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คำ�นำ�

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นที่รู้จักของสังคม 
จากการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำาหน้าที่จัดทำานโยบายและแผน 
การศึกษาของประเทศ ช้ีนำาทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในทุกระบบการศึกษาและในทุกสังกัด แต่เบื้องหลังก่อนที่นโยบาย 
และแผนการศึกษาต่าง ๆ จะทำาสำาเร็จได้นั้น สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศกึษาใหค้วามสำาคัญเปน็อยา่งยิง่ตอ่การจดัทำานโยบายและแผน 
การศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์  
โดยใช้การวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาเป็นกระบวนการในการ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นโยบายและแผนการศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 หนึ่งในกิจกรรมท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ริเร่ิม
และดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 คือ โครงการประชุมทาง
วิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาที่สาธารณชน
ให้ความสนใจหรือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยใช้เวที 
สภาการศกึษาเสวนาเปน็เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระดมความคดิเหน็เก่ียวกับ
ประเดน็ร่วมสมยัทางการศึกษา รวมทัง้นำาเสนอแนวทางในการพฒันาการ
ศกึษาหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ อนันำาไปสูก่ารกำาหนดขอ้เสนอเชงินโยบาย 
 ในอนาคต กระบวนการเช่นนี้ เป็นการเปิดมิติใหม่ในการจัดทำา 
ข้อเสนอเชงินโยบายของสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาทีเ่ปดิโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมคิด ร่วมให้ข้อเสนอ 
และร่วมจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายไปพร้อมกัน
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 ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การประชุม OEC Forum  
ได้ดำาเนินการไปแล้วท้ังส้ิน 38 ครั้ง โดยได้นำาเสนอประเด็นร่วมสมัย
ทางการศกึษาในหลากหลายมติ ิหลากหลายมมุมอง อาท ิระบบการศึกษา  
กฎหมายการศึกษา คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ความสามารถทางการแข่งขันด้าน 
การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมจากทุกภาคส่วน ทำาให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาจำานวนมาก
 สำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประชุม OEC Forum 
ได้จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง การศึกษายกกำาลังสอง ซึ่งเป็นนโยบายที่สำาคัญ
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ในอนัทีจ่ะเปน็กลไกในการขับเคล่ือนการพฒันา 
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป 
การศกึษาตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นการศึกษาโดยการเนน้การพฒันา 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน และเป็นการศึกษา
ที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสภาการศึกษาเสวนา 2020  
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้อ่าน และสามารถนำาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไปต่อยอดสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ต่อไป
ในอนาคต

(นายอำานาจ วิชยานุวัติ)
 เลขาธิการสภาการศึกษา
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ได้จัดการประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ภายใต้หัวข้อ  
การศึกษายกกำาลังสอง ซึง่เปน็นโยบายทีส่ำาคัญของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ที่เน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษา การสร้างระบบนิเวศ 
ทางการศึกษาทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยหลกัการของนโยบาย 
การศกึษายกกำาลงัสอง คอื การปรบัเปลีย่นระบบการศกึษาใหเ้กดิ “การศกึษา 
ที่มีความเป็นเลิศ (Education for Excellence)” มีความยืดหยุ่น  
เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
สังคมและตลาดได้ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพบุคคล  
สู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้สังเคราะห์นโยบายการศึกษายกกำาลังสอง จนนำาไปสู ่
การจัดประชุม OEC Forum จำานวนทัง้สิน้ 6 คร้ัง โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ
ทั้งสิ้น 999 คน การประชุมแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังนี ้
 ครั้งที่ 1 เรื่อง AI นวัตกรรมพลิกโลกก�รศึกษ� วันพฤหัสบดี
ที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 264 คน
  การบรรยาย เรื่อง ก�รพัฒน�ประเทศด้วยวิทย�ศ�สตร์  
  วิจัย และนวัตกรรม
  โดย พลอ�ก�ศเอก ประจิน จั่นตอง 

  ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

  และนวัตกรรม วุฒิสภา

บทสรุปผู้บริห�ร
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  การบรรยาย เรื่อง ก�รปรับตัวของระบบก�รศึกษ� 

  ให้รองรับก�รเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

  ประธานคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  การบรรยาย เรื่อง บทบ�ทของภ�คเอกชนต่อระบบ 

  ก�รศึกษ�ในยุคดิจิทัล

  โดย ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ 

  นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์

  การบรรยาย เรื่อง Disruption Technology กับก�รจัด 

  ก�รเรียนก�รสอน

  โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) การใช้ AI เปน็เครือ่งมอืพลกิระบบการศกึษาเปน็เรือ่งทีท่า้ทาย 

แตต่อ้งไม่ประมาท ตอ้งเรียนรูเ้พิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา ในปจัจบุนัในระบบ

ราชการมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AI อยู่น้อยมาก ในหลาย

ประเทศ AI ใช้ในหลายศาสตร์ทั้งการแพทย์ กฎหมาย การท่องเที่ยว 

ไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Big Data 

ต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย และตรงกับประโยชน์ที่ต้องการเรียนรู ้

จากบทเรียนในอดีตในระบบการศึกษา สิ่งใดเป็นเรื่องที่ประสบความ

สำาเร็จ ต้องเตรียมอะไรบ้าง บูรณาการอะไรบ้าง จึงนำาไปสู่การใช้

ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ ไปสู่การนำา AI มาใช้ในการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ
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คนไทย นำาไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีทักษะตรงความต้องการ 

ที่คาดหวังไว้

 2)  สงัคมเริม่พฒันาเปน็สงัคม 1.0 เมือ่มนษุยป์ระดษิฐเ์ครือ่งจักร

ไอนำา้ ถอืเปน็การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้แรกเมือ่ป ี1897 และเมือ่มกีาร

คน้พบพลงังานไฟฟา้และรถยนต ์โลกเข้าสู่การปฏิวตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่2 

 ในช่วงปี 1975 ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทำาให้โลกเข้า

สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 สมัยก่อนการศึกษา 1.0 เน้นโรงเรียน 

ที่คนมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น สำานักของเพลโต สำานักตักศิลาในอินเดีย  

ซึ่งเน้นเรื่องปรัชญาและการคิดเชิงวิพากษ์ โรงเรียนในสมัยนั้นจะอิง

กับวัดเป็นการศึกษาฐานศาสนา เน้นสังคมวิทยา เทววิทยา ต่อมา  

เม่ือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เริ่มเกิดมหาวิทยาลัยทางเทคนิค  

เป็นการศึกษาในลกัษณะ Silo in Silo มกีารแบง่แยกการเรยีนรูใ้นศาสตร์

ตา่ง ๆ  ออกจากกนัอยา่งเดด็ขาดระหวา่งสงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

และในแตล่ะศาสตรก์จ็ะมกีารแบ่งสาขายอ่ยแยกออกจากกนัไปอกี อาท ิ

แพทย์ศาสตร์ ก็จะมีศึกษาสาขาเฉพาะ เช่น หัวใจ จักษุ ทำาให้มนุษย์ 

ไม่สามารถศึกษาความรู้ข้ามศาสตร์ได้ แต่การศึกษาในโลก 4.0  

จะต้องเปน็การศกึษาแบบพหวุทิยาการ ผูเ้รยีนสามารถเรียนรู้ในศาสตร์

ต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ เป็นการเปลี่ยนความคิดในการจัดการศึกษา 

 3) การจัดการศึกษาในอนาคต รูปแบบจะค่อย ๆ เปล่ียนไป  

การเรียนรู้โดยใช้ VDO จะมีมากขึ้น เนื้อหาสาระต่าง ๆ จะหาได้ใน 

อินเทอร์เน็ต การเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ การเรียน

ต้องเข้าใจเด็กและพัฒนาเด็กรายบุคคล (Customized learning)  

การเรียนเน้นการเรียนรู้จากปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง ความรู้ 

จะได้จากการเรียนและเทคโนโลยี ขณะท่ีทักษะและเจตคติจะได้จาก 

ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ
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  4) เทคโนโลยทีนัสมยัประเภทตา่ง ๆ  อาท ิLearnig machine,  

Big data, Data analytic, blockchain ถกูพฒันาใหท้ำางานประสานกัน  

ทำาให้เกิดนวัตกรรมมากมาย อาทิ ในกรุงเทพฯ มีกล้องวงจรปิดเป็น

จำานวนมาก คนไม่สามารถบริหารจัดการกล้องจำานวนมาก ต้องให้ AI 

ในระบบ Robotic Process Automation เข้ามาช่วยจึงจะสามารถ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ การใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการบริหารจัดการจะทำาให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจที่

ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที อาทิ การแก้ไข

ปญัหานำา้ทว่ม ระบบ AI จะชว่ยจำาลองสถานการณ ์และทางเลอืกในการ

แกไ้ขปญัหา ทัง้หมดนีเ้กดิจากความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์

ทัง้สิน้ การเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรจ์งึเปน็ส่ิงสำาคญัทีจ่ะทำาให้

คนสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้

 ครั้งที่ 2 เรื่อง ยกกำ�ลังสองศักยภ�พผู้เรียน ผ่�นก�รประเมิน

ที่หล�กหล�ย วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

มหานาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 170 คน

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน� 

  ศักยภ�พของผู้เรียนในรูปแบบพหุปัญญ�

  โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร ์กรรมการสภาการศึกษา

  การเสวนา เร่ือง แนวท�งก�รวัดและประเมินผล 

  ที่เหม�ะสมและส่งเสริมคว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ย 

  ของผู้เรียน

  โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีช� 

  ผู้อำานวยการกิตติมศักดิ์โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ 
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  น�ยรณชัย ถมย�ปริวัฒน ์(อ๊อด คีรีบูน) 

  เจ้าของโรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส มิวสิค 

  ร้อยตำ�รวจโท เกียรติศักดิ์ เสน�เมือง 

  ประธานมูลนิธิซิโก้ 

  ดำาเนินรายการ 

  โดย ดร.พลรพี ทุมม�พันธ ์

  อาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) ผู้เรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาและเป็นเป้าหมายที่

สำาคัญที่สุด ขณะท่ีปัญหาการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนใน

ปัจจุบันประการหนึ่ง คือ ขาดระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ

ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน และรองรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งไม่มีระบบการประเมินผลผู้เรียนท่ีหลากหลาย

ตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องให้

ความสำาคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ

พหุปัญญาเพิ่มมากขึ้น

 2) การเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยพหุปัญญา คือ การลงมือปฏิรูป

การศึกษา ซึ่งหัวใจสำาคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียน ปัญหาด้านการศึกษา

เปน็ปญัหาทีห่ลากหลายและทา้ทายระบบการศกึษาอยา่งยิง่ แตป่ญัหา

ที่แท้จริงของการศึกษาคืออะไร มีข้อเสนอการปรับตัวของการศึกษาที่

หลากหลายมาก เช่น ต้องเปลี่ยนเป็นความปกติใหม่ (New Normal) 

โดยเนน้ทกัษะ เสรมิสรา้งสมรรถนะ การเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีแ่ทจ้รงิ
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ระหว่างการสอนแบบตัวต่อตัว กับการสอน online บนแพลตฟอร์ม 

(platform) ที่หลากหลาย

 3) การจัดการศึกษาต้องอยู่บนปรัชญาความเชื่อว่า คนเราเกิด

มามีความแตกต่างกัน เราต้องเชื่อและเคารพในความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เด็กที่เกิดมาแต่ละคนจะมีศักยภาพ มีความสนใจ มีความรัก  

มคีณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกันไป ดงันัน้ทำาอยา่งไรใหเ้ดก็ไดค้น้พบความถนดั 

ความรัก ความสนใจของตนเอง ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญมากในการช่วยให้

เด็กได้ค้นพบตนเองอับดับแรก คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในขณะที่โรงเรียน

เองก็ควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของ

เด็กแต่ละคน โดยอาจจัดให้มีชั่วโมงเรียนที่เป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

นักเรียนสามารถเลือกทำากิจกรรมที่ตนรัก มีความถนัด และสนใจ โดยมี

ครูเป็นผู้คอยสังเกตเด็กแต่ละคนว่ามีความถนัดหรือสนใจด้านใด

 4) การจัดการศึกษาควรปรับเปลี่ยน โดยใช้หลักการง่าย ๆ  

ทางพุทธศาสนา คือ “อิทธิบาท 4” เริ่มจากต้องหาให้เจอ “ฉันทะ” คือ 

สร้างความพึงพอใจ รักใคร่ในสิ่งนั้น ลงสู่จิตใจผู้เรียนให้ได้ หลังจากนั้น 

“วิริยะ” เมื่อมีความรักในสิ่งนั้น ก็จะมีความเพียรตามมาโดยอัตโนมัติ 

แต่จะทำาอย่างไรให้เกิด “ฉันทะ” นั้น คงต้องหากระบวนการกันต่อไป 

กระบวนการเรยีนรูข้องมนษุยม์คีวามสามารถทีห่ลากหลาย เพราะฉะนัน้ 

อยา่รบีดว่นผลกัเดก็ไปอยูใ่นมมุใดมมุหนึง่ เมือ่วนัเวลาคอ่ย ๆ  ผา่นไป ๆ   

เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีความรักหรือชอบอะไร เราไม่รู้ว่าวันหนึ่ง 

ในอนาคตเด็กคนนั้นจะเติบโตเป็นอะไร ดังนั้น จึงต้องเตรียมกระบวน

การเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับเขา
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 ครั้งที่ 3 เรื่อง ยกกำ�ลังสองสมรรถนะก�รศึกษ�ของประเทศ 

ผ่�นมุมมองดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 

ประตูนำ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 151 คน 

  การบรรยายพิเศษ เรือ่ง ก�รจดัก�รศกึษ�ที ่“เข�้ใจ Supply  

  ตอบโจทย์ Demand” ของประเทศ

  โดย น�งส�วจรีพร จ�รุกรสกุล 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ 

  คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

  การเสวนา เร่ือง ยกกำ�ลังสองสมรรถนะก�รศึกษ� 

  ของประเทศ ผ่�นมุมมองดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถ 

  ท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ

  โดย น�ยธีรนันท์ ศรีหงส์ 

  ประธานสมาคมการจัดการธุกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

   รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 

  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ 

  ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยี

   ดำาเนินรายการ โดย ดร.นิภ�พร กุลสมบูรณ์ 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำากัด 

  (มหาชน)



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสองญ

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) การเข้าใจ Supply ตอบโจทย์ Demand ของประเทศ  

คงไม่ได้มองแต่เพียงปัญหา แต่ควรมองถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

และควรมองถึงโลกในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง 

และความหวังของสังคมในการปรับเปลี่ยน ดังนั้น การเตรียมเด็ก 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ควรมีการจัด

ทำาหลักสูตรเพื่อสร้างเด็กให้สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้  

ไมใ่ชแ่คท่อ่งจำาเทา่น้ัน ซ่ึงอาจไมต้่องรอถึงการปรบัระบบการศึกษาใหญ ่

ทั้งประเทศ แต่อาจทำาเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถทำาได้ เพื่อให้เห็น

ผลได้จริงและสามารถนำามาขยายผลหรือทำาต่อได้ รวมถึงการเลือก

มหาวิทยาลัยเรียน ควรเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรหรือ 

วิชาเรียนท่ีสามารถนำาความรูม้าใชใ้นชวีติในอนาคตได ้ซึง่ปจัจบุนัยงัพบ

ว่า หลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นหลักสูตรเมื่อ 30 ปีที่

ผ่านมา และไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 2) เด็กในปัจจุบันมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการ 

(Entrepreneurship) มากกว่าการเป็นลูกจ้าง ดังนั้น ควรสร้างความ

เป็นเจ้าของกิจการให้แก่เด็ก จึงควรสร้างให้เด็กมีความคิดที่ถูกต้อง

และเหมาะสมสำาหรับการเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีกรอบแนวคิดความ

เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพร้อมเพื่อให้

เด็กได้เข้าใจถึงความท้าทาย การตัดสินใจ และการยอมรับผลที่เกิดขึ้น  

รวมท้ังความสำาคัญของการมีความรอบรู้ เหนือกว่าความเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง (Generalist over Specialist) ซึ่งเมื่อเริ่มต้นการทำางาน

นายจ้างต้องมีความรอบรู้ มากกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะ เน่ืองจาก 

การเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอาจถูกแทนที่ด้วย AI
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 3) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่อง ผลิตภาพ 

ค่อนข้างมาก และเป็นปัญหาในทุกภาคส่วน กล่าวคือ ประเทศไทย

เป็นประเทศที่ใช้ Input มาก ก่อนที่จะได้ Output โดยเฉพาะการใช้

ทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ผลิตภาพ

แรงงานของประเทศไทยอยู่ในอันดับตำ่า ขณะที่ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่

สงัคมสงูอาย ุทำาใหอ้ตัราการเตบิโตของการจา้งงานอยูใ่นระดบัตำา่ ความ

สามารถในการดึงดูดคนเก่งเพื่อเข้าทำางาน เป็นประเด็นที่อยู่ในระดับที่

ควรเฝา้ระวงั ซึง่แสดงให้เห็นว่าประเทศไมม่คีวามสามารถในการแขง่ขนั

ในด้านนี้ และการสูญเสียคนเก่งออกนอกประเทศ เนื่องจากคนทำางาน

ไม่สามารถทำางานได้ดีในประเทศ การฝึกอบรมแรงงานเป็นประเด็นที่

ควรเฝ้าระวัง

 4) ครูในปัจจุบันยังคงสอนตามหนังสือ ทำาให้ทักษะใน 

การคิดของผู้เรียนตำ่า คุณครูทำาหน้าที่เป็นผู้บอก (teller) ดังนั้นครูควร

เปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนการสอน เนือ่งจากปจัจบุนัเดก็สามารถหาความ

รูไ้ดทุ้กทีท่กุเวลา นับเปน็สิง่ทีท่า้ทายวงการศึกษาวา่จะทำาอยา่งไรใหเ้กิด 

Critical Thinking in Teaching คือ ทกัษะความคดิรวบยอดในการสอน  

ครูจำาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่ครูเป็นผู้บอกเพียง

อย่างเดียว ครูควรเป็นผู้สาธิตให้เด็กดูว่าสามารถนำาความรู้ไปใช้จริง

ได้อย่างไร รวมทั้งครูจำาเป็นต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู ้

ของเด็ก

 5) ในทกุยคุทกุสมยัการจดัการศกึษาเพือ่ให้ได้บัณฑติทีมี่คุณภาพ 

ไดร้บัใชส้งัคม แตเ่มือ่พิจารณากราฟความสัมพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยีและ

การศึกษา พบว่า ในอดีตกราฟของการศึกษาและกราฟของเทคโนโลยี

เปน็กราฟทีเ่ปน็คูก่นัมา แตพ่อมาถงึชว่งเวลาหนึง่กราฟจะแยกออกหา่ง
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จากกัน หรือที่เรียกว่าเกิด Industrial Revolution กล่าวคือ คนแข่ง 
กับเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงคนไม่สามารถแข่งกับเทคโนโลยีได้  
การศึกษาต้องพัฒนาคนใหท้นัเทคโนโลยเีพือ่ทีจ่ะไปพฒันาเครือ่งจกัรใหม ่ 
และเมื่อการพัฒนาการศึกษาไม่ทันเทคโนโลยี จึงทำาให้เกิดคนว่างงาน  
ซึง่ถา้พฒันาคนไดท้นักบัเทคโนโลยคีนกจ็ะไดม้งีานทำา เพราะคนสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ และพัฒนาเทคโนโลยีตามขึ้นมาได้เช่นกัน  
และเมือ่เขา้สูย่คุเทคโนโลยพีฒันาอยา่งกา้วกระโดด เทคโนโลยกีลบัแซง
การศึกษา แต่คนยังตอบโจทย์เดิม ๆ จึงทำาให้ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ มีปัญหาที่ไม่สามารถผลิตคนได้ตรงกับความต้องการใช้ได้  
เพราะฉะนั้นจำาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อท่ีจะทำาให้คนสามารถ 
เข้าใจและสามารถใช้ชีวิตในยุคใหม่ได้
 ครั้งที่ 4 เรื่อง ยกกำ�ลังสองโรงเรียนขน�ดเล็กด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์มและโรงเรียนช่วงชั้น วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
148 คน 
  การบรรยาย เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียน 
  ขน�ดเล็กด้วยแนวคิดโรงเรียนช่วงชั้น 
   โดย ดร.สุภัทร จำ�ป�ทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
  การเสวนา เร่ือง ลดช่องว่�งท�งก�รศึกษ�ด้วยดิจิทัล 
  แพลตฟอร์ม
  โดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพ�ณิชย์ 
  ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com 
   ดร.นิภ�พร กุลสมบูรณ์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำากัด  

  (มหาชน) 
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  น�ยอนุสรณ์ ดำ�รงธรรม

  ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา 

  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

  ดำาเนินรายการ โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

  อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) ตัวอย่างความสำาเร็จของการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  

คือ ระบบโรงเรียนช่วงชั้น ที่เป็นการกำาหนดให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ที่อยู่ในพ้ืนที่ 5-6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเดินทางได้โดยที่

ไม่ยุ่งยากเกินไป สามารถทำางานด้วยกันได้ เช่น จากเดิมโรงเรียน

จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6  

ก็เปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนเพียง 1 ช่วงชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 

1 ถึง 3 และให้โรงเรียนใกล้เคียงเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 2 ในระดับประถม

ศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีข้อดี คือ 

(1) โรงเรียนในพื้นที่นั้นจะสามารถควบคุมเด็กได้ในจุดเดียวกัน และ

สามารถส่งต่อเด็กได้ ไม่เกิดปัญหาการแย่งเด็กนักเรียนซึ่งกันและกัน 

ทำาใหโ้ดยภาพรวมแตล่ะโรงเรยีนจะมีจำานวนนกัเรยีนมากข้ึน (2) จำานวน

ชั้นเรียนที่ลดลงจะทำาให้ผู้อำานวยการและครูบริหารจัดการทรัพยากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร

และปญัหาการมีครูไม่ครบช้ันเรียน (3) ครูสามารถออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนได้ง่ายขึ้น จำานวนนักเรียนต่อชั้นเรียนมีมากขึ้น สามารถ

ดูแลนักเรียนได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
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นักเรียน อย่างไรก็ตาม การจัดการโรงเรียนช่วงชั้นอาจจะยังมีข้อจำากัด 
เช่น การเดินทางระหว่างโรงเรียน ต้องมีระบบโรงเรียนเครือข่ายเพื่อส่ง
ตอ่ผูเ้รยีนจากชว่งชัน้หนึง่ไปอีกชว่งชัน้หน่ึง จงึจะทำาใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนมีความต่อเนื่อง หรือต้องมีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแต่ละช่วงชั้น เป็นต้น ซึ่งการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอาจไม่สามารถคำานึงถึงความคุ้มค่าได้ 
แตใ่หม้องวา่เปน็โอกาสทางการศกึษาของเด็ก การศึกษาจะเปล่ียนชวิีต
และใหโ้อกาส ทัง้นี ้การศกึษาไมไ่ดเ้ปน็เพียงสิง่เดยีวทีเ่ปลีย่นชีวติคนได ้
เพราะสดุทา้ยเดก็ทุกคนมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกัน การวดัผลด้วยการสอบ
ตา่ง ๆ  ไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึศกัยภาพเดก็ทุกคน ซึง่นโยบายการศกึษายกกำาลงัสอง  
มีการพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพ 
ที่ตนถนัด ซ่ึงวิธีที่จะพัฒนาตามศักยภาพเด็กแต่ละคนในประเทศไทย 
ยังมีน้อย ดังนั้น ในอนาคตการจัดการศึกษาไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามศักยภาพเด็ก เพิ่มการจัดการศึกษาเฉพาะทางให้มีมากขึ้น  
เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล
 2)  การทีจ่ะนำาเทคโนโลยหีรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์มาชว่ยลดชอ่งวา่ง
ทางการศกึษาได้ ตอ้งเกดิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ ภาครฐัตอ้งสนับสนุน
งบประมาณโดยมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากร 
ทางการศึกษาต้องให้ข้อเสนอแนะหรือเสียงสะท้อนอย่างตรงไป 
ตรงมาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่ง social network จะเป็นอีก
แพลตฟอร์มหนึ่งที่สำาคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  ที่จะมาช่วยลด
ช่องว่างของคุณภาพการศึกษาได้
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 3)  การทีจ่ะทำาแพลตฟอรม์ใด ๆ  ตามวสิยัทัศนท์ีม่ ีจะต้องเขา้ใจถึง 

ระบบนิเวศน์ทางการศึกษา (Education Ecosystem) ด้วยว่า 

มีความเก่ียวข้องกันในหลาย ๆ เร่ือง การที่จะไปส่งผลถึงตัวเด็กได้  

จะต้องผ่านไปในหลาย ๆ จุด เพราะฉะนั้น การศึกษาคือการลงทุน 

ระยะยาว แต่ดิจิทัลแพลตฟอร์มจะช่วยขยายให้รวดเร็วและ 

กว้างขวางยิ่งขึ้นหากใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4) แม้ว่าอุปสรรคของดิจิทัลแพลตฟอร์มจะมีค่อนข้างมาก  

ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ังผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึง 

ยังไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอน 

ได้ดีที่สุด แต่หากครูผู้สอนสามารถเลือกและนำามาปรับใช้ได้ 

อย่างเหมาะสม คำานึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียน ผนวกกับ 

การมวีธิกีารจดัการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอ้มทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้ 

ที่ดี ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีอยู่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ครู

และนักเรียนในยุควิถีใหม่ เกิดการพัฒนาได้ตรงจุดตามความต้องการ 

ของผู้เรียน และช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้

 ครั้งที่ 5 เร่ือง ยกกำ�ลังสองครูยุคใหม่ ผ่�นมุมมองของ 

ผู้ปกครอง เย�วชน และชุมชน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม  

เดอะ รอยัลริเวอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 145 คน 

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�ครูในศตวรรษ 

  ที่ 21 

  โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร 

  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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  การเสวนา เร่ือง ครูยุคใหม่ในมุมมองของผู้ปกครอง  

  เยาวชน และชุมชน 

   โดย น�ยอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 

  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา 

   น�ยณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ ์

  ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร 

   น�งส�วธนภรณ์ ลุประสงค์จิตร ์

  ประธานนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ดำาเนินรายการ โดย น�งส�วพิรด� ธุระเจน 

  ครูโรงเรียนวัดโสมนัส

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) ครูเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญในการสร้างคนไปสู่ความเป็นเลิศ 

บทบาทของครูจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ครูยุคใหม่ต้องปรับตัวเพื่อก้าว

ให้ทันโลกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจะจัดการ

และเตรียมตัวกับส่ิงที่เกิดขึ้นอย่างไร ครูจะพัฒนาตนเองโดยการนำา

เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งไร ขณะเดยีวกนั 

ครูต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน สอนให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อ

และเทคโนโลยีต่าง ๆ “ใช้ให้เป็น และเกิดประโยชน์” อีกทั้ง ต้องสอน

ให้นักเรียนยึดถือคุณงาม ความดี เก่งได้ตามความถนัดและความสนใจ

ของตน
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 2) หากให้เลือกระหว่างโรงเรียนที่ทุ่มเททรัพยากรท้ังหมด 

มุ่งสอนให้บุตรหลานเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของเรา  

กับโรงเรียนท่ีเน้นสอนให้เป็นคนเก่งได้คะแนนสูงทุกวิชา ในฐานะ 

ผู้ปกครองจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ใดก่อน ที่ประชุมมีคำาตอบ 

อย่างเป็นเอกฉันท์ว่า “เลือกโรงเรียนที่ 1” จะเห็นได้ว่าความดีเป็น 

เรื่องใหญ่ แต่ระบบการศึกษาของประเทศยังคงยกย่องหรือเน้น 

การเรียนการสอนให้เป็นคนเก่ง ดังน้ัน จึงมีความพยายามปรับระบบ

การศึกษาให้มุ่งการพัฒนาคนให้เป็นคนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ในครรภม์ารดาไปจนตลอดชีวติ ตลอดหลายปทีีผ่า่นมามคีวามพยายาม

อย่างหนักที่จะปรับทัศนคติด้านนี้มาโดยตลอด ซึ่งสำาเร็จเป็นรูปธรรม

โดยได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ระบุในมาตรา 54 วรรคสาม ว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด 

ของตน และมีความรับผดิชอบตอ่ครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ

 3) ครูยุคใหม่ คือครูที่ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดแบบเดิม  

เมื่ออยู่หน้าห้องเรียน ไม่ได้มีหน้าที่สอนความรู้เพียงอย่างเดียว  

แต่เพื่อถามให้เด็กรู้จักคิดและรู้จักค้นคว้าข้อมูล ครูไม่จำาเป็นต้องรู้ 

ในทุก ๆ ด้าน เพราะเด็กยุคใหม่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ในทุก ๆ เร่ือง โทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอน 

ทีจ่ำาเปน็ในการศกึษาคน้ควา้ข้อมลูเพือ่โตต้อบข้อซกัถาม ใหค้วามคดิเหน็ 

กบัครใูนชัน้เรยีน ดงันัน้ การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในชัน้เรยีน หากใชใ้นทาง 

ที่เหมาะสมก็สามารถกระทำาได้ ครูยุคใหม่จึงต้องปรับตัวมาก  

และต้องช่วยดึงเพ่ือนครูให้ร่วมกันปรับเปลี่ยน เพื่อการเรียนรู้แบบ 

ที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน
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 4) ครูยุคใหม่ในความคิดของนักเรียน คือ ครูที่สอนดี 

ทั้งในด้านวิชาการและการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน ยุคสมัยที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กสามารถรับรู้ข่าวสารได้สะดวกและ 

หลากหลายมากขึ้น ด้วยความรวดเร็ว บางข่าวสารอาจเป็นเท็จ 

หรือมีการบิดเบือน ครูจึงต้องสอนให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ 

ในการรับข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  

ครจูงึจำาเปน็ตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัความเปลีย่นแปลง หากครเูปดิใจ เขา้ใจ  

รับรู้ความต้องการของเด็ก เด็กจะรู้สึกว่าครูเป็นพวกเดียวกัน กล้าที ่

จะเขา้ไปปรกึษา ขอคำาแนะนำากับครไูดใ้นทกุ ๆ  เรือ่ง ส่งผลให้เดก็กล้าคิด  

กล้าตั้งคำาถามมากขึ้น

 ครั้งที่ 6 เรื่อง ยกกำ�ลังสองก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้วย

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวิส�หกิจชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 

2563 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ปทุมวัน โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 170 คน

  การบรรยายพเิศษ เรือ่ง ก�รสร�้งระบบนเิวศท�งก�รศกึษ�  

  (Education Ecosystem) เพือ่ยกระดบัคุณภ�พก�รศึกษ� 

  โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วร�กรณ์ ส�มโกเศศ 

  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

  การเสวนา เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�โดยชุมชน เพื่อชุมชน  

  สู่ก�รมีง�นทำ� 

  โดย น�งเตือนใจ ดีเทศน ์

  ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา

   น�ยพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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  น�งส�วป�ริส� สัทธินทรีย ์

  ประธานสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ดำาเนินรายการ โดย ดร.คมกฤช จันทร์ขจร 

  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีสาระที่น่าสนใจโดยสังเขป ดังนี้

 1) การจดัการเรยีนการสอนดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่และวสิาหกจิ

ชุมชน เป็นประเด็นที่สำาคัญ เพราะเหตุว่า ภูมิปัญญาเป็นทั้งองค์ความรู้  

ผู้ผลิตองค์ความรู้ ผู้ผลิตนวัตกรรม และเป็นจุดแข็งประการหนึ่ง 

ของประเทศไทย แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการกำาลังคนในตลาด

แรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าภูมิปัญญา

ของประเทศ วิสาหกิจชุมชน จะเช่ือมต่อกับวิทยาการยุคใหม่ และ 

โลกยุคใหม่อย่างไร รวมทั้งจะสร้างสภาวะแวดล้อมการศึกษา 

ที่จะเป็นตัวหนุนนำาในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาได้อย่างไร

 2)  Education Ecosystem หมายความถึง ระบบนิเวศทาง 

การศึกษา ส่วนประกอบของ Ecosystem นั้น ดั้งเดิมก็คือ โรงเรียน 

เทคโนโลยี (อาทิ Facebook, Line) และชุมชน บทบาทของชุมชน 

ไม่ได้เป็นแต่เพียงทำาให้เกิดการศึกษา แต่ยังเป็นตัวอย่างให้เด็กด้วย  

ถ้าชุมชนน้ันเป็นชุมชนที่ปลอดอบายมุข เด็กที่เติบโตขึ้นมาเช่ือว่า 

ต้องแตกต่างจากเด็กที่เติบโตในชุมชนที่มีอบายมุขแน่นอน นิเวศ 

ของชุมชนแตกต่างครอบครัวก็แตกต่าง ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 

