเดก็เลก็ก่อนเขา้โรงเรยีน ตัง้มาตรฐานพฒันาวชิาชพีครูอย่างสูง มโีปรแกรมฝึกวชิาชพี

และเทคโนโลยอียา่งสงู จดัพฒันาการศกึษาเป็นกลุ่มกอ้นเดยีวกนั มไิดแ้ยกเรื่องพฒันาการศกึษาเป็นชิน้เลก็

ชิน้น้อยแบบในอเมรกิา  

เราเชื่อมัน่ว่าอเมริกาสามารถหมุนกลบัปญัหาการศึกษาน้ีได้ ประเทศเล็กๆที่ก าลงัพฒันา เช่น 

โปแลนด ์สงิคโปร ์ใชเ้วลาเพยีงยีส่บิปีในการพฒันาใหเ้ป็นประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงู เหตุทีท่ า

ไดเ้พราะผูน้ าของประเทศทัง้สองถอืวา่ การปฏริปูการศกึษาเป็นเรือ่งเรง่ด่วน!  

 ผูบ้รหิารรฐัฝ่ายนิติบญัญตัิด้านการศึกษาจงึควรรบีเร่งในการหมุนกลบัระบบการศึกษาของรฐัให้

ทนัเวลา ดงัน้ี 
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1. ตัง้คณะท างานเพือ่พจิารณาล าดบัความส าคญัและเรง่ด่วน 

2. ศกึษาและเรยีนรูจ้ากการศกึษาเปรยีบเทยีบนโยบายและระบบการศกึษาของประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการศกึษาสงู 

3. สรา้งวสิยัทศัน์ของรฐั 

4. ตัง้เกณฑม์าตรฐานการศกึษา 

5. พฒันาระบบการศกึษาทัง้ระบบเป็นหน่ึงโครงการ 

6. อดทนต่อความยุง่ยาก และพยายามสะสางปญัหา  

แต่ละรฐัควรจะรบีเร่งด าเนินการปฏริูปทางการศกึษาของรฐั พยายามคดิใหม่และสรา้งระบบใหม่ทาง

การศกึษา และตอ้งท าเป็นเรือ่งเดยีวมใิชแ่ยกเป็นหลายเรือ่ง จงึจะเกดิผลการเปลีย่นแปลง 

ฝา่ยนิตบิญัญตัขิองรฐัจะตอ้งเป็นผูน้ าในเรื่องการปฎริปูการศกึษาน้ี เพราะการศกึษาเป็นเรื่องส าคญัสุด

และเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องสร้างระบบการศึกษ าให้มีประสิทธิภาพให้เด็กอเมริกัน                         

มคีวามสามารถในระดบัชัน้น าในศตวรรษที ่21 

และเราตอ้งรบีด าเนินการปฎริปูการศกึษาในแต่ละรฐั เดีย๋วนี้ เพราะเวลาไมค่อยเรา  
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(National Conference of State Legislature) 
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แรงงานอเมรกินัเคยเป็นทีย่อมรบัวา่ เป็นแรงงานทีม่คีวามสามารถ มกีารศกึษาด ีเป็นทีห่น่ึงของโลก

เมื่อ 50 ปีทีแ่ลว้ แต่ปจัจุบนัจากผลการทดสอบนานาชาต ิแรงงานอเมรกินัมคีวามสามารถและการศกึษาอยู่

ในเกณฑค์่อนขา้งต ่า ขณะทีเ่ราต้องแข่งขนัทางเศรษฐกจิโลกกบัชาตติ่างๆ  เดก็อเมรกินัลูกหลานของเรา

จะตอ้งเผชญิกบัความยากล าบากในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิโลกอยา่งแน่นอน  

แต่ละรฐัในอเมรกิาไดพ้ยายามปฏริูปการศกึษา แต่กไ็ม่เกดิผลส าเรจ็ชดัเจน ในขณะที่ประเทศที่มี

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูมกีารปฏริปูการศกึษาทีม่นีโยบายและแนวปฏบิตัเิป็นกลุ่มกอ้นเดยีว ซึง่แตกต่าง

จากอเมรกิาที่มโีครงการหลายเรื่องเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย บางโครงการมผีลด ีแต่เพราะเป็นโครงการย่อยๆ              

จงึไมม่ผีลกระทบท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงกวา้ง  

แต่กย็งัมแีสงแห่งความหวงัอยู่ว่าอเมรกิาอาจจะหมุนกลบัไปในทางทีด่ไีด ้เพราะประเทศทีป่จัจุบนั              

มีผลสมัฤทธิท์างการศึกษาสูงและเป็นประเทศเล็กๆที่ก าลงัพฒันา เช่น ประเทศโปแลนด์และสิงคโปร ์                

ใชเ้วลาพฒันาเปลี่ยนระบบการศกึษาของประเทศเพยีงยีส่บิปี นวตักรรมทางการศกึษาหลายอย่างกไ็ดม้า

จากอเมรกิา 

อเมรกิาตอ้งตัง้ตน้ปฏริปูการศกึษาทนัท ีเราตอ้งคดิใหม ่สรา้งระบบการศกึษาใหม ่และสรา้งระบบที่

