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การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
วิสัยทัศนของผูนาประเทศ
ํ
ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเปนระบบทีม่ กี ารกระจายอํานาจไปสูท อ งถิน่ เกือบทัง้ หมด ดังที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาวา การศึกษาเปนอํานาจของรัฐ มิใชของรัฐบาลกลาง รัฐบาล
กลางไมมีอํานาจจัดตัง้ หรือบังคับใชระบบการศึกษารวมแหงชาติ ไมมีอํานาจบังคับใหเขตการศึกษาทองถิน่
รับนโยบายหรือหลักสูตรไมวาจะในระดับใดไปใช การตัดสินใจทางการศึกษาทัง้ หมดอยูท ร่ี ฐั และเขตการ
ศึกษาภายในรัฐ
แมกฎหมายการศึกษาของแตละรัฐจะตางกัน แตทง้ั 50 รัฐจะมีระบบการศึกษาทีค่ ลายคลึงกัน
ทั้งนี้เพราะผลจากแฟกเตอรที่คลายกันเชน ความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
การปฏิรปวิทยาศาสตรศกึ ษาในอเมริกาเกิดขึน้ สองครัง้ ครัง้ ที่ 1 เรียกวายุคสปุตนิก ชวงทศวรรษ
1960-70 ประชาชนเรียกรองใหมกี ารปฏิรปู เพราะความรูส กึ วาการเปนผูน ําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถูกคุกคามเนื่องจากรัสเซียสามารถสงยานสปุตนิกขึน้ สูอ วกาศไดในป 1957 ครัง้ ทีส่ องเรียกวายุค TIMSS
เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1980 ถึงปจจุบนั เกิดขึน้ เพราะความไมพอใจทีอ่ เมริกาสอบไดเปนลําดับทายๆใน
การแขงขันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับนานาชาติ
ในยุคสปุตนิก เสียงเรียกรองจากประชาชนทําใหรฐั สภาตองออกกฎหมายเพือ่ เอือ้ ตอการปฏิรปู คือ
The National Defense Education Act (1958) เปนการยอมรับวาการปฏิรปู การศึกษาคือยุทธศาสตร
หนึ่งในการปองกันประเทศ และ Elementary and Secondary Education Act (1965) เพือ่ เพิม่ อํานาจแก
Secretary of Education ในการอนุมัติเงินงบประมาณแกการดําเนินโครงการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษา
นักการเมืองและรัฐบาลกลางเต็มใจอนุมัติงบประมาณจํานวนมหาศาลใหกบั โครงการปฏิรปู การ
ศึกษาวิทยาศาสตรตลอดชวงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร (1953-1961) ตอเนือ่ งมา
จนถึงประธานาธิบดีเคนเนดี (1961-1963)
รัฐบาลกลางใหความสนับสนุนในการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาโดยผานทาง The National
Science Foundation (NSF) โดยเนนกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมซึ่งนําความตืน่ เตนของการวิจยั และ
การคนพบทางวิทยาศาสตรเขาไปสูช น้ั เรียน การจัดกระบวนการเรียนรูแ บบสืบเสาะ หลักสูตรใหมนี้พัฒนา
ขึ้นโดยนักวิทยาศาสตรชน้ั นําของประเทศ
ในชวงรัฐบาลของประธานาธิบดีเคนเนดี สหรัฐอเมริกาสงมนุษยอวกาศไปลงดวงจันทรไดสาเร็
ํ จ
ประชาชนพอใจที่ไดความเปนผูนากลั
ํ บคืนมาและรูส กึ วาปญหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไดรับการแกไขแลว ประจวบกับในชวงนีม้ ปี ญ
 หาสังคมอืน่ ๆเกิดขึน้ มากมาย ทําใหความสนใจการ
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ปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาลดลง รัฐบาลกลางงดงบประมาณทีเ่ คยใหการสนับสนุนการปฏิรปู ความไมพอใจ
ในเนื้อหาของหลักสูตรใหมมีมากขึ้น จนนําไปสูก ารสิน้ สุดของการใชหลักสูตรใหมในป 1975
ความลมเหลวของการปฏิรปู ในยุคสปุตนิกเกิดจาก
1. การปฏิรูปเนนเฉพาะการทําหลักสูตร แตขาดกระบวนการสําคัญอืน่ ๆเชนการจัดทํานโยบาย
และแผนงานระยะยาวเพือ่ สืบเนือ่ งการปฏิรปู ในระดับรัฐและเขตการศึกษา
2. บุคคลสําคัญที่สุดในการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาคือครู ซึ่งไมมีบทบาทใดๆเลยในการพัฒนา
หลักสูตรใหม ยิง่ เปนหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาเปลีย่ นแปลง วิธกี ารสอนเปลีย่ นแปลง ครูไมมคี วามรูค วามสามารถ
พอที่จะสอนตามหลักสูตรใหม ทั้งยังขาดแรงจูงใจที่จะเขารวมในโครงการอบรมครูประจําการทีร่ ฐั จัดขึน้
ตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา ไดมกี ารริเริม่ ดําเนินงานเพือ่ ปฏิรปู หลักสูตรและการสอนวิทยา
ศาสตรโดยอาศัยบทเรียนทีไ่ ดรบั จากยุคสปุตนิก แรงผลักดันสวนหนึ่งที่ทาให
ํ เกิดการเคลือ่ นไหวในเรือ่ งนี้
เกิดจากภาคเอกชนซึ่งมีความวิตกกังวลวาอเมริกาจะไมสามารถรักษาความเปนผูนาทางเศรษฐกิ
ํ
จไวไดใน