มอีทิธิพลตอ่เด็กอยา่งมาก อาท ิโรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์เปน็โรงเรยีน 

ที่ตั้งใจผลิตเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ช้ันเลิศของประเทศไทย  

เดก็ทีเ่รยีนมกัเปน็ลกูหลานของคนทีม่อีาชีพ แพทย ์วิศวะ และเดก็เหล่านัน้  
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จบออกไปก็ไปเรียนแพทย์ วิศวะ ไม่ได้ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ 

ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ถ้าครอบครัวเอาใจใส่และมีฐานะ  

ลูกก็มีโอกาสเรียนไปในทิศทางท่ีเป็นไปแบบพ่อแม่ เด็กเลียนแบบ

พ่อแม่โดยไม่รู้ตัว เด็กท่ีพ่อแม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เด็กก็จะ

สืบทอดความรุนแรง สังคมไทยเป็นสังคมท่ีขาดวินัย มีแนวคิดต่าง ๆ 

ดีมาก แต่เมื่อนำาไปทำานโยบายกลับไม่สามารถประสบความสำาเร็จ 

เพราะว่าขาดปัจจัยสำาคัญ นั่นคือ วินัย

 3) ระบบนิเวศทางการศึกษา มี Interaction ระหว่างปัจจัย 

หลายอย่าง และมีปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนมีส่วนสำาคัญ

ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญา และสามารถที่จะสร้างให้คนในชุมชนเข้าถึงได้ ต้องสร้าง

ความเชือ่มโยงระหวา่งครแูละโรงเรยีนใหไ้ดอ้ยา่งด ีสามารถสรา้งใหเ้กดิ

สิ่งเรียนรู้ที่ดีต่อพ่อแม่ได้

 4) สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรส่งเสริมให้มี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยา โดยควรสอนตั้งแต่

ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้รู้ว่าพื้นท่ีใดมีศักยภาพตามธรรมชาติ  

มีระบบนิเวศอย่างไร และควรนำาหลักสูตรศีลธรรม กลับมาบรรจุไว้  

โดยใช้หลักศาสนธรรมทุกศาสนาที่เป็นสากล เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจ

เยาวชนให้เป็น ผู้รู้ ตื่น เบิกบาน ไม่เน้นวัตถุนิยม ซึ่งภูมิปัญญาแต่ละ

พื้นที่มีระบบนิเวศ มีวัฒนธรรม ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  

ทุกคนรู้จักรากเหง้าของตนเอง ควรให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษา 

ดูงาน เยี่ยมชมการจัดการของชุมชน เพื่อเข้าใจวิถีชิวิตอย่างเหมาะสม 

กบัยคุสมยั และเหมาะสมกับยคุโควดิมากทีส่ดุ เพือ่นำามาสรา้งนวตักรรม

ให้เหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประเทศไทย 
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มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายหลายแขนง  

ทั้งเกษตรกรรม ศิลปกรรม ประมง ฯลฯ ซึ่งมีประโยชน์กับการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำาหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชนมีความเป็นอยู่

ที่ดี สู่การมีงานทำา

 5) ในปัจจุบัน การมีความรู้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การอ่าน

ตำาราและนำาความรู้มาเล่ามาสอน ในปัจจุบันทำาไม่ได้แล้ว อาจารย์ 

ต้องปรับกระบวนการสอนเพราะถ้าไม่ปรับก็จะไม่มีงานทำา ความรู้ 

ในปจัจบุนัเดก็เรยีนรู้ไดเ้องจากอินเทอรเ์นต็ ตำาราท่ีมอียูล่า้หลงัหมดแล้ว  

ตอ่จากน้ีไปความรูจ้ะเคลือ่นตวัเรว็มาก ตอ่จากนีง้านในโลกนีร้อ้ยละ 65 จะ

ไมม่แีล้ว งานในโลกอนาคตคอือะไร จะสอนเดก็ไดห้รอืไม ่การสอนตอ้งไมใ่ช ่

การจดจำา แต่ต้องให้ได้สัมผัสสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์  

โดยทำาไปเรียนไป สิ่งที่ห้องเรียนไม่มี คือ ประสบการณ์และทักษะ 

 6) การศึกษาสามารถสร้าง Creative Thinking และ  

Inspiration ให้เด็กกล้าคิดกล้าทำา โดยส่งเสริมให้เด็กคิดเองได้ คิดโดย 

วิพากย์ปัญหาและเกิดแรงบันดาลใจ ผลักดันหาแนวทางแก้ไข 

ได้ด้วยตนเอง เพราะทุกคนรู้ปัญหาของชุมชนตัวเองอยู่แล้ว เด็กยุคนี้

เข้าใจโลกมากที่สุดและมีศักยภาพ หากเขาได้รับการสอนและส่งเสริม

ให้เกิด Creative Thinking จะทำาให้สังคมไทยอยู่รอด
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยจ�กก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน�

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

 1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบ�ยเกีย่วกบัก�รจดัก�รศกึษ�ทีร่องรบั

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี

  1.1 ควรพฒันาทกัษะทางดา้นดจิทิลัให้กับนกัเรยีนไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การรู้ดจิิทลั หรือ Digital Literacy ซึ่งจะเปน็สิง่สำาคญัที่

ทำาให้เด็กไทยสามารถเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถ

เลือกใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม

  1.2 ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มากกวา่ภาครฐั เขา้มามสีว่นรว่มในการสง่เสริมการจดัการเรยีนการสอน  

เพือ่ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ใหเ้ปน็ประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

  1.3 ควรเร่งรัดผลิตกำาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และครูผู้สอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 

ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1.4 ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่มีลักษณะแบบ Silo in 

Silo ที่แบ่งแยกการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ออกจากกันอย่างเด็ดขาด

ระหวา่งสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มาเปน็การศึกษาแบบพหวิุทยาการ  

ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ข้ามศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นการศึกษา 

ที่เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง บ

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�และ 

ก�รประเมินก�รเรียนที่ตอบสนองคว�มหล�กหล�ยของผู้เรียน

  2.1 สร้างแนวทาง/มาตรการสง่เสรมิการให้ความรูกั้บพ่อแม ่ 

ผู้ปกครอง อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และครอบคลุม เพื่อให้สามารถ 

ค้นพบความถนัดหรือความสนใจของบุตรหลานในช่วงยุคทอง 

ของชีวิต (แรกเกิด – 7 ปี) เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา 

ศกัยภาพใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการและความแตกต่างอยา่งหลากหลาย 

ของแต่ละบุคคล

  2.2 กำาหนดเปน็รายวิชาบงัคับทีน่สิิต/นักศกึษาครตู้องศกึษา

และมคีวามรู ้รวมท้ังพฒันา ฝกึอบรม ใหค้วามรูแ้ก่ครูประจำาการ เพือ่ให้

มีความรู้และทักษะในการสังเกต ประเมิน วัดแววความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพให้ได้ตรง

ตามความตอ้งการและความแตกตา่งอยา่งหลากหลายของแตล่ะบคุคล

  2.3 ปรับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้มีความ

ยืดหยุ่น ส่งเสริมกิจกรรมตามความรัก ความถนัด และความสนใจให้

หลากหลายและครอบคลุมความถนัดด้านต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้ค้นหาตนเอง และครูผู้สอนได้สังเกต ประเมิน ความสามารถ

ที่หลากหลายของผู้เรียน สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ

  2.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการแนะแนวของ 

โรงเรียน เพื่อให้ครูแนะแนวได้ทำาหน้าที่เป็นแมวมองในการค้นหา 

ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน และให้ความรู ้แนวทางการพฒันาตนเอง 

แนวทางการประกอบอาชีพ สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

ที่เข้าถึงได้ง่าย
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  2.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อนำามาปรับใช้ท้ังใน 
การค้นหาผู้มีความสามารถพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสม การประเมินผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เป็นต้น
  2.6 สนับสนุน ส่งเสริม โรงเรียนสำาหรับผู้มีความสามารถ
พเิศษดา้นตา่ง ๆ  ทีห่ลากหลาย ครอบคลมุทกุด้านอย่างทัว่ถงึ เพือ่รองรบั
ผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพ

 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�สมรรถนะด้�น 
ก�รศึกษ�ของประเทศ
  3.1 ควรจัดทำาหลักสูตรให้พร้อมกับโลกใหม่ ปรับหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะงานในอนาคตที่มุ่งเน้น
สมรรถนะ ไม่ใช่ความรู้ โดยหลักสูตรมีความเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่น 
และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาสมรรถนะในแตล่ะดา้นของตวัเองทีไ่มเ่หมือน
กันได้ เพื่อให้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
  3.2 ควรมกีารพัฒนาระบบการผลิตและพฒันาคร ูเพือ่สรา้ง
ครูใหม้ทัีกษะการสอนการคดิวเิคราะห ์(Critical Thinking in Teaching) 
และพัฒนาครูให้เป็นผู้อำานวยความสะดวก Facilitator เพื่อมุ่งสู่ 
การสร้างคนที่มีทักษะในอนาคต
  3.3 ควรส่งเสริมการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำาลังคนท่ีสอดคล้อง 
ความต้องการกับการทำางานในอนาคต รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตร 

ทีใ่ช้ในการจัดการเรยีนการสอน และการส่งเสรมิการเรยีนรูผ้า่นเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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  3.4 ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ 

คุน้เคยและยกระดบัสมรรถนะการใช้เทคโนโลยเีพือ่พัฒนาทกัษะทีจ่ำาเปน็

กบัการใชช้วีติในปจัจบุนัและการทำางานในอนาคต รวมทัง้เรง่แกป้ญัหา

การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ของเด็กที่ตำ่าอยู่ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

  3.5 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไป 

ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถ

ด้านการอ่านของนักเรียนยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

 4. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยในก�รลดคว�มเหล่ือมลำ�้ท�งก�ร

ศึกษ�ของโรงเรียนขน�ดเล็ก

  4.1 กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกำาหนดเป้าหมาย 

กระบวนการ และระยะเวลาในการดำาเนินงานอย่างชัดเจนในการนำา

ระบบโรงเรยีนช่วงชัน้มาแก้ปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็ มุง่เนน้ใหผู้ป้กครอง 

ชมุชน และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งไดม้ส่ีวนรว่ม และการดำาเนนิการทีส่อดคลอ้ง

กับบริบท และความเป็นไปได้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย โดยคำานึงถึงประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก

  4.2 ควรมกีารสนบัสนนุปจัจยัทางการบรหิารใหก้บัโรงเรยีน

ขนาดเล็กแต่ละช่วงชั้นให้มีความพร้อม เพียงพอ และต่อเนื่อง

  4.3 ควรมรีะบบการพฒันาคร ูดว้ยการจดัทำาระบบ coaching 

หรือ Tutor teacher ด้านการนำาเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มมา

ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน โดยนำาครเูกง่มาเปน็พีเ่ลีย้งใหแ้กค่รทูัว่ไป 

เพื่อให้ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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  4.4 ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็ก 

มีความพร้อมตามพัฒนาการทั้งในด้านการควบคุมตนเองใน 

การใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมตามวัย

 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�ครู

  5.1 ควรเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาเพ่ือลดภาระงานของครูที่ไม่จำาเป็น เช่น  

การประเมนิคร ูการจดัทำาเอกสารตา่ง ๆ  เพือ่ใหค้รมูเีวลาอยูกั่บนักเรียน

ในชั้นเรียน ค้นคว้าเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กมากข้ึน มีเวลาศึกษาค้นคว้า 

ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น

  5.2 ควรปรับเปลีย่นระบบและกระจายอำานาจการคดัเลอืก/

สรรหาครูให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา  

เพือ่ใหไ้ดค้รทูีต่รงตอ่ความตอ้งการของสถานศึกษาและชุมชนอยา่งแทจ้ริง

  5.3 ควรเร่งพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มากข้ึน สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นในปัจจุบัน

  5.4 ควรเพิ่มอัตรากำาลังของบุคลากรที่มาทำาหน้าที่ต่าง ๆ 

ภายในสถานศึกษา อาทิ ธุรการ การเงินและการพัสดุ นักจิตวิทยา  

เพื่อให้ครูมีสมาธิและทำาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแต่เพียง

อย่างเดียว
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  6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของพื้นที่

  6.1 ควรมีการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาให้กับผู้เรียน  

เพือ่ใหรู้ร้ากเหง้าของตนเอง เรยีนรูท้ีจ่ะใชช้วีติอยา่งกลมกลนืกับธรรมชาติ 

และเรียนรู้ศักยภาพตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่

  6.2 ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ work 

based learning ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏิบัตงิานจรงิอย่างแท้จรงิ 

เป็นการนำาห้องเรียนกับที่ทำางานมารวมกัน เนื่องจากปัจจุบันความรู้

สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง แต่ประสบการณ์

ยังจำาเป็นต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

  6.3 ควรส่งเสริม Growth Mindset ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อม่ันในตนเองและมีสำานึกในการพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งในการดำารงชีวิตในปัจจุบัน

  6.4 ควรสง่เสรมิหลักสูตรสถานศึกษาใหเ้กดิขึน้ควบคูไ่ปกบั

การจัดแผนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กรายบุคคล (Customized 

learning) ท่ีเน้นการเรียนรู้จากปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ 

การศึกษาตอบสนองทั้งความต้องการของผู้เรียนและความต้องการ 

ของพื้นที่
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สภาการศึกษาเสวนา 2020 

(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง

1
บทที่ 

บทนำ�

1) หลักก�รและเหตุผล

  การจัดทำานโยบายและแผนการศึกษาเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสำาคัญ 

ที่สุดประการหนึ่งของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และในการจัดทำา 

นโยบายและแผนการศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือและตอบสนองต่อการพัฒนา 

การจัดการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จำาเป็นต้อง 

อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำา และที่สำาคัญที่สุดข้อมูล 

ดงักลา่วตอ้งมคีวามทนัสมยั ทนัสถานการณ ์รองรับการเปล่ียนแปลงตอ่สถานการณ์

ปจัจบุนั และสง่ผลกระทบตอ่การจัดการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ จากหลกัการดงักลา่ว 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำารายงานสภาวะการศึกษาไทย

เปน็ประจำาทกุป ีเพ่ือศึกษาวเิคราะหส์ภาวการณ์และแนวโน้มการจดัการศกึษา

ให้สนองความต้องการพัฒนาประเทศ สามารถพยากรณ์ทิศทางและแนวโน้ม 

การจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหว 

การศึกษา และสมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

นานาชาตเิปน็ประจำาต่อเน่ืองทุกปี เป็นขอ้มลูในการสะทอ้นใหเ้หน็สภาวการณ์ 

ทางการศกึษาไทย และสภาพการพฒันาการศึกษาของประเทศ รวมทัง้สมรรถนะ

ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรายงาน 

และสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก  

และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขันดา้นการศกึษาของประเทศใหส้งูขึน้ 
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 อยา่งไรกต็าม การพฒันาการศกึษาของประเทศจำาเป็นตอ้งใหค้วามสำาคญั

กับบริบท แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากร และเทคโนโลยี การวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาใน

ภาพรวมของประเทศจำาเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็น

ร่วมสมัยทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม 

ในทกุมติทิีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ และทำาการวเิคราะหส์ภาวการณท์างการศกึษาบนพืน้ฐาน 

ขอ้มลูทีค่รบถ้วน จงึจะทำาให้การวเิคราะหส์ภาวการณท์างการศกึษามคีวามทนัสมยั  

ทันสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สะท้อนสภาพ

ที่แท้จริงของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถจัดทำาเป็นข้อเสนอ 

เชิงนโยบายที่สามารถนำาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 นอกจากนี ้การวเิคราะห์สถานการณท์างการศึกษา จำาเปน็ตอ้งใหค้วามสำาคญั

กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือที่จะทำาให้การจัดการศึกษา 

มีความเป็นเอกภาพ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม  

และจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ทำาให้สังคมไทยต้องปรับเปล่ียนการดำาเนินชีวิตให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ หรือ  

New Normal จึงมีความจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ โดย

เน้นการดำาเนินการเพื่อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ดังนี้ 

  ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถ

ดำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดอ้ยา่งรวดเรว็ รวมถงึการบริหารการศกึษา

ของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

  ปรับเปลีย่น หลกัสตูรการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาขีดความ

สามารถและศักยภาพให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก ปรบัเปลีย่นการพฒันา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น

เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Upskill และ 
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Reskill ของตนเองไดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้เพือ่สง่ตอ่ความรูไ้ปยงัผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนด ี

คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ

  เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วน

รว่มในการพฒันาการศึกษา รว่มประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนผา่นศนูยพ์ฒันา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 

HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform :  

DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ

 เพือ่นำาไปสูน่กัเรยีนยกกำาลงัสองทีเ่นน้เรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทกัษะเพ่ือใหเ้ป็น  

ครยูกกำาลงัสองทีเ่นน้เพ่ิมคนเกง่มาเปน็คร ูพัฒนาครใูนระบบ หอ้งเรยีนยกกำาลงัสอง 

ที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำาลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน 

เพิม่เวลารู ้สือ่การเรยีนรูย้กกำาลงัสองทีเ่นน้เรยีนผา่นสือ่ผสมผสาน ผา่นช่องทาง

ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ On-Air 

เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ โรงเรียนยกกำาลังสองท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 

ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นคุณภาพ 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ 

ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

 ในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมีความ

เปล่ียนแปลงรวดเรว็ รนุแรง อนัเนือ่งมาจากความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดดการวิเคราะหส์ถานการณท์างการศกึษาปลีะหนึง่ครัง้  

ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์อีกต่อไป จำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์

สภาวการณ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในประเด็นที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้ทัน

ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาทางการศึกษาให้อย่าง 

ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2559 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้

เริ่มต้นจัดทำาโครงการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 
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ขึ้นมาเป็นคร้ังแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย 

ทางการศึกษาที่สาธารณชนให้ความสนใจหรือส่งผลกระทบต่อการจัดการ

ศึกษา โดยใช้เวทีสภาการศึกษาเสวนาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา รวมทั้งนำาเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันนำาไปสู่การกำาหนด 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในอนาคต กระบวนการเช่นนี้ เป็นการเปิดมิติใหม่ 

ในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมคิด ร่วมเสนอ  

และร่วมจัดทำาขอ้เสนอเชงินโยบายไปพรอ้มกับสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

 ดว้ยเหตนุี ้เพือ่ใหก้ารพฒันาการศกึษามคีวามตอ่เนือ่ง สำานักงานเลขาธกิาร

สภาการศกึษาจึงได้จดัทำาโครงการประชมุทางวชิาการ เร่ือง สภาการศกึษาเสวนา  

(OEC Forum) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรู้  

ความเขา้ใจ ตดิตามความเคลือ่นไหว แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และระดมความคดิเหน็ 

เกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับนโยบายและ 

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

2) วัตถุประสงค์

 2.1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประเด็น 

รว่มสมยัทางการศึกษาทีค่รอบคลุมในทกุมติทิัง้การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากร  

และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และตัวอย่าง

ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 

ที่ 21 และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
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 2.3) เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

และขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

 3.1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นร่วมสมัย

ทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 

และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2) กำาหนดหัวข้อ/ประเด็นในการประชุมแต่ละครั้ง

 3.3) จัดประชุมสภาการศึกษาเสวนา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำานวน 6 ครั้ง

 3.4) สรุปผลการประชุม

 3.5) จัดทำารายงานสรุปผลการประชุมสภาการศึกษาเสวนา  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4) จำ�นวนและระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น

 จดัประชมุสภาการศกึษาเสวนา รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ระหวา่งเดือนมกราคม –  

กันยายน 2563 
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5) กลุ่มเป้�หม�ย

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ  

ผู้ปกครอง นกัเรยีน นกัวชิาการดา้นการศกึษา และขา้ราชการ/บคุลากรสำานกังาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา จำานวนครั้งละ 120 คน จำานวน 6 คร้ัง รวมเป็น 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720 คน 

6) ผลก�รดำ�เนินง�น

 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดจ้ดัการประชุมสภาการศกึษาเสวนา 

จำานวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ภายใตหั้วขอ้ การศึกษายกกำาลงัสอง โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ

ทั้งสิ้น 999 คน และการประชุมแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เร่ือง AI นวัตกรรมพลิกโลกก�รศึกษ� วันพฤหัสบดีที่ 30  

มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้น 264 คน

  การบรรยาย เรื่อง ก�รพัฒน�ประเทศด้วยวิทย�ศ�สตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรม

  โดย พลอ�ก�ศเอก ประจิน จั่นตอง 

   ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

   วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

  การบรรยาย เรื่อง ก�รปรับตัวของระบบก�รศึกษ�ให้รองรับ 

  ก�รเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

   ประธานคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 

   และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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  การบรรยาย เร่ือง บทบ�ทของภ�คเอกชนต่อระบบก�รศึกษ� 
  ในยุคดิจิทัล
  โดย ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ 
   นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์
  การบรรยาย เรือ่ง Disruption Technology กบัก�รจดัก�รเรยีน 
  ก�รสอน
  โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
   ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 ครัง้ที ่2 เรือ่ง ยกกำ�ลงัสองศกัยภ�พผูเ้รยีน ผ�่นก�รประเมนิท่ีหล�กหล�ย  
วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมี 
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 170 คน
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ 
  ของผู้เรียนในรูปแบบพหุปัญญ�
  โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร ์กรรมการสภาการศึกษา
  การเสวนา เรื่อง แนวท�งก�รวัดและประเมินผลท่ีเหม�ะสม 
  และส่งเสริมคว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ยของผู้เรียน
  โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีช� 
   ผู้อำานวยการกิตติมศักดิ์โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ 
    น�ยรณชัย ถมย�ปริวัฒน ์(อ๊อด คีรีบูน) 
   เจ้าของโรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส มิวสิค 
    ร้อยตำ�รวจโท เกียรติศักดิ์ เสน�เมือง 
   ประธานมูลนิธิซิโก้ 
  ดำาเนินรายการ  
  โดย ดร.พลรพี ทุมม�พันธ ์
   อาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 ครัง้ที ่3 เรือ่ง ยกกำ�ลงัสองสมรรถนะก�รศกึษ�ของประเทศ ผ�่นมุมมอง 

ดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ วันพฤหัสบดีท่ี 30  

กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ทั้งสิ้น 151 คน 

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�ที่ “เข้�ใจ Supply  

  ตอบโจทย์ Demand” ของประเทศ

   โดย น�งส�วจรีพร จ�รุกรสกุล 

   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 

   จำากัด (มหาชน)

  การเสวนา เรื่อง ยกกำ�ลังสองสมรรถนะก�รศึกษ�ของประเทศ  

  ผ่�นมุมมองดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ

  โดย น�ยธีรนันท์ ศรีหงส์ 

   ประธานสมาคมการจัดการธุกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

    รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 

   คณบดคีณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค ์

   ผูอ้ำานวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

  ดำาเนินรายการ 

  โดย ดร.นิภ�พร กุลสมบูรณ์ 

   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำากัด  

   (มหาชน)
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 ครั้งท่ี 4 เรื่อง ยกกำ�ลังสองโรงเรียนขน�ดเล็กด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

และโรงเรียนช่วงชั้น วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล 

กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148 คน 

  การบรรยาย เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียนขน�ดเล็ก 

  ด้วยแนวคิดโรงเรียนช่วงชั้น 

   โดย ดร.สุภัทร จำ�ป�ทอง 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  การเสวนา เร่ือง ลดชอ่งว�่งท�งก�รศกึษ�ดว้ยดจิทิลัแพลตฟอรม์

  โดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพ�ณิชย์ 

   ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com 

    ดร.นิภ�พร กุลสมบูรณ์ 

   ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำากัด  

   (มหาชน) 

    น�ยอนุสรณ์ ดำ�รงธรรม 

   ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา บริษัททรู  

   คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

   ดำาเนินรายการ 

  โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

   อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 คร้ังท่ี 5 เร่ือง ยกกำ�ลังสองครูยุคใหม่ ผ่�นมุมมองของผู้ปกครอง 

เย�วชน และชุมชน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์  

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 145 คน 

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�ครูในศตวรรษที่ 21 

   โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร 

   กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

  การเสวนา เรื่อง ครูยุคใหม่ในมุมมองของผู้ปกครอง เย�วชน  

  และชุมชน 

   โดย น�ยอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 

   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา 

    น�ยณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ ์

   ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร 

    น�งส�วธนภรณ์ ลุประสงค์จิตร ์

   ประธานนกัเรยีนโรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์

  ดำาเนินรายการ 

  โดย น�งส�วพิรด� ธุระเจน 

   ครูโรงเรียนวัดโสมนัส

 คร้ังที่ 6 เรื่อง ยกกำ�ลังสองก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้วยภูมิปัญญ� 

ท้องถิ่น และวิส�หกิจชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  

ณ หอ้งจามจรีุ บอลรมู โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส ปทมุวนั โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ทั้งสิ้น 170 คน

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก�รสร้�งระบบนิเวศท�งก�รศึกษ�

  (Education Ecosystem) เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

  โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วร�กรณ์ ส�มโกเศศ 

   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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  การเสวนา เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

  สู่ก�รมีง�นทำ� 

  โดย น�งเตือนใจ ดีเทศน ์

   ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา

    น�ยพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    น�งส�วป�ริส� สัทธินทรีย ์

   ประธานสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ดำาเนินรายการ 

  โดย ดร.คมกฤช จันทร์ขจร 

   ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
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2
บทที่ 

ก�รศึกษ�ยกกำ�ลังสอง1

 การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ การศึกษายกกำาลังสอง ซึ่งเป็น

นโยบายทีส่ำาคญัของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีเ่นน้การพฒันาความเป็นเลิศทางการ

ศกึษา การสรา้งระบบนเิวศทางการศกึษาท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดย

เนือ้หาในบทนีจ้ะทำาการวเิคราะหร์ายละเอยีดหลกัการและแนวคดิของนโยบาย

การศึกษายกกำาลังสอง เพื่อนำาไปสู่ผลการประชุม OEC Forum ในบทต่อไป

1  ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย : การศึกษา

ยกกำาลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มิ.ย. 63 ณ หอประชุมคุรุสภา
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2.1 ส�ระสำ�คัญของนโยบ�ยก�รศึกษ�ยกกำ�ลังสอง

  แนวคิดของนโยบายการศึกษายกกำาลังสองมองระบบการศึกษา 

ในปจัจุบันวา่ การพัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องประเทศไทยในปจัจบุนัถกูแบง่ออก

เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาโดยการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบ

ที่ประกันสิทธิการเข้าถึงความรู้พ้ืนฐานของประชาชนคนไทย และการเรียนรู้

นอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นสิทธิในการประสบความสำาเร็จของคนไทย โดยทั้ง 

2 ระบบนี ้ถกูกัน้ใหแ้ยกออกจากกนัทำาใหไ้มส่ามารถพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพ

และประสบความสำาเร็จได้เท่าที่ควร นโยบายการศึกษายกกำาลังสองจะช่วยลด

ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้คนไทยได้รับการ

ศกึษาและสามารถเรยีนรูพ้ัฒนาตนเองไดต้ลอดเวลาดว้ยการสรา้ง Education 

Eco-System ที่เน้นการสร้างทักษะท่ีต้องการเปลี่ยน (Skills of Industrial 

and Social Revolution) และความรู้ที่จำาเป็นต้องเปลี่ยน (Dynamism of 

Information and Data) 
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  1) หลกัก�รของนโยบ�ยก�รศึกษ�ยกกำ�ลังสอง การปรบัเปลีย่น 

ระบบการศึกษาให้เกิด “การศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ (Education for 

Excellence)” มีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลก 

ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ที่ตอบโจทย์

ความตอ้งการของสงัคมและตลาดได ้ซึง่จะตอ้งมุง่เนน้ไปทีก่ารพัฒนาศกัยภาพ

บุคคล สู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน

  โดยมแีนวคดิทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาใหม้ ี“คณุภาพ

มากกว่าปริมาณ” โดยต้องการให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง “มีความเป็นเลิศและ

ดีท่ีสุดในแบบของตนเอง” ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิด จาก Fixed 

Mindset ซึ่งเป็นวิธีคิดสำาหรับ Adopter สู่ Growth Mindset ซึ่งเป็นวิธีคิด

สำาหรับ Creator การปรับเปลี่ยนให้คนไทยมีทัศนคติแบบ Growth Mindset 

จะทำาให้คนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้

เป็นอย่างดี
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  ปัจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนจะเน้นความเท่าเทียมทาง 

การศกึษาหรอืสทิธใินการเขา้ถงึความรูพ้ืน้ฐาน เปน็การศกึษาทีเ่นน้เชงิปรมิาณ  

แขง็ตวั และใชเ้หมือนกนักบัทกุคน แตก่ารศกึษายกกำาลงัสองจะเดินหนา้ไปสูก่ารศกึษา

เพือ่ความเปน็เลศิ หรอืสทิธใินการประสบความสำาเร็จของบคุคล เปน็การศกึษาทีเ่นน้ 

เชิงคุณภาพ ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนไปตามผู้เรียน โดยการสร้าง Education 

Eco–System ทลายกำาแพงและเชื่อมโยงการศึกษาในระบบโรงเรียนและการ

เรยีนรูใ้นโลกของการทำางานเข้าด้วยกัน พฒันาใหน้กัเรยีนม ีSkill of Industrial 

and Social Revolution และ Dynamism of Information and Data

  2) โมเดลของก�รศึกษ�ยกกำ�ลังสอง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

   2.1) กลไกก�รขับเคลื่อน ต้องสร้างกลไกที่ช่วยให้ระบบ

การศึกษามีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวทันบริบทในศตวรรษที่ 21 อัน

ประกอบด้วย 

    - ศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center: HCEC) หน่วยพัฒนาทุนมนุษย์ของ

ประเทศเพื่อตอบโจทย์อาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ 

Workforce

Company Owner

Livelihood Local Community

City

Country

World

Citizenship
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    -  แพลตฟอร์มด้�นก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ 

(Digital Education Excellence Platform: DEEP) หน่วยบริหารจัดการ 

องค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการออกแบบระบบ 

การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยศักยภาพของรัฐและความร่วมมือของเอกชน

    - แผนพฒัน�ร�ยบคุคลเพือ่คว�มเปน็เลศิ (Excellence 

Individual Development Plan: EIDP) ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสำาเร็จของชีวิต

   2.2) ระบบก�รศึกษ� ต้องสร้างระบบนิเวศทางการศึกษา 

เพือ่ความเปน็เลศิ โดยให้ความสำาคญักบัการเปลีย่นแปลงนกัเรยีน ครู หอ้งเรยีน 

สื่อการเรียนรู้ และโรงเรียน ดังนี้ 

    - นักเรียนยกกำ�ลังสอง จะต้องเปลี่ยนจากการ

เรียนเพื่อสอบไปสู่เรียนเพื่อรู้ ให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ เรียนเพื่ออยาก

เรียน มีการฝึกฝนเพื่อทำา สร้างทักษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ภาษา 

ที่สอง-สาม และยกระดับทักษะชีวิต สร้างความสามารถของผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

    - ครูยกกำ�ลังสอง เม่ือต้องการให้เด็กเก่ง ก็ต้องมีระบบ

สร้างครูท่ีเก่ง มีระบบท่ีให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู ให้อาชีพครูเป็นอาชีพในฝัน โดย

ออกแบบโมเดลอาชีพครูให้เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษา

    - หอ้งเรยีนยกกำ�ลงัสอง เปลีย่นจากการเรียนทีโ่รงเรยีน 

ไปสู่การเรียนทีบ้่าน ถามทีโ่รงเรยีน (หอ้งเรียนกลบัดา้น) โดยใหผู้เ้รยีนหาความรู้

ทีบ่า้น เพิม่ความรูเ้สรมิทักษะที่โรงเรยีน (ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู)้ ทำาหลักสตูร

ให้ยืดหยุ่น 

    - สือ่ก�รเรยีนรูย้กกำ�ลงัสอง เปลีย่นจากเรยีนจากตำารา 

สู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน (การเรียนรู้ออกแบบได้) เรียนที่ไหนก็ได้ที่มี

อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
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    - โรงเรียนยกกำ�ลังสอง เน้นการประเมินโรงเรียน 

จากจำานวนนกัเรยีน ไปสูค่ณุภาพ ตอบโจทยค์วามรู้และทกัษะท่ีเพ่ิมความสามารถ 

ในการเรียนรู้ตามบริบท ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นเลิศ 

ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

   2.3) อุปสงค์และอุปท�น การศึกษายกกำาลังสอง ต้องเป็น 

การศกึษาทีเ่ขา้ใจ Supply และตอบโจทย ์Demand ทีส่รา้งโรงเรียนยกกำาลงัสอง 

ซึ่งเป็นโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และสร้างวิทยาลัยยกกำาลังสอง 