เป็นกลุ่มกอ้นเดยีวเพือ่ใหเ้กดิผลการเปลีย่นแปลงทีด่ขีองเดก็อเมรกิาทุกคน 

คณะกรรมการนิติบญัญตัิฝ่ายการศกึษาของแต่ละรฐัควรตัง้กลุ่มท างาน ประกอบดว้ยฝ่ายรฐัและ

เอกชน ครู ผู้บริหารโรงเรยีน ผู้ปกครอง นักธุรกิจ นักเรยีน ฯลฯ เพื่อช่วยกนัสร้างระบบการศึกษาใหม่

ส าหรบัศตวรรษที ่21 เน่ืองจากการประชุมหารอืเช่นน้ี ย่อมมคีวามเหน็ทีห่ลากหลายแตกต่างกนั ขอเสนอ 

ใหใ้ช ้“กฏ 70 เปอรเ์ซน็ต”์ ถา้แนวคดิใดไดร้บัคะแนนเสยีงเกดิ 70 เปอรเ์ซน็ตก์จ็ดัวา่ไดร้บัการยอมรบั  

คณะกรรมการปฎริปูการศกึษาแหง่รฐัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

- ศึกษานโยบายและการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศที่มีผลสมัฤทธิท์างการศึกษาสูง

เช่นเดียวกบัที่คณะกรรมการนิติบญัญตัิแห่งชาติด้านการศึกษาได้ศึกษาไว้ ตลอดจนศึกษาแนว

ทางการพฒันาปรบัปรงุการศกึษาของหน่วยงานต่างๆในรฐั 
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- รว่มสรา้งวสิยัทศัน์ (Vision) ของรฐั วสิยัทศัน์น้ีจะเป็นประดุจดาวเหนือ (North Star) ทีน่ าทางการ

ด าเ นินงาน เพราะการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาน้ี เ ป็นเรื่องที่ ใช้ระยะเวลา เพราะฉะนั ้น                      

คณะกรรมการฯตอ้งจดัท าโรดแมป (Roadmap) ทีเ่ป็นทศิทางด าเนินการ ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ตัง้เกณฑม์าตรฐานความส าเรจ็ (Benchmark Policies) คณะกรรมการฯตัง้เกณฑม์าตรฐาน

ความส าเรจ็เป็นระยะๆ เพือ่ตรวจสอบความส าเรจ็และปญัหา 

- ตัง้ตน้ท างานดว้ยเรือ่งเดยีว (กลุ่มเดยีว) เมือ่คณะกรรมการปฏริปูการศกึษาแหง่รฐัไดต้กลงถงึเรื่องที่

จะต้องท าและยุทธวธิีในการปฏบิตัิแล้ว ก็ให้พจิารณาล าดบัก่อนหลงั เพราะการที่เสนอใหป้ฎิรูป

ระบบการศกึษาเป็นกลุ่มกอ้นเดยีว มไิดห้มายถงึใหท้ าทุกเรื่องพรอ้มกนัทเีดยีว แต่หมายถงึการทีใ่ห้

เห็นความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองของแต่ละเรื่อง เช่นที่เสนอแนะแนวปฎิรูปเรื่องย่อยในกลุ่มใหญ่ เช่น 

ความสามารถในการอ่านเขยีนของเดก็ (Early Literacy) การฝึกหดัครู (Teacher Preparation) 

การศกึษาเพื่ออาชพี และอุดมศกึษา เรื่องที่ลงมอืท าใหม้กีารประเมนิเป็นระยะๆ เพื่อใหผ้ลส าเรจ็

เป็นตวักระตุน้ใหด้ าเนินการปฏริปูพฒันาต่อ  

- ยอมรบัความยุง่ยากล าบากในการด าเนินการปฏริปูการศกึษา ประเทศทีม่คีวามส าเรจ็ในการพฒันา

ปฏิรูปการศึกษา ยงัต้องถอยหลงัหน่ึงก้าวทุกสองก้าวที่ไปข้างหน้า แต่ขอให้เรามุ่งที่เป้าหมาย            

ทีต่ ัง้ไว ้และเดนิใหถู้กทาง 

- ใชเ้วลาใหเ้หมาะสม รฐัทีเ่ริม่ปฏริปูการศกึษาจะพบว่า ไม่สามารถลงมอืด าเนินการไดทุ้กเรื่องทนัท ี

คณะกรรมการฯจะต้องพจิารณาตกลงล าดบัก่อนหลงัและต้องยอมรบัว่า แต่ละเรื่องไม่จ าเป็นต้อง

ส าเรจ็พรอ้มกนั 

 

แต่จุดส าคญั คอื แต่ละรฐัควรจะรบีเรง่ด าเนินการปฏริปูการศกึษาของรฐัทนัท ี
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ผลการศึกษาประเทศท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาสงู 

จากการศึกษาอย่างกว้างขวางและลุ่มลึกของคณะที่ประชุมฝ่ายนิติบญัญัติด้านการศึกษา ที่ได้

เดนิทางไปศกึษา 10 ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงู และพบปะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาของ

ประเทศเหล่านัน้ คณะทีป่ระชุมฯไดพ้บว่า การพฒันาปฏริูปการศกึษาของ 10 ประเทศน้ี มแีนวทางที่