อนาคตหากประชาชนขาดความรูค วามเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกสารสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในชวงนีไ้ ดแก Science for All American จาก Project 2061 ของ The
American Association for the Advancement of Science (AAAS, 1989) กลาวถึงความจําเปนในการ
สรางประเทศซึ่งประชาชนทุกคนมี Science literacy หนังสือเลมนี้กลายเปนเสมือนคัมภีรไบเบิลสําหรับ
การปฏิรูป
ในป 1989 รัฐบาลของประธานาธิบดีจอรจ บุช ไดจัดทําเปาหมายการศึกษาของชาติจํานวน 6 ขอ
ที่รัฐบาลจะตองทําใหไดภายในป 2000 โดยออกเปนกฎหมายชือ่ America 2000: Excellence in
Education Act
ในป 1992 รัฐบาลของประธานาธิบดีคลินตัน แตงตัง้ นาย Richard Riley อดีตผูวาการรัฐเซาธแค
โรไลนา ซึ่งมีผลงานดีเดนดานการปฏิรปู การศึกษา ขึน้ เปน Secretary of Education พรอมทัง้ ออก
กฎหมายชื่อ Goals 2000: Education America Act (1994) ซึ่งกําหนดเปาหมายการศึกษาของชาติเพิม่
ขึ้นจากของประธานาธิบดีบชุ อีก 2 ขอ รวมเปน 8 ขอ โดยเปาหมายขอ 4 กลาววาภายในป 2000
นักเรียนอเมริกันตองสอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดเปนที่ 1 ของโลก
Benchmarks for Science Literacy (AAAS, 1993)และ National Science Education
Standards ของ National Research Council (NRC, 1996) เปนเอกสารสําคัญทีร่ ฐั ตางๆนําไปใชเปนแนว
ทางในการจัดทํามาตรฐานและโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรในทุกระดับชัน้ รวมทัง้ หลักสูตรการเตรียม
ครูวิทยาศาสตร การอบรมครูวทิ ยาศาสตร และการวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตรศกึ ษา
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ในป 1995 มีรายงานผลการสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับนานาชาติ (The Third
International Mathematics and Science Study, TIMSS) ผลพบวานักเรียนในเกรด 8 และ เกรด 12 ของ
อเมริกามีคะแนนสอบอยูใ นกลุม สุดทาย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีลักษณะเดียวกับการสงยานสปุตนิก นัน่ คือประชาชนและนักการ
เมืองมองเห็นอยางชัดเจนวาภาวะความเปนผูนําของอเมริกากําลังสัน่ คลอน การปฏิรูปวิทยา
ศาสตรศึกษา คือทางออกเพื่อชวงชิงความเปนหนึ่งในโลกกลับคืนมา
รัฐและเขตการศึกษาซึง่ กอนหนานีไ้ มคอ ยใหความสนใจตอการปฏิรปู และตอตานมาตรฐานการ
ศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยมองวารัฐบาลกลางกําลังครอบงํานโยบายการศึกษาของทองถิน่ เริ่มหันมา
มองเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยดูตวั อยางจากบางรัฐทีไ่ ดลงมือทําไปแลว นับเปนครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรทท่ี ง้ั
50 รัฐมีมติเปนเอกฉันทยอมรับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรของชาติ
แมจะมีมาตรฐานวิทยาศาสตรศกึ ษาเกิดขึน้ แลวก็ตาม การปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษายุคทีส่ องของ
อเมริกากําลังอยูในระยะเริ่มตน การนําเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของชาติมาสูก ารเรียนการสอน
เปนงานหนักที่ยังไมคืบหนาเมื่อมองในภาพรวม
การปฏิรูปวิทยาศาสตรศกึ ษาในอเมริกาเกิดขึน้ จากความตองการเปนทีห่ นึง่ ในโลกไมวา จะดาน
เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง บทเรียนจากจุดออนของการปฏิรปู ครัง้ แรกในยุคสปุตนิก ถูกนํามาแกไข
อยางระมัดระวังในการปฏิรูปครั้งหลัง โดยเนนความสําคัญทีก่ ารพัฒนาครู ทัง้ ทางดานองคความรู ทักษะ
การสอนและการวัดผล ควบคูไ ปกับการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางของหนวยงานอืน่ ๆทัง้ หมดทีเ่ กีย่ ว
ของกับระบบการศึกษา เนื่องจากการปฏิรูปเปนสิ่งที่ไมสามารถทําใหเสร็จไดโดยรวดเร็ว แนวนโยบายที่
มั่นคง ไมเปลี่ยนแปลงตามภาวะการเมือง การสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเนือ่ งจากรัฐบาลกลาง
รวมทั้งวิสัยทัศนของผูนําประเทศ จึงเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะนําการปฏิรปู ไปสูเ ปาหมายทีต่ อ งการ
-------------------------------------------------
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หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษา
ระบบการศึกษาของอเมริกาประกอบดวย 3 ระดับใหญๆ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม
ศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ระดับประถมศึกษา (รวมการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน 1-2 ป ระดับอนุบาล 1 ป
ระดับประถมศึกษา 5-8 ป)
ระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน มัธยมศึกษาตอนตน (เกรด 7-8 หรือ 7-9) และมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12 หรือ 10-12)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อจบเกรด 10 เด็กจะเริม่ เลือกวามีความสนใจในโปรแกรมใดดัง
ตอไปนี้
1.1 Academic Program (AP) ซึ่งประกอบดวยรายวิชาที่เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
1.2 Vocational Training Program ประกอบดวยรายวิชาสําหรับการประกอบอาชีพ หรือเขา
ศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยี
1.3 General Program ประกอบดวยรายวิชาทีค่ ละกันทัง้ ดานสายวิชาการและสายอาชีพ ซึ่งได
รับเสียงวิจารณอยางมากวาเด็กทีจ่ บจากโปรแกรมนีไ้ มมคี วามสามารถพอทีจ่ ะประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กที่จบการศึกษาจะไดรบั ประกาศนียบัตรและตองผานเกณฑ
ขั้นตํ่าคือ ตองไดเรียนคณิตศาสตรอยางนอย 2 ป วิทยาศาสตร 2 ป ภาษาอังกฤษ 4 ป สังคมศาสตร 3 ป
นอกจากนั้นเปนวิชาเลือกคือศิลปะ ดนตรี ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร เปนตน
ระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ใชเวลาเรียน 2 ป เชนในวิทยาลัยเทคโนโลยี
หรือในวิทยาลัยชุมชน ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูง เนนการเตรียมบุคคลใหมคี วามสามารถประกอบ
อาชีพได และกลุมที่ใชเวลาเรียน 4 ป เชนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ มุง เนนการเตรียมบุคคลทีม่ ี
ความรูและทักษะเพียงพอตอการประกอบวิชาชีพหรือเพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปในระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก ซึง่ สองระดับหลังนีเ้ นนการเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามสามารถดานคิดคนควาและ
วิจัยอันจะทําใหเกิดองคความรูใ หมขน้ึ ในวิชาชีพของตน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีสวนใหญจะประกอบดวยสวนใหญๆ 2 สวน โดยในชวงสองปแรก
เปนการเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับวิชาชีพและวิชาพื้นฐานทั่วไป (General education) เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มี
ความรูรอบ ในชวงสองปหลังผูเรียนจะเนนลึกลงเพียง 1 หรือ 2 สาขาวิชา จํานวนหนวยกิตโดยรวมของทั้ง
สี่ปจะอยูในชวง 130-140 หนวยกิต
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หลังจากระดับปริญญาตรี ผูท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ เจาะลึกใหมี
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง โดยใชเวลาประมาณ 2 ปสาหรั
ํ บปริญญาโท และ2-4 ปสาหรั
ํ บ
ปริญญาเอก
รัฐทําหนาที่ควบคุมหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบตางๆเชน
1. กําหนดเกณฑสาเร็
ํ จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คัดเลือกตําราที่มีความเหมาะสมสําหรับใชในชัน้ เรียน
3. จัดทําขอสอบกลางเพือ่ วัดความสามารถของเด็กใน 3 วิชาหลักคือ อาน เขียน และ
คณิตศาสตร
4. จัดทําคูม อื หลักสูตรของรัฐ
5. ใหความชวยเหลือดานทีป่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน
โดยหลักการและลักษณะการกระจายอํานาจในการศึกษา ครูนา จะเปนผูค ดั เลือกและกําหนดหลัก
สูตรที่คิดวาเหมาะสมกับนักเรียนในทองถิ่นมากที่สุด แตในความเปนจริงแลว หลักสูตรและเนือ้ หาของ
หลักสูตรถูกกําหนดโดยแฟกเตอรตอไปนี้
1. ตําราทีต่ พี มิ พโดยสํานักพิมพเอกชน
2. เกณฑการรับสมัครเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย
3. ขอสอบมาตรฐานระดับชาติ
โรงเรียนทุกแหงในอเมริกา ใชขอ สอบมาตรฐานระดับชาติเปนตัวบงชีค้ วามสามารถของ
เด็ก ทําใหครูจํานวนหนึ่งมีแนวโนมที่จะสอนเพื่อสอบ และละเลยการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะและปลูกฝง
ทัศนคติ ขอสอบทีน่ ยิ มใชไดแก
National Assessment of Educational Progress (NAEP)
Scholastic Aptitude Test (SAT)
American College Testing Program (ACT)
Advanced Placement Program (AP) เปนขอสอบสําหรับเด็กทีเ่ ตรียมเขาศึกษาตอใน
ระดับมหาวิทยาลัย เด็กทีท่ ําคะแนนวิชาใดไดเกรด 3 ขึ้นไปจะไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