ที่เป็นวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ

  3) ประเด็นก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ต�มนโยบ�ยก�รศึกษ� 

ยกกำ�ลังสอง 7 ประเด็น ประกอบด้วย

   - การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ

สู่คว�มเป็นเลิศท�งก�รศึกษ�

   - การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อ 

เพิ่มทักษะในก�รเรียนรู้เชิงรุก (เล่นให้มีคว�มรู้)

   - การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

โดยเน้นคุณภ�พ ไม่เน้นแค่ปริม�ณ

   - การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อใหค้นเก่งเป็นครู

   - การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 (เข้�ใจ Supply และตอบโจทย ์Demand)

   - การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  

เพือ่บรรลเุปา้หมายในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและยกระดบัคุณภาพ

ของการจัดการศึกษาต�มบริบทแวดล้อม

   - การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม 

ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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2.2 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จของนโยบ�ยก�รศึกษ�ยกกำ�ลังสอง

 เพ่ือใหน้โยบายการศกึษายกกำาลงัสองประสบความสำาเรจ็ตามเปา้หมาย

ทีว่างไว ้สำานกัประเมนิผลการจดัการศึกษาได้วเิคราะหปั์จจยัท่ีจะเป็นตัวกระตุ้น

ให้นโยบายดังกล่าวประสบความสำาเร็จ ดังต่อไปนี้

 1) สง่เสริมก�รกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รศกึษ�สูส่ถ�นศกึษ�และทอ้งถ่ิน  

ระบบการศึกษายกกำาลังสองให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพตามบริบท 

และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้น สถานศึกษาและท้องถิ่นจะต้องมี

บทบาทสำาคัญในการดำาเนินการ ดังนั้น จึงต้องมีการกระจายอำานาจในการ

ตัดสินใจต่าง ๆ ให้สถานศึกษาและท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาตามบริบทของตนเอง

 2) พฒัน�ระบบก�รจดัสรรงบประม�ณเปน็ก�รจดัสรรงบประม�ณ

ผ�่นด�้นอปุสงคม์�กขึน้ จดุเนน้ท่ีสำาคญัอีกประการหนึง่ของนโยบายการศกึษา

ยกกำาลงัสอง คอื การศกึษาทีเ่ขา้ใจ Supply และตอบโจทย ์Demand และการ

เชื่อมโยงการศึกษาในระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ในโลกของการทำางานเข้า

ด้วยกัน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณจึงต้องให้ความสำาคัญกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้สำาเร็จการศึกษาด้วย จึงจะทำาให้การจัดการศึกษาสู่เป้า

หมายตามนโยบายการศึกษายกกำาลังสอง

 3) ส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�โดยตระหนักถึงพหุปัญญ�ของมนุษย์ 

ทีห่ล�กหล�ย การพฒันาศกัยภาพบคุคล สูค่วามเปน็เลศิในแบบฉบบัของแตล่ะคน  

หรือการสร้างแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศให้เป็นต้นแบบการ

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสำาเร็จของชีวิต หน่วยงาน

ท่ีจัดการศึกษาจะต้องตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนมี

ความต้องการ ความถนัด และศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากสถานศึกษา

เน้นจัดการศึกษาแบบ one size fits all คือสอนนักเรียนทุกคนเหมือนกัน  
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แบบเดยีวกันจะไมส่ามารถพฒันาผูเ้รียนสูค่วามเปน็เลศิในแบบฉบบัของตนเองได้  

ตอ้งเปลีย่นแปลงแนวคดิในการจดัการศกึษาใหย้ดืหยุน่ และคำานงึถงึพหปุญัญา

ของมนุษย์ที่หลากหลาย

 4) พัฒน�ระบบก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพ

บุคคลสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากจะต้องออกแบบ 

การจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ 

ของแต่ละบคุคลแลว้ การวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนกจ็ะตอ้งมคีวามหลากหลาย 

และสะทอ้นถงึความสามารถ และศกัยภาพทีแ่ตกตา่งกนัของเดก็แตล่ะคนดว้ย  

การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยการสอบวัดความรู้อย่างเดียว จะใช้ไม่ได้ผล 

อกีตอ่ไปในศตวรรษที ่21 ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งพฒันาระบบการวดั 

และประเมินผลรูปแบบใหม่ที่สะท้อนศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียน 

ได้อย่างแท้จริง

 5) พฒัน�ระบบฐ�นขอ้มลูส�รสนเทศท�งก�รศกึษ� การจะขับเคล่ือน

ใหก้ารดำาเนนิงานของศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลเพือ่ความเปน็เลศิ แพลตฟอรม์

ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 

ให้ประสบความสำาเร็จ จำาเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครบถ้วน  

สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลด้านผู้เรียน ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และสถานศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้รองรับการดำาเนินงานและกลไก 

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
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3
บทที่ สรุปผลก�รประชุม

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum)

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดจ้ดัการ
ประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ภายใต้หัวข้อ ก�รศึกษ�ยกกำ�ลัง
สอง ซึง่การศกึษายกกำาลงัสองน้ันเป็นนโยบายท่ีสำาคญัของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 สำาหรับการประชุม OEC Forum ในปีงบประมาณน้ี
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษายกกำาลังสอง และยังเป็นการเปิดเวทีทางวิชาการสำาหรับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจด้านการศึกษาได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้ 
จากการประชุมนัน้ สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดน้ำามาวเิคราะห์ สงัเคราะห ์
จัดทำาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยได้จัดการประชุม  
OEC Forum ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา
 ครั้งที่ 2 ยกกำาลงัสองศักยภาพผูเ้รยีน ผา่นการประเมนิทีห่ลากหลาย
 ครั้งที่ 3 ยกกำาลังสองสมรรถนะการศกึษาของประเทศ ผา่นมมุมองดชัน ี
   ชี้วัดความสามารถทางการศึกษานานาชาติ 
 คร้ังท่ี 4 ยกกำาลังสองโรงเรียนขนาดเล็กด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   และโรงเรียนช่วงชั้น
 ครั้งที่ 5 ยกกำาลังสองครูยุคใหม่ ผ่านมุมมองของผู้ปกครอง เยาวชน  
   และชุมชน
 ครั้งที่ 6 ยกกำาลงัสองการจดัการเรยีนการสอนดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
   และวิสาหกิจชุมชน
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  ดร.สุภัทร จำาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

กล่าวว่า โลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงสังคม

ในหลายด้าน ทำาให้คนในปัจจุบันมี 

ความสะดวกสบายในการดำารงชีวิต

เพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีทันสมัย 

จึงเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมสมัย

ทางการศึกษาท่ีผู้จัดการศึกษาทุกคน 

ควรให้ความสำาคัญ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและส่งผล 

กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมากที่สุด คือ เทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) Technology ด้วยความสำาคัญ 

ผลกระทบ และบทบาทของเทคโนโลย ีAI ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การจดัการศกึษา 

เป็นอย่างยิ่ง สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดประชุมสภาการศึกษา 

เสวนา (OEC Forum) เรื่อง AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา เพื่อเป็นเวที 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยี 

สมัยใหม่อื่น ๆ รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยี 

ทันสมัยอื่น ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 1

AI นวัตกรรมพลิกโลกก�รศึกษ�
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การบรรยาย เรื่อง ก�รพัฒน�ประเทศด้วย

วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดย พลอ�ก�ศเอก ประจิน จั่นตอง 

ประธานกรรมาธกิารการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

 ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลานาน  
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน รัฐบาลได้รวมเรื่อง 
การอุดมศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน 
เพือ่ให้การทำางานมเีอกภาพเพิม่มากขึน้ การศกึษาในปจัจบุนับรบิทเริม่เปลีย่นไป  
การเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงมีความสำาคัญเพิ่มมากขึ้น อาทิ ในระดับปฐมวัย 
มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  
ทำาให้เป็นภาพจำาในการเรียนรู้ของเด็ก
 การพัฒนาคนตามธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  
สภาพแวดล้อมมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาตนเอง ทั้งที่บ้าน  
และโรงเรียน ต้องมีโอกาสในการทำากิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งจิตสาธารณะ และสิ่งที่ทำาให้คนเกิดการพัฒนามีอยู่ 3 ปัจจัย คือ
 1) สภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียว  
มนุษย์มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อม
และโรคระบาด
 2) เทคโนโลยี ในอดีตการติดต่อสื่อสารทำาได้ไม่สะดวก แต่ปัจจุบัน 
การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายมากขึ้น และเมื่อผสมผสานกับ IT ทำาให้เกิด

ประโยชน์มหาศาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยสำาคัญอยู่ 2 ประการ 

ที่ทำาให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คือ คนและเทคโนโลยี 
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 คนต้องมปีรมิาณท่ีมากพอในทุกสาขาอาชีพท่ีตอ้งการ และต้องสรา้งคน

ให้มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และการศึกษา นอกจากนี้อัตราการเกิดของ

คนที่ลดลง ต้องทำาให้คนที่มีปริมาณลดลง มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการ

การพัฒนาประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

 เทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีลักษณะผสมผสาน หลอมรวมกัน 

ในหลายศาสตร ์ทำาใหม้คีวามซบัซอ้นสงู แตก่ม็ปีระโยชนม์หาศาล จงึต้องเตรยีมคน 

ให้มีความพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

กับดิจิทัล 

 คนกับเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาไปควบคู่กัน อย่างเสมอภาคเท่า

เทียม การจัดหลักสูตรการพัฒนาคนให้ตามทันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำาคัญ  

และต้องวางแผนจัดสัดส่วนในการผลิตคนในแต่ละระดับการศึกษา 

อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 

ไม่อ�จมองข้�มเรื่องจิตสำ�นึก คุณธรรม และจิตอ�ส� ทั้งทักษะและคว�มดี

ต้องพัฒน�ไปควบคู่กัน 

 3) ผู้นำ� องค์กรที่มีผู้นำาที่มีวุฒิภาวะ มีความสามารถเผชิญ 

ต่อความท้าทายความเปลี่ยนแปลงได้ จะทำาให้คนในองค์กรนั้นพัฒนาได้

ด้วยเช่นกัน การพัฒนาภาวะผู้นำาให้แก่คนในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้อง 

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์กร

  เครื่องยนต์สำาคัญในการพัฒนาประเทศอยู่ที่การอุดมศึกษา  

การวิจัย และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ัง 3 ส่วนต้องพัฒนาอย่างสมดุล  

และต้องมีแรงในการเคลื่อนไปข้างหน้าให้สามารถแข่งขันได้ อะไรที่ทำาให้

เครื่องยนต์ดังกล่าวขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ

ซึง่ดแูลคนไทยตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจงึตอ้งรว่มขบัเคลือ่นเครือ่งยนตด์งักลา่วดว้ย  

กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นนำ้ามันให้แก่การอุดมศึกษา วิธีการต้องคิด 

ไปล่วงหน้า และมองย้อนหลังกับมาตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร ์

ที่วางไว้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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 การใช้ AI เป็นเครื่องพลิกระบบการศึกษาเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ต้อง
ไม่ประมาทต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันในระบบราชการ 
มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AI อยู่น้อยมาก ในหลายประเทศ AI  
ใชใ้นหลายศาสตรท์ัง้การแพทย ์กฎหมาย การทอ่งเทีย่ว ไทยจงึตอ้งมกีารเตรยีม 
ความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Big Data ต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  
และตรงกับประโยชน์ที่ต้องการ กระทรวงศึกษาธิการต้องเรียนรู้จากบทเรียน 
ในอดีตในระบบการศึกษาว่าสิ่งใดเป็นเร่ืองท่ีประสบความสำาเร็จ ต้องเตรียม
อะไรบ้าง บูรณาการอะไรบ้าง จึงนำาไปสู่การใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็ม
ที่ ไปสู่การนำา AI มาใช้ในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม  
การสรา้งโอกาสในการเรยีนรูใ้หกั้บคนไทย นำาไปสูก่ารพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ 

มีทักษะตรงความต้องการที่คาดหวังไว้

การบรรยาย เรือ่ง ก�รปรบัตวัของระบบก�รศกึษ�
ให้รองรับก�รเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะ
กรรมการจดัทำายทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 โลกมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ต้อง
ปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้นให้ทัน 
ตอ่การเปลีย่นแปลงดว้ย และเมือ่พจิารณาววิฒันาการของสงัคมมนษุยจ์ะพบว่า  
สังคมเริ่มพัฒนาเป็นสังคม 1.0 เมื่อมนุษย์ประดิษฐ์เคร่ืองจักรไอนำ้า ถือเป็น 
การปฏวัิตอิตุสาหกรรมครัง้แรกเมือ่ป ี1897 และเมือ่มกีารคน้พบพลงังานไฟฟา้
และรถยนต ์โลกเข้าสูก่ารปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่2 ในชว่งป ี1975 ตอ่มาเมือ่

มีการพัฒนาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทำาให้โลกเข้าสู่การปฏิวัติอุตสหกรรมครั้งที่ 3
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 สมยัก่อนการศกึษา 1.0 เน้นโรงเรียนที่คนมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น สำานกั

ของเพลโต สำานักตักศิลาในอินเดีย ซึ่งเน้นเรื่องปรัชญาและการคิดเชิงวิพากษ์ 

โรงเรียนในสมัยนั้นจะอิงกับวัดเป็นการศึกษาฐานศาสนา เน้นสังคมวิทยา 

เทววทิยา ต่อมา เมือ่มกีารปฏวิตัอิตุสาหกรรม เริม่เกิดมหาวทิยาลยัทางเทคนคิ  

เปน็การศึกษาในลกัษณะ Silo in Silo มกีารแบง่แยกการเรยีนรู้ในศาสตรต์า่ง ๆ  

ออกจากกันอยา่งเดด็ขาดระหวา่งสงัคมศาสตร์และวทิยาศาสตร ์และในแตล่ะศาสตร์

กจ็ะมีการแบง่สาขายอ่ยแยกออกจากกนัไปอกี อาท ิแพทยศ์าสตร ์กจ็ะมศีกึษา

สาขาเฉพาะ เชน่ หวัใจ จกัษ ุทำาใหม้นษุยไ์มส่ามารถศกึษาความรูข้า้มศาสตรไ์ด ้ 

แต่การศึกษาในโลก 4.0 จะต้องเป็นการศึกษาแบบพหุวิทยาการ ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ เป็นการเปลี่ยนความคิด 

ในการจัดการศึกษา

 Salman Khan ผู้ก่อตั้ง Khan academy ซึ่งไม่ได้จบด้านการศึกษา 

แต่สามารถจัดการศึกษาให้กับคนมากกว่า 500 ล้านคน ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาในอีก 50 ปีข้างหน้าว่า

Steam engine

Sustainability

Source: http://instituteforenergyresearch.org/history-electricity/

 https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison

New growth of

digital economy

Upgrade to

smart city

Digital 

transformation

of industries
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consumer

experience

Scenario-specific
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Electricity Information technology

Global Macro trends

Intelligent technology
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1. รูปแบบห้องเรียนจะเปลี่ยนไป (classroom different) 

 จากแบบเดิมที่นักเรียนนั่งเรียงกันเป็นแถว จดความรู้ที่ครูอาจารย์

บรรยายอยู่หน้าห้อง นักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ จากนิ่งเฉยและ

เป็นผู้รับ (Passive) กลายเป็นชั้นเรียนที่นักเรียนจะกระตือรือล้นในการเรียนรู้  

(Active) เรยีกหอ้งเรยีนรปูแบบใหมน่ีว้า่ เปน็โมเดลเพือ่การค้นพบและสรา้งสรรค ์

(discovery and creative model) อนาคตอาจจะไม่เรียกว่าห้องเรียน 

(classroom) อีก แทนท่ีจะใช้เวลาไปกับการเรียนวิชาต่าง ๆ นักเรียนจะใช้

เวลาไปกับการสร้าง หรือค้นพบอะไรบางอย่างแทน ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นวิชา 

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่อาจจะรวมถึงการวาดรูป  

แต่งเพลง หรือออกแบบท่าเต้นด้วยก็ได้ ห้องเรียนแบบใหม่นี้อาจไม่ต้องรอ 

ถึง 50 ปีก็ได้ Salman Khan เชื่อว่าอาจใช้เวลาอีกแค่ 10 ปีเท่านั้นก็ได้  

ห้องเรียนลักษณะนี้จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน คือ 

 - Physical Labor จะแทบไม่มีเลยหรือมีน้อยมากโดยเฉพาะ 

  ประเทศที่พัฒนาแล้ว (เขาหวังว่าปี 2060 ประเทศส่วนใหญ่ 

  จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว) 

 - ขณะที ่Mental Labor กจ็ะถกูทดแทนดว้ยเทคโนโลย ีโดยเฉพาะ 

  งานเอกสารต่าง ๆ 

 -  คนและทรัพยากรสว่นใหญ่จะไปอยู่ทีก่ลุม่ Art, Innovation แทน  

  อาจเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็น Creative Class

 นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI จะทำาให้ 

คนทำางาน Back Office หายไป
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2. เปลี่ยนจ�กก�รยึดต�มระยะเวล�ก�รศึกษ� (Seat-Time Based)  

 เป็นยึดต�มผลสัมฤทธิ์ (Achievement Based) 

 จากเดิมท่ีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจากอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 

ใช้เวลา 13 ปี (แผนการเรียนของอเมริกา) และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

อีก 4 ปี ระยะเวลานี้จะถูกจำากัดไว้แล้ว (Fixed) ในขณะท่ีผลสัมฤทธิ์  

(Achievement)  ของการเรียน ไม่ว่าจะเป็น A, B หรือ C จะแปรผัน  

(Variable) ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

 รูปแบบใหม่ในอนาคตจะเป็นแบบยึดตามผลสัมฤทธิ์ (Achievement 

Based Model) ซึง่ผลสมัฤทธิอ์าจเปน็วชิาแคลคลูสั ดนตร ีหรอืควอนตมัฟสิกิส ์ 

โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้โดยไม่ต้องยึดตามเวลาศึกษาแบบจำากัด 

ไว้แล้ว จะไปศึกษาวิชาดังกล่าวนี้เม่ือใดก็ได้ อายุเท่าไรก็ได้ ดังนั้นระยะเวลา 

ในการศึกษาจะกลายเป็นปัจจัยแปรผันแทน

 ในขณะท่ีผลสัมฤทธิ์จะอยู่ในมาตรฐานที่สูง (Fixed High Standard)  

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แท้จริงจะไม่ใช่ GPA แต่เป็นผลงาน 

(Portfolio) ท่ีเคยทำามา อาจจะเป็นโครงการทำาหุ่นยนต์ ภาพวาด หรือ 

ซอฟต์แวร์ก็ได้ ผู้จ้างงานจะไม่มาดูว่าได้เกรดอะไร และใช้เวลาในชั้นเรียน 

นานแค่ไหน แต่จะดูว่าเคยสร้างผลงานอะไรมาแล้วบ้างที่แสดงว่าเคยอยู่ 

Creative Class 

  ผู้ที่จบการศึกษาในอนาคตจะไม่ใช่ผู้ที่เรียนครบทุกระยะตามระยะเวลา 

ที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่จะเป็นผู้ท่ีมีทักษะสมรรถนะขั้นตำ่าตามที่กำาหนดแทน  

ขณะที่ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จะถูกแทนที่ด้วย Portfolio  

ที่แสดงพัฒนาการของคน
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3. บทบ�ทของครูจะเปลี่ยนไป

 บทบาทของครูจะเปลี่ยนไป ครูจะไม่ใช่ผู้ท่ีให้ความรู้อีกต่อไป เพราะเด็ก 

ในอนาคตจะโตมาพร้อมกับ Smart phone กับ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถ 

ค้นหาความรู้ได้อย่างมากมายมหาศาล ครูจะกลายเป็นโค้ช หรือที่ปรึกษา  

(Coach or Mentor) จากห้องเรียนในรูปแบบเดิม ๆ คือ ห้องเรียนห้องหนึ่ง 

มีนักเรียนประมาณ 20-30 คนต่อครูหนึ่งคน แล้วก็มีหลาย ๆ ห้อง  

ครูต้องสอนให้เด็กเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด  

วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

 Salman Khan เชื่อว่า กำาแพงห้องเรียนจะทลายลงโดยห้องเรียนแบบใหม ่

จะมีผู้เรียน 70-90 คน ต่อครู 3 คน โดยครูทั้ง 3 คนทำางานร่วมกัน  

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ไม่ใช่จากครูคนใดคนหนึ่งแต่มาจากครูทั้ง 3 คน 

ปฏิสัมพันธ์นอกจากครูกับนักเรียนแล้ว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกนัเอง

ก็สำาคัญ รวมถึงครูก็จะได้รับการเรียนรู้จากนักเรียนเองด้วยเช่นกัน 

4. 99% ของมนุษยช�ติจะรู้หนังสือ (99% Global Literacy) 

 Khan เชื่อว่าต้นทุนทางการศึกษาจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์เนื่องจาก

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต นักเรียนจากทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงการศึกษา

ระดับสุดยอดของโลกได้ เช่นเดียวกับการเข้าถึงไฟฟ้า และนำ้าด่ืมที่สะอาด  

เรากำาลังจะเข้าสู่ยุค Global Meritocracy (ความเท่าเทียมกันทั่วโลก)

 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ มีการวิจัยในต่างประเทศค้นพบว่า  

มนุษย์ใช้เทคโนโลยแีบบ Under–utilization อาท ิใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอื 

ในการพิมพ์ดีดเท่านั้น ถ้าครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

จะทำาให้เด็กพัฒนาได้มากกว่านี้ แนวโน้มเทคโนโลยีสำาหรับการเรียนรู้ 

ที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาที่ครูจำาเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจ คือ Internet of 
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Thing for Learning, Wearable Technology for Learning และ Augmented  

Reality for Learning นอกจากนี้ ยังมี Disruptive Technology ที่จะเข้ามา

พลิกโฉมการเรียนรู้ 4 เทคโนโลยีประกอบด้วย 

• Virtual Reality (VR) เป็นการใช้เทคโนโลยีในการจำาลองสภาพ

แวดลอ้มเข้าไปใหเ้สมือนจรงิโดยผา่นการรบัรูจ้ากการมองเหน็ เสยีง และสมัผสั 

ซึง่จะชว่ยสง่เสริมการเรียนรูโ้ดยการทำาใหเ้ดก็ไดส้มัผสักบัประสบการณเ์สมอืน

จริง 3 มิติ ทำาให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

• Collaborative Platforms มี Platform ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยที่ให้

เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ อาทิ Google classsroom 

• Augmented Reality (AR) เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับ

วตัถเุสมอืนเขา้มาไวด้้วยกัน รวมทัง้มนษุยส์ามารถโต้ตอบกบัวัตถเุสมือนจรงิน้ัน

ได ้ตัวอย่างเช่น เกม Pokemon Go ในห้องเรียน AR เด็กสามารถตอบคำาถาม

ผ่านประสบการณ์เสมือนจริงได ้

• Artificial Intelligence (AI) มหาวิทยาลัย Geogia Institute 

of Teachnology มีการนำา Jill Watson ซึ่งเป็น AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยอาจารย ์

ทำาหน้าที่ตอบคำาถามนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนเพียงจำานวนน้อยเท่านั้น 

ที่รู้ว่าเธอคือ AI 

 การศึกษาต้องเอาชีวิตและอาชีพเป็นตัวตั้ง ในอดีตเรามีแนวคิด 

ว่าเมื่อคนมีการศึกษาแล้วจะมีอาชีพ แต่ในปัจจุบันคนมีการศึกษาก็ตกงานได้  

แนวคิดการจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนไป เด็กจบม.3 จะทำาอะไรได้บ้าง  

ไม่ใช่รู้อะไรบ้าง ความท้าทายในการจัดการศึกษาในอนาคตนั้น เกรดไม่ได้

เป็นตัวผลักดันเด็กอีกต่อไป การบรรยายหน้าชั้นเรียนจะไม่เป็นที่ต้องการ 

ของเด็กอีกต่อไป คนมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น AI มีความฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ซึ่งขณะนี้มีการวิจัยว่า โดยเฉลี่ย AI มี IQ ประมาณ 60 ซึ่งเท่ากับเด็กเล็ก 
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 การจัดการศึกษาในอนาคต รูปแบบจะค่อย ๆ เปล่ียนไป การเรียนรู้ 

โดยใช้ VDO จะมีมากขึ้น เน้ือหาสาระต่าง ๆ จะหาได้ในอินเทอร์เน็ต  

การเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ การเรียนต้องเข้าใจเด็กและพัฒนา

เด็กรายบุคคล (Customized learning) การเรียนเน้นการเรียนรู้จากปัญหา

และลงมือปฏิบัติจริง ความรู้จะได้จากการเรียนและเทคโนโลยี ขณะที่ทักษะ 

และเจตคติจะได้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ

การบรรยาย เรื่อง บทบ�ทของภ�คเอกชน 
ต่อระบบก�รศึกษ�ในยุคดิจิทัล
โดย ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคม 
สมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ 

 เมื่อระบบเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวัน คนแต่ละ 

ช่วงวัยจะปรับเปล่ียนอย่างไร ในอนาคตหากคนกับหุ่นยนต์แข่งขันกัน  

คนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ คนควรอยู่ในสถานะควบคุมหุ่นยนต์ การศึกษา 

จึงควรเตรียมความพร้อมคนให้รับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้ ปัจจุบัน AI  

ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนเป็นอย่างมาก การค้นหาข้อมูล 

ในอินเทอร์เน็ต เปรียบได้กับการที่คนกำาลังสื่อสารกับ AI ที่ทำาหน้าที่ 

ในการให้ข้อมูลกับมนุษย์ 

 เทคโนโลยีทันสมัยประเภทต่าง ๆ  อาทิ Learnig machine, Big data, 

Data analytic, blockchain ถูกพัฒนาใหท้ำางานประสานกนั ทำาใหเ้กิดนวตักรรม 

มากมาย อาทิ ในกรุงเทพฯ มีกล้องวงจรปิดเป็นจำานวนมาก คนไม่สามารถ 

บริหารจัดการกล้องจำานวนมาก ต้องให้ AI ในระบบ Robotic Process  

Automation เข้ามาช่วยจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถ 
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ของเทคโนโลยเีหลา่นัน้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่การใชเ้ทคโนโลยเีข้ามาชว่ยในการบรหิาร 

จัดการจะทำาให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที อาทิ การแก้ไขปัญหานำ้าท่วม ระบบ AI จะช่วยจำาลอง 

สถานการณ์ และทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น ก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์และ 

คณติศ�สตรจ์งึเป็นส่ิงสำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหค้นส�ม�รถเรียนรูเ้ทคโนโลยเีหล�่นีไ้ด้

 การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กจนถึงสูงวัยเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก  

การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเป็นสิ่งสำาคัญมาก 

ในโลกปัจจุบันและอนาคต การเรียนแบบ Project based learning และ 

Problem based learning เปน็สิง่ทีต่อ้งให้ความสำาคัญ ครคูวรนำาสถานการณ์

ในชีวิตประจำาวันมาสอนให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหาจริง ต้องสอนให้เด็กรู้จัก 

และเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาพลิกโลกในอนาคต คนต้องเรียนไป

ด้วยทำางานไปด้วย เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะเป็นในอนาคตจริง ๆ ครูต้องรู ้

ความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็น  

การเรียนในอนาคตต้องสร้างความสมดุลให้กับสมองซีกซ้ายและซีกขวา  

เนื่องจากในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนอกจากเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน  

การออกแบบผลติภณัฑก์เ็ปน็สิง่ทีจ่ำาเป็นทีจ่ะทำาใหส้นิคา้ขายได ้การผลติสนิคา้ 

จึงต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เทคโนโลยีที่จะพลิกโลกในอนาคต 

ตัวต่อไปยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอะไร ครูและนักเรียนจึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน  

นำาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จริงมาช่วยในการสอน สร้างทักษะการคิด 

แบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้อนาคต ความคิด 

สร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ คนที่อยู่กับที่ไม่เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ 

จะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเรื่อย ๆ 
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 การจะตั้งโจทย์ให้นักเรียนเรียนรู้ ครูมักไม่สร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ใหก้บันกัเรยีน นกัเรยีนไมรู่ว้า่เรยีนไปแลว้จะไปใชป้ระโยชนอ์ะไร เปน็การเรยีน 

เพื่อสอบ เมื่อสอบเสร็จก็ลืมเนื้อหาท่ีเรียนมา การเรียนจึงไม่เกิดประโยชน์  

การเรยีนจงึต้องสอนใหนั้กเรยีนรูว้า่เรยีนแลว้จะได้อะไร และตอ้งเปน็การเรยีนรูเ้ชงิรกุ 

(Proactive Learning) การศึกษาจะทำาให้เกิด Smart life ได้อย่างไร 

เอกชนมีความรู้นวัตกรรม รัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาท 

ในการจัดการศึกษา การศึกษาต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ให้ข้อมูล

ที่มาจากผู้ที่มีความรู้จริง ให้เด็กได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน 

โดยไมต่อ้งสนใจวา่ถกูหรอืผิด และนำากลับมาทบทวน ใหเ้ดก็รูว้า่ส่ิงทีด่ำาเนนิการ 

อยู่ถูกหรือผิดในส่วนไหนเพื่อให้เกิดการพัฒนา หลังจากนั้นพัฒนาปรับปรุง 

การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มให้ตรงต่อความต้องการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

ต้องประเมินให้ได้ และนำาไปสู่ผลผลิตที่ต้องการ นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัย 

ที่ต้องคำานึงถึง คือระยะเวลาการพัฒนาและประเมินผลต้องใช้เวลา 

ที่เหมาะสม ซึ่งต้องเกิดจากการวางแผนที่เหมาะสม เหล่าน้ีจะทำาให้เกิด  

Smart Life และสุดท้าย การศึกษาจะต้องทำาให้คนมีรายได้

 สุดท้าย แนวโน้มด้านต่าง ๆ ที่การศึกษาไทยต้องให้ความสำาคัญ 

ในอนาคต คือ Location Management การวางผังเมือง และการจัดการ

พื้นท่ี Smart Energy Management, Internet of Everything, Water 

Management, Emergency Case Management การจัดการกับภาวะ

วิกฤติ, Research and development, Smart Tourism ทำาทุกเมืองให้

เป็นเมืองท่องเที่ยวอัฉริยะ, Smart Care, Smart Agriculture, AI and 

Smart Tools, Smart Government, Smart Common Infrastructure  

และ Smart Analytic & Analysis ในอนาคตคนกับหุ่นยนต์ต้องอยู่ร่วมกัน  

ทำางานร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การศึกษาจึงต้องเตรียมคนให้พร้อมรับ 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
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 การศกึษา คอื สิง่สำาคัญทีส่ดุในการพฒันาคน พฒันาชาต ิในยคุ Disruption 

วงการการศึกษาตอ้งปรบัตวัมากทีส่ดุ โลกทกุวนันีไ้ร้พรมแดน เดก็ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

รอความรูใ้นหอ้งเรยีน ปรญิญาไมใ่ชค่ำาตอบสดุทา้ยของเดก็ยคุใหมอ่กีตอ่ไป ดงั

นั้น หากต้องการอยู่รอดในสังคมยุคใหม่ จำาเป็นต้องปรับตัว ก�รศึกษ�อ�จจะ 

“สร้�งปัญห�” ม�กกว่�ช่วย “แก้ปัญห�” ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยน 

ต้องปรับทัศนคติ วางแผน คิดใหม่และต้องรวดเร็ว 

 โลกในป ี2020 แตกตา่งและไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป โลกเปล่ียนไปอย่าง

รวดเรว็ การพึง่พาธรุกจิอยา่งใดอยา่งหนึง่เพยีงสิง่เดยีวเปน็เรือ่งทีย่ากลำาบากใน

ปจัจบุนั การแขง่ขนัทางธรุกจิจะไมใ่ชคู่่แขง่ทางการคา้ในสนิคา้ชนดิเดยีวกนัอกี

ตอ่ไป ตวัอยา่งเช่น เครือ่งด่ืมชกูำาลงั อาจมคีูแ่ขง่ด้านเทคโนโลยกีบับรษิทัรถยนต์

ทีผ่ลติยานยนตไ์รค้นขบั AI เขา้มาในชวิีตประจำาวนัมากข้ึน จึงไม่จำาเป็นต้องจ้าง

คนขบัอกีตอ่ไป โลกยคุใหมเ่ป็นโลกแหง่ความปรบัเปลีย่น การทำาลายและเกิดสิง่

ใหม่ขึ้นโดยตลอด การค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การบริหารที่ถูกต้องอีกต่อไป ผู้นำา