ร่วมกนัและเหมอืนกนั (อย่างมหศัจรรย์) ซึ่งท าใหเ้กดิผลดต่ีอนักเรยีน ท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการศกึษา

ของเดก็ในชาตสิงู และโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นโรงเรยีนระดบัมาตรฐานโลก 

ลกัษณะรว่มของระบบการศกึษามาตรฐานโลก ม ี4 ลกัษณะ  

1. ลกัษณะท่ี 1: เดก็ทุกคนมาโรงเรยีน มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน ถา้มกีรณีปญัหา รฐัมรีะบบช่วยใหเ้ดก็

ทุกคนไดเ้รยีนรูถ้งึระดบัสงูสุด 

ประเทศที่มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาสูง จะมีบริการช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูก และ                    

มสีวสัดกิารส่งเสรมิสุขภาพใหเ้ด็ก ให้เด็กพร้อมที่จะเรยีนรู ้  เมื่อเขา้โรงเรยีน เด็กที่มปีญัหาการ

เรียนรู้จะได้รบัความช่วยเหลือ ในอเมริกา โรงเรียนในถิ่นร ่ารวยจะมีอุปกรณ์และครูที่ เก่ง แต่

โรงเรยีนในถิน่ยากจน สภาพโรงเรยีนจะดอ้ย ตลอดจนประสทิธภิาพของครดูว้ย 

2. ลกัษณะท่ี 2: ประเทศที่มผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสูง จะมรีะดบัคุณภาพของวชิาชพีครูระดบัสูง              

มวีธิกีารสอนที่มปีระสทิธภิาพสูง นักเรยีนทุกคนไดม้โีอกาสเรยีนกบัครูเก่งๆ และมปีระสทิธภิาพ             

ซึง่ชว่ยใหเ้ดก็ทุกคนประสบความส าเรจ็ 

ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูตัง้ความมุง่มัน่วา่ เดก็ทุกคนจะไดเ้รยีนรูก้บัครดู ีเก่ง 

มคีุณภาพ ประเทศเหล่านี้จงึใหค้วามส าคญักบัทุกขัน้ตอนของวชิาชพีคร ูดงัน้ี  

- การคดัเลอืกคร ูบางประเทศคดัเลอืกครจูากนกัเรยีนชัน้มธัยมทีเ่ก่ง 

- โปรแกรมการฝึกหดัครแูละการรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครมูมีาตรฐานสงู และการสอบคดัเลอืก

เขา้เป็นครมูกีารแขง่ขนัสงู 

- มรีะบบพฒันาครปูระจ าการตลอดชวีติแหง่การเป็นคร ูเมือ่เขา้เป็นครใูหมจ่ะมคีรพูีเ่ลีย้ง และครจูะท า

การวจิยั รวมถงึปรบัปรงุการสอนตลอดเวลา  
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- ในประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงู มรีะบบความกา้วหน้าในอาชพีครโูรงเรยีน สรา้งบทบาท

ความเชีย่วชาญดา้นต่างๆในวชิาชพีคร ูเช่น ผูเ้ชีย่วชาญวชิาต่างๆเป็นครพูีเ่ลีย้ง และอื่นๆ ท าใหค้รู

สามารถอยูใ่นวชิาชพีครไูดน้านอยา่งมวีทิยฐานะสงู  

- บรรยากาศการท างานในโรงเรยีนเป็นบรรยากาศทีด่ ีอบอุ่น ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงู

มรีะบบการท างานในโรงเรยีนทีส่รา้งบรรยากาศแห่งกลัยาณมติร คอื ครูท างานร่วมกนัเป็นทมีใน

การเตรยีมการสอน การศกึษาสงัเกต ช่วยเหลอืเดก็ ครูร่วมกนัท าแผนการสอน และ ประเมนิผล 

โดยทางโรงเรยีนจดัเวลาใหค้รูมเีวลามาประชุมท างานร่วมกนั ศกึษาสงัเกตการสอนในชัน้เรยีนซึ่ง

กนัและกนั  บรรยากาศเชน่น้ีไมม่ใีนโรงเรยีนอเมรกิา!  

- ผู้น าโรงเรยีนมคีุณภาพสูง ประเทศที่มผีลสมัฤทธิท์างการศึกษาสูงมรีะบบการคดัเลือกผู้บรหิาร

โรงเรยีนสูงมาก เช่น ต้องมปีระสบการณ์ในโรงเรยีนหลายแห่ง มคีวามรู้ด้านหลกัสูตร การสอน             

การบรหิารโรงเรยีน 

- ระบบค่าตอบแทนสูง ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสูงจะมรีะบบค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืน

ระดับเดียวกับวิศวกร นักบัญชี ฯลฯ เพราะหลายประเทศยกย่องครูเป็นผู้สร้างชาติ (Nation 

Builders) บางประเทศใหเ้งนิเดอืนตามความสามารถพเิศษ เช่น ผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญการสอนวชิา 

ครพูีเ่ลีย้ง (Mentor) ฯลฯ 

- ระบบการเรียนการสอนระดบัมาตรฐานโลก ประเทศที่มีผลสมัฤทธิท์างการศึกษาสูงตัง้เกณฑ์

ประเมนิมาตรฐานว่า นักเรยีนในระดบัใดจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถในวชิาต่างๆ เช่น ภาษา 

คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และวชิาอื่นๆในหลกัสตูรเพยีงใด และการประเมนิน้ียงัรวมทกัษะชวีติและ

อุปนิสยัดว้ย เช่น จรยิธรรม ความขยนั มุง่มัน่ในการท างาน ท างานรว่มมอืกบักลุ่มไดด้ี มคีวามเป็น

ผูน้ า ฯลฯ 

ครูชัน้น าจะร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร และท ารายละเอียดของเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร เช่น 

ความคดิรวบยอด (Concepts) ในวชิาต่างๆ ระดบัชัน้ต่างๆเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้ตลอดจนการ

ประเมนิผลในวชิานัน้  
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ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสูงจะใหค้วามส าคญัในการทดสอบความสามารถของ

นักเรยีนเมื่อผ่านการเรยีนแต่ละระดบั เช่น ระดบัจบประถมศกึษา ระดบัจบมธัยมศกึษา  ครูชัน้น า

ของประเทศจะร่วมกันท าแบบทดสอบที่ว ัดความสามารถในการคิดระดับสูง เพราะฉะนั ้น

แบบทดสอบจะเป็นแบบเขยีนตอบ (Essay-based) ซึง่ตอ้งมผีูอ้่านตรวจขอ้สอบ ไม่ใชค้อมพวิเตอร์

ตรวจ เพราะฉะนัน้การทดสอบของประเทศเหล่าน้ีจะใชเ้วลานานกวา่ของอเมรกิา 

3. ลกัษณะท่ี 3: ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูมรีะบบการศกึษาสู่อาชพี (อาชวีศกึษา) และ

เทคโนโลย ี(Career and Technical Education: CTE) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูเริม่ใชยุ้ทธวธิทีีจ่ะสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศและ

ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนดว้ยอาชพีใหม่ๆ  สงิคโปรแ์ละสวติเซอรแ์ลนดส์รา้ง

ระบบอาชวีะและเทคโนโลยศีกึษาใหส้มัพนัธก์บัอุตสาหกรรมในประเทศ สงิคโปรใ์ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 

แต่สวติเซอร์แลนดใ์ชโ้รงงานอุตสาหกรรมเป็นฐาน และในประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสูง

เหล่าน้ี ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจว่า การเรียนอาชีวะและเทคโนโลยีน้ี เป็นแนวทางสู่อาชีพ          

มใิชเ่ป็นแนวทางเลอืกของนกัเรยีนทีอ่่อนทางวชิาการ 

โรงเรยีนอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษาในประเทศที่มผีลสมัฤทธิท์างการศึกษาสูงเหล่าน้ี     

ไดร้บัการพฒันาสง่เสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธก์บับรษิทัโรงงานทีน่ักเรยีนจะออกไปมอีาชพี 

โรงเรยีนอาชวีะและเทคโนโลยกีารศกึษามวีธิสีอนที่เป็นการปฏบิตัจิรงิ อุปกรณ์เครื่องมอืครบครนั

และการเรยีนดา้นน้ีไม่ “ตนั” เพราะถ้าท างานในอาชพีนาน กม็โีอกาสเรยีนต่อระดบัอุดมศกึษา 

(มหาวทิยาลยั) เพือ่ฝึกระดบัผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 

ในอเมรกิา โปรแกรมอาชวีะและเทคโนโลยศีกึษา (CTE) เคยประสบความส าเรจ็เป็นทีนิ่ยม 

แต่เริม่ลดความนิยมลงระยะสีส่บิปีทีผ่า่นมาน้ี 

4. ลกัษณะท่ี 4: การปฏริูปการศกึษาของแต่ละประเทศจะมลีกัษณะเป็นกลุ่มก้อนเดยีว ซึ่งสมัพนัธ์

ต่อเน่ืองกนั 

กลุ่มประเทศทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูจดัระบบปฏริปูการศกึษาเพื่อไปสูม่าตรฐานโลก

ดว้ยกลุ่มกอ้นเดยีวเพราะประเทศเหล่าน้ีเขา้ใจดวี่า การใชน้โยบายยุทธวธิ ี“กระสุนทองค า” (Silver 
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Bullet) ที่พฒันาเรื่องการศกึษาแบบชิ้นเลก็ชิ้นน้อยโดยใชเ้งนิมากแต่ไม่คุ้มค่า ประเทศเหล่าน้ี               

คดิสรา้งระบบการศกึษาใหม่และใหท้ัง้ระบบมคีวามสมัพนัธต์่อเน่ืองกนั เช่น การปรบัปรุงคุณภาพ

การเลี้ยงดูเดก็ปฐมวยัแรกเกดิถงึ 5 ขวบ แต่ถ้าไม่ลงทุนพฒันาการศกึษาในโรงเรยีนระดบัประถม

และมัธยม ก็เป็นความสูญเปล่า และถ้าไม่ปฏิรูปการฝึกหัดครูและการพัฒนาครู มีครู ที่ไม่มี

ประสทิธภิาพกส็ูญเปล่า ดงันัน้ การปฏริูปการศกึษาจงึจะต้องจดัท าเป็นกลุ่มกอ้นเดยีว ครอบคลุม