เมือ่ เขาเรียนในชัน้ ปท่ี 1
การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จะใชระบบครูคนเดียวสอนทุกวิชา การสอนวิทยาศาสตรมกั
จะสอดแทรกรวมไปกับวิชาอื่นๆ ไมมกี ารแบงแยกวาในการสอนแตละวันมีวทิ ยาศาสตรกช่ี ว่ั โมง เพราะ
ความสนใจของเด็กในวัยนีไ้ มเอือ้ ตอการสอนแบบแยกรายวิชา
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ปญหาของการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาคือครูสวนใหญไมมีพื้นความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากพอที่จะทําการพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบการสอนและการวัดผลใหสอด
คลองกับเปาหมายและมาตรฐานวิทยาศาสตรศกึ ษาแหงชาติ
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เด็กไดเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ซึ่งมีลักษณะบูรณาการ อยูใ นรูปของ Life Science จํานวนชั่วโมงที่เรียนประมาณ 5 ชัว่ โมงตออาทิตย เปน
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา จะคิดเปน 1 หนวยกิต สําหรับวิชาคณิตศาสตร จะมีลักษณะบูรณาการเชนกัน
จํานวนชัว่ โมงทีเ่ รียนเทากัน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแยกเปนรายวิชา ไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส สวนวิชาคณิตศาสตรไดแก เลขคณิต I และ II, เรขาคณิต สําหรับเด็กใน Advanced
Placement Program จะไดเรียนวิชาแคลคูลสั หรือสถิตแิ ทนวิชาเลขคณิต II
เกณฑสําเร็จการศึกษาเกรด 12 ของรัฐตางๆสวนใหญจะคลายกันคือเด็กตองเรียนวิชาวิทยา
ศาสตรอยางนอย 2 ป (2 หนวยกิต) มีประมาณ 10 กวารัฐเทานัน้ ทีต่ ง้ั เกณฑไว 3-4 หนวยกิต ตัวอยาง
กําหนดรายวิชาตางๆสําหรับผูส าเร็
ํ จการศึกษาระดับมัธยมสวนใหญเปนดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
4 หนวยกิต
2. สังคมศึกษา
3 หนวยกิต
3. วิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
4. คณิตศาสตร
3 หนวยกิต
5. พลศึกษา
2 หนวยกิต
6. ศิลปศึกษา
1 หนวยกิต
7. วิชาเลือก
9 หนวยกิต (ภาษาตางประเทศ ดนตรี การแสดง คอมพิวเตอร ฯลฯ)
สําหรับรัฐที่ต้ังเกณฑหนวยกิตวิชาวิทยาศาสตรไวสงู ก็จะมีสดั สวนหนวยกิตของวิชาเลือกลด
ลง ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแลวจํานวนหนวยกิตรวมสําหรับจบการศึกษาเกรด 12 คือ 24 หนวยกิต
หลักสูตรเปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาหมาย หากเปาหมายแคบ หลักสูตรก็จะแคบ
ตามไปดวย ตัวอยางเชนเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในยุคสปุตนิก เนนการทําหลักสูตรเพือ่ ผลิตนักวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสนองความตองการเปนผูนาด
ํ านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ ผลก็คอื ไดหลักสูตรทีด่ ี แตยากเกินกวาเด็กทั่ว
ไปจะเขาใจ ทัง้ ยังเนนการปูพื้นฐานเพื่อวิชาการขั้นสูง จึงขาดแงมุมดานความเกี่ยวของของเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวัน
จึงไมสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได จุดออนนีจ้ งึ ไดรบั การแกไขในการปฏิรปู ครัง้ ทีส่ อง โดยเนนใหครูในทองถิน่ เปนผู
จัดทําหลักสูตร รวมกับนักวิชาการในวิชาชีพนั้นๆ โดยใชรปู แบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ เนนใหนักเรียนเปนศูนย
กลางของการเรียน พรอมทัง้ ปรับปรุงวิธกี ารวัดผลใหมคี วามหลากหลายรูปแบบมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สะทอนใหเห็นพัฒนาการ
ทุกดานของเด็ก ไมเพียงแตเฉพาะดานความรูอยางเดียว
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มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ
โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศกึ ษาแหงชาติ (The National Science Education
Standards, NSES) เริ่มตนขึ้นในป 1991 และดําเนินงานสําเร็จในป 1996 โดยมีหนวยงานทีท่ ําหนาทีร่ บั
ผิดชอบคือ The National Research Council (NRC)
ลักษณะสําคัญของมาตรฐาน NSES ไดแก
1. การปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของทุกคนที่เกี่ยวของ เชน ครู ศึกษา
นิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร สํานักพิมพ บุคลากรในพิพิธภัณฑ สวนสัตว และศูนยวทิ ยาศาสตร รวมไปถึง
นักวิทยาศาสตรศึกษา นักวิทยาศาสตรและวิศวกรทัว่ ประเทศ ผูบ ริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน
ผูปกครอง สมาชิกขององคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นักกฎหมาย และขาราชการในหนวยงานตางๆ
2. มาตรฐาน NSES เนนรูปแบบของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรซง่ึ สะทอนใหเห็นวาผลงาน
ทางวิทยาศาสตรเกิดขึน้ ไดอยางไร และการใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry) ในการสรางองคความรูแ ละ
ทําความเขาใจโลกรอบตัว
3. การ เปลีย่ นวิธีการวัดผลประเมินผลใหมีรูปแบบทีห่ ลากหลายมากขึน้ เพือ่ ใหสอดคลองกับ
วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
4. การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ เชน หลักสูตรของการฝกหัดครู การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาครูประจําการ
และรูปแบบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนรวมทัง้ นักวิทยาศาสตรและวิศวกร เพื่อทําใหการสราง
องคความรู ความเขาใจ และทักษะทางวิทยาศาสตรกลายเปนศูนยกลางของการศึกษา เชนเดียวกับการที่
วิทยาศาสตรเปนศูนยกลางของสังคมปจจุบนั
มาตรฐานทีเ่ สนอใน NSES จึงเปนขอเสนอแนะที่ทองถิน่ สามารถใชเปนแนวทางในการสราง
มาตรฐานของตนขึ้นมา ทัง้ นีต้ อ งคํานึงถึงลักษณะสังคม ทรัพยากรทีม่ อี ยู และความตองการของประชาชน
ในทองถิน่ เปนหลัก ไมไดเปนกรอบบังคับวาทุกรัฐจะตองนํามาตรฐานนีไ้ ปใชเหมือนกันหมด
เมื่อมีการนํามาตรฐานของ NSES ไปดําเนินการขัน้ ปฏิบตั ใิ นระดับประเทศ ระดับรัฐ และ
ระดับทองถิ่น จะมีการติดตามไตถามใหคําแนะนําอยูเ สมอ เพื่อใหมั่นใจวามาตรฐานจะพัฒนาตอไปใน
ลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการของนักเรียน นักการศึกษา และสังคมโดยรวม NSES จึงเปนสิง่ ที่
เปดรับตอการทบทวนและแกไขอยูตลอดเวลา
ประเภทของมาตรฐาน
มาตรฐานทีร่ ะบุไวใน NSES แบงออกไดเปน 6 หัวขอใหญดงั นี้
(1) มาตรฐานสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
(2) มาตรฐานสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร
(3) มาตรฐานสําหรับการวัดผลในการศึกษาวิทยาศาสตร
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(4) มาตรฐานสําหรับเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร
(5) มาตรฐานสําหรับโปรแกรมวิทยาศาสตรศกึ ษา
(6) มาตรฐานสําหรับระบบการศึกษาวิทยาศาสตร
การแบงหนาที่รับผิดชอบเพื่อลดความซํ้าซอน
โรงเรียนเปนสวนหนึง่ ของระบบการบริหารแนวดิง่ ทีร่ วมเอาเขตการศึกษา ระบบโรงเรียนของรัฐ
และระบบการศึกษาของชาติไวดว ยกัน โรงเรียนยังเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่มีองคกรซึ่งสามารถสงผลตอ
วิทยาศาสตรศึกษา รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ศูนยศกึ ษาธรรมชาติ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ
องคกรธุรกิจ หองปฏิบตั กิ าร องคกรชุมชน และสือ่ ตางๆ
แมวาโรงเรียนเปนสถาบันหลักสําหรับใหการศึกษาแกประชาชน แตองคกรอืน่ ๆมีสว นรับผิด
ชอบตอการปรับปรุง science literacy ดวยเชนกัน ตัวอยางเชน นโยบายตางๆทีม่ กั ตองใหรฐั เปนผูต ดั สินใจ
ไดแก เนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรของโรงเรียน คุณลักษณะของโปรแกรมวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
ของการสอนวิทยาศาสตร และการวัดผล นโยบายเหลานีต้ อ งตรงกันกับวิสยั ทัศนของวิทยาศาสตรศกึ ษาที่
ระบุไวในมาตรฐาน NSES มิฉะนั้นการศึกษาวิทยาศาสตรจะไมบรรลุเปาหมายทีว่ างไว
ปจจุบันสวนตางๆของระบบการศึกษามักจะทํางานซําซ
้ อนกัน ทําใหเกิดการสูญเปลาและ
ความขัดแยง ดังนั้นหากตองการไปถึงความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง บุคคลและองคกรตองมี
วิสัยทัศนเดียวกัน
การนํา NSES ไปปฏิบัติเปนกระบวนการทีม่ ขี นาดใหญและสําคัญซึง่ ตองใชเวลานานหลายป
ประชาชนทุกคนตองรวมมือกัน งานชิ้นนี้จึงจะประสบผลสําเร็จ การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ ในระดับทองถิน่
ความแตกตางของบุคคล โรงเรียน และสังคม จะทําใหเกิดแนวทางหลากหลายในการปฏิรปู ความกาว
หนาจะเปนไปในอัตราทีแ่ ตกตางกัน และจุดเนนของเปาหมายก็จะตางกัน การปฏิรปู จะกาวหนาไปทีละ
นอยอยางมั่นคงไดตอเมื่อทุกคนมีวิสัยทัศนตรงตามที่ระบุใน NSES
ไมมีหนวยงานใดจะสามารถดําเนินการปฏิรปู ไดโดยลําพัง การทาทายนีจ้ ะขยายไปสูท กุ คนใน
ระบบการศึกษา รวมทัง้ ครู ผูบ ริหาร นักการศึกษาทีท่ ําหนาทีเ่ ตรียมครูวทิ ยาศาสตร นักพัฒนาหลักสูตร