และวฒันธรรมองคก์รตอ้งปรบัเปลีย่น อาชพีหรอืธุรกจิทีเ่คยเป็นอนัดบัหนึง่จะ

ถกูคอมพวิเตอรเ์ขา้แทนที ่เชน่ ทนายความ จะไมใ่ชอ่าชพีอนัดบัหน่ึงของคนเก่ง

และทำารายได้สูงสุดอีกต่อไป เมื่อ AI เข้ามาแทนที่คน สามารถจดจำากฎหมาย

ได้ทุกมาตราของทุกประเทศ ประมวลข้อมูลรวดเร็ว แม่นยำา และไร้อคติ 

การบรรยาย เรื่อง Disruption Technology 
กับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 35

 สังคมโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปริมาณการเกิดและเด็กน้อยลงแบบดิ่ง

ลง เด็กยุคใหม่สามารถแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา สถานศึกษาต้องต่อสู้

กับระบบการศึกษาออนไลน์ ปริญญาไม่ใช่คำาตอบของความสำาเร็จในชีวิต 

หรือใบเบิกทางสู่อาชีพในการเลี้ยงตนและครอบครัวอีกต่อไป มหาวิทยาลัย

เก่าแก่ของโลกต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้  

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลากหลายวิชาเข้ามาเพื่อพัฒนาคน 

ให้ถึงพร้อมในรอบด้านเข้ามาแทนการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ การทำางาน 

ก็เช่นกัน คน ๆ เดียวต้องสามารถทำาได้ในหลากหลายทักษะ สถานศึกษา 

มีหน้าที่แนะนำาให้เกิดความพร้อมในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาให้เกิด

นวตักรรม ปรบัตวัเพือ่สรา้งสิง่ใหม ่กลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลง แม้โลกจะเปลีย่นแปลง 

มากแบบหักศอกก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ 

 “WE CAN DO IT ฉันทำาได้!! ทุกอย่างเกิดจากการตั้ง Mindset  

หากเราคิดว่าทำาได้เราก็ทำาได้ เชื่อมั่นในความสามารถคนไทยและเด็กไทย  

หากเรามุ่งมั่นทำาจริง ชาติไทยไม่แพ้ใครแน่นอน” 
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 ผูเ้รยีนเปน็หวัใจของการจดัการศกึษาและเปน็

เป้าหมายที่สำาคัญที่สุด ขณะที่ปัญหาการจัดการ

ศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน

ประการหนึ่ง คือ ขาดระบบ

การศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนอง

ต่อความต้องการที่หลากหลาย

ของผู้เรียน และรองรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งไม่มีระบบ 

การประเมนิผลผูเ้รยีนทีห่ลากหลายตามความแตกตา่งของผูเ้รยีนแตล่ะคนดว้ย

เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องให้ความสำาคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 

ผูเ้รยีนในรปูแบบพหปัุญญาเพิม่มากข้ึน การประชมุ OEC Forum เรือ่ง “ยกกำาลงั

สองศักยภาพผู้เรยีน ผ่านการประเมินที่หลากหลาย” จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

และการประเมินผลผู้เรียนโดยให้ความสำาคัญกับพหุปัญญาที่หลากหลาย 

ของมนุษย์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และตัวอย่าง 

ความสำาเรจ็ของการจดัการศกึษาในรปูแบบดงักลา่ว รวมท้ังระดมความคดิเหน็

ในการจดัทำาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายด้านการจดัการศกึษาและการประเมนิผล

ผู้เรียนที่ตระหนักถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของมนุษย์ 

 เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำาปาทอง) กล่าวว่า นโยบาย 

“การศึกษายกกำาลังสอง” ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นให้มี 

การจัดการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งสามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความสามารถทางด้านวิชาการ 

เพียงด้านเดียว 

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 2  

ยกกำ�ลังสองศักยภ�พผู้เรียน ผ่�นก�รประเมินที่หล�กหล�ย
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 ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวทางการวัดและประเมินผล 

การศกึษาทีป่รบัเปลีย่นไปจากเดมิทีเ่ป็นการทดสอบ หรือการสอบวทิยานพินธ ์

เป็นการวัดและประเมินผลผ่านการให้นิสิต/นักศึกษาจัดแสดงผลงาน 

(performance) สำาหรบัในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานน้ัน ควรมีรูปแบบหรือแนวทาง 

จดัการศกึษา หรอืวดัแววสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นตา่ง ๆ  ทีเ่หมาะสม 

อยา่งไร เพือ่ท่ีจะส่งเสริมผูเ้รยีนให้ได้รบัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของบคุคล

น้ัน ๆ เป็นคำาถามสำาคัญที่สำานักงานฯ คาดว่าจะได้รับข้อคิดเห็น แนวทาง  

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำาไปสู่การพัฒนานโยบาย หรือเสนอมาตรการต่าง ๆ  

เพื่อเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกท่ีหลากหลายมากขึ้นทางการศึกษา  

อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อ
พฒัน�ศกัยภ�พของผูเ้รยีนในรปูแบบพหปุญัญ�
โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการ 
สภาการศกึษา และอดตีปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

การจัดการศึกษาในรูปแบบพหุปัญญา มีหัวใจสำาคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่

 1. พัฒน�ผู้เรียนอย่�งยั่งยืนต้องจัดก�รศึกษ�รูปแบบพหุปัญญ� 

หมายถงึ ไมม่สีตูรสำาเรจ็สำาหรบัคนทกุคน เพราะฉะนัน้การเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ผู้เรียนนั้นต้องกระทำาเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ครูที่มี

วิสัยทัศน์ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ บนเนื้อหาเดิม ท้าทายให้เด็กไปคิด

ต่อยอดนวัตกรรม ต้องปรับห้องเรียนใหม่เป็น Active Learning ระบบพัฒนา

ครูต้องเป็นเอกภาพ มีเจ้าภาพหลัก ในขณะเดียวกันกระบวนการประเมินครู 

การเล่ือนวิทยฐานะต้องปรับหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจำาเป็นของครู
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 การจดัการศกึษาควรตัง้เป้าหมายทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ มหาวทิยาลยั 

ฮาร์วาร์ดได้นำาเสนอ 20 วิธี ในการสร้างนิสัยแห่งความสุข ได้แก่ สำานึกบุญคุณ 

คนที่ดีต่อเรา (Be Grateful) เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด (Choose Your 

Friends Wisely) เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Cultivate Compassion) หมั่นเรียนรู้  

(Keep Learning) เป็นผู้แก้ปัญหาได้ (Become a Problem Solver)  

ทำาในสิง่ทีค่ณุรกั (Do What You Love) อยูก่บัปจัจบุนั (Live in the Present) 

หัวเราะบ่อย ๆ (Laugh often) ฝึกการให้อภัย (Practice Forgiveness)  

กล่าวขอบคุณเสมอ (Say Thanks often) สร้างความสัมพันธ์ลึกลำ้า  

(Create Deeper Connections) รักษาสญัญา คำาพดู (Keep Your Agreement) 

ทำาสมาธ ิ(Meditate) ตัง้มัน่ในสิง่ทีก่ำาลงัทำา (Focus on What You’re Doing) 

มองโลกในแงด่ ี(Be Optimistic) รกัอยา่งไมม่เีงือ่นไข (Love Unconditionally) 

อย่ายอมแพ้ (Don’t Give up) ทำาดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด (Do Your Best 

and then Let It Go) ดูแลตัวเอง (Take Care of Yourself) และตอบแทน

สังคม (Give Back to Society) 20 วิธีการนี้ สามารถนำามาใช้ในสังคมไทยได้  

ซึ่งการสร้างนิสัยคือการทำาซำ้า ๆ จนกระท่ังเคยชิน ทำาจนกระทั่งไม่รู้สึกว่า 

ถูกบังคับ กลายเป็นทัศนคติ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 ทฤษฎีการสอนมีมากมายหลากหลายทฤษฎี แต่การสอนตามหลัก 

ของความหลากหลายนัน้ ควรเนน้ทัง้หมด 8 ดา้นดว้ยกนั ตามทฤษฎีพหปัุญญา

ของ Howard Gardner ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 

ปญัญาดา้นตรรกะและคณติศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) 

ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) ปัญญาด้านร่างกาย

และการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) ปัญญาด้านดนตรี  

(Musical Intelligence) ปญัญาด้านมนษุยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) 

ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และปัญญา

ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) การเรียนการสอนจะต้องให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายด้านด้วยกัน และทำาอย่างไรให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง
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ว่าถนัดด้านใด และสิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ สำาหรับผู้เรียนที่ไม่เก่งด้านใดเลย ครูจะ

ทำาอย่างไรที่จะทำาให้ชีวิตของเขามีคุณค่า มีความหมาย และค้นพบตัวเองได้ 

 กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ต้องเน้นความสำาคัญใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 

1) ทกุคนควรไดร้บัการส่งเสริมใหใ้ชป้ญัญาดา้นท่ีถนดั เพ่ือเปน็เครือ่งมอื 

สำาคัญในการเรียนรู้ 

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย  

เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน 

3) การประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือท่ีหลากหลาย  

เพื่อให้สามารถวัดได้ครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน 

 การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีลักษณะการบูรณาการ 4 แบบ คือ  

1) สอนแบบสอดแทรก โดยครูคนเดียวนำาสาระของวิชาอื่นมาเชื่อมโยง  

2) สอนคู่ขนาน โดยครูหลายคนจากหลายวิชาวางแผนการสอนร่วมกัน  

3) พหุวิทยาการ เป็นการเชื่อมโยงในหลายสาขาผู้สอน ร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยง

ในหัวข้อเดียวกัน 4) สอนแบบโครงการ เป็นการทำางานเป็นทีมเพื่อทำากิจกรรม

ต่อเน่ือง เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้  

จำาเป็นต้องจัดหลักสูตรที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต 

ในอนาคต ผู้เรียนสนุกกับการคิดและลงมือแก้ปัญหา และสนุกกับการเรียนรู้  

มีค่านิยม ทัศนคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกประการหน่ึงที่สำาคัญ  

คือ ต้องจัดการศึกษาที่รองรับการเรียนทุกที่ ทุกเวลา ต้องเปลี่ยนทัศนคต ิ

ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ เพราะการศกึษาเปน็พลวตัทีต่อ้งทำาตลอดเวลา 

 การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ชุดใหม่ สิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญ 

และกำาหนดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) การเรียนรู้อย่างมี “ความมุ่งมั่น 

และเป้าหมาย” 2) การเรียนรู้อย่าง “สร้างสรรค์” 3) การเรียนรู้แบบมี  

“ส่วนร่วมและแบ่งปัน” และ 4) การเรียนรู้โดย “เน้นผลสัมฤทธ์ิ” สรุปคือ 

การสร้าง “คุณค่าของความเป็นมนุษย์” 
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จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวคิด “พหุปัญญา”  

นั้นมีมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวให้ทันสมัยตลอดเวลา 

สอดรับกับโลกยุคปัจจุบัน ตัวอย่างแนวทางของประเทศญ่ีปุ่นในการประเมิน 

เดก็ปฐมวยั ต้องทำาไดอ้ยา่งนอ้ย 18 ขอ้ กอ่นเขา้เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  

เป็นการประเมินในด้านพฤติกรรม ทัศนคติพื้นฐาน และด้านความสัมพันธ์ 

กับเพื่อน ซ่ึงสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยได้นำาแนวคิดของประเทศญี่ปุ่น 

มาพฒันาปรับปรงุใหเ้หมาะสมกับประเทศไทย โดยปรับเหลอื 12 ขอ้ และเพิม่เตมิ 

สิง่ท่ีเปน็วฒันธรรมไทยเขา้ไปดว้ย สว่นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบั

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น พบว่ามี 6 วิชาสำาคัญทางพหุปัญหา

ที่โรงเรียนไม่ได้สอน แต่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของครู 

ทีจ่ะตอ้งทำาหนา้ทีอ่ำานวยความสะดวก โดยจดัหาชดุความรูต้า่ง ๆ  ใหก้บันกัเรยีน

นอกเหนือจากวิชาการในห้องเรียน วิชาสำาคัญท่ีโรงเรียนไม่ได้สอนในเนื้อหา 

ตามหลักสูตร 6 วิชา ได้แก่ วิชาค้นหาตัวเอง วิชาทักษะมนุษยสัมพันธ์  

วชิาทกัษะการเงนิ วชิาทกัษะจดัการกบัอารมณ ์วชิาความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

และวิชาค้นหาคำาตอบในสิ่งที่ไม่รู้ ส่วนในระดับอุดมศึกษามี 10 วิชาที่เป็น 

พหุปัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนในหลักสูตร แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มนำาชุดวิชาเหล่านี้มาสอนในประเทศไทย  

เป็นเวลา 2 ปีแล้ว เป็นการสอนวิชาชีวิตให้แก่นักศึกษา สำาหรับ 10 วิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ได้แก่ วิชาจีบ วิชารับมือกับความผิดหวัง วิชาเพศ

วิถี วิชาบุคลิกภาพและการวางตัว วิชาการจัดการเรื่องการเงิน วิชาเขียนนิยาย  

สร้างจินตนาการ (ความคิดสร้างสรรค์) วิชาดึงสติ วิชาการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ วิชาการรู้ทันการเสพสื่อ และวิชาการออกแบบชีวิต

 อยา่งไรกต็าม ความคาดหวงัทีฝ่ากไวก้บัครเูพือ่ใหเ้ปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงนัน้  

พบว่า มีอุปสรรคของการทำาหน้าท่ีครู 6 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาระ

หนักนอกเหนือจากการสอน 2) จำานวนครูไม่เพียงพอและสอนไม่ตรงกับวุฒิ  

3) ขาดทักษะด้าน IT 4) ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว  
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5) ครสูอนเนน้เนือ้หาทีห่นกัเกนิไปสง่ผลใหเ้ดก็เรียนมากขึน้ และ 6) ครขูาดอสิระ 

ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสิ่งที่ครูร้องขอเพื่อเป็นทางออกให้กับ 

ครูจึงได้แก่ การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

การพัฒนาตนเองด้านทักษะ IT การเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ปรับวิธีการ

ประเมนิวทิยฐานะ การลดชัว่โมงการเรียนการสอนของครแูละการเรยีนของเดก็  

และการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก

 2. เพิ่มศักยภ�พผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่หลังโควิด-19 

วิกฤติในโลกยุคใหม่ที่เราต้องเผชิญ นอกเหนือจากวิกฤติจากโรคโควิด-19 แล้ว 

เรายังต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโลกร้อน วิกฤติมลภาวะฝุ่นละออง

พิษ เป็นต้น นักธุรกิจมหาเศรษฐีของจีน “แจ็ก หม่า” ได้จุดประกายความคิด 

“การศึกษาในโลกอนาคต” เมื่อโลกเปลี่ยนการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างน้อย 9 ลักษณะ ได้แก่ 1) อาชีพครูต้องดึงคนเก่งเข้ามา และสนับสนุน 

สง่เสรมิดา้นรายได ้2) ตอ้งสรา้งเนือ้หาการศกึษาทีถ่กูตอ้ง เพิม่การคดิวเิคราะห์  

3) สอนให้เด็กรู้จักการทำางานเป็นทีม 4) ให้เด็กรู้เป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ใช่เรียน 

เพื่อแค่สอบเข้า 5) สอนให้เด็กไม่หยุดเรียนรู้ท้ังสังคมและการทำางาน  

6) เด็กควรเรียนจบให้เร็วข้ึนจะได้มีโอกาสทำางาน 7) การศึกษาในอนาคต 

ต้องสอนให้คนรุ่นใหม่มีหัวใจ 8) มุ่งเป้าแนวคิด “โลกไร้พรมแดน”  

9) สอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 โควิด-19 มาพรอ้มกบัความเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน เกดิการเรยีนรูใ้หม ่

ไปท่ัวโลก มคีำาศัพทท์ีเ่กดิขึน้ใหมห่ลายคำา เชน่ “New Normal” ซึง่ราชบณัฑติยสภา 

ได้บัญญัติศัพท์คำานี้ว่า “ความปกติใหม่” “วิถีชีวิตใหม่” หมายถึงรูปแบบ 

การดำาเนินวิถีชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต คำาว่า “Disruption” คือ  

“การปั่นป่วน” เป็นความปั่นป่วนที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฟ้า  

พลกิแผน่ดนิ คำาว่า “Platform” ซึง่มกีารบญัญตัศิพัท์ว่า “ทีร่องรบัระบบปฏบิตักิาร”  

พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “เวทีเรียนรู้บนเน็ต” คำาว่า “Online Learning” 

คือเรียนได้ทุกท่ี ทุกแห่ง ทุกเวลา ส่วนคำาว่า “New World Order” คือ  
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ระเบยีบโลกใหม ่ตอ่ไปจนีจะมาแทนทีอ่เมรกิา และคำาวา่ “Work from Home” 
คือการทำางานจากบ้าน เป็นต้น
 เมื่อเราต้องปรับตัวในโลกยุคความปกติใหม่ คนจำาเป็นต้องผสมผสาน 
“วัคซีนทักษะ” หรือทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ “ทักษะดิจิทัล” ซึ่งเป็นทักษะ
ในการทำางาน ให้ได้อย่างลงตัว จึงเป็นความปกติใหม่ที่การศึกษาจะต้อง
สร้าง Hard Skill และ Soft Skill ให้เกิดขึ้นในคน Hard Skill คือ ความรู ้
และทักษะในการทำางาน ได้แก่ ทำางานร่วมกับ AI ได้ดี การคิด การตัดสินใจ 
อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการคน ทักษะการใช้เทคโนโลยีและวิคราะห์ 
ข้อมูล ส่วน Soft Skill หรือทักษะที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่  
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดและการโน้มน้าวใจ การทำางานเป็นทีม  
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา และการจัดการเวลา 
 ทั้งนี้ 10 ทักษะท่ีคนทำางานต้องมีภายในปี 2022 ประกอบด้วย  
กลุ่มทักษะ 3 กลุ่มที่สำาคัญ คือ 1) กลุ่มทักษะการคิด ประกอบด้วย  
ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะห์และทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ทกัษะการวเิคราะห ์
ข้อมูลและความสามารถในการคิดอย่างเป็นตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค ์
และความคิดริเริ่ม ทักษะการสร้างไอเดีย ให้เหตุผล การแก้ไขปัญหา  
ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก 2) กลุ่มทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้แก่ ทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียน 
โปรแกรม ทกัษะในการวเิคราะห์ระบบ 3) กลุ่มทกัษะดา้นคน ไดแ้กค่วามฉลาด
ทางอารมณ์ ทักษะการเป็นผู้นำาและสร้างแรงบันดาลใจ
 ที่ประชุมของ The Standard Economic Forum ช่วงวิกฤตการณ์  
COVID-19 เป็นการประชุมของบุคคลสำาคัญในเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
ประเทศไทยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจ 14 ประเด็นด้วยกัน  
โดยม ี2 ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษา คอื การว่างงานจะเปน็ปญัหาสำาคญัมาก  
จะจัดการศึกษาอย่างไรให้คนมีงานทำา ไม่ตกงาน และต้องสร้างคน 

สำาหรับอนาคตด้วยการเน้นทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศรัทธาแกร่งกล้า 

ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 43

 โควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ท่ีบังคับให้ประเทศไทยต้องปรับตัว  

โดยกำาลังจะถูกเปล่ียน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) โลกออนไลน์จะกลายเป็น 

New Normal ที่เห็นชัดเจนที่สุดในยุคโควิด เม่ือต้องรักษาระยะห่าง  

โลกออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทท่ีสำาคัญ 2) คนไทยเข้าถึงและใช้

อินเทอร์เน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก มีสถิติอยู่ที่ 68% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ย

ของทั้งโลกที่มีสถิติการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนประมาณ 55%  

3) ระบบ e-Government หรือการนำา Big Data มาใช้งานในหน่วยงาน 

ของรัฐซึ่งถูกเรียกร้องกันมานาน เกิดขึ้นได้จริง 4) “การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

คือ สิทธิทางสังคม” ตัวแปรสำาคัญในการไปสู่ Digital Country เต็มรูปแบบ  

5) การก้าวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีปัจจัยสำาคัญ คือ ต้องทำาให้

ประชาชนเชื่อใจในระบบนิติธรรมของรัฐ หรือระบบการควบคุมการใช้อำานาจ 

ของรัฐ 6) COVID-19 เป็นการวางศิลาฤกษ์ของการศึกษาออนไลน์ใน

ประเทศไทย 7) “รว่มขบวนเรยีนรู้ไปดว้ยกนั” แนวทางท่ีจะทำาใหค้นไทยปรับตวัสู่  

Digital Citizen 8) องค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล ต้องเป็นทีม 

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทุกคนรู้หน้าที่และรับผิดชอบ และเกิดเครือข่าย 

ความร่วมมือ 9) ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องคิดถึงการเป็นผู้นำาเทคโนโลยี  

โดยออกแบบการใช้เทคโนโลยีให้สมดุลไปกับการสร้างระบบเพื่อตรวจสอบ 

ภาครัฐ

 นอกจากการปรับตัวของการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  

และมัธยมศึกษาแล้ว ในระดับอุดมศึกษาก็ได้มีการปรับตัวด้วยเช่นกัน  

โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเปิดสาขาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย

รังสิตเปิดหลักสูตร e-sport การจัดการเรียนการสอนท้ังทางออนไลน์ 

และออฟไลน์ ทำาให้เกิด start up แนวใหม่จำานวนมาก 
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 3. เพิ่มศักยภ�พผู้เรียนด้วยพหุปัญญ� คือ ก�รลงมือปฏิรูป 

ก�รศึกษ� ซึ่งหัวใจสำาคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียน ปัญหาด้านการศึกษา 

เปน็ปญัหาทีห่ลากหลายและทา้ทายระบบการศกึษาอยา่งยิง่ แตป่ญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

ของการศึกษาคืออะไร มีข้อเสนอการปรับตัวของการศึกษาที่หลากหลายมาก  

เช่น ต้องเปลี่ยนเป็นความปกติใหม่ (New Normal) โดยเน้นทักษะ  

เสริมสร้างสมรรถนะ การเรียนรู้แบบบูรณาการที่แท้จริงระหว่างการสอน 

แบบตัวต่อตัว กับการสอน online บนแพลตฟอร์ม (platform) ที่หลากหลาย  

มีการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงว่า อะไรคือต้นตอและอุปสรรคในการปฏิรูป 

การศึกษาให้สำาเร็จได้จริง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอิงกฎหมายหลัก  

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 บญัญตัไิวใ้นมาตรา 54  

วรรค 4 สิ่งที่ต้องดำาเนินการ คือ การปรับใหญ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบก้าวกระโดด การศึกษาไทยตกอยู่ในกับดักหลายกับดัก โดยเฉพาะ 

การจมอยู่ในอำานาจ มากกว่าการมุ่งสร้างพัฒนาการศึกษาด้วยสติปัญญา

และการคำานึงถึงผลลัพธ์ ทำาให้ประเทศกำาลังเผชิญกับบัณฑิตตกงานมากมาย 

บัณฑิตทำางานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนจบมา เป็นความสูญเปล่าทาง 

การศึกษาที่ชัดเจน ดังน้ัน ถึงเวลาท่ีต้องผลักดันแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 

ชุดใหม่ ให้สามารถเกิดการเรียนรู้ขึ้นจากใคร ที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ไม่จำาเป็น

ต้องยึดติดกับห้องเรียน โรงเรียน หรือระบบการศึกษาอีกต่อไป เป็นกระบวน

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยเป็นวงจรท่ีเริ่มจากการสำารวจ ค้นคว้า 

ทดลอง ทดสอบ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ และนำามาสู่การแลกเปล่ียน 

เรียนรู้กับผู้อื่น ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งโลกหนังสือและโลกชีวิต

 การพัฒนาผู้เรียนนั้นต้องทำาด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา 

ทั้งสมองซีกซ้าย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และสมองซีกขวาที่เป็นด้านกีฬา 

ดนตร ีนาฏศลิป ์ศลิปะ เปน็การเสรมิสรา้งสมรรถนะของผูเ้รยีน และยกกำาลงัสอง 

ศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทีม่ปีระสบการณส์งูยิง่ มาร่วมเสวนาแลกเปลีย่นแนวคดิ มมุมอง และประสบการณ์

เฉพาะด้านของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ประกอบด้วย 

  ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำานวยการกิตติมศักดิ์โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ 

และอดีตผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไดม้านำาเสนอแลกเปลีย่นประสบการณก์ารจัดการศึกษาให้กับผู้มคีวามสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  นายรณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน) เจ้าของโรงเรียนดนตรี

คีรีบูน จีเนียส มิวสิค ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรี และมีประสบการณ์การจัด

สอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน 

  ร้อยตำารวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) ประธานมูลนิธิซิโก้ 

อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย 

มานำาเสนอประสบการณ์ตรงของตนเองตั้งแต่วัยเด็กท่ีรักการเล่นกีฬาฟุตบอล 

จนกระทั่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย และเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬา

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

  ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำาหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

การเสวนา เรื่อง แนวท�งก�รวัดและประเมินผลที่เหม�ะสมและ
ส่งเสริมคว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ยของผู้เรียน
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 การจัดการศึกษาต้องอยู่บนปรัชญาความเชื่อว่า คนเราเกดิมามีความ
แตกต่างกัน เราต้องเช่ือและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่เกิด
มาแต่ละคนจะมีศักยภาพ มีความสนใจ มีความรัก มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป  
ดังนั้นทำาอย่างไรให้เด็กได้ค้นพบความถนัด ความรัก ความสนใจของตนเอง  
ผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญมากในการช่วยให้เด็กได้ค้นพบตนเองอับดับแรก คือ  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในขณะที่โรงเรียนเองก็ควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน โดยอาจจัดให้มีชั่วโมงเรียน 
ที่เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกทำากิจกรรมที่ตนรัก  
มีความถนัด และสนใจ โดยมีครูเป็นผู้คอยสังเกตเด็กแต่ละคนว่ามีความถนัด 
หรือสนใจด้านใด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ได้จัดทำานิยามแวว 10 ด้าน ได้แก่ แววนักวิทยาศาสตร์ แววนักคณิตศาสตร์  
แววศลิปนิ แววนกัดนตร ีแววนกักฬีา แววนกัภาษา แววผูน้ำา แววนกัสรา้งสรรค ์
แววนักวิชาการ และแววนักคิด ซึ่งสามารถศึกษาและนำามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการวัดแววว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีแววด้านใด เมื่อเห็นแววของเด็กว่ามีแวว 
ด้านใดแล้ว ก็เข้าไปส่งเสริมเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สำาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้น วิธีสังเกตเป็นเครื่องมือในการวัดที่ดีที่สุด
 จากประสบการณ์ที่ต้องทำาหน้าที่คัดเลือก สรรหา เด็กที่เหมาะสม  
เข้าเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่เดิมเป็นการสอบเฉพาะภาคทฤษฎี  
แต่เมื่อมาที่โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ มีความเห็นว่าจำาเป็นต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย 
โดยเอาเดก็ 300 คนมานัง่สอบ แตล่ะโตะ๊จะมคีหูา ซึง่มีเครือ่งมือ อุปกรณง์า่ย ๆ   
ใหเ้ดก็ออกแบบการทดลองตามโจทยท์ีต่ัง้ไว ้จึงอยากฝากไปยงัโรงเรยีนวา่ปัจจบุนั

ดร.ธงชัย ชิวปรีช� ผู้อำ�นวยก�รกิตติมศักดิ์ 

โรงเรยีนกำ�เนดิวทิย์ และอดตีผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนั

ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
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การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีน ละเลยการทำาภาคปฏิบัตไิปค่อนขา้งมาก  
และส่วนใหญ่เป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิดขึ้นมา
แล้วว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งเป็น passive เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากถึงโรงเรียน
ว่าภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์นั้น ควรเป็น active คือให้โจทย์
ปัญหา เพื่อให้นักเรียนออกแบบการทดลอง และลงมือปฏิบัติการทดลองเอง
 นอกเหนือจากพื้นฐานองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นสำาหรับการทำางาน 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล้วสิ่งท่ีสำาคัญและจำาเป็นมากกว่า คือ AQ  
ความมุมานะ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค หากขาด AQ แล้วบุคคล 
เหล่านี้จะไม่ประสบผลสำาเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเครื่องมือในการวัด  
เพราะเป็นเรื่องที่วัดค่อนข้างยาก นอกจากนี้ได้ให้ความสำาคัญกับ EQ  
ด้วยเช่นกัน โดยนำาแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการวัด EQ ของเด็กด้วย และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง ในการที่จะประเมิน
ว่าเด็กมีความรัก ความชอบ ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
มากน้อยเพียงใด คือ การพิจารณาจาก portfolio ที่เป็นการสะสมผลงาน 
ของเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 จนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ประการสุดท้ายวิทยากรได้ฝากความคาดหวังไว้ว่า สักวันหนึ่งเด็กไทย
จะเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี เป็นเจ้าของหลักการที่ยอมรับไปทั่วโลก เป็นคนไทย 
ที่ได้รับรางวัลโนเบล เป็นคนที่รวยที่สุดในโลก เราจึงต้องช่วยกันเป็นแมวมอง
ในการค้นหา และสนับสนุน ส่งเสริม ให้เขาได้รับการพัฒนาความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ

“เร�จะต้องช่วยกันพัฒน�ลูกหล�นของเร�ทุกคนให้รู้จักตนเองว่� 

เข�คือใคร มีคว�มรัก คว�มถนัด และคว�มสนใจท�งด้�นใด 

ส่งเสริมให้เรียนและประกอบอ�ชีพที่ตนเองรัก ถนัด และสนใจ 

บนพื้นฐ�นคว�มเชื่อว่� 

ก�รได้เรียนและประกอบอ�ชีพที่ตนเองรัก ถนัด และสนใจ 

ชีวิตจะมีคว�มสุข และมีโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จสูงสุดในวิช�ชีพนั้น”
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 จากเดก็ชาวขอนแกน่ พอ่แมร่บัราชการคร ูและคาดหวงัใหล้กูรับราชการ
ครดูว้ยเชน่กนั จงึเรยีนสายวทิย์-คณิต เนน้ทางดา้นวชิาการ ขณะเดยีวกนักเ็ลน่
ฟตุบอลใหกั้บจังหวัดขอนแกน่ เมือ่สอบเขา้เรียนมหาวทิยาลยัไมไ่ด้ จงึไดค้น้พบ
ตนเองว่ามีความรักในกีฬาฟุตบอล จึงเป็นแรงผลักดัน (passion) ให้เปลี่ยน
เส้นทางเดินของชีวิต นั่นคือ ความสำาคัญของการค้นหาตนเอง การเป็นนักกีฬา
อาชีพต้องเกิดจากความรัก ความหลงใหลเป็นจุดเริ่มต้น จากประสบการณ์ 
ที่ได้ไปแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ได้บอกกับเด็ก ให้ตั้งเป้าหมาย 
ในชีวิต วาดความฝัน และเส้นทางเดินไปสู่จุดหมายนั้น แต่สิ่งสำาคัญที่สุด  
คือ ต้องหาตนเองให้พบก่อน 
 ต้นทางของนักฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียน มีครูพลศึกษาทำาหน้าท่ีเป็นท้ัง
ครู พ่อ ผู้ปกครอง ดูแลทุกอย่าง แต่ครูพลศึกษาก็มีไม่เพียงพอ ครูผู้ฝึกสอน
เป็นหัวใจสำาคัญที่จะทำาให้นักกีฬามีคุณภาพ ปัจจุบันครูผู้ฝึกสอนยังขาด 
ความรู้หรือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำาให้นักกีฬาไม่มีคุณภาพ  
คนที่มาเล่นกีฬาส่วนใหญ่มาเล่นเพราะความชอบ แต่ขาดหลักการหรือความรู ้
ในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รวมถึงขาดความรู้ด้านเทคนิค วิธีการเล่น  
แต่ถ้ามีครูผู้ฝึกสอนที่ดีมีคุณภาพ ก็สามารถเป็นนักกีฬาที่เก่งได้ ครูผู้ฝึกสอน 
จึงควรต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
 สำาหรับเด็กที่สนใจจะมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลนั้น ต้องมีวินัย  
มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น เป็นอันดับแรก และต้องไม่ทิ้งการเรียน
ด้านวิชาการด้วย คือ ต้องทำาควบคู่กันไป แต่การจะผลิตนักกีฬาฟุตบอล 
คนหนึ่งได้นั้น ต้องมีขั้นตอน มีกระบวนการ โดยมีต้นนำ้าอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียน
ฟุตบอลต้องมีการกำาหนดเป้าหมายชัดเจน เช่น อายุ 5-7 ปี เป้าหมาย 