ทุกระดบั 

บทบาทและหน้าท่ีของรฐัในการปฎิรปูการศึกษา 

ในฐานะสภานิตบิญัญตัขิองรฐั รฐัต้องมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการทีจ่ะจดัการศกึษาทีด่ทีีสุ่ดระดบั

มาตรฐานโลกใหแ้ก่ลกูหลานอเมรกินั ซึง่จะเป็นแรงงานของชาตใินอนาคต 

เราจะต้องรวบรวมพลงัความคดิของคนอเมรกินัมาช่วยกนัพฒันาปฎิรูปการศึกษาให้แก่เยาวชน            

ใหม้คีวามสามารถเป็นทีห่น่ึงในโลก เชน่ทีเ่ราเคยเป็นในอดตี 

เราเชื่อวา่อเมรกิาสามารถจดัการศกึษาไดเ้ป็นอนัดบัตน้ของโลก 

แต่ เราตอ้งตอ้งเริม่ลงมอื ทนัท ี! 
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ฟินแลนด ์

 
http://www.mapsofworld.com/finland/  

ปจัจุบนั ผูค้นทัว่โลกไดร้บัรูว้่า ฟินแลนด ์ประเทศเลก็ๆในกลุ่มสแกนดเินเวยี ประชากร 5.3 ลา้นคน 

เป็นที่หน่ึง เป็นผู้น าทางด้านการศึกษา บางคนก็อาจจะพูดว่า ประเทศเล็กๆก็ท าได้ดี แต่เรื่องราวของ

ฟินแลนดล์กึซึง้กว่านัน้ ระบบการศกึษาของฟินแลนดเ์ริม่ตน้จากศูนย ์เมื่อปี ค.ศ. 1970 แต่ผูน้ าประเทศมี

ความเชื่อมัน่ว่า การศกึษาชัน้เยีย่มจะช่วยใหป้ระเทศมคีวามกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ และสามารถแขง่ขนักบั

ชาตอิื่นๆได ้

ผูม้าเยีย่มชมการศกึษาในฟินแลนดจ์ะชมว่า อาคารโรงเรยีนสวยงาม ในหอ้งเรยีนจะไม่เหน็ครูยนื

บรรยายหน้าชัน้ และนักเรยีนนัง่เรยีนตามโต๊ะเป็นแถวๆ ฟินแลนดภ์ูมใิจทีจ่ะบอกกบัผูม้าเยีย่มโรงเรยีนว่า 

เดก็นักเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพราะฉะนัน้จะเหน็นักเรยีนนัง่ท างานเป็นกลุ่ม หรอืประชุมหารอืกบั

ครผููส้อน 

ฟินแลนดใ์หบ้รกิารทางการศกึษาแก่เดก็อย่างทัว่ถงึ มเีลี้ยงอาหาร รถรบัส่ง และบรกิารสุขภาพให้

ทัง้ครอบครวั 

http://www.mapsofworld.com/finland/
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ระบบการศกึษาม ี3 ระดบั คอื การศกึษาปฐมวยั (1-7 ปี) การศกึษาบูรณาการ (Comprehensive 

School 7-16 ปี) มธัยมศกึษาตอนปลาย (16-19 ปี) และหลงัจากน้ี นกัเรยีนเลอืกเรยีนต่อระดบัมหาวทิยาลยั

หรอืโรงเรยีนฝึกอาชพีต่างๆ  

โรงเรียนในฟินแลนด์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียน 20 คน มีหลักสูตร

แกนกลางของระดบัชาต ิครจูะเป็นผูส้อนและประเมนิการเรยีนรูข้องเดก็ 

จุดเดน่ของการศกึษาในฟินแลนด ์คอื มคีรชูัน้เยีย่ม การสอบเขา้เรยีนครขูองฟินแลนด ์มกีารแขง่ขนั

สงูมาก แต่ละปี มหาวทิยาลยัจะสอบคดัเลอืกและรบัเพยีง 10% ของผูส้มคัรทัง้หมด นักการศกึษาหลายคน     

มคีวามเหน็ว่า ทีฟิ่นแลนดม์คีวามส าเรจ็กา้วหน้าทางการศกึษา เพราะฟินแลนดล์งทุนอย่างมากและเชื่อมัน่

วา่ การศกึษาทีจ่ะส าเรจ็กา้วหน้านัน้อยูท่ี ่การฝึกหดัคร ู(Teacher Education) 

หลกัสูตรฝึกหดัครูเป็นหลกัสูตร 5 ปี ระดบัปรญิญาโท สามปีแรกเป็นหลกัสูตร ปรญิญาตร ีสองปี

หลงัเป็นหลกัสตูรฝึกหดัคร ูนกัเรยีนครทูีส่อบคดัเลอืกไดจ้ะเรยีนฟร ีทัง้ยงัไดเ้งนิเดอืนดว้ย  

การเรยีนฝึกหดัครูจะเน้นภาคปฏบิตั ิ(Clinical Experience) ในโรงเรยีนและการวจิยั นักเรยีนครู

เรยีนวชิาโท สองวชิา ระบบโรงเรยีนในฟินแลนดจ์ะใหค้รูทุกคนประชุมหารอื เพื่ อพฒันาการเรยีนการสอน