ผูเชี่ยวชาญทางการวัดผล คณะกรรมการโรงเรียน หนวยงานการศึกษาของรัฐ และรัฐบาลกลาง แมกลุมที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรศึกษาอยูนอกระบบการศึกษา เชน นักเรียน ผูป กครอง นักวิทยาศาสตร วิศวกร
นักธุรกิจ ประชาชน นักกฎหมาย และเจาหนาทีข่ องรัฐในหนวยงานอืน่ ก็มีสวนและบทบาทเฉพาะตนใน
การปรับปรุงการศึกษาทีเ่ ตรียมไวใหสาหรั
ํ บอนาคตของชาติ
ความพยายามทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศนของวิทยาศาสตรศกึ ษาใน NSES จะใชเวลานาน ใชงบ
ประมาณมาก และอาจทําใหหลายฝายอึดอัดใจ แตกเ็ ปนงานทีน่ า ตืน่ เตนและควรคาตอความภูมใิ จ เหนือ
สิ่งอื่นใดคือผลประโยชนใหญหลวงทีเ่ ด็กๆจะไดรบั เปนหนาทีข่ องรัฐซึง่ ตองลงมือปฏิบตั โิ ดยทันทีและถือวา
เปนงานของชาติทม่ี คี วามสําคัญทีส่ ดุ
summary
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รูปแบบการใหการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียนเปนงานทีแ่ สดงใหเห็นถึงโอกาสทีร่ ฐั จัดใหสาหรั
ํ บประชาชนเพือ่ สามารถได
รับการศึกษาตลอดชีวิต แมจะพนจากระบบโรงเรียนมาแลว ทัง้ นีส้ ว นหนึง่ ขึน้ อยูก บั ความสนใจใฝรขู องแต
ละบุคคล ที่จะทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง อีกสวนหนึง่ ขึน้ อยูก บั ความพยายามของภาครัฐ ทีส่ ราง
แหลงความรูข น้ึ เพือ่ กระตุน ความสนใจใฝรู หรือเพือ่ ใหบริการแกผตู ง้ั ใจคนควาหาความรู
การใหการศึกษาแกบคุ คลในวัยทํางาน ควรเปนหนาที่ของหนวยงานทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน อันดับแรกคือหนวยงานควรมีหนาทีส่ นับสนุนการใหความรูแ ละทักษะแกบคุ คลากรของตน
เพื่อใหมีความสามารถทํางานในหนาทีไ่ ดเปนอยางดี อันดับตอมา หนวยงานตองใหความรูแ กบคุ คลภาย
นอกซึ่งตองมีหนาทีก่ ารงานเกีย่ วของกัน และประชาชนทั่วๆไป เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจสิ่งตางๆ
รอบตัวมากขึ้น ก็จะมีความพรอมมากขึน้ ในการแกปญ
 หาและสามารถพัฒนาตนใหเปนแรงงานทีม่ คี ณ
ุ
ภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูทําหนาทีก่ ระตุน เตือนใหหนวยงานตางๆมีความตระหนักถึงบทบาททางดาน
การศึกษาของตนคือรัฐบาลกลาง
ในการศึกษาวิทยาศาสตร ผูว างนโยบายในระดับประเทศและระดับรัฐไดสนับสนุนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและแหลงใหการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมีหลากหลายดังนี้
1. พิพิธภัณฑสําหรับเด็กและพิพธิ ภัณฑประวัตศิ าสตรธรรมชาติ ศูนยวทิ ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทองฟาจําลอง สวนสัตว พิพิธภัณฑสัตวนํ้า สวนพฤกษศาสตร วนอุทยาน สวนสาธารณะ ศูนย
ศึกษาธรรมชาติ ศูนยศกึ ษาสิง่ แวดลอม และหองปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางวิทยาศาสตร
2. สื่อสิ่งพิมพ วิดิโอเทป การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน และสือ่ อิเล็กทรอนิกส
3. องคกรชุมชนและโครงการตางๆขององคกรเอกชน รวมทั้งองคกรสําหรับเยาวชน และบริการ
อื่นๆในชุมชน
มีผลงานวิจัยจํานวนมากทีย่ นื ยันวาประสบการณทเ่ี ด็กไดรบั จากการศึกษานอกโรงเรียนมีสว น
สําคัญอยางยิ่งในการจุดประกายความอยากรูอ ยากเห็นและการใหความสนใจแกวชิ าวิทยาศาสตรในโรง
เรียนและความประทับใจทีต่ ดิ ตัวไปจนตลอดชีวติ แหลงวิทยาศาสตรศกึ ษานอกโรงเรียนมีประวัตศิ าสตร
ยาวนานในการใหบริการดานการพัฒนาบุคลากรแกครู และใหประสบการณทม่ี คี ณ
ุ คาแกนกั เรียนและ
ประชาชน
การศึกษาวิทยาศาสตรนอกโรงเรียน เปนรูปแบบเดียวเทานัน้ ทีจ่ ะสามารถใหบริการสําหรับ
การศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเปนเปาหมายสําคัญประการหนึง่ ของการปฏิรปู การศึกษา ดังนัน้ ผูว างนโยบายภาค
รัฐ ภาคเอกชน องคกรที่ไมหวังผลกําไร และประชาชนทั่วไป ควรไดรบั การประชาสัมพันธใหเห็นความ
สําคัญดังกลาวและใหการสนับสนุนในทุกวิถที างเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการใหบริการการศึกษาวิทยา
ศาสตรนอกโรงเรียนทัง้ ในระดับประเทศและระดับทองถิน่
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การสนับสนุนจากภาคเอกชน
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของอเมริกา เริม่ ตัง้ แต