ร้อยตำ�รวจโท เกียรติศักดิ์ เสน�เมือง 

ประธ�นมูลนิธิซิโก้ และอดีตหัวหน้�ผู้ฝึกสอน

นักฟุตบอลทีมช�ติไทย
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คือเรื่องของ love ต้องมีความรักก่อน อายุ 9 ปี เป้าหมายคือ fun อายุ 11 ปี 
เป้าหมายคือ learn เรื่องของเทคนิค basic, tactic อายุ 13 ปี เป้าหมายคือ 
strength แขง็แรงในดา้นเทคนคิ tactic อาย ุ15 ป ีเปา้หมาย คอื performance 
หมายความว่าทุกอย่างต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 ดังนั้น การวางระบบในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
ต้องวางตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า ผู้จัดการศึกษาต้องมองให้เห็นตลอดแนว  
ว่าใครจะมาเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ และในแต่ละระดับ เด็กต้องการอะไร 
ต้องประเมินให้ได้ว่าในจุดเน้นของแต่ละระดับนั้น เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ เช่น  
อายุ 15 ปี ต้องมี performance อย่างไร และเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้  
การสร้างนักกีฬาไม่ใช่การนำาบุตรหลานมาฝากไว้กับครูผู้ฝึกสอน พ่อแม่  
ผู้ปกครองต้องมีความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วย

น�ยรณชัย ถมย�ปริวัฒน์ 

เจ้�ของโรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส มิวสิค  

 เนื่องจากมีความสนใจท่ีหลากหลาย ทั้งการเล่นฟุตบอล การเข้าวัด 

ทำาบุญ ชื่นชอบการได้พบปะพูดคุยกับปราชญ์ รวมทั้งการเล่นดนตรี  

ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากบุคคลในครอบครัว ที่เป็นทั้งนักร้องและนักดนตรี  

จึงได้ฟังดนตรีและเพลงมาตั้งแต่เด็ก มีความสุข สนุกกับดนตรีที่ได้ฟัง  

เกิดความประทับใจจึงเร่ิมหัดเล่นดนตรีตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จะเห็นได้ว่า ความชื่นชอบทั้งด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ การศึกษาจึงควร 

จัดให้มีความหลากหลาย เพราะจะช่วยให้เด็กค้นพบตนเองได้ง่ายขึ้น ว่าสิ่งใด 
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ที่ทำาแล้วมีความสุข เกิดพลังชีวิต การจัดการศึกษาควรปรับเปล่ียน โดยใช้ 
หลักการง่าย ๆ ทางพุทธศาสนา คือ “อิทธิบาท 4” เริ่มจากต้องหาให้เจอ 
“ฉันทะ” คือ สร้างความพึงพอใจ รักใคร่ในสิ่งนั้น ลงสู่จิตใจผู้เรียนให้ได้  
หลังจากน้ัน “วิริยะ” เมื่อมีความรักในสิ่งนั้น ก็จะมีความเพียรตามมา 
โดยอตัโนมตั ิแตจ่ะทำาอยา่งไรใหเ้กดิ “ฉนัทะ” นัน้ คงตอ้งหากระบวนการกนัตอ่ไป
 กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีความสามารถที่หลากหลาย  
เพราะฉะนั้น อย่ารีบด่วนผลักเด็กไปอยู่ในมุมใดมุมหน่ึง เม่ือวันเวลาค่อย ๆ 
ผ่านไป ๆ เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีความรักหรือชอบอะไร เราไม่รู้ว่าวันหนึ่ง 
ในอนาคตเด็กคนนั้นจะเติบโตเป็นอะไร ดังนั้น จึงต้องเตรียมกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลายให้กับเขา 
 ตัวอย่างกิจกรรมที่ทำาให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี คือ กิจกรรม
เคล่ือนไหว พร้อมกับร้องเพลง ใช้โสตประสาทในการฟัง แยกแยะเสียง  
และเรือ่งของจงัหวะ ใชค้วามคดิวิเคราะหห์าคำาตอบ ในขณะเดียวกันยงัสามารถ
ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กได้ เป็นการจดัการเรยีนการสอน
ท่ีมกีารเตรยีมความพรอ้ม ไม่วา่เด็กจะเตบิโตไปมอีาชพีอะไร เขากจ็ะทำาไดด้จีาก
กระบวนการเรยีนรูท่ี้หลากหลายเหลา่นี ้เราใช้ดนตรใีนการพัฒนาความสามารถ
ของเด็กด้านดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนา 
ความสามารถของเดก็ดา้นอืน่ ๆ  ดว้ย โดยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาของพฒันา 

การ และสิ่งที่สำาคัญในการประเมินเด็กเล็กนั้นต้องประเมินตามสภาพจริง
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  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ 
สภาการศกึษา ไดก้ลา่วเปิด การประชมุทางวชิาการ 
และชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการประชุมว่า สำานกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษาไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของ
ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการศึกษานานาชาติ 

ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษา 
สนองนโยบายการศึกษายกกำาลังสอง ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของ
แต่ละคน เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยต้อง
ทำาความเข้าใจอุปทาน (Supply) เพื่อตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand) ทางการ
ศึกษาที่ต้องการเชื่อมต่อกันเพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาสู่ระบบนิเวศทางการ
ศกึษาตอบโจทยเ์พือ่ความเปน็เลศิได ้จากผลการจัดอนัดบัความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติของประเทศไทย ทั้งสถาบันการจัดการ
นานาชาต ิ(IMD) และสภาเศรษฐกจิโลก (WEF) ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นการศกึษา ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 55 ของ IMD ดีขึน้ 1 อนัดบัจากป ี2019  
โดยไทยมผีลการจดัอนัดบัภาพรวมอยูใ่นอันดบัที ่40 ของ WEF จาก 141 ประเทศ  
มีอนัดับลดลง 2 อนัดับจากปีที่ผ่านมาจงึต้องเพิ่มความสำาคญัของการยกระดับ
การศกึษาไทยเพือ่สรา้งทรพัยากรมนุษยท่ี์มคุีณภาพของประเทศ ยกระดบัทกัษะ 
ของแรงงานทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้มีทักษะการทำางานตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด 19 และเป็นกำาลังคนที่สำาคัญ 

ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 3  

ยกกำ�ลังสองสมรรถนะก�รศึกษ�ของประเทศ ผ่�นมุมมอง

ดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ
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 การเข้าใจ Supply ตอบโจทย์ Demand ของประเทศ คงไม่ได้มอง
แต่เพียงปัญหา แต่ควรมองถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และควรมองถึงโลก
ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางและความหวังของสังคมในการ
ปรับเปลี่ยน สำาหรับมุมมองของ บริษัท WHA จึงขอนำาเสนอมุมมองถึงความ
ต้องการ หรือ Demand ของภาคเอกชน เพื่อเป็นมุมมองในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล จำาแนกได้เป็น 4 ประเด็น คือ
 ประเด็นที่ 1 โลกยุคใหม่ (The New World) โลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้น
นัน้จะเปน็อย่างไร และจะพฒันาประเทศอยา่งไรในโลกใหมท่ีเ่กดิขึน้ การจดัการ
ศึกษาจะตอบโจทย์โลกใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ ต้องพิจารณาดังนี้ 
 1.1 แนวโนม้ของก�รเปลีย่นแปลงในโลกยุคใหม ่Global Megatrends 
คือ 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่ทางเทคโนโลย ี
   ปรากฏขี้น
  2) การขยายตัวของเมือง เมืองเติบโตขึ้นทำาให้ต้องบริหาร 
   จัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
  3) การเปลี่ยนแปลงของจำานวนประชากรเข้าสู่ประชากรสูงอายุ  
   (Aging) และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมทั้งการเข้าใจ 
   เด็กกลุ่มที่โตมากับโลกดิจิทัล เพื่อที่จะทำาให้เด็กในกลุ่มนี้ 
   สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องบนโลกดิจิทัล 

การบรรยายพเิศษ เรือ่ง ก�รจดัก�รศกึษ�ที ่“เข�้ใจ 
Supply ตอบโจทย์ Demand” ของประเทศ
โดย น�งส�วจรพีร จ�รกุรสกุล ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน)



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 53

  4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เกิดจากการบริโภค 
   ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  5) การเชือ่มต่อของระบบเศรษฐกจิ : เนือ่งจากโลกมกีารเชือ่มต่อกนั 
   การเพ่ิมข้ึนของการขนส่ง และกระแสเงินทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป
  6) ความใส่ใจเรื่องสุขภาพ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
   สุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

  7) ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติในศตวรรษที ่21 ซึง่เปน็การเรยีนรู้ 

   ด้วยตนเอง และควรทำาอย่างไรให้เด็กของเราได้เข้าใจ 

   ว่าการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

 1.2 ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกในมุมมอง VUCA World คือ

  V- Volatility คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว  

ไม่สามารถคาดเดาหรือทำานายได้ หรือเป็นสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลัน  

แบบตั้งตัวไม่ทัน หรือรวดเร็วมาก ซึ่งในปัจจุบันคือ Disruptive innovation  

นวัตกรรมที่พลิกผัน อัตราการเปลี่ยนแปลงสูง (High rate of change)

  U-Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ 

ได้ยาก ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแต่ละ

สถานการณไ์ด ้ทำาใหย้ากตอ่การตัดสนิใจ เพราะโลกปจัจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลง

ไม่แน่นอนสูง (Unclear about the present)

  C-Complexity คือ ความซับซ้อนท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ เชิงระบบ  

มีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการตัดสินใจ (Multiple key decision  

factors) 

  A-Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดา 

ผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน (Lack of clarity about meaning of an event)
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 1.3 ก�รเปลี่ยนแปลงของ Digital Revolution กล่าวคือ 
Industry 4.0 คือ การปฏิวัติดิจิทัล หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือ  
ชื่อเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่กำาลังนิยมในปัจจุบันโดยเป็น 
การนำาสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โดยประกอบด้วย Cyber-Physical System, Internet of Things และ  
Cloud Computing โดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทำางาน 
อย่างชาญฉลาด โดยการนำาข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อให้เกิด 
การตัดสินใจในการทำางานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และทันเวลา  
ทัง้ในรปูแบบการจดัการดว้ยมนษุย ์และการจดัการดว้ยระบบหุน่ยนตอ์ตัโนมตั ิ 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นระบบที่ใช้วิธีผสมผสานของดิจิทัล กำาลังแรงงาน  
และระบบชีวภาพ ท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับ 
การเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ ‘Internet of Things (IoT)’
 ดงัน้ัน การเตรยีมเดก็เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ได้  
ควรมกีารจดัทำาหลกัสตูรเพือ่สร้างเดก็ใหส้ามารถคดิวเิคราะห ์แยกแยะขอ้มลูได ้ 
ไม่ใช่แค่ท่องจำาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ต้องรอถึงการปรับระบบการศึกษาใหญ่ 
ทั้งประเทศ แต่อาจทำาเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถทำาได้ เพื่อให้เห็นผลได้จริง
และสามารถนำามาขยายผลหรือทำาต่อได้ รวมถึงการเลือกมหาวิทยาลัยเรียน  
ควรเลอืกเรยีนมหาวิทยาลยัทีม่หีลกัสตูรหรือวชิาเรียนทีส่ามารถนำาความรูม้าใช ้
ในชีวิตในอนาคตได้ ซึ่งปัจจุบันยังพบว่า หลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัย 
ยังคงเป็นหลักสูตรเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา และไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 ท้ังน้ี กรอบแนวคิดแบบเดมิ ยงัเนน้ไปทีก่ารสรา้งสิง่ทีดี่ข้ึน (Incremental 
mindset) ขณะที่กรอบแนวคิดแบบใหม่เป็นแบบก้าวกระโดด เน้นไปที่การ
สร้างสิ่งที่แตกต่าง (Exponential mindset) แม้ในระยะเร่ิมต้นการดำาเนิน
งานแบบก้าวกระโดดจะมผีลที่น้อยกวา่แนวคิดแบบเดิม แต่เมื่อถงึจุดตัด อัตรา
การเติบโตจะเป็นแบบก้าวกระโดด จะเห็นได้จากเส้นกราฟขึ้นชันอย่างเด่นชัด  

คนที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ทัน ก็จะหยุดชะงักไป (Disruption) ดังนั้น 
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ระบบด้านการศึกษาควรมีการปรับ โดยอาจเริ่มปรับในบางส่วน ซึ่งอาจเป็น 
ได้ยากถา้จะปรบัเปล่ียนไปทัง้หมด ดงันัน้ ควรนำาเทคโนโลยมีาชว่ยปรบัเปลีย่น 
เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการตอบโจทย์ในอนาคตได้ โดยมีความคาดหวังว่า
สมรรถนะการแขง่ขนัของประเทศไทย ซึง่ประเทศไทยเปน็ประเทศทีอ่ยู่ในกลุม่
ประเทศทีม่รีายไดป้านกลางระดบัสงู (Upper Middle Income) และมเีปา้หมาย 
ที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงอย่างยั่งยืน โดยกำาหนดเป้าหมายไว้ 
ในปี 2037 ว่าจะมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 16,000 เหรียญสหรัฐ 
 ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ชอบเล่นมือถือ และอยู่ในโลก Social คือ
โลกสมมุติ โลกท่ีตนเองอยากจะเห็น โลกที่ตนเองชอบ โลกท่ีมีการสร้าง
ข้อมูลหลอกขึ้นมา แต่ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง และสร้างโลกเสมือน 
ที่ไม่ใช่เร่ืองจริง ไม่มีเหตุผล มีแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล  
จะเห็นไดจ้าก คะแนนคณติศาสตร ์คะแนนวทิยาศาสตร ์การอา่นลดลง เนือ่งจาก 
การอ่านคอืการสรา้งความรู ้คณติศาสตรค์อืการใหรู้จ้กัการคำานวณ วทิยาศาสตร์
คอืการมเีหตแุละผล ซึง่ถา้ขาดสิง่เหลา่นี ้เหตแุละผลไมม่ ีกจ็ะมแีตข่อ้มลูหลอก 
และข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เน่ืองจากขาดการคิดวิเคราะห์ และมีความคิด 
ท่ีขัดแย้งและเลือกที่จะดูข้อมูลที่ตนเองชอบ แต่ขาดการวิเคราะห์แยกแยะ 
ข้อมูลว่าข้อมูลใดที่เป็นความจริง ข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลเท็จ
 ประเด็นที่ 2 ง�นในอน�คต (The Future of Work) ปัจจุบันนี ้
ทั่วโลกเข้าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  
สามารถสะท้อนถึงความต่อเนื่อง ความตั้งใจ และการสร้างกำาลังใจให้ตนเอง  
เพื่อให้ได้ความรู้ตามเหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลทางอาชีพ ซึ่งผู้เรียน 
สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุที ่ทกุเวลา ในขณะทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา 
ได้ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไม่ เป็นสิ่งท้าทายสำาหรับ 
การจดัการศกึษาในอนาคต นอกจากนี ้การเรยีนรูย้งัสามารถเรียนรู้ไดท้างออนไลน์
ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมากแต่การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้มีการเตรียม 

ความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือไม่  

อย่างไร 
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 จะเห็นได้ว่า เด็กในปัจจุบันมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการ 
(Entrepreneurship) มากกวา่การเป็นลกูจา้ง ดงันัน้ ควรสร้างความเปน็เจา้ของ
กิจการให้แก่เด็ก จึงควรสร้างให้เด็กมีความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมสำาหรับ
การเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีกรอบแนวคิดความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งความพรอ้มเพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจถงึความทา้ทาย การตดัสนิใจ  
และการยอมรบัผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังความสำาคัญของการมคีวามรอบรู ้เหนอืกวา่ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Generalist over Specialist) ซึ่งเมื่อเริ่มต้น 
การทำางานนายจ้างต้องมีความรอบรู้ มากกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะ เนื่องจาก 
การเป็นคนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะอาจถูกแทนด้วย AI ดังนั้น เด็กจำาเป็น
ต้องมีความรู้ที่กว้างมากขึ้น รู้จักการหาข้อมูล รู้จักวิธีการเรียนรู้ แต่สิ่งสำาคัญ 
คือ การมีพื้นฐานในด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์  
ซึง่จะเปน็พืน้ฐานในการเรยีนรูส้ิง่ใหม ่ๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจากวทิยาศาสตร์
เป็นเรื่องของชีวิต เป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นหลักการคิด และควรเรียนด้วย 
ความเข้าใจ วิเคราะห์ มากกว่าการเรียนด้วยการท่องจำา ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี 
รู้จักพัฒนาและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน เด็กต้องรู้ 
กวา้งมากขึน้ รูจ้กัการหาขอ้มลู และรูจ้กัเรยีนรู ้ซึง่ตอ้งมพีืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร ์
พืน้ฐานด้านคณติศาสตร์และรกัการอา่น ถา้ไมม่ทีัง้ 3 สิง่นี ้จะไมส่ามารถไปตอ่ได ้
 สิ่งสำาคัญสำาหรับการเตรียมตัวสำาหรับงานในอนาคต คือ การทบทวน
ทักษะและเพิ่มทักษะ (Re-skill & Up-skill) กล่าวคือ การทบทวนทักษะ 
เป็นการเรียนสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ขณะที่การเพิ่มทักษะเป็นการทำาให้
ความรูท้ีม่มีคีวามทนัสมยัและทำาใหท้กัษะทีม่แีขง็แกรง่ รวมทัง้การเปลีย่นทกัษะ 
(change skill) และเปลี่ยนมุมมองความคิด (Change mindset)  
เพือ่พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงของโลกทีก่ำาลงัเกดิขึน้ ซึง่เปน็ส่ิงทีส่ำาคัญมาก
เช่นเดียวกัน 
 สำาหรับทักษะที่จำาเป็นท่ีควรมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นทักษะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งสมรรถนะต่าง ๆ สำาหรับผู้เรียนยุคสหัสวรรษ  

จำาแนกเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่
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1) การรู้ระดับพื้นฐาน (Foundation Literacy) เป็นทักษะ 

ที่ผู้เรียนจะทราบถึงการปรับใช้ทักษะแกนกลางในภารกิจประจำาวัน เช่น  

การรูห้นงัสอื (Literacy) การรูเ้รือ่งจำานวน (Numeracy) คอื ทกัษะการใช้ตวัเลข  

ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะการชั่ง ตวง วัด รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

การรูว้ทิยาศาสตร ์(Scientific literacy) การรู้ ICT (ICT literacy) การรูเ้กีย่วกบั 

การเงิน (Financial literacy) และการรู้เกี่ยวกับพลเมืองและวัฒนธรรม 

(Cultural and civic literacy)

2) สมรรถนะ (Competencies) เป็นแนวคิด/แนวทางท่ีผู้เรียนใช้

ตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อน เช่น การคิดวิเคราะห์/การแก้ไขปัญหา 

(Critical thinking/problem-solving) ความคิดริเริ่ม(Creativity) การสื่อสาร 

(Communication) ซึง่การสือ่สารเปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากในยคุปจัจบุนั เนือ่งจากมี

ชอ่งทางในการสือ่สารกนัมากมายอยา่งรวดเรว็ ความรว่มมือ (Collaboration) 

และสามารถทำางานร่วมกันได้

3) บคุลิกภาพคณุภาพ (Character Qualities) เป็นแนวคดิ/แนวทาง 

ที่ผู้เรียนใช้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความอยากรู้ (Curiosity)  

ความรเิร่ิมสรา้งสรรค์ (Initiative) ความทนทาน/ความอดทน (Persistence/Grit) 

ความสามารถในการปรบัตวั (Adaptability) ภาวะผูน้ำา (Leadership) และความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural awareness)

ดังนั้น ควรมีการเตรียมหลักสูตรให้พร้อมกับโลกใหม่ และการเตรียม

การเปล่ียน Skill ครูเพ่ือให้เตรียมพร้อมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น 

สิ่งสำาคัญสำาหรับการเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  

หลักสูตรและครูจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการศึกษา 

ในยุคใหม่เพ่ือรองรับทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันน้ี ไม่ได้

สอนเพื่อให้ลูกหลานรักสบายและอยู่ไปได้เรื่อย ๆ แต่ต้องสอนให้เด็กรู้จัก 

เตรียมสมรรถนะให้พร้อมกับโลกใหม่ในโลกของเทคโนโลยีนี้ 
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 นอกจากนี ้Jisc/Helen Beetham, Jisc Digital Capacity Framework 

2015 ใหค้ำานยิามและกรอบการดำาเนนิงานการรูด้จิทิลั (Digital Literacies) คอื 

ความสนใจ ทศันคต ิและความสามารถสว่นบุคคลในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและ

เครือ่งมอืในการสือ่สาร กรอบการดำาเนนิงานดา้นการรูด้จิทิลั (Digital Literacy 

Framework) ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารดิจิทัล (Use of 

digital technologies information) การให้ความรู้เชิงวิชาการ (Academic) 

สื่อและการรู้ข้อมูล (Media and data literacy) การสร้างสรรค์และสื่อสาร

ด้านดิจิทัล (Digital Creation and Communication) การบ่งชี้/ระบุตัว

ตนและความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship and identity) และ 

การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital learning)

 ดังนั้น ระบบการศึกษา ควรมีการเตรียมพร้อมสำาหรับการผลิตบัณฑิต

ที่มีทักษะ ตามความต้องการของภาคเอกชน และความเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรปัจจุบันสามารถสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ

ตามความความต้องการในปัจจุบันหรือไม่ จะเห็นได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทยยังขาดนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ (Data Analysts 

and Scientists) อยูเ่ปน็จำานวนมาก ดงันัน้ การศกึษาควรมองถงึความต้องการ

ของภาคเอกชน และควรมีการทำางานร่วมกับภาคเอกชนในการปรับหลักสูตร

เพื่อให้ได้คนที่ภาคธุรกิจต้องการ และเมื่อเรียนจบมาสามารถทำางานได้เลย ไม่

ต้องมาพัฒนาหรืออบรมก่อนเข้าทำางาน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือและเพื่อการร่วม

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน 

 สำาหรับประเทศที่ประสบความสำาเร็จ ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์  

ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัทกัษะแหง่อนาคต โดยการตัง้สภาเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจในอนาคต (The Future Economy Council: FEC) กำาหนดแผน/

เส้นทางการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม (Industry Transformation Map)  

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันและการเจริญเติบโตของ 

23 อุตสาหกรรม ใน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการผลิต (manufacturing) กลุ่มสร้าง 
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สิง่แวดลอ้ม (built environment) กลุม่การแลกเปลีย่นและการตดิตอ่เชือ่มโยง  

(trade and connectivity) กลุ่มการบริการภายในประเทศ (essential 

domestic services) กลุ่มการบริการสมัยใหม่ (modern services) และกลุ่ม

วถิกีารดำาเนนิชวีติของบคุคล (lifestyle) โดยในแตล่ะแผน/เสน้ทางการเปลีย่น

เปน็อุตสาหกรรมน้ัน ประกอบดว้ยการพฒันาปรบัปรุงผลผลติ การพฒันาทกัษะ 

และนวัตกรรมและความเป็นสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและนำาไปสู่การ

ปฏบิตัขิองภาคอุตสาหกรรม ซึง่จะทำาใหเ้กิดการจา้งงานคนสงิคโปรเ์พิม่มากขึน้

 ทักษะแห่งอนาคต (Skill Future) เป็นวาระแห่งชาติที่กำาหนดให้ 

คนสงิคโปรไ์ดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองใหไ้ปถงึตามศกัยภาพของแตล่ะคน  

โดยมจีดุเริม่ทีท่กัษะการแกป้ญัหาในเมือง (Urban Solutions) การเงนิ (Finance) 

ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การผลิตข้ันสูง (Advanced 

Manufacturing) สื่อดิจิทัล (Digital Media) บริการที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี 

(Tech-Enabled Services) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) 

 ญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยโคเซน ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจนมี 

ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี  

ค.ศ.1961 ปัจจุบัน ได้ดำาเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เยอรมน ีดำาเนินการดว้ยระบบการศึกษาแบบทวภิาค ีเปน็การผสมผสาน 

ระหว่างทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมของการทำางานจริง ซึ่งมี

การเรียนเชิงทฤษฎีองค์ความรู้เพียง 1-2 วันต่อสัปดาห์ และต้องฝึกปฏิบัติอีก  

3-4 วนัตอ่สัปดาห ์ระบบทวภิาคนีี ้แพร่หลายในประเทศฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์

ออสเตรีย เกาหลีใต้ เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนรัฐ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
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 จะเห็นได้ว่า การศึกษาในปัจจุบันควรนำาวิธีการเรียนพร้อมกับการฝึก

ทำางาน เพื่อให้เกิดทักษะในการทำางานจริง ไม่ใช่แค่เรียนแต่ทฤษฎีเพียงเท่านั้น  

ซึ่งทำาให้ภาคเอกชนไม่จ้างงาน เนื่องจากเด็กที่จบการศึกษามาจะไม่สามารถ

ทำางานตามทีภ่าคเอกชนหรอืเจา้ของกจิการตอ้งการได ้และทำาให้ไมไ่ดเ้งินเดอืน

ตามทีต่อ้งการ ดงันัน้ ควรมกีารวางแผนในการเตรยีมการ และจะมกีารขบัเคล่ือน 

ประเทศอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง

 ประเด็นที่ 3 คว�มต้องก�รขับเคลื่อนด้�นก�รศึกษ� (Demand 

Driven Education)

 สำาหรับการขับเคลื่อนด้านการศึกษา ยังพบประเด็นความท้าทายหลัก

ของประเทศในหลายประเด็น ได้แก่

1) การว่างงานของผู้สำาเร็จการศึกษาไทย มีมากกว่า 5 แสนคน 

ในปี 2020 โดยในเดือนมีนาคม 2002 พบผู้สำาเร็จการศึกษาไทยว่างงาน 

ประมาณ 130,000 คน และพบว่า กว่าร้อยละ 2.1 ของบัณฑิตผู้สำาเร็จ 

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่มีงานทำา

2) การมีอคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา มีเพียงร้อยละ 34 เท่านั้น 

ที่เข้าเรียนอาชีวศึกษาหลังจบชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

3) ขาดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ให้แก่แรงงาน 

ซึ่งเกิดจากการเพิกเฉยในการเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 

ของนักเรียน และสถานศึกษา

4) ทักษะผู้สำาเร็จการศึกษา ไม่ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ 

เนื่องจากบัณฑิตขาดการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นกับงานที่ต้องการทำาในอนาคต

5) สงัคมผูส้งูอาย ุเดก็วยัเรยีนลดลง ซึง่จำานวนผูท้ีม่อีายมุากกว่า 60 ป ี

มีจำานวน 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำานวนประชากรทั้งหมด
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 จะเหน็ไดว้า่ ทัง้หมดนีค้อืกญุแจสำาคญัสำาหรบัการปรับตวัในการจัดการศึกษา

ของประเทศไทย ไมว่า่จะเปน็ทกัษะในโลกอนาคตทีต่อ้งการ ซึง่ปจัจบุนับณัฑติ 

ทีจ่บใหมย่งัมทีกัษะทีไ่มเ่พยีงพอต่อภาคเอกชน ระบบการศึกษาจำาเปน็ตอ้งทบทวน 

และปรบัเปลีย่น ปัจจบุนัมีการนำาโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 

(The Eastern Economic Corridor: EEC) เปน็แผนยทุธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด์ 4.0  

ดว้ยการพฒันาเชงิพืน้ที ่ทีต่่อยอดความสำาเรจ็มาจาก แผนพฒันาเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก หรอื Eastern Seaboard เพือ่เป็นฐานในการลงทนุ ซึง่ไดม้กีารดำาเนนิ

มาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

เป็นต้นแบบในการดำาเนินงาน และถ้าการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ

ก็สามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการดำาเนินงานในพื้นที่อื่นได้ เปรียบได้กับ 

การศกึษากไ็มจ่ำาเป็นตอ้งทำาทเีดยีวกันทัง้ประเทศ สามารถดำาเนนิการในแตล่ะภาค

สว่นได้ ถ้าสามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งเหน็ผล กส็ามารถขยายผลการดำาเนินงาน 

ในพื้นที่อื่นได้เช่นเดียวกัน และสามารถดำาเนินการได้ทีละจังหวัดได้เช่นกัน  

ซึ่งต้องมีบุคคลที่มีความพร้อมในการดำาเนินงาน ทั้งผู้อำานวยการสถานศึกษา 

คร ูและนกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้ม และกระตุน้ใหก้ารดำาเนนิงานประสบผลสำาเรจ็ 

แล้วจงึสามารถดำาเนนิการตอ่ในสิง่ซึง่ทำาไปแลว้ประสบความสำาเรจ็และเหน็ผล

นอกจากนี ้สำานกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (สกรศ) 

มเีป้าหมายหลกัในการเตมิเตม็ภาพรวมในการสง่เสรมิการลงทนุซึง่จะเปน็การยกระดบั 

อุตสาหกรรมของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำาให้

เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับ 

พ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเน้นที่กลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม (10+2) ได้แก่ 10 อุตสาหกรรม 

เป้าหมาย1 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน

1 สืบค้นเพิ่มเติมจาก https://sites.google.com/site/bbboseec/4-1-dan-kar-suksa
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เศรษฐกจิ (New Growth Engine) ของประเทศ เสนอต่อกระทรวงอตุสาหกรรม  

และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้ง

มั่นใจว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก  

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ก�รต่อยอด 5 อุตส�หกรรมเดิม ประกอบด้วย

 1) อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่(Next-generation Automotive)

 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

 3)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

 4) การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)

 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

 กลุ่มที่ 2 ก�รเติม 5 อุตส�หกรรมอน�คต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม ่

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย

 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)

 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 

Biochemicals)

 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

 สำาหรับอุตสาหกรรมเพิ่มเติม 2 อุตสาหกรรม ได้แก่

 1) อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (National Defense)

 2) อุตสาหกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรม (Training and 

Education)
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 นวตักรรมดา้นการศกึษา (Innovation in Education) ไดม้กีารปรบัเปลีย่น 

กนัมากขึน้ แตค่ร ูผู้บรหิารไดม้กีารปรบัเปลีย่นกนัอยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ MOOC’s 

(Massive Online Open Courses) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 

ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียน ศึกษาหาความรู้ได้จากทุกส่วนในโลก 

ในราคาถูก ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหลักสูตรจาก 

900 สถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนลงทะเบียนเรียน มีจำานวนมากกว่า 1 ล้านคน 

ทัง้นี ้MOOC’s เดน่ ๆ  จากประเทศต่าง ๆ  เชน่ (1) สหรฐัอเมรกิา ม ีCOURSERA, 

edX, Udacity, KHAN Academy, Udemy (2) จีน ม ีXuetangX, UMOOC’s 

(3) อังกฤษ มี Future Learn (4) ญี่ปุ่น มี JMOOC, Fisdom, GACCO  

และ (4) ประเทศไทย มี Thai MOOC, CHULA MOOC

 จะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการของอตุสาหกรรมในอนาคตนัน้ มคีวามตอ้งการ

ในภาคอาชีวะเป็นจำานวนมาก และได้มีการเริ่มปรับตัวในการเตรียมกำาลังคน 

ในภาคอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากการทำางานต้องทำาด้วยคนได้ด้วย ไม่ใช่ 

การทำางานที่ต้องการเพียงหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันได้มีการพัฒนา 

นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ครู  

ผู้บริหาร มีการเรียนรู้เละพัฒนาทักษะให้พร้อมกับอุตสาหกรรมใหม่ 

ได้มากน้อยเพียงไร และพร้อมกับการเรียนรู้ในทักษะใหม่ ๆ  อยู่ตลอดเวลาและ 

มกีารเปลีย่นแปลงในทกุ ๆ  วนั ซึง่เปน็โจทยท์ีส่ำาคญัของการพฒันาการศกึษาตอ่ไป

 ประเด็นที่ 4 ก�รขับเคลื่อนประเทศไทย 

 การดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม WHA ได้มีความพยายาม 

ในการพัฒนาปรบัปรงุการดำาเนินงานเพื่อขบัเคลือ่นประเทศไทยอยูต่ลอดเวลา  

เนื่องจาก WHA เล็งเห็นความสำาคัญของคน องค์กรจะพัฒนาไม่ได้ 

ถา้คนยงัไมม่คีณุภาพ ดงัน้ัน คนจงึเปน็สิง่สำาคญัในการพฒันาองคก์ร กลุม่ WHA 

มีการดำาเนินงานใน 4 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือ กลุ่ม Logistics กลุ่มที่ 2 คือ  

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มพลังงาน  
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กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่ม Digital Platform และมีความเชื่อว่า Digital คือ อนาคต 