สปัดาหล์ะครึง่วนับ่าย 

โรงเรยีนในฟินแลนดม์หีลกัสตูรแกนกลาง แต่ไมม่กีารทดสอบระดบัชาต ิ(National Test) มกีารสอบ

ระดบัชาตติอนปลายระดบัมธัยมศกึษา ซึง่การทดสอบน้ีมุง่หมายใหน้กัเรยีนรูว้่า ควรจะตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่อง

ใดบา้ง มไิดว้ดัคุณภาพของโรงเรยีน 

ครูมีอิสระที่จะด าเนินการสอนและจดักิจกรรมกับนักเรียน ซึ่งนักการศึกษาฟินแลนด์กล่าวว่า               

เป็นระบบทีบู่รณาการทัง้แบบดงึเขา้สู่ศูนยก์ลางและแบบกระจายอ านาจจากศูนยก์ลาง ท าใหค้รูกลา้ทดลอง

และพฒันาวธิกีารสอนใหม่ๆ ตลอดเวลา   

ฟินแลนดม์รีะบบ “ผูต้รวจการศกึษา” (School Inspectorate) ซึง่จะมาเยีย่มโรงเรยีนโดยสม ่าเสมอ

และใหค้ าแนะน า 

ในระยะหลงัๆน้ี ฟินแลนด์มผีู้อพยพเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์มากขึ้น สถิตินักเรยีนที่จบการศึกษา            

ภาคบงัคบัของฟินแลนดส์งูกวา่ 99 เปอรเ์ซน็ต ์ผูจ้บมธัยมศกึษาตอนปลาย 90 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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ฟินแลนด์มคีวามภาคภูมใิจที่สามารถจดัการศึกษาได้ทัว่ถึง รวมทัง้เด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 

สามารถเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิแต่รฐัจะจดัครพูเิศษมาสอนใหบ้างชัว่โมง 

รฐับาลฟินแลนดร์บัผดิชอบงบประมาณการศกึษาของประเทศเกอืบทัง้หมด (98 เปอรเ์ซน็ต)์ 

 

ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา 

 
http://www.huntfishcampwisconsin.com/DOntario.html 

ประเทศแคนาดาเพิ่งมาเป็นประเทศที่มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาสูง ตัง้แต่ปี ค .ศ . 2000  

มณฑลออนตารโิอเป็นมณฑลที่ใหญ่เป็นที่สองของประเทศแคนาดา มณฑลออนตารโิอเองมขีนาดใหญ่

เท่ากบัประเทศฝรัง่เศสและประเทศสเปนรวมกนั มณฑลออนตารโิอเองกจ็ัดการศกึษาใหแ้ก่ 40 เปอรเ์ซน็ต์

ของประชากรทัง้ประเทศ  

มณฑลออนตารโิอ มนีกัเรยีน 5 ลา้นคน 5,000 โรงเรยีน โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง นกัเรยีน

โรงละประมาณ 415 คน นักเรยีน 22 คนต่อหอ้งเรยีน นักเรยีนในมณฑลออนตารโิอจะมหีลายเผ่าพนัธุแ์ละ

http://www.huntfishcampwisconsin.com/DOntario.html
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เชือ้ชาต ิคดิเฉลีย่ 1 ใน 4 ของนกัเรยีนเกดินอกประเทศแคนาดา แต่ออนตารโิอถอืเป็นจุดเด่น และพยายาม

ใหน้ักเรยีนเคารพและมจีติกวา้งขวางในการรบันับถือความแตกต่างทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของ

เผา่พนัธุ ์เชือ้ชาตทิีแ่ตกต่างกนั 

จุดเดน่ของการศกึษาในประเทศแคนาดา คอื ความสามารถในการเรยีนการสอน  โรงเรยีนในทุกเขต

การศกึษาจะมคีรูพีเ่ลี้ยง โคช้ทางการศกึษา ทีไ่ปช่วยเหลอืครูใหม่ ครูใหญ่ใหม่ โรงเรยีนใดที่มปีญัหา เขต

การศกึษาจะสง่ครพูีเ่ลีย้ง (Mentor) และโคช้ไปช่วยเหลอื ทางเขตการศกึษาจะส ารวจเป็นระยะๆว่าโรงเรยีน

ใดมแีนวโน้มมปีญัหานักเรยีนอาจจะไม่จบมธัยมปลาย หรอืปญัหาเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ ทางเขต

การศกึษากจ็ะสง่ครชู านาญพเิศษไปช่วยเหลอื ดงันัน้ สถตินิกัเรยีนจบมธัยมปลายจงึขึน้จาก 68 เปอรเ์ซน็ต ์

เป็น 82 เปอรเ์ซน็ต ์ 

เขตการศึกษาของออนตาริโอส่งเสริมให้มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  

โรงเรยีนทุกโรงส่งเสรมิการพฒันาสุขภาพอนามยัของนักเรยีน จดักจิกรรมพลศกึษา ออกก าลงักาย ใหแ้ก่

นกัเรยีนวนัละ 20 นาททีุกวนั และมโีปรแกรมแนะแนวเดก็ใหม้พีฤตกิรรมทางบวกและสามารถคดิแกป้ญัหา