ชวงทศวรรษ 1980 เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงผลการสอบ TIMSS ในป 1995 ทําใหมกี ารวิพากษวจิ ารณอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับความจําเปนในการปฏิรปู การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุม องคกรผู
บริหารภาคเอกชนซึ่งมีความกังวลใจเกีย่ วกับการขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามสามารถทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีอยูแลว จึงไดรวมกันจัดทําเอกสารนโยบายการใหความชวยเหลือดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรขน้ึ โดยใชชอ่ื วา The Formula for Success – A Business Leader’s Guide
to Supporting Math and Science Achievement
แผนปฏิบัติการของภาคธุรกิจที่สาคั
ํ ญคือ
(1) เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการตัง้ กฏเกณฑใหมในการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน โดย
เนนการพิจารณาความสามารถทางวิชาการ มีการทําความเขาใจกับโรงเรียน ผูป กครอง และนักเรียน
ผานทางกิจกรรมที่ทาอย
ํ างตอเนือ่ งสมํ่าเสมอ และพยายามนําเสนอใหมกี ารระบุเกณฑเกีย่ วกับทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการไวในมาตรฐานวิทยาศาสตรศกึ ษาของรัฐหรือของทองถิน่
(2) สนับสนุนโปรแกรมการเตรียมครูทเ่ี ขมขนมากขึน้ โดยครูตอ งมีความรูอ ยางดีในดานวิชา
การควบคูไปกับการนําความรูท ม่ี อี ยูไ ปใชในหองเรียนไดอยางประสบผลสําเร็จ
ในสายตาของภาคเอกชน โรงเรียนเปนรากฐานของเศรษฐกิจ ถาโรงเรียนผลิตนักเรียนทีม่ ี
ทักษะดอย ผลทีต่ ามมาก็คอื การเสียเวลา การเสียเงิน และการขาดแคลนแรงงานทีม่ คี วามสามารถสูง
ฝายธุรกิจเอกชนรูอ ยูแ กใจวา เด็กอเมริกันที่จบจากโรงเรียนมัธยมในปจจุบันนี้ไมมีทักษะเพียงพอที่จะ
ประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน งานบางอยางที่ตองการผูมีพื้นฐานทางวิชาการดีมักจะหาผูสมัครไม
ได เนื่องจากคุณภาพไมถึง และการจะรับคนทีด่ อ ยคุณภาพเขามาฝกอบรมเอาเองก็ไมคมุ เพราะปจจุบนั คา
ฝกอบรมแพงมาก ทางทีค่ มุ ทุนกวาในระยะยาวคือการรวมมือกับภาครัฐในการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษา
ทั้งนี้เพือ่ อนาคตของเยาวชน เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ และเพือ่ รักษาความเปนผูน าทางเศรษฐกิ
ํ
จของ
ประเทศ
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รูปแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย
มาตรฐานวิทยาศาสตรศกึ ษาแหงชาติของอเมริกา ชี้ใหเห็นความจําเปนในการบริหารแบบรวม
ศูนย หากตองการเห็นการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในสังคม องคประกอบตางๆทีก่ ลาวไวในมาตรฐาน ทําใหเรา
ทราบวาการปฏิรูปทางการศึกษาเปนงานใหญ ตองมีการเปลีย่ นแปลงในทุกสวนทีเ่ กีย่ วของไปพรอมๆกัน
จะละทิ้งสวนใดสวนหนึ่งไปไมได
ํ ย่ ดึ มัน่ ใน
ดังนั้นหากประเทศไทยจะดําเนินการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษา สิ่งจําเปนทีส่ ดุ คือ ผูนาที
อุดมการณและเปาหมายของการปฏิรูปอยางมั่นคง นโยบายทีไ่ มเปลีย่ นแปลงตามการเมือง งบ
ประมาณผูกพันตามแผนปฏิบัติการระยะยาวซึ่งนาจะใชเวลาประมาณ 25-50 ปขึ้นไป และหนวยงานที่ทาํ
หนาที่รับผิดชอบในงานปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาโดยตรงเพือ่ ผลักดันใหมกี ารดําเนินงานตามแผน และติด
ตามประเมินผลงานที่ไดกระทําไปแลว
ประชาชนทุกคนตองมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตร
เปาหมายสําคัญประการหนึง่ ของการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาของอเมริกาคือ การทําใหประชาชน
ทุกคนมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตร สิ่งนี้มีความจําเปนตอประเทศไทยดวยเชนกัน เพราะความกาว
หนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่ ทีผ่ กู พันกับรูปแบบชีวติ ประจําวันของบุคคลและกอใหเกิด
ประเด็นปญหาใหมๆขึน้ มาในสังคมอยางไมสามารถหลีกเลีย่ งได หากประชาชนไมมคี วามรูค วามเขาใจ
การแกปญหาและการจัดการชีวติ จะไมเปนไปในทิศทางทีถ่ กู ตอง
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ ซึ่งรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน
ทุกรูปแบบ ตองรับรูบทบาทและภาระหนาที่ใหมของตนในการสรางสังคมที่ประชาชนทุกคนมีความรูความ
เขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเนือ่ ง ภารกิจขอนี้จึงจะประสบความสําเร็จ
เปาหมายเพื่อสรางคน