และจัดตั้งมาเพื่อสนับสนุน 3 กลุ่มแรกและเพื่อการดูแลลูกค้า 

 นอกจากนี้ WHA ได้พัฒนาการทำางานร่วมกับการเรียนรู้พร้อมกับ 

การทำางาน รวมทั้งได้มีการพัฒนาการศึกษาทวิภาคี มีการให้ทุนการศึกษาเด็ก  

และให้มีการฝึกงานในโรงเรียนอีกด้วย มีการทำางานร่วมมือกับกระทรวง

แรงงาน ร่วมทั้งมีการ Upskill และ Reskill ให้แก่บุคคลากรในโรงงาน จะเห็น

ได้ว่า WHA ได้ดำาเนินงานตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ทำางานร่วมกับสถาบันการศึกษา  

ท้ังการ Upskill Reskill และ Change skill เพื่อให้เหมาะสมและสามารถ

ทำางานได้ รวมทั้งมีการทำาตลาดนัดแรงงานออนไลน์ จะทำาให้ทราบว่า 

การจัดการศึกษาและความตอ้งการของตลาดแรงงานมคีวามเหมาะสมและตรงตาม 

ความต้องการของภาคแรงงานหรือไม่ ซึ่งจะทำาให้สถาบันการศึกษาสามารถ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตรงและสามารถผลิตบัณฑิตที่จบมาแล้วตรงกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงานด้วย และเป็นข้อมูลที่สำาคัญในอนาคตได้

  ทัง้น้ี WHA ไดร้ว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในการพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

และทักษะท่ีจำาเป็นทั้งในด้านการมีภาวะผู้นำา และพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่ 

เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ โดยมีการพฒันาองคก์รตลอดเวลา 

บรษิทักำาลงัพฒันา Digital Transformation โดยแยกเปน็ Digital Innovation  

โดยดำาเนนิการอบรมเพือ่ใหท้กุคนสามารถเปลีย่นมมุมองความคดิ เพือ่ใหย้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ ไม่ต้องกลัวเทคโนโลยี 

เทคโนโลยสีามารถทำาใหค้นสามารถทำางานไดเ้รว็มากขึน้ สำาหรบัระบบการศกึษา

ที่ตอบสนองความต้องการกำาลังแรงงานในอนาคตนั้นควรเป็นอย่างไร นักเรียน

ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบไหน หลักสูตรควรเป็นอย่างไร ที่จะทำาให้

คณุภาพการศกึษาดขีึน้ เพือ่พฒันาคนใหต้รงกบัความตอ้งการแรงงาน และเปน็

กำาลังที่สำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 65

 การเสวนาในหัวข้อนี้ จะทำาการวิเคราะห์สมรรถนะการศึกษา 

ของประเทศไทย ผ่านมุมมองดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3 ดัชนี

ประกอบด้วย 1) IMD World Competitiveness Index 2) WEF Global 

Competiveness Index และ 3) Programme for International Student 

Assessment โดยสำานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดร้บัเกยีรตจิากผูบ้ริหาร

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของประเทศไทยในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการคำานวณดัชนีชี้วัดเหล่านี้ ประกอบด้วย

  นายธรีนนัท ์ศรีหงส ์ประธานสมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย 

(TMA) สำาหรับ IMD World Competitiveness Index

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สำาหรบั WEF Global Competiveness 

Index

  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำาหรบั Programme for International 

Student Assessment

การเสวนา เร่ือง ยกกำ�ลังสองสมรรถนะก�รศึกษ�ของประเทศ  
ผ่�นมุมมองดัชนีชี้วัดคว�มส�ม�รถท�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติ
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  น�ยธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคม 

การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

ประธานกรรมการกำากับสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสงัคม ไดก้ลา่วถงึ ภาพรวมผลการจดัอนัดบัความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ซึ่ง IMD 

ประเมินประเทศทั้งหมด 63 ประเทศ ค่ากลางในการจัดอันดับ อยู่อันดับ 32 

สำาหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับ 29 อยู่ในอันดับตรงกลางสำาหรับประเทศ 

ทีพ่ฒันาแลว้ แตย่งัไมน่า่พอใจ ซึง่ควรอยูใ่นอนัดบัตำา่กว่า 20 จงึจะถอืไดว้า่เป็น 

กลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ประเทศที่มีผลการจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันของ IMD ดีท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ เดนมาร์ก  

และสวติเซอรแ์ลนด์ ซึง่มีหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมิน แตพ่บว่า ประเทศเหลา่นี ้

ท่ีอยู่ใน 3 อันดับแรก มีความสามารถด้านการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีและ 

เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ประเทศเหล่าน้ีประสบความสำาเร็จ ชี้ให้เห็นได้ว่า  

คุณภาพการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงอันดับความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการศึกษาของประเทศในอาเซียน จำานวน 5 ประเทศ พบว่า ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับ 55 อยู่ในส่วนที่ตำ่าที่สุด แต่มีอันดับดีกว่าปีที่ผ่านมา 1 อันดับ  

จากเดิมอยู่อันดับที่ 56 และพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับเกือบสุดท้าย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีอันดับดีกว่าประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 

สำาหรับประเทศที่ดีท่ีสุดในภูมิภาคนี้ คือ สิงคโปร์ อันดับ 2 รองลงมาได้แก่ 

มาเลเซีย อันดับ 37 

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาปัจจัยหรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับของ IMD  

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับ “คน” พบว่า อัตราการเติบโตของการจ้างงาน 

อยู่ในอันดับที่ไม่ดี จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังพบปัญหาเก่ียวกับคน 

ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การจ้างงานที่มีปัญหา เนื่องจากการเข้าสู่
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สังคมสูงอายุ จึงทำาให้การเติบโตของการจ้างงานในระยะยาวอยู่ในอันดับ

ที่ไม่ดีมากนัก รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของเยาวชนที่ถูกกีดกันจากการศึกษา  

การจ้างงาน และการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงในด้านทักษะการทำางาน  

รวมถึงประเด็นในเรื่องประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องคอยเฝ้าระวัง  

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาเร่ือง ผลิตภาพ  

ค่อนข้างมาก และเป็นปัญหาในทุกภาคส่วน กล่าวคือ ประเทศไทย 

เป็นประเทศที่ใช้ Input มาก ก่อนที่จะได้ Output โดยเฉพาะการใช้ทุนมนุษย ์

ไมว่า่จะเปน็ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ผลติภาพแรงงานของประเทศไทย 

อยู่ในอันดับตำ่า อันดับที่ 55 ขณะที่ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

ทำาให้อตัราการเตบิโตของการจา้งงานอยูใ่นระดบัตำา่ ความสามารถในการดงึดูด 

คนเก่งเพื่อเข้าทำางานเป็นประเด็นที่อยู่ในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่าประเทศไม่มีความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้ และการสูญเสีย 

คนเก่งออกนอกประเทศ เนื่องจากคนทำางานไม่สามารถทำางานได้ดีในประเทศ  

การฝึกอบรมแรงงาน เป็นประเด็นท่ีควรเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในช่วงของ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4.0 นี้ นอกจากนี้ เรื่องทัศนคติของคน 

ก็มีปัญหาเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน อยู่ในอันดับท่ี 34 กล่าวคือ  

คนไทยมีความยืดหยุ่นในการทำางานค่อนข้างน้อย และมีความสามารถ 

ในการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำางานในโลกอนาคตค่อนข้างตำ่า 
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 สำาหรับเรื่องเทคโนโลยี ไทยมีปัญหาในเรื่องเทคโนโลยี กล่าวคือ  

คนที่มีทักษะในเรื่อง Digital มีจำานวนค่อนข้างน้อย และคนที่มีความสามารถ

เชิงเทคนิคผลิต Digital Platform ที่เก่ง ๆ มีจำานวนน้อย ด้าน Digital  

Transformation พบวา่ ประเทศไทยไม่สามารถท่ีจะพ่ึงพงิคนไทยเพือ่เข้ามาทำา  

Digital Transformation ได้สำาเร็จ เพราะทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย 

ยังมีน้อย รวมทั้ง การขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับลึก จะเห็นได้ว่า  

การทำาวิจัย การทำานวัตกรรมเก่ียวกับเรื่องดิจิทัลของประเทศไทยนั้น  

มีอันดับค่อนข้างตำ่า ทั้งนี้ อันดับด้านการศึกษาของอินโดนีเซีย ซึ่งมีอันดับ 

ตำ่ากว่าประเทศไทยเล็กน้อย แต่ในขณะที่อินโดนีเซียมี Digital Unicorn  

คือ บริษัทที่ประสบความสำาเร็จแล้ว 4-5 บริษัท ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ 

ขึ้นไป ในขณะที่ประเทศไทย บริษัทดิจิทัล ที่เป็นสตาร์ทอัพ ที่มีมูลค่า  

เกิน 100 ล้านเหรียญ มีอยู่ไม่ถึง 10 แห่ง ซึ่งถือว่ามีอยู่จำานวนน้อยมาก  

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการวิจัยและพัฒนา เร่ืองงบประมาณ นักวิทยาศาสตร์ 

ที่เข้ามาทำางานในประเทศค่อนข้างตำ่า จำานวนคนท่ีจบปริญญาตรี 

ทางวิทยาศาสตร์น้อย และทำางานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่อนข้างน้อยเช่นกัน

 สำาหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา  

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีอยู่ค่อนข้างตำ่า อยู่ในลำาดับ 41-63 จำานวนทั้งสิ้น 16 ตัว  

จำาแนกได้เป็น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณด้านการศึกษาภาครัฐ พบว่า  

อยู่ในอันดับ 45-58 ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับสัดส่วนนักเรียนต่อครู หรือในด้าน 

โอกาสทางการศึกษา พบว่า สัดส่วนของครูต่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

อยู่ในอนัดบัท่ี 57 อตัราการเขา้เรยีนอยูใ่นอนัดบัที ่57 จำานวนนกัเรียนตา่งประเทศ 

ที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย อันดับ 53 นักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ  

อยูใ่นอันดบั 53 เช่นเดยีวกนั ผลสัมฤทธิข์องการเรยีนอดุมศกึษา อยูใ่นอนัดับ 48  

สดัสว่นของผู้หญงิทีจ่บระดบัปรญิญาตร ีอยู่ในอนัดบั 47 ในดา้นผลการประเมิน
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การศกึษาในระดบัสากลด้านต่าง ๆ  พบวา่ ผลการทดสอบ TOEFL อยูใ่นอนัดบั 59  

อัตราการไม่รู้หนังสือ ผลการทดสอบ PISA ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 

ต่อการใช้บัณฑิตท่ีจบการศึกษา อยู่ในระดับตำ่า กล่าวคือ Skill ของผู้ 

ทีส่ำาเรจ็การศกึษาไมไ่ด้ตามทีส่ถานประกอบการต้องการ ท่ีกลา่วมาน้ีเปน็ภาพรวม 

ด้านการศึกษาจากมุมมองของ IMD ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงตัวชี้วัดด้านการศึกษา 

หลายตัวที่พบปัญหา เพื่อที่จะได้เห็นแนวทางในการแก้ไขต่อไป

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิเลิศ ภูมิวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำาเสนอมุมมองแนวคิด 

ผลการจัดอันดับโดย สภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก 

และมกีารดำาเนนิการสำารวจทัว่โลกทกุป ีทัง้นี ้คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นผูแ้ทนประเทศไทย สำาหรบัผลการจดัอนัดบัในปนีี ้

อาจมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถ 

ในการแข่งขันเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ เนื่องจากผลการจัดอันดับสามารถ

บอกได้ว่าประเทศไทยมีความสามารถอยู่ในระดับไหน เน่ืองจากเราไม่ได้ 

อยูบ่นโลกนีเ้พียงคนเดียว จึงจำาเปน็ต้องมกีารเปรียบเทียบเพือ่ใหท้ราบวา่ประเทศ

ของเรามีความสามารถอยูใ่นระดบัไหน และควรพฒันาด้านใด ดังนัน้ จำาเปน็ต้อง 

มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

 สำาหรับความสามารถในการแข่งขันของ WEF ได้กำาหนดกรอบมิติ 

การจัดอนัดบัออกเปน็ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 Enabling Environment ดา้นที ่2  

Human Capital ด้านที่ 3 Markets และด้านที่ 4 Innovation Ecosystem 

แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ เร่ือง Human Capital ซึ่งประเทศไทยต้องผลิตคน 

ให้มีคุณภาพ และหากกล่าวถึง Digital Disruption นั้น ถ้าไทยไม่ปรับตัว 

ก็จะโดน Disrupt เน่ืองจากเด็กสำาเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่จะแข่งขันกันเอง 

เพ่ือเข้าทำางานแต่จะต้องแข่งขันกับหุ่นยนต์ (AI) ดังนั้น ความเป็นมนุษย์ 

จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมากที่สุด มนุษย์ คือ คนที่สร้าง AI และสร้าง Digital 
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มนุษย์ไม่ได้สู้ AI หรือ Digital ไม่ได้ แต่มนุษย์สู้คนที่สร้าง AI ไม่ได้ต่างหาก  

ดังนั้น โลกนี้ยังเป็นเวทีของการแข่งขันระหว่างคนกับคน ไม่ใช่การแข่งขัน

ระหว่างคนกับเทคโนโลยี เพราะผู้ที่สร้างเทคโนโลยี คือ คน เพราะฉะนั้น 

ถ้าจะพัฒนาประเทศ ต้องพัฒนาคนที่สร้างเทคโนโลยี คือ พัฒนาเด็กที่เก่ง  

เพื่อแข่งกับ Digital Disruption ต้องสู้กับคนท่ีคิดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่อง 

ของการพัฒนาทักษะ เพราะฉะนั้นการพัฒนามนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

 WEF จำาแนกความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม 12 เสาหลัก  

สำาหรับเสาหลักท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา คือ เสาหลักที่ 6 ด้าน Skill 

ประเทศไทยตกมาอยู่อันดับที่ 73 จากอันดับที่ 66 ขณะที่สิงคโปร์มีอันดับดีขึ้น  

เป็นอันดับที่ 19 จากเดิมอยู่ที่อันดับ 37 รวมทั้งเวียดนามมีอันดับดีขึ้นเล็กน้อย  

จากอันดับที่ 97 เป็นอันดับที่ 93 จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์ที่ได้อันดับ 1 ของโลก 

ชนะอเมริกา แต่ปีนี้ตัวแปรสำาคัญคือสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำาคัญ

และอยูใ่นสถานการณท์ีไ่มแ่นน่อน จะเหน็ไดว้า่ประเทศเจรญิแลว้อยา่งอเมรกิา  

ก็ยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เช่นกัน

 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ ปัจจัยหลักอยู่ที่เรื่องคน 

จะเห็นได้ว่าคนในสิงคโปร์มีจำานวนน้อยกว่าประเทศไทยเป็นจำานวนมาก  

แต่สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ของโลก แสดงว่าคุณภาพมีความสำาคัญกว่าปริมาณ 

ทักษะ เป็นเรื่องของสมอง ตัวอย่างเช่น เวียดนาม เร่ืองความสามารถ 

ในการแข่งขันด้าน Market Size มีขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์ ประเทศไทย 

ก็ชนะสิงคโปร์ในเร่ืองความสามารถและศักยภาพของตลาด แต่ในภาพรวม 

แล้วประเทศไทยแพ้สิงคโปร์ คือประเทศไทยมีพื้นที่เยอะ แต่ประเทศไทย 

แพใ้นด้านทักษะ สิงคโปรม์ทีกัษะทีด่กีวา่ประเทศไทย เมือ่พจิารณาความสามารถ

ในการแข่งขันในภาพรวมประเทศไทยจึงแพ้สิงคโปร์
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 ดังน้ัน ประเทศไทยจำาเป็นต้องพิจารณาถึง Upskill, Reskill  

และควรพิจารณาว่าทักษะแบบไหนควรเพิ่ม ทักษะแบบไหนควรปรับเปลี่ยน  

เด็กมีปัญหาอย่างไร และทักษะท่ีเป็นตัวฉุดรั้งให้อันดับในภาพรวมไม่ดี  

จะเห็นได้จาก ทักษะของเด็กท่ีจบใหม่ซ่ึงเป็นในเรื่องของทักษะเชิงเทคนิค 

ในการใช้เทคโนโลยี คือ การใช้เครื่องมือเชิง Technical หรือเป็น Operation 

skill เทคนคิเชงิปฏิบัติการ คนไทยทำาได้ดี แต่คนไทยขาด Technical Thinking  

ขาด Conceptual Skill จึงควรเพิ่มเรื่องทักษะของการคิด 

 อย่างไรก็ตาม ครูในปัจจุบันยังคงสอนตามหนังสือ ทำาให้ทักษะ

ในการคิดของผู้เรียนตำ่า คุณครูทำาหน้าที่เป็นผู้บอก (teller) ดังนั้นครู 

ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบันเด็กสามารถหาความรู ้

ไดท้กุทีท่กุเวลา นบัเปน็สิง่ทีท่า้ทายวงการศึกษาวา่จะทำาอยา่งไรใหเ้กิด Critical 

Thinking in Teaching คือ ทักษะความคิดรวบยอดในการสอน ครูจำาเป็นต้อง

เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่ครูเป็นผู้บอกเพียงอย่างเดียว ครูควรเป็น

ผู้สาธิตให้เด็กดูว่าสามารถนำาความรู้ไปใช้จริงได้อย่างไร รวมท้ังครูจำาเป็นต้อง

เปน็ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูข้องเดก็ เดก็สามารถเรียนรู้ไดท้ัง้ Online 

และ Offline รวมทั้งต้องมีเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Line Learning) 

และสามารถพัฒนาทักษะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ที่จบการศึกษา 

ยังขาดทักษะด้าน Critical thinking ซึ่งสาเหตุสำาคัญมาจากการจัดการเรียน

การสอนที่ปราศจาก Critical thinking in teaching ดังนั้น สิ่งสำาคัญคือ  

การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ เพื่อเป็นแก่นในการสร้างเด็กในอนาคต  

ที่เป็นนักคิด เป็น Innovator Developers ได้ มากกว่าการเป็น user  

โดยการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

และการอ่าน
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 สำาหรับผลการจัดอันดับด้าน HUMAN CAPITAL ของไทยได้คะแนน 

37 เต็ม 100 ฟินแลนด์ได้ 89 กล่าวคือ คนที่จะสอนให้เข้าใจเทคโนโลยี  

เข้าใจ Digital มักจะสอนว่าเทคโนโลยีใช้อย่างไร แต่ถ้าเป็นการสอน 

ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ครูจะต้องสอนได้ว่า ทำาไมถึง 

มีระบบแบบน้ี และต้องมีวิธีคิดแบบไหนถึงสามารถสร้าง Facebook ได้  

ซึ่งปัจจุบันมีแต่ผู้ใช้ แต่ไม่มีผู้คิด ดังนั้น ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอน 

วทิยาศาสร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ทำาหนา้ทีด่แูลเรือ่งการจดัการเรยีนการสอน  

ออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสมรรถนะ 

ของประชากร ให้มีความสามารถเท่าทันนานาชาติ รวมท้ังมีการจัดอบรม 

ให้แก่ครู ในเรื่องของการวัดผล สำาหรับการวัดผลที่ทั่วโลกยอมรับคือการวัดผล 

โดยการทดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment)  

โดยวัดเด็กที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป จำานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์  

ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน ซึ่งดำาเนินการวัด 3 ปีครั้ง ข้อสอบ PISA  

ใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วโลก แต่แปลเป็นภาษาของประเทศตนเอง 

เพราะฉะนัน้เด็กไทยไมเ่สยีเปรยีบเรือ่งการใชภ้าษาองักฤษ มกีารสุม่สอบเด็กอาย ุ 

15 ปขีึน้ไป ไมไ่ดส้อบทกุคน กลุม่โรงเรียนพิเศษสอบไดค้ะแนนด ีแตเ่มือ่นำามาคดิ

ภาพรวมของประเทศคะแนนจะนอ้ยเนือ่งจากกลุม่โรงเรยีนพเิศษมีจำานวนนอ้ย 
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 ทั้งนี้ เมื่อนำาคะแนนของเด็กที่สอบ PISA มาเปรียบเทียบกับการสอบ  

O-NET โดยการนำาเสนอเป็นกราฟ พบว่า เด็กที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ 

ของ O-NET ไดค้ะแนนสงู ไมส่อดคลอ้งหรอืไมส่มัพนัธก์บัเดก็คนเดยีวกนัท่ีสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ ของ PISA ที่ได้คะแนนสูง แต่กราฟแสดงให้เห็นว่า ข้อสอบ

คณิตศาสตร์ของ PISA และข้อสอบวิทยาศาสตร์ของ PISA มีความสัมพันธ์กัน  

กล่าวคือ เด็กที่ทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ PISA ได้คะแนนดี จะทำาข้อสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์ PISA ได้คะแนนดี รวมทั้งสามารถทำาข้อสอบการอ่าน PISA 

ได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อสอบ O-NET ในแต่ละวิชา 

ไม่มีความสัมพันธ์ (Correlation) กันอีกด้วย ดังน้ัน สิ่งเหล่านี้สะท้อน 

ให้เห็นชัดว่า กลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไม่ได้ติดที่วิชา  

แต่ติดที่สมรรถนะของตัวเด็กมากกว่า

 นอกจากนี้ ในทุกยุคทุกสมัยการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิต 

ทีม่คีณุภาพไดรั้บใชส้งัคม แตเ่มือ่พจิารณากราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเทคโนโลย ี

และการศึกษา พบว่า ในอดีตกราฟของการศึกษาและกราฟของเทคโนโลยี 

เป็นกราฟท่ีเป็นคู่กันมา แต่พอมาถึงช่วงเวลาหน่ึงกราฟจะแยกออกห่าง 

จากกนั หรือทีเ่รียกวา่เกิด Industrial Revolution กลา่วคือ คนแขง่กับเทคโนโลย ี 

แตใ่นความเปน็จรงิคนไมส่ามารถแข่งกับเทคโนโลยไีด ้แตก่ารศกึษาตอ้งพฒันา

คนให้ทันเทคโนโลยีเพื่อที่จะไปพัฒนาเครื่องจักรใหม่ และเมื่อการพัฒนา 

การศึกษาไม่ทันเทคโนโลยี จึงทำาให้เกิดคนว่างงาน และถ้าพัฒนาคนได้ทันกับ 

เทคโนโลยีคนก็จะได้มีงานทำา เพราะคนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้  

และทำาให้เทคโนโลยีพัฒนาตามข้ึนมาได้เช่นกัน และเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี

พฒันาอยา่งกา้วกระโดด เทคโนโลยกีลบัแซงการศกึษา แตค่นยงัตอบโจทยเ์ดิม ๆ   

จึงทำาให้ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีปัญหาที่ไม่สามารถผลิตคนได้ตรงกับ

ความต้องการใช้ได้ เพราะฉะนั้นจำาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อที่จะทำาให้ 

คนสามารถเข้าใจและสามารถใช้ชีวิตในยุคใหม่ได้
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 ทั้งนี้ สามารถแบ่งช่วงเวลาของระบบการศึกษาที่พัฒนาตามความ 

ต้องการจากสังคม ได้เป็นยุคศตวรรษท่ี 19 ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 1 เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้คนเป็นหุ่นยนต์ การจัดหลักสูตร 

มีเสถียรภาพ และเป็นเชิงเส้น และเมื่อถึงศตวรรษที่ 20 เน้นทำาให้คนทำางาน 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทำางานเรว็ มากขึน้ การจดัการหลกัสตูรจะจดัเพือ่ใหค้น 

มีคุณภาพเท่าเทียมกัน หน่วยงานหรือสถานประกอบการจะประกาศรับวุฒิ 

ที่ต้องการรับอย่างชัดเจน แต่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งความผันผวน  

การศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและการอยู่ร่วมกันในสังคม จะเห็นได้จาก  

OECD ได้มีแนวคิดให้ท่ัวโลกจัดการศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่ให้คนฉลาดขึ้น หรือว่า 

ใหค้นเกง่ข้ึน แตเ่พือ่ใหค้นทุกประเทศท่ัวโลกอยู่รว่มกนัอยา่งผาสกุ ซึง่เปน็โจทย์ 

ที่ยาก และสิ่งที่เราต้องพัฒนา คือ หลักสูตรต้องมีความเป็นพลวัต  

มีความยืดหยุ่น และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะในแต่ละด้านของตัวเอง

ที่ไม่เหมือนกันได้ พัฒนาเต็มสมรรถนะของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

 สำาหรับนวัตกรรมการประเมินของ PISA นั้น จะเป็นการประเมิน 

ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่ใช่แนวคิดแบบเดิม 

ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และติดอยู่กับหลักสูตรแกนกลางว่า 

ใหผู้เ้รยีนต้องเรยีนใหค้รบตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงกพ็บปัญหาวา่เมือ่เดก็เรยีนฟสิกิส ์ 

และวิชาชีววิทยาแล้วไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ แต่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น  

แต่ละคนมีทักษะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะมองให้เห็นว่า 

ทักษะของเด็กในแต่ละคนน้ัน สามารถนำามาพัฒนาและสามารถนำาไปใช้ได้  

และถ้าเด็กขาดทักษะด้านไหนก็สามารถเติมเต็มได้เช่นกัน ซ่ึงทักษะ 

แหง่ศตวรรษที ่21 ไมว่า่จะเปน็ ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห ์(Critical Thinking)  

การแก้ปัญหา (Problem Solving) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า PISA ก็พยายามทำาข้อสอบเพื่อวัดในสิ่งเหล่านี้ 
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 อย่างไรก็ตาม โจทย์ยากในวันนี้ คือ จะทำาอย่างไรที่จะทำาให้ระบบ 

การจัดการศึกษาสร้างส่ิงเหล่านี้ให้แก่เด็ก ในขณะท่ีครูเองยังไม่เคยผ่าน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเพื่อให้ได้ในสิ่งเหล่านี ้

ให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตร (Curriculum) การจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน (Instruction) และการสอบ (Assessment) ทั้งนี้  

การสอบ PISA ถือว่าเป็นการสอบที่ดี เปรียบได้กับการตรวจสุขภาพประจำาปี  

คือเป็นการตรวจในองค์รวมทำาให้เราเห็นประโยชน์ รวมทั้งถูกกำาหนดไว้ 

ในการประเมินการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF 

จึงจำาเป็นต้องจัดการศึกษาให้ดีขึ้น และเมื่อเห็นความสำาคัญตรงนี้ จำาเป็นต้อง

ดำาเนินการเพื่อให้เรามีสุขภาพด้านการศึกษาท่ีดีขึ้น ซึ่งต้องปรับใน 3 ส่วน  

ทั้งในด้านการปรับหลักสูตร (Curriculum) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ในชัน้เรียน (Instruction) และการวดัผลในทกุระดบัทัง้การสอบยอ่ยในห้องเรยีน 

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค (Assessment) ซึ่งต้องสอดรับกัน  

ในขณะที่ ครู คือ คานงัดที่สำาคัญของการจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างเด็กให้มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21  

โดยเน้นการสร้างเด็กเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างผาสุก
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  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลข�ธิก�ร

สภ�ก�รศึกษ� กล่าวเปิดและช้ีแจงวัตถุประสงค์

ของการประชุมว่า นโยบายที่สำาคัญประการหน่ึง 

ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งปรับเปลี่ยน 

การบรหิารจดัการระบบการศกึษา จาก one-size-fits-all  

ไปสู่การตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนาราย

บุคคลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพูดถึงความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศึกษา “โรงเรียนขนาดเล็ก” ยังถือว่าเป็นโจทย์สำาคัญ เนื่องจาก 

จำานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถ 

จัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำาเร็จเทียบเท่าโรงเรียนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งดำาเนินการให้โรงเรียนเหล่านี ้

มคีณุภาพมากข้ึน ซึง่แนวทางการแกป้ญัหาของโรงเรยีนขนาดเลก็ มหีลากหลาย 

แนวทาง ทั้งการยุบ การควบรวมโรงเรียน รวมถึง “โรงเรียนช่วงชั้น”  

และในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้นกับการจัดการ

เรียนรู้ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยลดปัญหา

ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กได้

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 4  

ยกกำ�ลังสองโรงเรียนขน�ดเล็กด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

และโรงเรียนช่วงชั้น
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 จากสภาวะประชากรไทยลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2535-2545  

จำานวนการเกิดของประชากรไทยลดลงคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร

ทั้งหมด และหลังจากปี 2555 เป็นต้นมา พบว่า อัตราการเกิดลดลงร้อยละ 5  

นอกจากนี้ ยังพบว่าภาวะประชากรที่ลดลงดังกล่าว ส่งผลให้การจัดการศึกษา

ของประเทศไทยตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จำานวน 

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนผู้สำาเร็จ 

การศกึษาในแตล่ะระดบัของประชากรไทย จะเหน็วา่ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

มีผู้สำาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91 ทั้ง ๆ ที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ  

ซ่ึงควรมีผู้สำาเร็จการศึกษาครบร้อยละ 100 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีผู้สำาเร็จการศึกษาลดลงเหลือร้อยละ 74 แสดงให้เห็นว่ามีเด็กหล่นหาย 

(out of school student) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

ลดลง อันเนื่องมาจากปัญหาความยากจน สถานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว

ที่ทำาให้เด็กต้องออกมาสู่ตลาดแรงงาน ในขณะท่ีสัดส่วนผู้เรียนจบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเหลือเพียงร้อยละ 57 ซ่ึงเป็นความสูญเสียทางการลงทุน  

และเป็นการสูญเสียทางโอกาสของเด็กด้วย ทั้งนี้ จากสภาวการณ์ของจำานวน 

ผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบลดลง ทำาให้จำานวนโรงเรียนท้ังหมดลดลงรวมถึงโรงเรียน 

ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำานวนโรงเรียนขนาดเล็กจะลดลง แต่จาก

การบรรยาย เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พ
โรงเรียนขน�ดเล็กด้วยแนวคิดโรงเรียนช่วงชั้น 
โดย ดร.สภุทัร จำ�ป�ทอง เลขาธกิารสภาการศกึษา
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โรงเรียนทั่วประเทศประมาณ 30,000 แห่ง ยังคงมีจำานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทีม่นีกัเรยีนนอ้ยกว่า 120 คน ซึง่มจีำานวนนกัเรยีนตอ่หอ้งสว่นใหญน่อ้ยกว่า 10 คน  

ทั้งประเทศประมาณ 15,000 แห่ง 

 ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาและประสบปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ 

1) ด้านผู้เรียน: ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-NET ตำ่าเมื่อเทียบกับ 

โรงเรียนขนาดอื่น เนื่องจากทรัพยากรหรือสภาพทางกายภาพไม่เกื้อหนุน

2) ดา้นครแูละบคุลากร: ปญัหาครไูมค่รบชัน้เรยีน ไม่ครบทุกสาขาวิชา  

ขาดผู้นำาที่เข้มแข็ง เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมักเป็นผู้บริหาร 

ที่เข้าสู่ตำาแหน่งใหม่และไม่มีประสบการณ์

3) ด้านการบริหารจัดการ: บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็กยังมีไม่มากและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นมีน้อย 

ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ด้านงบประมาณ: งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากการจัดสรร 

งบประมาณพิจารณาจากจำานวนนักเรียน และมีต้นทุนการจัดการเรียน 

การสอนต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ 

 ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งหาแนวทาง

แก้ปัญหามาโดยตลอด ซ่ึงตัวอย่างความสำาเร็จของการแก้ปัญหาโรงเรียน

ขนาดเล็กของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

มีหลายวิธี อาทิ รูปแบบโรงเรียนเครือข่าย (แก่งจันทร์โมเดล) รูปแบบโรงเรียน

ศนูยพ์กันอน รปูแบบกระบวนการ PILOT 4’S หอ้งเรยีนเคลือ่นทีบ่า้นดอยแอก 

เป็นต้น แต่วิธีหนึ่งที่พยายามผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น คือ ระบบโรงเรียน

ช่วงชั้น ที่เป็นการกำาหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ 5-6 กิโลเมตร  

ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีส่ามารถเดนิทางไดโ้ดยทีไ่ม่ยุง่ยากเกินไป สามารถทำางานดว้ยกันได ้ 

เช่น จากเดิมโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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ถึง 6 ก็เปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนเพียง 1 ช่วงชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 

ถึง 3 และให้โรงเรียนใกล้เคียงเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 2 ในระดับประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ถึง 6 เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีข้อดี คือ 1) โรงเรียน

ในพื้นท่ีนั้นจะสามารถควบคุมเด็กได้ในจุดเดียวกัน และสามารถส่งต่อเด็กได้  

ไม่เกดิปญัหาการแยง่เดก็นกัเรยีนซึง่กนัและกนั ทำาใหโ้ดยภาพรวมแตล่ะโรงเรยีน

จะมีจำานวนนักเรียนมากขึ้น 2) จำานวนชั้นเรียนท่ีลดลงจะทำาให้ผู้อำานวยการ 

และครูบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหา 

การขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาการมีครูไม่ครบชั้นเรียน 3) ครูสามารถ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น จำานวนนักเรียนต่อชั้นเรียน 

มีมากขึ้น สามารถดูแลนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษาของนักเรียน 