ชวีติไดเ้หมาะสม 

มณฑลออนตารโิอเปิดอนุบาลเต็มวนัใหเ้ดก็อายุ 4-5 ปี เพื่อสรา้งพืน้ฐานการเรยีนรูท้ี่ดใีนการเขา้

ศกึษาต่อชัน้ประถมหน่ึง เมื่อเดก็ขึน้เกรด 7 (มธัยม 1) ทางโรงเรยีนจะใหเ้ดก็เริม่คดิถงึอาชพีและการเตรยีม

ตวัส าหรบัวชิาชพีเหล่านัน้  

แต่ละมณฑลพฒันาหลกัสูตรของมณฑลของตน  วทิยาลยัครูออนตารโิอ (Ontario College of 

Teachers) ควบคุมหลกัสตูรการฝึกหดัคร ูและการอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีคร ู

ผูท้ีจ่ะเป็นครตูอ้งไดป้รญิญาตร ี(หลกัสตูร 3 ปี) ในวชิาเฉพาะและเรยีนหลกัสตูรฝึกหดัครตู่ออกี 1 ปี 

จงึจะไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู

ออนตารโิอ มวีฒันธรรมพเิศษ คอื ส่งเสรมิใหค้รกูลา้คดิ กลา้ท า และมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์ดใ้นการ

สอน และสง่เสรมิใหค้รทู างานรว่มกนัเป็นทมี  
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สิงคโปร ์

 

http://www.mapsofworld.com/singapore/ 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศใหมแ่ละโชคดทีีไ่ดพ้ฒันาระบบการศกึษาจากศนูยม์าเป็นเวลาหา้สบิปี  

สงิคโปรแ์ยกตวัออกจากสหราชอาณาจกัร องักฤษ ปี ค.ศ. 1963 โดยรวมกบัประเทศมาเลเซยี แต่ปี 

ค.ศ. 1965 สงิคโปร์แยกตวัเองออกจากประเทศมาเลเซยี และตัง้ประเทศเล็กๆของตนเอง ผูน้ าที่บุกเบิก

ประเทศสงิคโปร์มคีวามเชื่อว่า มนุษยเ์ป็นทรพัยากรที่มคี่า และการศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคญัที่จะช่วยให้

สงิคโปรอ์ยูร่อดได ้ทัง้ดา้นการเมอืงและดา้นเศรษฐกจิ  

ผู้ที่ได้ไปเยี่ยมสงิคโปร์จะรู้สึกประทบัใจในความสะอาดและสวนต้นไม้ที่สวยงาม ซึ่งสะท้อนถึง

จุดมุง่หมายและยทุธวธิขีองผูน้ าประเทศทีต่อ้งการใหช้าวสงิคโปรม์คีวามสขุ 

http://www.mapsofworld.com/singapore/
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จุดส าคญัของความส าเร็จและความก้าวหน้าทางการศึกษาของสิงคโปร์ คือ นักการศึกษาของ

สงิคโปรม์คีวามสามารถสงู อาชพีครใูนสงิคโปรเ์ป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืระดบัเดยีวกบัแพทยแ์ละ

นกักฏหมาย  

สถาบนัฝึกหดัครูของสงิคโปรม์แีห่งเดียว คอื “สถาบนัทางการศกึษาแห่งชาติ” The National 

Institute of Education (NIE) ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการวจิยั  

สถาบนัการศึกษาแห่งชาติ หรอื NIE ท างานใกล้ชิดกบักระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร ์

เพราะฉะนัน้นโยบายการศกึษาจงึสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั 

การคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเป็นครูมีเกณฑ์มาตรฐานสูง สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (NIE)              

จะตัง้กรรมการคดัเลอืกนักเรยีนมธัยมปลาย โดยอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนมธัยมกเ็ป็นกรรมการคดัเลอืกดว้ย   

สถาบนัการศกึษาแหง่ชาต ิ(NIE) จะรบันกัเรยีนมธัยมทีม่ผีลการเรยีนอยู่ในระดบั 30 เปอรเ์ซน็ตต์น้ พรอ้ม

ทัง้มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมอื่นๆเขา้มาเป็นคร ูนักเรยีนครไูดร้บัทุนเรยีนจนจบ ทัง้ยงัไดร้บัเงนิเดอืนส าหรบั

คา่กนิอยู ่

เมื่อครใูหม่เขา้ท างาน โรงเรยีนตอ้งจดัครพูีเ่ลีย้ง (Mentor) ดูแลแนะน า ตลอดจนการท างานร่วมกบั

ครูอื่นเป็นทีม นอกจากน้ี รฐับาลยงัอนุมตัิให้ครูพฒันาวิชาชีพปีละ 100 ชัว่โมง ซึ่งอาจจะไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ หรอืท าวจิยัที่โรงเรยีน นอกจากน้ี โรงเรยีนในสงิคโปรม์วีฒันธรรม  PLC (Professional 

Learning Community) ทีท่ าใหค้รทู าวจิยัรว่มกนั พฒันาการสอนดว้ยกนั และสงัเกตการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ดว้ยกนั 

ครทูุกคนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิทกัษะ 16 ดา้น เช่น การช่วยเหลอืวชิาการใหน้กัเรยีน การพฒันา

นิสยัของนักเรยีน การท างานกบัผู้ปกครองและชุมชน การช่วยเหลือท างานร่วมมอืกบัครูอื่นๆ และการ

ชว่ยงานพฒันาโรงเรยีน ฯลฯ  

ครทูีท่ างานสอนเกนิ 3 ปีขึน้ไปจะไดร้บัการประเมนิและการฝึกฝนว่าจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นใด เช่น 

เชี่ยวชาญการสอนวชิาเฉพาะ 1-2 วชิา หรอืเชี่ยวชาญด้านพฒันาหลกัสูตร หรอืเชี่ยวชาญด้านวจิยั หรอื

เชีย่วชาญดา้นการบรหิารและจดัการ 
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โรงเรยีนในสงิคโปรเ์ป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีรมูาก แต่บรรยากาศหรอืวฒันธรรมของโรงเรยีนท า

ให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี เพราะครูมีวิธีการท างานเป็นทีม สังเกตการสอนนักเรียนซึ่งกันและกัน                  

ท าแผนการสอนรว่มกนั และครใูหญ่กเ็คยเป็นครมูาก่อนจงึท าใหก้ารจดัการและการสอนเป็นไปดว้ยด ี

เมื่อนักเรยีนจะเรยีนจบชัน้ประถมปลายนักเรยีนจะต้องสอบ ซึ่งการสอบน้ีจะแยกเดก็ทีจ่ะเรยีนต่อ

มธัยมดา้นวชิาการในมหาวทิยาลยั หรอืแยกเดก็ไปเรยีนทางอาชวีะและเทคโนโลยศีกึษา แต่สงิคโปรไ์ม่มี

ปญัหาเรื่องเด็กแยกไปเรยีนทางอาชีวะและเทคโนโลย ีเพราะโรงเรยีนอาชีวะและเทคโนโลยศีึกษาของ

สงิคโปร์เป็นโรงเรยีนที่มคีรูเชี่ยวชาญ มอีุปกรณ์ครบครัน และยงัมกีารไปฝึกงานตามบรษิัทหรอืสถานที่               

ทีจ่ะประกอบอาชพีจรงิ  
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ประวติัผูแ้ปล 

ศ. ดร. อารี สณัหฉวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เกดิ 11 มถุินายน 2472 ทีต่ าบลสามเสนใน อ.ดุสติ กรงุเทพฯ 

- จบ มธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนเนตศิกึษา พ.ศ. 2486 

- จบ เตรยีมอุดมศกึษาทีโ่รงเรยีนเตรยีมอุดม พ.ศ.  2490 

- จบ อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาฯ พ.ศ.  2494 

- จบ ประกาศนียบตัรครมูธัยม (จุฬาฯ) พ.ศ.  2495 

- พ.ศ.  2495 – 2496 เป็นครโูรงเรยีนฝึกหดัครนูครราชสมีา 

- พ.ศ.  2496 – 2500 ไดร้บัทุนครสุภาไปเรยีนต่อทีส่หรฐัฯ 

- พ.ศ.  2497 ได ้M.S. ทางการประถมศกึษาจาก Indiana University  

- พ.ศ.  2500 ได ้M.A. ทางหลกัสตูรและการสอนดา้นฝึกหดัครจูาก Columbia University  
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- พ.ศ.  2500 – 2510 ประจ าอยูท่ีห่น่วยศกึษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัคร ูกระทรวงศกึษาธกิาร 

- พ.ศ.  2501 ไปชว่ยงานในโครงการฝึกหดัครชูนบททีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 

- พ.ศ.  2503 – 2506 ไดร้บัทุนเรยีนต่อปรญิญาเอกทางหลกัสตูรและการสอนดา้นการฝึกหดัคร ูที ่

Columbia University  

- พ.ศ.  2507 ไปชว่ยงานโรงเรยีนสาธติทีว่ทิยาลยัครนูครราชสมีา 

- พ.ศ.  2511 – 2513 ยา้ยไปประจ าทีว่ทิยาลยัวชิาการศกึษามหาสารคามระหวา่งทีอ่ยูม่หาสารคาม

ไดร้ว่มกบัคณะอาจารยจ์ดัรวบรวมศลิปะทอ้งถิน่โดยไดร้บัทุนจากมลูนิธเิอเชยี เพือ่จดัท าใหม้ศีนูย์

วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

- พ.ศ.  2513 ยา้ยมาประจ าอยูท่ีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

- พ.ศ.  2519 – 2522 หวัหน้าภาควชิาหลกัสตูรและการสอน 

- พ.ศ.  2521 รบัการอบรมการศกึษาปฐมวยัทีป่ระเทศอสิราเอล 5 เดอืน 

- พ.ศ.  2521 – 2527 อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนประถมสาธติ มศว. ประสานมติร 

- พ.ศ.  2522 – 2526 คณบด ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

- พ.ศ.  2527 – 2531 อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนมธัยมสาธติ มศว. ประสานมติร 

- พ.ศ.  2532 เกษยีณจากราชการ 

- พ.ศ.  2537 – 2558 อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนสาธติบางนา  