จากเปาหมายการศึกษาแหงชาติทป่ี ระธานาธิบดีคลินตันประกาศไวใน Goals 2000 มีขอหนึ่ง
กลาววา นักเรียนอเมริกนั ตองสอบแขงขันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับนานาชาติไดเปนทีห่ นึง่
ประเทศไทยคงไมนําแนวความคิดเชนนีม้ าใชวางเปาหมายการปฏิรปู การศึกษาวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพราะสิ่ง
ที่สําคัญกวาความเปนทีห่ นึง่ ในโลกคือการสรางระบบการศึกษาทีเ่ ด็กมีสว นรวมในการศึกษาวิทยาศาสตร
อยางแทจริง จนสามารถมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลก
ปจจุบนั และอนาคต
การพัฒนาคนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย นาจะดําเนินไปในลักษณะที่
สอดคลองกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งตนเอง มิใชเพื่อเปนผูนําทางเศรษฐกิจของโลก การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรจงึ ตองเนนความเกีย่ ว
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เนื่องกับชีวิตประจําวัน การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชแกปญ
 หาและพัฒนาความเปนอยูข อง
ประชาชน การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจ ากครูชาวบานเพือ่ ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนตน
รูปแบบการเรียนการสอนและเนือ้ หาตองสนุกและนาสนใจ
หากเปาหมายวิทยาศาสตรศกึ ษาของไทยคือ Science Literacy for All การศึกษาวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนตองมีรูปแบบการเรียนการสอนและเนือ้ หาทีด่ งึ ดูดความสนใจใครรขู องผูเ รียนทุกคนและทุกระดับ
ความสามารถ ไมเพียงแตเฉพาะเด็กทีม่ คี วามถนัดทางดานวิทยาศาสตร
วิชาวิทยาศาสตรจะมีความนาสนุกมากขึน้ หากเราสอนคอนเซปตวทิ ยาศาสตรในลักษณะ
บูรณาการกับวิชาอื่น ไมแยกออกมาเปนวิชาเดีย่ วๆ โดยวิธกี ารเชนนี้ ความรูท างวิทยาศาสตรจะไมแปลก
แยก เพราะเด็กไดรบั รูถ งึ แงมมุ ดานอารมณ สุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั ธรรมชาติ วิธี
การที่เราศึกษาธรรมชาติ และความรับผิดชอบทีเ่ ราควรมีตอ ธรรมชาติ เด็กสามารถยอมรับคอนเซปตวทิ ยา
ศาสตรโดยผานทางแงมุมที่ตนมีความถนัด ทําใหมีความเพลิดเพลินในการเรียนรูมากขึ้น
หัวใจของการปฏิรูปคือครูผูสอน
ครูเปนสิ่งสําคัญอยางยิง่ ในการปฏิรปู การศึกษา นักปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาของอเมริกาตระหนัก
ถึงความสําคัญขอนีด้ เี พราะไดบทเรียนจากยุคสปุตนิกวาหากไมมกี ารทุม เทมุง มัน่ อยางตอเนือ่ งเกีย่ วกับ
การพัฒนาครูและการจัดการโรงเรียน โอกาสทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงคความเปนเลิศทางการศึกษาของชาติ
จะไมมีวันสําเร็จ
การมีมาตรฐานการศึกษาเปนเพียงสวนหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหการปฏิรปู การศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค
มาตรฐานไมใชคทาวิเศษ แคการมีมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ และการวัดความนาเชือ่ ถือจะไม
สามารถทําใหนกั เรียนมีความสามารถทางวิชาการมากขึน้ นอกเสียจากวาไดมกี ารเตรียมครูเพือ่ พานักเรียน
ไปจนถึงจุดหมาย
สําหรับประเทศไทย คงตองยอมรับวาสังคมของเราคุน เคยกับการสอนแบบพึง่ ตําราและครูเปน
ศูนยกลาง การจะใหครูเปลีย่ นทัง้ เนือ้ หาทีต่ อ งสอน พรอมกับวิธกี ารเรียนการสอนทีจ่ ะใหนกั เรียนเปนศูนย
กลาง คงตองใชเวลาและทรัพยากรมากกวาที่เคยทํามาในอดีต
การปฏิรูปหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
รัฐตองทําการปฏิรปู งานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนการสอนไดแก งานพัฒนาวิชาชีพครูวิทยา
ศาสตร งานการวัดผลในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร งานกําหนดเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร งานพัฒนา
โปรแกรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน งานวางระบบการศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งงานตางๆเหลานี้ตองทําไปพรอม
กันทั้งหมด และตองอาศัยความรวมมือจากทัง้ ครูผสู อน นักวิทยาศาสตรศกึ ษา นักจิตวิทยาการศึกษา นัก
สังคมศาสตร นักวิทยาศาสตร และภาคเอกชน
สิ่งสําคัญที่ผูเกีย่ วของทุกฝายพึงตระหนักไวกค็ อื การปฏิรปู การศึกษาไมมวี นั สิน้ สุด ตราบใดที่
สังคมยังตองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การศึกษาก็ตอ งเปลีย่ นแปลงไปดวยเชนกัน
summary