 อย่างไรก็ตาม การจัดการโรงเรียนช่วงชั้นอาจจะยังมีข้อจำากัด เช่น  

การเดินทางระหว่างโรงเรียน ต้องมีระบบโรงเรียนเครือข่ายเพื่อส่งต่อผู้เรียน 

จากชว่งชัน้หนึง่ไปอีกชว่งชัน้หน่ึง จงึจะทำาใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมคีวามต่อเนือ่ง  

หรือต้องมีระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนแต่ละช่วงชั้น เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอาจไม่

สามารถคำานึงถึงความคุ้มค่าได้ แต่ให้มองว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาของเด็ก 

การศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตและให้โอกาส ทั้งนี้ การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียว 

ที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ เพราะสุดท้ายเด็กทุกคนมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน  

การวัดผลด้วยการสอบต่าง ๆ ไม่ได้บ่งชี้ถึงศักยภาพเด็กทุกคน ซึ่งนโยบาย

การศึกษายกกำาลังสอง มีการพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนา 

ตามศักยภาพที่ตนถนัด ซึ่งวิธีที่จะพัฒนาตามศักยภาพเด็กแต่ละคน 

ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น ในอนาคตการจัดการศึกษาไทยต้องมี 

การเปลี่ยนแปลงไปตามศักยภาพเด็ก เพิ่มการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 

ให้มีมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล
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 การเสวนาในหัวข้อนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการลดช่องว่าง 

ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา โดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ  

โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภาคเอกชน  

เพื่อนำาประสบการณ์และแนวคิดมาพัฒนาต่อยอดสู่การจัดทำาข้อเสนอ 

เชิงนโยบายในการลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา ท้ังน้ี วทิยากร ประกอบด้วย

  ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com 

  ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก 

(ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 

  นายอนุสรณ์ ดำารงธรรม ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 

และการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 

  รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ประจำาภาควิชา 

เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผู้ดำาเนินรายการ

การเสวนา เรือ่ง ลดชอ่งว�่งท�งก�รศกึษ�ดว้ยดิจทิลัแพลตฟอรม์
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 ดร.วิริยะ ฤๅชัยพ�ณิชย์ ได้นำาเสนอถึงจุดเริ่มต้น

ของการก่อต้ังเวบ็ไซต์ การพฒันาดจิิทลัแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ   

รวมถึงแนวทางการนำาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ 

ในการจัดการศึกษา ว่า จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเว็บไซต์  

คอื การตัง้โจทยจ์ากปญัหาทีพ่บวา่ประเทศไทยยงัขาดโอกาส 

ขาดแหลง่และส่ือการเรยีนรู้ จนนำาไปสูค่วามคดิสรา้งสรรค์

ทีจ่ะนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการศกึษา จึงมกีารจดัทำาเวบ็ไซตขึ์น้โดยมวีตัถุประสงค ์

ในการเป็นสื่อกลางด้านการศึกษาในการพัฒนาคน และเพื่อให้เกิดดิจิทัล

แพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องมือสื่อกลางการเรียนรู้และอำานวยความสะดวกให้ 

ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะสำาคัญ 

เปน็รายบคุคลได ้และจากการเหน็ปญัหาของครใูนการสอนเดก็ เชน่ ครแูนะแนว

มปีญัหาเรือ่งการแนะแนว เพราะไมม่เีครือ่งมือ จงึมคีวามคิดทีจ่ะพฒันารูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยนำาความรู้ทางวิชาการมาผนวก

กับเทคโนโลยี ต่อยอดจนเกิดเป็นแอพพลิเคชั่นที่ชื่อ CBL Tool เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบ Creativity-based Learning โดยมุ่งหวัง 

ที่จะมีส่วนช่วยให้ครูได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลย ี

ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับการเรียนการสอน CBL Tool  

จะทำาให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา  

เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

ในทันทีระหว่างการเรียนการสอน 

 สำาหรับแนวทางในการนำาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยในการพัฒนา 

และสนบัสนนุการจดัการศกึษาตามนโยบายของรฐับาลนัน้ ควรมกีารนำาดจิทิลั

แพลตฟอร์มมาสอนครูแนะแนว เพื่อให้ครูแนะแนวมีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถ

นำาไปถ่ายทอดและแนะแนวให้เด็กได้ ซึ่งแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่

โตหรือทำาได้ยาก แพลตฟอร์มที่จะนำามาใช้สำาหรับครูแนะแนวหรือบุคลากร

ทางการศึกษาไม่จำาเป็นต้องเป็นแพลตฟอร์มใหม่ เพียงแต่เราต้องกระตุ้นให้
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ครูเข้าไปใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมและใช้เป็นประจำา เช่น Line, Facebook  
มาเพิม่เตมิองคค์วามรูต้า่ง ๆ  ให้ครูสามารถเขา้ไปค้นหาสิง่ใหม่ ๆ  และใชป้ระโยชน์
จากแพลตฟอร์มนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของภาครัฐ 
ที่น่าสนใจ คือ “DEEP” หรือ Digital Education Excellence Platform  
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเคร่ืองมือ 
ที่ช่วยในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั่วประเทศตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ซึ่ง 
DEEP จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล Big data ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง 
ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่าง ๆ รองรับ  
โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้  
ซึ่งในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนให้ DEEP เป็นแพลตฟอร์ม 
สำาคัญ ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนและครูในระบบแล้ว  
ยังช่วยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของไทย ให้ผู้เรียนได้ทำาการศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน และนำามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับครู ที่จะรับหน้าที่ในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก 
ทางการเรยีน (Facilitator) อนัจะเปน็สว่นหนึง่ในการปรับเปล่ียน และเปดิกว้าง 
ให้การศึกษาไทยก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ ส่งผลต่อการสร้างทุนมนุษย์ที่มี 
ความเป็นเลิศในอนาคต
 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะนำาเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
มาช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้ ต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง ภาครัฐ 
ต้องสนับสนุนงบประมาณโดยมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือ นอกจากนี้  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากร 
ทางการศกึษาต้องใหข้อ้เสนอแนะหรือเสยีงสะทอ้นอยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบั 
ปญัหาและอปุสรรคในการใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ  เพือ่นำาไปสูก่ารปรบัปรงุ
แก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่ง social network จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สำาคัญ 
ในการสรา้งการเปลีย่นแปลงทางการศกึษา เกดิการตอ่ยอดความคดิสรา้งสรรค์

แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะมาช่วยลดช่องว่างของคุณภาพการศึกษาได้



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 83

 ดร.นภิ�พร กลุสมบรูณ์ ผู้เชีย่วช�ญด�้นก�รศกึษ� 

บรษิทั ปโิก (ไทยแลนด์) จำ�กดั (มห�ชน) ไดน้ำาเสนอวา่  

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มงาน  

EDUCA ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู EDUCA เน้นในเรื่องของการพัฒนาครู  

โดยมุ่งเน้นพัฒนาจากครูผู้สอนมาเป็นผู้ออกแบบ 

การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะท่ีนำาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ออกแบบพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง EDUCA มีการผลักดันดิจิทัล 

เข้ามามีส่วนในการสร้างครูรุ่นใหม่ให้มีทักษะ โดยไม่ละเลยครูรุ่นเดิมท่ีอยู่ใน

ระบบที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ไปด้วยกัน 

 ในการพัฒนาครู EDUCA ได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น เว็บไซต์ Facebook fanpage ที่มีคอนเทนต์หลากหลายประเด็น

ทั้งการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ นโยบายทางการศึกษาท้ังของไทย 

และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี Podcast ที่นำาเสนอข่าวสารให้ครูได้ทราบ 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา รวมถึงการจัดการสัมภาษณ์ด้วยแอพพลิเคชั่น 

Zoom กบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นตา่ง ๆ  อาท ิกมุารแพทย ์นกัจติวทิยา อาจารยค์รุศาสตร์  

ศึกษาศาสตร์ เพื่อสื่อสารกับครูและช่วยเหลือครูทุกคนในการสร้างเด็กไปสู่ 

จดุมุง่หมาย คอื สรา้งเดก็ให้เป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ เปน็ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม 

เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างให้เด็กเป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงาน 

และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการมีค่านิยมร่วมกัน เพื่อนำาไปสู่เป้าหมาย 

ของการจัดการศึกษาร่วมกัน คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึง EDUCA  

เล็งเห็นว่าถ้าครูมีเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน จะทำาให้สามารถเลือกเครื่องมือ 

และดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งจะขยายกำาลังของความรู้ไปได้อย่างทั่วถึง และ

สามารถพัฒนาเด็กทุกคนตามศักยภาพที่มีสูงสุด มีความเป็นเลิศในแบบตัวเอง 

ทั้งในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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 ท้ังนี้ แนวทางในการนำาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาดำาเนินการตามนโยบาย 

ของรัฐ EDUCA มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้  

ที่มุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย คัดสรรและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและ

พัฒนาวิชาชีพครูจากทั่วโลก ซึ่งจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การศึกษาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทั้งระบบให้เกิดผลลัพธ์

ที่ยั่งยืนและเกิดการปฏิรูปได้จริงนั้น ต้องเน้นสร้างสรรค์และสื่อสาร 

องค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่สนับสนุน 

การพฒันาและปฏริปูทัง้ระบบการศกึษา ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศึกษาหรือครูใหญ่  

ครู และครูของครู (ครุศาสตร์) โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ 

หรือกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการที่จะออกแบบกิจกรรม 

ใน EDUCA หรือแพลตฟอร์มของ EDUCA ต่าง ๆ คือ เลือกใช้แพลตฟอร์ม 

ที่มีอยู่เดิม อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตรงตามความต้องการ  

เพือ่ใหผู้้ใชง้านเขา้ถงึและสะดวกมากทีสุ่ด นอกจากน้ี EDUCA ยงัเนน้การสือ่สาร 

และสร้างความผูกพัน โดยความผูกพัน คือ การสร้างเครือข่ายที่จะสื่อสารกัน 

ซึ่งการสื่อสารไม่ใช่ทางเดียวแต่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเก่ียวกับการยกกำาลังสอง ตั้งแต่เรื่องของการสร้าง 

engagement ร่วมฟัง ร่วมคิด และร่วมทำา

 อย่างไรก็ตาม การที่จะทำาแพลตฟอร์มใด ๆ ตามวิสัยทัศน์ที่มี  

จะต้องเข้าใจถึงระบบนิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) ด้วยว่า 

มีความเกี่ยวข้องกันในหลาย ๆ  เรื่อง การที่จะส่งผลถึงตัวเด็กได้ จะต้องผ่านไป 

ในหลาย ๆ จุด เพราะฉะนั้นการศึกษาคือการลงทุนระยะยาว แต่ดิจิทัล 

แพลตฟอร์มจะช่วยขยายให้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นหากใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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 น�ยอนสุรณ์ ดำ�รงธรรม ผูช้ว่ยผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยวิช�ก�รและก�รศึกษ� บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้นำาเสนอการ

ลดชอ่งวา่งทางการศกึษาด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ในมุมมองของภาคเอกชนว่า การศึกษาไม่ใช่

เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ เอกชน ครู หรือผู้อำานวยการสถานศึกษาทุกคน สามารถช่วยให้ 

การศึกษาของประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น บริษัททรูฯ จึงเริ่มทำา 

การศึกษาตั้งแต่ปี 2550 โดยโครงการแรกที่เริ่มทำา คือ โครงการทรูปลูกปัญญา  

ซ่ึงเป็นโครงการที่เริ่มต้นร่วมพัฒนาโรงเรียนกับโรงเรียน สพฐ. มีการมอบสื่อ

ของบริษัททรู เช่น อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี ให้แก่โรงเรียน จากนั้นมีการจัดทำา

ช่องทรูปลูกปัญญา เว็บไซต์ แมกกาซีน แอปพลิเคชัน ซึ่งสิ่งที่ทรูให้ความสำาคัญ 

คือ สื่อทุกอย่างต้องคิดให้ครบ 360 องศา เพราะอยากให้เด็กและบุคลากร 

ทางการศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด บริษัททรูฯ ยังมีการสร้างวัฒนธรรม 

การมสีว่นรว่มดา้นการศกึษาผ่านโครงการผูน้ำาเพ่ือการพฒันาการศกึษาท่ียัง่ยนื 

จัดตั้งมูลนิธิสานอนาคตทางการศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ โดยบริษัททรูฯ  

มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทชั้นนำาประมาณ 40 บริษัท ที่ร่วมมอบส่ือการเรียน 

การสอน องค์ความรู้ การ coaching รวมถึงบุคลากรที่จะไปช่วยทำางาน 

ด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน เรียกว่า school partner ซึ่งมีประมาณ 4 พัน

กวา่โรงเรยีน นอกจากนีย้งัมกีารจดัทำารายการทีเ่นน้การใหค้วามรูด้า้นคณุธรรม  

มีการทำาสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม จัดทำาหลักสูตรเทคโนโลยี

ในการคำานวณ โรโบติกส์ ดนตรี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเป็นผู้นำา 

ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดระบบการเรียนการสอน

ยุคใหม่ 
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 จากสื่อการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  

บริษัททรูฯ ได้นำามาต่อยอดในการจัดทำาแพลตฟอร์มท่ีชื่อว่า VLEARN  

ซึง่เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารสถานศกึษา โดยแพลตฟอร์มประกอบไปดว้ย  

3 ส่วน คือ 1) Virtual classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริงท่ีสามารถ 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ รวมถึงการจัดประชุมออนไลน์  

2) Education hub หรือศูนย์กลางการศึกษา ซ่ึงใช้ในการส่ังงาน ส่ง

รายงาน ติดตามประเมินผล และมีคลังความรู้ คลังบทเรียน และคลังข้อสอบ  

3) เครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาและการเรียน ไม่ว่าจะเป็นแชท  

ห้องสมุดออนไลน์ ที่ครูหรือผู้ใช้งานสามารถนำาความรู้ ข้อสอบ หรือสื่งอื่น ๆ  

มาแขวนเปน็หอ้งเรยีนสว่นตวัได ้ซึง่ VLEARN จะเปน็แพลตฟอร์มทีเ่ปน็ตัวชว่ย 

สำาหรับผู้อำานวยการโรงเรียนในการจัดการสถานศึกษา และครูสามารถ 

นำาไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถ

สมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัททรูฯ ยังคำานึงถึงต้นทุนในการใช้

แพลตฟอรม์ของครแูละผูใ้ชง้าน เชน่ คา่อนิเทอร์เนต็ หรอื data usage ระหวา่ง 

การใช้งานด้วยสัญญาณ 4G ทางบริษัทจึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือเบิร์น  

data usage จากผู้ใช้แพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก 

และลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

 สำาหรับอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ไปสู่ผู้ใช้งาน พบว่า ปัจจุบันอุปสรรคในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้แก่  

ครูได้รับการอบรมหรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ทั่วถึง กล่าวคือ  

เม่ือมีหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม โรงเรียน

แต่ละแห่งมักส่งตัวแทนครูที่มีอายุน้อย ครูที่สอนเทคโนโลยีหรือสอนวิชา 

โสตทัศนศึกษา ไปอบรมเพียงไม่กี่คน แล้วจึงค่อยให้ครูที่ผ่านการอบรม 

มาถ่ายทอดให้แก่ผู้อำานวยการหรือครูประจำารายวิชาอื่นในภายหลัง อีกทั้ง 

ครูยังขาดการค้นคว้า เรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ท่ีทันสมัย  
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ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า ครูทุกคนสามารถเรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ไปพร้อม ๆ กันได้ ไม่เจาะจงเฉพาะครูในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู ้

การใช้สามารถเริม่จากตวัเอง จากการใชแ้พลตฟอร์มงา่ย ๆ  ทีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนั  

เช่น การมอบหมายงานหรือการให้การบ้านเด็กผ่านแอปพลิเคชันไลน์  

การจัด Video Conference กลุ่มเล็ก ๆ เป็นต้น อีกทั้งครูผู้สอนยังสามารถ 

ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเทรนด์การใช้เครื่องมือด้านการศึกษาและ

แพลตฟอรม์ใหม ่ๆ  ของทัว่โลกได้จากเว็บไซต์ www.Toptools4learning.com  

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการจัดอันดับเครื่องมือและแพลตฟอร์ม ว่ามีแพลตฟอร์ม 

ใดเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานในด้านการศึกษา และแพลตฟอร์มใดท่ีจะสามารถ 

นำามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ 

 นอกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มท่ีน่าสนใจ  

คอื Massive Open Online Course หรอื MOOC เปน็รูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จำานวนมาก  

เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดระบบความรู้จนเป็นรายวิชาหรือหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้สนใจเรียนรู้ได้อย่างมีทิศทางผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์  

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวิดีโอ การอ่าน Text / Infographic 

การทำาแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Discussion ต่าง ๆ  

และยังสามารถเชื่อมโยง Course Online เข้ากับเครื่องมือในด้านเทคโนโลย ี

การศึกษาต่าง ๆ  ได ้โดยแนวคิดการเรียน MOOC จะเน้นให้ผู้เรียนมีความสนุก 

กับการเรียนรู้ จนเกิดปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  

รวมถึงการให้ความสำาคัญกับการ Keep Communication ระหว่างผู้สอน 

และนกัเรยีน ซึง่มกีารใหข้อ้แนะนำาแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั โดยการเปดิช่องทาง 

การตดิต่อสือ่สารในหลายชอ่งทางดว้ยดจิทิลั นอกจากนีร้ะบบการจดัการเรยีน 

การสอนของไทยแบบ Classroom based ที่ยึดชั่วโมงการเรียนและมีรายวิชา 

ที่ค่อนข้างมากเป็นสำาคัญ อาจส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

ที่เด็กสนใจอีกด้วย
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 อย่างไรก็ดี แม้ว่าอุปสรรคของดิจิทัลแพลตฟอร์มจะมีค่อนข้างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ังผู้บริหาร ครู เด็ก คนพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงยังไม่มี

แพลตฟอร์มใดที่สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนได้ดีที่สุด แต่ถ้าหากคร ู

ผู้สอนสามารถเลือกและนำามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม คำานึงถึงผลสัมฤทธิ ์

ที่จะเกิดกับผู้เรียน ผนวกกับการมีวิธีการจัดการเรียนการสอนและสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีอยู่จะสามารถ 

ช่วยตอบโจทย์ครูและนักเรียนในยุควิถีใหม่ เกิดการพัฒนาได้ตรงจุดตาม 

ความต้องการของผู้เรียน และช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้
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 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� เป็นประธาน 

เปดิการประชุมและกลา่ววา่ เนือ่งจากโลกปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็  

อีกทั้งเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า เช่น การระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 การศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย การศึกษา 

ยกกำาลังสอง คือ การปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันทั้งระบบ ได้แก่ นักเรียน ครู  

หอ้งเรยีน ส่ือการเรยีนรู ้และโรงเรยีน ครเูปน็หนึง่ในปจัจยัสำาคัญในการสรา้งคน 

ไปสูค่วามเปน็เลศิ บทบาทของครจูงึมคีวามสำาคัญอยา่งยิง่ ครยูคุใหมต่อ้งปรบัตวั 

เพือ่กา้วใหท้นัโลกและสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ครจูะจดัการ 

และเตรียมตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร ครูจะพัฒนาตนเองโดยการนำาเทคโนโลย ี

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไร ขณะเดียวกัน ครูต้องสร้าง 

ความเขม้แขง็ให้กับนกัเรียน สอนให้นกัเรยีนรูเ้ทา่ทนักบัสือ่และเทคโนโลยตีา่ง ๆ   

“ใช้ให้เป็น และเกิดประโยชน์” อีกทั้ง ต้องสอนให้นักเรียนยึดถือคุณงาม  

ความดี เก่งได้ตามความถนัดและความสนใจของตน การประชุมครั้งนี้  

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 5

ยกกำ�ลังสองครูยุคใหม่ 

ผ่�นมุมมองของผู้ปกครอง เย�วชน และชุมชน
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เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นความต้องการครูยุคใหม่ในมุมมอง 

ของผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชน ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จะรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาข้อเสนอเชิง 

นโยบายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

 ในฐานะผู้ปกครอง หากให้เลือกระหว่างโรงเรียนท่ีทุ่มเททรัพยากร

ทั้งหมดมุ่งสอนให้บุตรหลานเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของเรา  

กับโรงเรียนที่เน้นสอนให้เป็นคนเก่งได้คะแนนสูงทุกวิชา ในฐานะ 

ผู้ปกครองจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ใดก่อน ที่ประชุมตอบอย่างเป็น 

เอกฉันท์ว่า “เลือกโรงเรียนที่ 1” จะเห็นได้ว่าความดีเป็นเรื่องใหญ่ แต่ระบบ

การศึกษาของประเทศยังคงยกย่องหรือเน้นการเรียนการสอนให้เป็นคนเก่ง 

ดังนั้น จึงมีความพยายามปรับระบบการศึกษาให้มุ่งการพัฒนาคนให้เป็นคน

ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ในครรภ์มารดาไปจนตลอดชีวิต ตลอดหลายปีท่ีผ่าน

มามีความพยายามอย่างหนักที่จะปรับทัศนคติด้านนี้มาโดยตลอด ซึ่งสำาเร็จ

เป็นรูปธรรมโดยได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ระบุในมาตรา 54 วรรคสามว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด 

ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวท�งก�รพัฒน�
ครูในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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 คร ูมหีนา้ทีผ่ลตินกัเรยีนใหเ้ปน็คนด ีสามารถทำาธรุกจิประกอบสมัมาชพี 

พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อสังคมเจริญ

รุ่งเรือง จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  

ซึ่งเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ คือ มั่งคั่ง ยั่งยืน มั่นคง 

 ครู ต้องสอนให้เด็กมีความพอเพียง มีฝีมือสร้างสรรค์จนประสบ 

ความสำาเร็จ โดยรู้จักแบ่งปัน ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ มิใช่มุ่งเน้น 

การแขง่ขนัโดยไมส่นใจคณุงามความด ีทัง้นี ้ตอ้งเริม่สอนตัง้แตอ่ยูใ่นครรภม์ารดา  

โดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เพื่อให้เด็กซึมซับและปฏิบัติตาม ตั้งมั่นปฏิบัต ิ

ตามหลักคำาสอนของศาสนาอย่างต่อเนื่อง สนใจในวิกฤติปัญหา สามารถคิด

วิเคราะห์นำาปัญหาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหนทางนำาไปสู่แนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหา รู้จักการนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม  

จนเกิดความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน อีกทั้งต้องรู้จักใช้และรักษา

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติคงอยู่พึ่งพาอาศัยกัน 

อย่างยัง่ยนื มนษุยชาตจิะดำารงอยูไ่ดด้ว้ยทรพัยากร หากไรซ้ึง่ทรพัยากรประเทศชาต ิ

จะคงอยู่ต่อไปไม่ได้ จึงต้องเรียนรู้ในการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง  

ครูยุคใหม่ควรมีการวิจัยหาองค์ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างสมำ่าเสมอ 

ให้ทันกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว จึงจำาเป็นต้องมีการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทุก ๆ ไตรมาส  

เพือ่ให้ทนักาลทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ไมส่ามารถใชว้ธิกีารสอนแบบเดมิ ๆ   

ได้อีกต่อไปแล้ว 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถ 

ช่วยเหลือตนเองและชุมชน ไม่ทิ้งบ้านเกิด จากสถานการณ์เกิดโรคระบาด 

โควิด-19 ทั่วโลก ทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ธุรกิจ 

หลายประเภทไม่สามารถดำาเนินกิจการได้ แรงงานตกงานต้องกลับบ้านเกิด

จำานวนมาก ซึ่งตรงกับทฤษฎีที่ว่า ประเทศใดที่พึ่งพาตลาดโลกสูง ประเทศ 

นัน้ยอ่มมคีวามเสีย่งสงู แตป่ระเทศทีว่างระบบการพ่ึงพาตนเองภายในประเทศ  
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ยอ่มมีความเส่ียงตำา่ไปดว้ย ประเทศไทยกำาลงัถลำาตวัโดยพึง่พาภายนอกมากข้ึน  

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว แต่เมื่อเกิดโรคระบาดเศรษฐกิจ 

ตกตำ่าทั่วโลก ไม่สามารถมีรายได้จากนักท่องเท่ียวได้อีกต่อไป พระบาท 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ จึงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทีด่นิเปดิเป็นฟารม์ตวัอยา่ง  

30 แห่งทั่วประเทศ รับแรงงานตกงานเข้าฝึกงานให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้  

สามารถทำากินได้ภายใน 1 เดือน สามารถนำาไปฝากครอบครัวได้ใน 2 เดือน 

และมีเหลือนำาไปแบ่งปันผู้ขาดโอกาสและชุมชนได้ภายใน 3 เดือน อีกทั้ง  

พระองค์ฯ ทรงห่วงใยนักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษให้กลับ 

เขา้สูส่งัคม แตก่ลบัถกูรงัเกยีจ หางานทำาไมไ่ด ้จนต้องกระทำาผิดซำา้และหนกัข้ึน 

กว่าเดิมอีก เพื่อสร้างโอกาสให้ได้กลับมาอยู่ในสังคม พระองค์ฯ จึงมี 

พระราชดำาริให้สร้างงาน ฝึกอาชีพ แก่นักโทษท่ีใกล้พ้นโทษ เพื่อให้นักโทษ

เหล่าน้ีมีอาชีพเลี้ยงตัวได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมต่อไป ดังปรากฏ

ในภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน “โคกหนองนาแห่งนำ้าใจและความหวัง” 

เป็นพระราชดำาริของพระเจ้าอยู่หัวฯ หากทุกพื้นที่มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็ง 

ในชุมชน อุดมสมบูรณ์ ร่วมกันพัฒนาอาชีพ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้น 

รกัษาทรัพยากรธรรมชาต ิประเทศจะไมแ่หง้แลง้ ซึง่เปน็สงัคมท่ีนา่อยูท่ีส่ดุในโลก  

สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนแก่ชาติตลอดไป

 นอกจากนี้ ครูมีหน้าท่ีต้องจัดกระบวนการหาความรู้ให้นักเรียน

สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ เพราะโลกในปัจจุบันเอื้อต่อการสืบค้น

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมาก ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเด็กสามารถหา

ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ครูจึงเป็นผู้กระตุ้นชี้นำาให้เกิดการสืบค้นหาความรู้  

สร้างแรงบันดาลใจ เป็นที่รักและเคารพ เป็นแบบอย่างในความกตัญญู  

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ครูไม่จำาเป็นต้องเก่งในทุกเรื่อง  

ในด้านที่ไม่ถนัดครูมีหน้าที่ชี้แนะพาไปพบผู้เชี่ยวชาญ หากครูสามารถเข้าถึง 

เด็กได้ เด็กจะเปิดใจและขอปรึกษาครูในทุกเรื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละด้าน อาจไม่สามารถมาเป็นครูได้ด้วยข้อจำากัดของระเบียบกระทรวง
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ศึกษาธิการ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีความเป็นอิสระ เป็นเจ้าของหลักสูตร 

ตามบริบทของตนเอง สามารถกำาหนดคุณสมบัติของครูและเลือกครูผู้สอน 

ได้ด้วยตนเอง โรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีอำานาจในการบริหาร 

จดัการโรงเรยีน โรงเรยีนเปน็เจา้ของอำานาจในการตดัสนิใจกำาหนดเลอืกมาตรฐาน 

หลักสูตรและครูของโรงเรียนเอง เด็กทุกคนมีสิทธิเลือกเรียนได้ตามความถนัด

ของตน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้โอกาส โดยกำาหนดวิชาบังคับไม่เกิน

ร้อยละ 30 ส่วนร้อยละ 70 โรงเรียนกำาหนดขึ้นเองตามความเหมาะสมกับ 

ภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียน ผู้อำานวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีสิทธิ 

มีเสียงเท่าเทียมกัน ร่วมกันพิจารณาโดยใช้เหตุและผลเป็นหลัก 

 พ่อแม่เป็นครูคนแรก ลูกเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ การลงทุน 

ท่ีคุ้มค่าท่ีสุด คือ การลงทุนในช่วงอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 7 ปี  

ซึ่งได้ผลมากกว่าดำาเนินการหลังจากนี้ถึง 10 เท่า การศึกษาเรียนรู้จากปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น นำามาซึ่งหนทางแห่งการแก้ปัญหานั้น ๆ จึงจะไปสู่ความเชี่ยวชาญ

ตามความถนัด พ่อแม่ และครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก กล้าหาญ 

ในการทำาความดี ทำาดีให้เด็ก ๆ ดูเป็นแบบอย่าง ในขณะที่สังคมปัจจุบันเห็น 

ความสำาคัญของเงิน การศึกษายิ่งสูงยิ่งทำาให้คนเห็นแก่ตัว ทำางานหาเงิน 

ได้จำานวนมากในเมืองใหญ่แต่กลับอกตัญญูไม่ดูแลพ่อแม่ สังคมปัจจุบัน 

เดินไปในการที่เห็นแก่วัตถุ เงินสำาคัญกว่าความดี การเปิดให้ต่างชาติ 

เข้ามาลงทุนเพ่ือหวังรายได้จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ดังนั้น การศึกษา

ต้องปลูกฝังให้คนกตัญญูตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา นำามงคลชีวิต 38 ประการ 

มาใช้เป็นหลักในชีวิตประจำาวันอย่างสมำ่าเสมอ ศีลธรรม และศิลปวัฒนธรรม  

จึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิต ดังบทร้อยกรองเรื่อง “หัวใจเมือง”  

ประพันธ์โดย นายถนอม อัครเศรณี ที่ว่า 
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  เมืองใดไม่มีทหารหาญ  เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า

  เมืองใดไร้จอมพารา   เมืองนั้นไม่ช้าอับจน

  เมืองใดไม่มีพณิชเลิศ   เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน

  เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ   เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม

  เมืองใดไม่มีกวีแก้ว   เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม

  เมืองใดไร้นารีงาม   เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ

  เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ   เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย

  เมืองใดไร้ธรรมอำาไพ   เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย 

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ควรสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับบุคคล 

ใน 3 กลุ่ม ดงันี ้1) คนตกงานซึง่จะมจีำานวนเพิม่ขึน้อกีจำานวนมาก จงึมคีวามจำาเปน็

อยา่งยิง่ตอ้งฝกึอบรมเพ่ือสรา้งอาชพีในระยะสัน้ ระยะกลาง หรอืสะสมในรปูแบบ

ธนาคารหน่วยกติ โดยมุง่เนน้ใหม้หาวทิยาลยัจดัหลกัสตูรพเิศษ (Unconventional)  

ทีแ่ตกตา่งจากรปูแบบเดิมเพ่ือรองรบัคนตกงานเพ่ิมในจำานวนมาก 2) ประเทศไทย

กำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เศรษฐกิจผู้สูงวัย (silver economy)  

จะต้องฝึกอบรมผู้สูงวัยเหล่านี้อย่างไรมิให้เป็นภาระของสังคม ทั้งร่างกาย  

สมอง และจติใจ การศกึษาตอ้งเขา้มามสีว่นชว่ยลดปญัหาเหลา่นี ้จะทำาอยา่งไร 

ให้ฝึกอบรมผู้สูงวัยมาเป็นพลังของสังคมซึ่งเป็นการศึกษาที่ยากที่สุด  

ต้องเป็นการศึกษาแบบนอกกรอบ โดยใช้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย

จัดการศึกษา 3) หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จนถึงวันที่เด็กมีความสามารถ 

ในการเรียนรู้ได้ดีกว่าวัยอื่น ๆ ดังนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งต้องให้มารดาและเด็ก  

มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย สมอง และจิตใจ ได้รับสารอาหาร 

ทีค่รบถว้น แมต้่องไดร้บัการพัฒนาตัง้แตก่อ่นตัง้ครรภ์ โดยอาศยัความรว่มมอืกนั 

ทุกภาคส่วน เป็นหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องนำา
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เสนอนโยบายในการพัฒนามนุษย์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำา 

ไปบูรณาการร่วมกันได้ และไม่ยึดติดกับรูปแบบและกรอบแนวความคิด 

แบบเดิม ๆ  ไมม่ใีครทราบเลยวา่โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาหรือโควดิ – 19 จะอยูก่บั 

เราอีกนานเท่าใด ดังนั้น การศึกษาจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์  

การศึกษาต้องสอนให้คนมีกิน มิใช่เพื่อนำาไปขายเหมือนแต่ก่อน ทุกชาติ 

ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันให้พ้นจากวิกฤติ ดังที่ต่างประเทศยกย่องว่า  

มนุษยชาติจะรอดได้หากปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริของพระมหากษัตริย์ไทย

การเสวนา เรื่อง ครูยุคใหม่ในมุมมองของผู้ปกครอง 
 เย�วชนและชุมชน

 การเสวนาในหัวขอ้นี ้เป็นการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ และมมุมองเกีย่ว

กบัคร ูโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามใกลช้ดิกบัคร ูอันประกอบดว้ยผูป้กครอง 

เยาวชน และชุมชน เพื่อสะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของครูที่ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนต้องการ อันจะนำาไปสู่ 

การพัฒนาครูในอนาคต โดยวิทยากร ประกอบด้วย
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  นายอภศิกัดิ ์เทพผดงุพร นายกสมาคมผูป้กครองและครสูตรวีทิยา 

  นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร 

  นางสาวธนภรณ์ ลุประสงค์จิตร์ ประธานนักเรียนโรงเรียน 

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  นางสาวพริดา ธรุะเจน ครโูรงเรยีนวดัโสมนัส เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ

 น�ยณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ ์ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ปกครอง กล่าวว่า  

ไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องการครูยุคใหม่ สังคมโลกต้องการ 

ครยูคุใหมท่ี่ปรบัเปลีย่นกระบวนการในการทำาหนา้ที ่รปูแบบการศกึษาของโลก 

มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต่รูปแบบการเรียนการสอนของไทยยัง

คงใช้รูปแบบเดิม คือ ครูสอนความรู้ กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม 

เปน็การใหค้วามรูโ้ดยผา่นกจิกรรมตามกรอบแนวคดิทีค่รกูำาหนดไวใ้ห ้เปา้หมาย 

คือ การสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หากครูยังคงใช้รูปแบบและกรอบเดิมอยู่  

จะไม่สามารถสรา้งคนรุน่ใหมเ่พ่ือมาขบัเคลือ่นประเทศในอนาคตได ้นัน่หมายถงึ 

เป็นการทำาร้ายประเทศในทางอ้อม 

 ครูมีภาระท่ียิ่งใหญ่มาก และมีความมั่นคงสูง ครูส่วนใหญ่เลือกทำา

อาชีพนี้ด้วยใจรัก วิทยากรได้ทำางานด้านการศึกษามายาวนาน เป็นติวเตอร์

ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาฯ เปิดโรงเรียนกวดวิชา จัดติวในระบบออนไลน์  

จัดโครงการติวสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เมื่อพิจารณา 

ถงึเปา้หมายการศกึษาแล้ว การตวิเปน็การใหค้วามรูเ้พียงอยา่งเดยีวไมต่อบโจทย ์

การศึกษาท่ีแท้จริง จึงเลิกการจัดติวเพื่อกวดวิชา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

เป็นการสร้างเพจใน Facebook ชื่อ “พ่อม้านำ้าและแม่หมีกริซลี” เพื่อกระตุ้น

ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนความคิด สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น

ในยุคปัจจุบัน จากการได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่จัดการเรียน

การสอนในรูปแบบใหม่ มีความหลากหลายทั่วประเทศ (รายการ Hi! school) 

การเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปมักเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด  
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ได้ลงมือปฏิบัติ การสอนแบบใหม่ที่ตอบโจทย์แนวคิดของเด็กยุคใหม่  

จึงต้องให้เด็กรู้จักคิดและทำา โดยพร้อมที่จะล้มเหลวและแก้ไข เมื่อล้มเหลวเร็ว

จะแข็งแกร่งได้ไว หากล้มเหลวไม่เป็นก็จะเข้มแข็งไม่ได้ 

 ครูยุคใหม่ คือครูที่ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดแบบเดิม เมื่ออยู่หน้า

ห้องเรียน ไม่ได้มีหน้าที่สอนความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อถามให้เด็กรู้จักคิด 

และรู้จักค้นคว้าข้อมูล ครูไม่จำาเป็นต้องรู้ในทุก ๆ ด้าน เพราะเด็กยุคใหม่ 

สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ เรื่อง โทรศัพท์มือถือจะกลาย 

เป็นส่ือการเรียนการสอนที่จำาเป็นในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อโต้ตอบ 

ข้อซักถามให้ความคิดเห็นกับครูในชั้นเรียน ดังน้ัน การใช้โทรศัพท์มือถือ 

ในชัน้เรยีน หากใช้ในทางทีเ่หมาะสมกส็ามารถทำาได ้ครูยคุใหม่จงึต้องปรบัตวัมาก  

และต้องช่วยดึงเพื่อนครูให้ร่วมกันปรับเปลี่ยน เพื่อการเรียนรู้แบบ 

ที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน ข้อมูลเนื้อหามีอยู่มากมายและเข้าถึงได้สะดวก โดยข้อมูล 

ดังกล่าวมีทั้งจริงและเท็จปะปนกันอยู่ ครูยุคใหม่ไม่จำาเป็นต้องท่องเน้ือหา 

จากตำาราทุกเล่มในห้องสมุด ครูไม่จำาเป็นต้องตอบคำาถามนักเรียนได้ทุกเรื่อง  

แต่ครูยุคใหม่ต้องสามารถนำาพาให้นักเรียนค้นหาคำาตอบของข้อคำาถาม 

ได้ถูกต้องเหมาะสมในทุกเรื่อง ดังนั้น ครูไม่จำาเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่จำาเป็น 

ต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ และใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

AI กำาลังเข้ามาสอนแทนครู

 น�งส�วธนภรณ์ ลุประสงค์จิตร์ ประธานนักเรียนโรงเรียน

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าวว่า ครูยุคใหม่ในความคิด 

คือ ครูที่สอนดี สอนดีทั้งในด้านวิชาการ และการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน  

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไปสูง เด็กสามารถรับรู้ข่าวสารสะดวกและหลากหลาย 

มากขึ้น ด้วยความรวดเร็วของข่าวสารบางข่าวอาจเป็นเท็จหรือมีการบิดเบือน  

ครูจึงต้องสอนให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะในการรับข่าวสาร รู้เท่าทันส่ือ  

โลกปจัจบุนัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก ครจูงึจำาเปน็ตอ้งปรบัตวัให้ทนักบัความ
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เปล่ียนแปลง หากครูเปิดใจ เข้าใจ รับรู้ความต้องการของเด็ก เด็กจะรู้สึกว่า 

ครเูปน็พวกเดยีวกนั กลา้ทีจ่ะเขา้ไปปรกึษา ขอคำาแนะนำากบัครไูดใ้นทกุ ๆ  เรือ่ง  

ส่งผลให้เด็กกล้าคิด กล้าตั้งคำาถามมากข้ึน ครูยุคใหม่ควรมีวิธีการสอน 

ทีบ่รูณาการกบัส่ิงรอบตัวทีน่่าสนใจขณะนัน้ เชน่ การนำาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน  

กจิกรรมตา่ง ๆ  มาปรับใช้ในการเรยีนการสอนโดยไม่ยดึการสอนแตใ่นตำาราเรียน  

หรือให้การบ้านจำานวนมาก เป็นการกระตุ้นให้เกิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 

อย่างแท้จริงและไม่น่าเบื่อ ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ คือ ทุกคนร่วมกัน

ค้นหา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มิใช่ครูคือผู้สอนเพียงผู้เดียว 

ให้นักเรียนเป็นผู้รับเท่านั้น 

 น�ยอภิศักด์ิ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา  

แสดงความคิดเห็นในมุมมองของชุมชนว่า ด้วยสังคมยุคแห่งการสื่อสาร  

ครูยุคใหม่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต้องปรับตัว ต้องมีใจรักในความเป็นครู ศึกษา 

หาความรู้เพื่อรู้ให้ทันเด็ก ต้องเตรียมตัวและตื่นตัวตลอดเวลา ครูต้องสร้าง 

เดก็ยคุใหมท่ีก่า้วเขา้สูส่งัคมโดยคำานงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล เข้าใจเดก็ 

เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น หากครูยังคงใช้การสอนแบบป้อน 

ความรู้เพื่อมุ่งผลิตเด็กที่มีคุณลักษณะเหมือน ๆ กันตามกรอบที่ครูกำาหนดไว้  

จึงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องสำาหรับการเรียนในยุคปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไป  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ครูจึงต้อง 

เตรียมพร้อมทั้งความรู้ ท้ังเครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสม และมีใจที่ทันสมัย

ตลอดเวลา 

 น�งส�วพิรด� ธุระเจน อาจารย์โรงเรียนวัดโสมนัส กล่าวถึงครูยุคใหม่  

วา่จะตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการเตรยีมการสอน สรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอน 

ให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน มีความสุขในการเรียนร่วมกัน ค้นหาเรียนรู้ด้วยกัน  

ครูยุคใหม่ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา มีความรู้ลึกในเรื่องท่ีจะสอน  

มีความใส่ใจความรู้รอบด้านท่ีเกี่ยวข้อง และให้แนวทางในการหาคำาตอบได้ 

เนือ่งจากครไูมส่ามารถรูแ้ละตอบไดท้กุเรือ่ง หากไมรู่ห้รอืไมม่ัน่ใจควรเปดิโอกาส
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ให้หาคำาตอบร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงที่มาของคำาตอบท่ีถูกต้องแท้จริง เหตุใด 

จึงเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ท่องจำาจากตำารา หรือเชื่อในข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ  

ขาดเหตุและผล หน้าที่ครูไม่ได้มีเพียงการสอนหนังสือ ภาระงานของครู 

ในแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน บางสังกัด บางแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบ 

นอกเหนือจากการสอนจำานวนมาก ครูจำาเป็นต้องสละเวลาส่วนตัวมาศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอย่างสมำ่าเสมอ
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  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� 

ประธ�นเปิดก�รประชุม กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวง

ศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษายกกำาลังสอง  

ซึ่งเป็นทั้งทิศทาง แนวทาง เป้าหมาย ที่จะยกระดับ 

การศกึษาไทยไปสูค่วามเปน็เลิศ โดยประเดน็การจดัการ

เรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  

เปน็ประเดน็สำาคญั เพราะเหตวุ่า ภูมปัิญญาเป็นทัง้องค์ความรู ้ผูผ้ลติองคค์วามรู ้ 

ผู้ผลตินวตักรรม และเปน็จดุแขง็ประการหนึง่ของประเทศไทย แตด่ว้ยสถานการณ์

โลกที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการ 

กำาลังคนในตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำาให้เราสนใจ 

ว่าภูมิปัญญาของประเทศ วิสาหกิจชุมชน จะเชื่อมต่อกับวิทยาการยุคใหม่  

และโลกยุคใหม่อย่างไร รวมทั้งจะสร้างสภาวะแวดล้อมการศึกษาที่จะเป็น 

ตัวหนุนนำาในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาได้อย่างไร 

 ในปจัจบุนั สมรรถนะของผูเ้รยีนไมไ่ดห้มายถงึนกัเรยีน/นกัศกึษาเทา่นัน้ 

แต่ยังหมายรวมถึงประชากรทุกคนในประเทศ จะเห็นได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมา  

สิ่งต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี มุมมอง 

ตา่ง ๆ  สง่ผลใหส้มรรถนะการทำางานเปลีย่นแปลงไป สมรรถนะและความสามารถ

ของบุคคลจึงเป็นเร่ืองสำาคัญในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอน 

จึงต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการดำารงชีวิตและการปฏิบัติงาน  

และความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็วนี้เอง ทำาให้บางอาชีพหายไป รวมทั้งวิธีการทำางานเปลี่ยนไป  

ก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 6

ยกกำ�ลังสองก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ด้วยภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวิส�หกิจชุมชน



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง 101

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่นำาไปสู่การพัฒนาการศึกษา ในประเด็น

ปฏิรูปที่ 5: การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม 

ทางสังคม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการดำารงชีวิต ประกอบกับในศตวรรษที่ 21  

มเีปา้หมายใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะหลกัทีจ่ำาเปน็สำาหรับการทำางาน การแก้ปัญหา 

และการดำารงชีวิต 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกลไกสำาคัญในการยกระดับ 

การพัฒนาประเทศในทุกมิติ นโยบาย “ยกกำาลังสองการศึกษาไทย สู่ความ 

เป็นเลิศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นว่า องค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมถงึความตอ้งการของตลาดงานก็เปลีย่นแปลงไป

แต่ระบบการศึกษาไทยยังปรับตัวได้ไม่เร็วพอ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการ

จงึประกาศนำาพาการศกึษาไทยสูย่คุใหม ่เตรยีมพรอ้มสรา้งทนุมนษุย ์(Human 

Capital) ให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

และสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบการศกึษา จากเดมิทีท่ำาใหเ้ดก็ไทย

มคีวามรู้และความคดิแบบ fixed mindset เปน็การศึกษาทีจ่ะชว่ยให้เกดิระบบ

ความคิดแบบ growth mindset โดยก้าวข้ามระบบการศึกษา ไปสู่การสร้าง

ระบบนิเวศของการศึกษาหรือ Education Ecosystem ซึ่งคุณภาพสำาคัญกว่า 

ปริมาณ เพ่ิมศักยภาพนักเรียนรายบุคคล พัฒนาครูให้ทันโลก ปั้นผู้บริหารสู่ 

CEO โรงเรยีน เพือ่ความเปน็เลศิ เพือ่สรา้งระบบนเิวศทางการศกึษาใหส้มบูรณ์

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ

กำาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของชาติ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ

การยกระดับการศึกษาไทยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ  

และกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ

ชุมชน เป็นการนำาภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 

แบบดั้งเดิม เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย มีความหมายและคุณค่าต่อการดำารง 

อยู่ร่วมกันที่จะช่วยให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสร้าง 
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ความสมดุล ทำาให้ผู้คนดำารงตนและปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความเปล่ียนแปลง 

และผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก การนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วิสาหกิจชุมชนมาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจะเป็นประโยชน ์

ต่อการพัฒนาชุมชนและการศึกษา และสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคม 

และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมทันต่อ 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว

การบรรยาย เรื่อง ก�รสร้�งระบบนิเวศท�งก�ร
ศึกษ� (Education Ecosystem) เพื่อยกระดับ
คุณภ�พก�รศึกษ�
โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วร�กรณ์ ส�มโกเศศ 
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 คำาว่า Education รากศัพท์ มาจากภาษาละติน “Educere = To 

draw out” “Teach” มาจากภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า “show, present, 

point out, demonstrate” ในภาษาญี่ปุ่น school = gakuen (garden of 

learning) ในภาษาเยอรมัน kindergarten = garden for the children  

ในภาษากรีกโบราณ school = leisure (การหาความสุขจากเวลาที่ว่าง) 

 การศึกษาจึงเป็นการดึงสิ่งท่ีอยู่ในตัวคนออกมา ดึงศักยภาพออกมา 

ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่น การศึกษาเป็นการดึงศักยภาพออกมา  

เป็นเรื่องความสนุก มีความสุข สร้างความพร้อม สร้างให้คนมีคุณภาพมากขึ้น 

ให้ความสุขกับคน คนเป็นครูทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะมีผลกระทบที่สูงมาก 
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  คำาว่า Education Ecosystem คือ ระบบนิเวศทางการศึกษา  

คำาว่า Ecosystem หมายความถึง ระบบชีววิทยาที่มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน

จนอยู่ร่วมกันได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน เช่น ป่า  

ก็มี Ecosystem ใบไม้ร่วงทับถมเป็นปุ๋ย สัตว์มากิน เมื่อสัตว์ตายก็เป็นปุ๋ย 

ให้ต้นไม้ เป็นวงจรวนเวียนไป Ecosystem จึงเป็นระบบที่มีปฏิกิริยาซึ่งกัน 

และกันต่อปัจจัยทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้น

 ในเรื่องการศึกษา คนเข้าใจคำาว่า Learning Environment คือ ระบบ 

ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา บางครั้ง คนก็เอาคำาว่า Education Ecosystem  

ไปปนกับ Learning Environment ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะคำาว่า  

Ecosystem เป็นคำาใหม่ คนได้นำาระบบชีววิทยามาใช้ เมื่อประมาณ 

40 ปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น คำาแรกที่รู้จักกันในวงการศึกษา คือคำาว่า 

Learning Environment ซึ่งคือ ห้องเรียนนั่นเอง สมัยก่อน ห้องเรียนเป็น

สิ่งท่ีสำาคัญในการเรียนรู้ เพราะสมัยโบราณความรู้มาจากครู และระบบ 

ที่เราเรียนในปัจจุบันนี้ ห้องเรียนที่จัดเป็นระดับชั้นจัดตามอายุ จัดตารางสอน

ที่เรียนเหมือนกัน เริ่มจากเยอรมันตั้งแต่ 300 ปีมาแล้ว และแพร่หลายมากขึ้น 

ในอเมริกา เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว และกลายเป็นระบบที่สืบทอด 

มาทุกวันนี้ เป็นการสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพมานาน แต่ปัจจุบันน้ีการศึกษา 

ระบบดังกล่าวกำาลังจะมีปัญหา เด็กเริ่มออกมาระบายถึงสิ่งท่ีอัดอ้ันตันใจ  

เพราะต้องมาเรียนเหมือนกันในขณะท่ีคนมีสติปัญญาไม่เท่ากัน การรับรู้ 

ไม่เท่ากัน แต่ต้องมาอยู่ในห้องเดียวกัน เวลาเดียวกัน เรียนสิ่งเดียวกัน 

ตามตารางที่กำาหนดไว้ เมื่อ 300 ปีที่แล้ว เด็กเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะสังคม 

ภายนอกเปลี่ยน แต่สิ่งเดียวท่ีคงเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา 300 ปี คือ  

ห้องเรียน โรงเรียนก็ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการสอน สมัยก่อนโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

สอนการเพาะเห็ด 30 กว่าปีผ่านมารุ่นลูกรุ่นหลานไปเรียนก็ยังเพาะเห็ด  

ปจัจุบนัก็ยงัสอนการเพาะเหด็ ซึง่การสอนเพาะเหด็เชน่เดิมน้ันกระทำาได้แต่ต้อง 

มีแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิม
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 ส่วนคำาว่า Education Ecosystem หมายความถึง ระบบนิเวศ 

ทางการศึกษา ส่วนประกอบของ Ecosystem นั้น ดั้งเดิมคือ โรงเรียน  

เทคโนโลยี (อาทิ Facebook, Line) และชุมชน บทบาทของชุมชน 

มิได้เป็นแค่่เพียงทำาให้เกิดการศึกษา แต่ยังเป็นตัวอย่างให้เด็กด้วย  

ถ้าชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่ปลอดอบายมุข เด็กที่เติบโตขึ้นมาเชื่อว่าต้องแตกต่าง 

จากเด็กที่เติบโตในชุมชนท่ีมีอบายมุขแน่นอน นิเวศของชุมชนแตกต่าง 

ครอบครัวก็แตกต่าง จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการการศึกษามาเกือบ 50 ปี 

เห็นชัดเจนวา่ครอบครวัและสิง่แวดลอ้มมอีทิธิพลตอ่เดก็อยา่งมาก อาท ิโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่ตั้งใจผลิตเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศ 

ของประเทศไทย เด็กที่เรียนมักเป็นลูกหลานของคนที่มีอาชีพแพทย์ วิศวะ  

และเด็กเหล่านั้น จบออกไปก็ไปเป็นแพทย์ วิศวะ ไม่ได้ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์

ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ถ้าครอบครัวเอาใจใส่และมีฐานะ ลูกก็มี

โอกาสเรียนไปในทิศทางท่ีเป็นแบบพ่อแม่ เด็กเลียนแบบพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว  

เดก็ทีพ่อ่แมใ่ชค้วามรุนแรงในครอบครัว เด็กกจ็ะสบืทอดความรนุแรง สงัคมไทย 

เป็นสังคมท่ีขาดวินัย มีแนวคิดต่าง ๆ ดีมาก แต่เมื่อนำาไปทำานโยบายกลับ 

ไม่สามารถประสบความสำาเร็จเพราะว่าขาดปัจจัยสำาคัญ นั่นคือวินัย ฉะนั้น  

เมื่อมีระบบนิเวศแล้ว ต้องมีเงื่อนไขของการยกระดับคุณภาพด้วย

 ปัจจัยการยกระดับคุณภาพการศึกษา มี 3 ส่วน คือ 

 1. ระบบนิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) คือ  

ระบบของปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างมาก ประกอบด้วย  

  โรงเรียน ครู ครูใหญ่ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ครูใหญ่หรือ 

ผู้อำานวยการ ปัจจุบันมักไม่ได้ทำาหน้าที่สอน แต่ทำาหน้าที่บริหาร 

โรงเรยีน เด็กใชเ้วลาอยูใ่นโรงเรียนเพยีงร้อยละ 25 สว่นเวลาทีเ่หลอื 

อยู่ในสังคม ดังนั้น เวลาที่อยู่ในโรงเรียนนั้นมีน้อยแต่มีอิทธิพล 

ทางความคิดสูง และในโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะแค่ครู เพื่อนก็เป็น 

สิง่แวดล้อมเช่นกัน โรงเรยีนท่ีเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิเหน็  
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เช่น โรงเรียนสาธิต เด็กเหล่าน้ีจะกล้าพูด กล้าแสดงออก เด็ก 

ส่วนใหญ่จึงมีศักยภาพมากกว่าเด็กทั่วไป

  ห้องเรียน หมายรวมถึง คุณภาพของครูท่ีสอน ระบบการศึกษา 

ในปัจจุบนัต้องเปลี่ยนจาก Content Based เป็น Competency 

Based การเรียนแบบ Content Based คือ การทำาหลักสูตร 

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้แต่ไม่ได้บอกว่าใช้ความรู้น้ันทำาอะไร  

ตัวอย่างเช่น การเรียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่องไวยากรณ์ แต่ไม่ได ้

สอนการพูด เพราะไม่ได้เน้น Competency หากหลักสูตร 

เปล่ียนจาก Content Based เป็น Competency Based  

เหมือนหลายประเทศในโลก จะทำาให้คนที่จบการศึกษาออกมา

พร้อมที่จะทำางานได้เลย จากการสำารวจของ TDRI พบว่า คนไทย

ในชนบทจำานวนไมน่อ้ยทีส่่งลกูเรียนไมจ่บภาคบงัคบั เพราะพอ่แม ่

รู้สึกว่าเรียนออกมาแล้วทำางานไม่ได้ จึงไม่เห็นความจำาเป็น 

ในการเรียน และให้ออกมาช่วยทำางานก่อน จึงค่อยไปเรียนต่อ

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ในตลาดแรงงานของไทยที่ทำางาน

ในโรงงานจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ

ร้อยละ 70 ในบางประเทศ อาทิ เวียดนาม ให้ความสำาคัญมาก

ในเรื่องของวินัย ดูได้จากผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกนิรภัย 

ทุกคน แสดงให้เห็นถึงการเคารพกฎหมายอย่างเข้มงวด

  เทคโนโลยี ห้องสมุด ระบบการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยแพลตฟอร์ม 

ต่าง ๆ  เช่น Wikipedia, Google, Yahoo แหล่งเรียนรู้  

(พิพิธภัณฑ์ สถานที่ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์) ชุมชน  

(วัฒนธรรมประเพณี ปราชญ์ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น) การใช้

ภูมิปัญญามาทำาให้เกิดการต่อยอดได้ 
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 2. เงื่อนไขของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

  ครูมีคุณภาพ หมายถึง มีจิตวิทยาของความเป็นครู มีความรู้ดี  

มีเทคนิคในการสร้างการเรียนรู้ และได้รับความไว้วางใจ 

จากเด็ก มีความรักความเข้าใจ มีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบ 

เห็นคุณค่าของเด็กทุกคนและพัฒนาให้มีมูลค่ามากกว่าเดิม 

  ทุกคนต้องมี Mindset ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและเราต้อง 

ปรับเปลี่ยนอย่างไร และต้องมี Supple mind คือการโอนอ่อน 

พรอ้มปรบัตามสิง่เกิดขึน้ และมี Agility คือ คลอ่งแคลว่มคีวามงา่ย 

ต่อการปรับเปลี่ยน มีจิตใจที่ปรับตามสภาพที่เปลี่ยนแปลง  

ครตูอ้งมทีกัษะและความรู้ มคีวามสามารถในการสอนแบบ Hybrid 

 คอืทัง้ Online และ Offline นอกจากนี ้Education Technology 

ก็เป็นเรื่องสำาคัญ ต้องมีความรู้ในการใช้ E-Learning  มิใช่เพียง

การถ่ายทอดบทเรียนมาในห้องเรียน แต่ต้องสามารถเรียนรู้ 

ด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ด้วย 

  โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีอุปกรณ์การเรียนรู้สมัยใหม่

  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นอย่างสูง

  การสนับสนุนจากผู้ปกครอง เร่ืองอุปกรณ์การเรียนรู้และความ

สามารถในการแนะนำาการเรียนรู้แบบ Distance Learning 

(ออนไลน์ ทีวี วิทยุ) แก่ผู้เรียนรู้
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 สรปุ ระบบนเิวศทางการศกึษา ม ีInteraction ระหวา่งปจัจยัหลายอยา่ง  

และมีปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนมีส่วนสำาคัญในการสร้าง 

แหล่งเรยีนรู ้ประวตัศิาสตรข์องชมุชน ปราชญช์าวบา้น ภมูปิญัญา และสามารถ 

ที่จะสร้างให้คนในชุมชนเข้าถึงได้ ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างครู 

และโรงเรียนให้ได้อย่างดี สามารถสร้างให้เกิดสิ่งเรียนรู้ที่ดีต่อพ่อแม่ได้  

และสดุทา้ยคำาถามในการปรบัระบบการศกึษาใหเ้ทา่ทนักบัความเปลีย่นแปลง

ในปัจจุบัน 3 ประเด็น

1) ภายใต้ New Normal ของการเรียนรู้แบบทางไกล ความเหลื่อมลำ้า 

ของการได้รับคุณภาพการศึกษาท่ีดีจะมีมากยิ่งขึ้น การใช้ออนไลน์ 

มากเท่าใดยิ่งต้องใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือมากยิ่งขึ้นไปด้วย ภาครัฐ 

และสังคมจะมีแนวทางแก้ไขแนวโน้มนี้อย่างไร ?

2) ระบบนิเวศทางการศึกษาจะอิงเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและมี

ราคาแพงมากขึ้นทุกขณะ สังคมไทยจะรักษาคุณภาพการศึกษา 

ไว้ในระดับที่ต้องการได้อย่างไร ?

3) ระบบนิเวศทางการศึกษาท่ีดีไม่จำาเป็นว่าจะนำาไปสู่การมีคุณภาพ

การศกึษาทีด่ ีเพราะจำาตอ้งมเีงือ่นไขของการยกระดบัคณุภาพเปน็หวัใจ

สำาคัญ และยังมีเงื่อนไขใดอีกบ้างที่ควรพิจารณาต่อไป ?
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 การเสวนาในหัวข้อนี้ เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การจัดการศึกษาโดยภาคส่วนอื่นที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ และเป้าหมายสำาคัญ

ในการจัดการศึกษา คือ การมีงานทำา ในมุมมองของภาคเอกชนเพื่อทำาให้ 

เห็นว่าแนวคิดและเป้าหมายการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่าง 

หลากหลาย ขึน้อยูก่บับริบทและความต้องการของพืน้ที ่โดยวทิยากร ประกอบดว้ย

  นางเตือนใจ ดีเทศน์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชน 

  ในเขตภูเขา

  นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ ประธานสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร์

 น�งเตือนใจ ดีเทศน์ แสดงความคิดเห็นว่า  

จากประสบการณ์ในการทำากิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2514 เริ่มทำางานออกค่ายพัฒนากับชุมชน 

ชาวเขาหลายเชือ้ชาติและหลายแห่ง พบวา่ สงัคมไทย

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และชุมชนสามารถบริหาร

จัดการตนเองเพื่อชุมชนได้ อาทิ ป่าชุ่มนำ้าบุญเรือง  

ซึ่งมีประวัติยาวนานและมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 

และระบบนิเวศ เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นป่าชุ่มนำ้าทางภาคเหนือ  

ถือว่าเป็นความสำาเร็จของประชาชนที่อยู่กับธรรมชาติ พบว่าที่นี่เป็น

ส่ิงที่ธรรมชาติมอบให้มากกว่า 100 ปี โดยประชาชนช่วยกันดูแล  

เป็นต้นแบบในการขยายไปพื้นที่อ่ืน และควรจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

โดยมีเยาวชนในพื้นที่เป็นคนถ่ายทอด 

การเสวนา เรือ่ง ก�รจัดก�รศกึษ�โดยชมุชน เพือ่ชมุชน สู่ก�รมีง�นทำ� 
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  เมื่อปี 2557 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

ซึ่งป่าบุญเรืองกลายเป็นพื้นที่หนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาล แต่ชาวชุมชน 

บุญเรืองได้ยืนหยัดที่จะอนุรักษ์ รักษาป่าชุ่มนำ้าให้พ้นจากภัยคุกคาม ปกป้อง

พื้นที่ป่าชุ่มนำ้าที่สำาคัญและเป็นผืนใหญ่ที่สุดของลุ่มนำ้าอิงไว้ได้โดยรัฐบาล 

ยอมถอย ทำาใหผ้นืปา่ชุม่นำา้บา้นบญุเรอืงยงัคงทำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ทัง้พชื สตัวน์านาชนดิ เปน็แหลง่กกัเกบ็นำา้ตามธรรมชาต ิเปน็แหลง่

แก้มลิงป้องกันภัยพิบัตินำ้าท่วม แหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งพลังงาน และยังมี

บทบาทในการเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

 พื้นที่ป่าชุมชนบุญเรืองมีศักยภาพ 2 ประการ คือ 1) ด้านระบบนิเวศ 

ซึ่งมีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพ และ  

2) การต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ป่าดำารงคงอยู่มาอย่างยาวนานกว่า  

300 ปี ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจระดับโลก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกัน 

ป่าผืนอื่น ๆ อีก 24 แห่ง อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่าแห่งนี้ถูกทำาลาย 

ในอนาคต ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ การที่ป่าเป็น 1 ใน 10 ที่ได้รับเลือก 

ให้ไดร้างวัลไมไ่ช่เรือ่งงา่ย ชาวบา้นสามารถนำารางวลัท่ีไดไ้ปอ้างอิงในการดำาเนนิ

โครงการต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบต่อพื้นที่ป่าได้ 

  จากความสำาเร็จบนความพยายามของชุมชน ภาคีเครือข่ายสนับสนุน

จึงนำาเสนอชุมชนเพื่อขอรับการพิจารณารางวัลอิเควเตอร์ประจำาปี 2563  

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งจะมอบให้แก่ชุมชน 

ท้องถิ่นและโครงการของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่มุ่งขับเคลื่อนหาทางออก 

และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของธรรมชาติ โดยได้

เสนอชุมชนเข้ารับการพิจารณา ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อถึงเกือบ  

600 แห่งจาก 120 ประเทศทั่วโลก โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางเทคนิค 

ได้ตัดสินใจเลือกกลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านบุญเรืองให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชน/องค์กร 

ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 
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 ด้วยความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สำานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยา  

ซึง่ควรเริม่สอนตัง้แตช้ั่นประถมศึกษาเพ่ือให้รู้วา่พ้ืนทีใ่ดมีศกัยภาพตามธรรมชาติ  

มีระบบนิเวศอย่างไร และควรนำาหลักสูตรศีลธรรม กลับมาบรรจุไว้ โดยใช้หลัก 

ศาสนธรรมทกุศาสนาทีเ่ปน็สากล เพือ่ชว่ยกล่อมเกลาจติใจเยาวชน ใหเ้ปน็ ผูรู้ ้ตืน่  

เบิกบาน ไม่เน้นวัตถุนิยม ซึ่งภูมิปัญญาแต่ละพื้นท่ีมีระบบนิเวศ มีวัฒนธรรม  

ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ทุกคนรู้จักรากเหง้าของตนเอง ควรให้

นกัเรยีนนกัศกึษาไดศ้กึษาดงูาน เยีย่มชมการจดัการของชมุชน เพือ่เขา้ใจวถิชีวีติ 

อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย และเหมาะสมกับยุคโควิดมากที่สุด เพื่อนำามา 

สร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ประเทศไทยมวีฒันธรรมทีห่ลากหลาย มภีมิูปญัญาทอ้งถิน่มากมายหลายแขนง  

ทั้งเกษตรกรรม ศิลปกรรม ประมง ฯลฯ ซึ่งมีประโยชน์กับการเรียนรู้  

กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำาหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  

สู่การมีงานทำา

 น�ยพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล กล่าวว่า  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อตั้ง  
โดย บรษัิท ซพีอีอล จำากดั (มหาชน) มีวัตถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาคนตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งรายได ้ทีผ่า่นมา 
พบว่า นักศึกษาที่จบออกมา ทำางานไม่เป็น  

เป็นปัญหากับผู้ใช้แรงงานอย่างมาก และเมื่อเข้ามาทำางานต้องสอนงาน 
ก่อนจึงจะทำางานเป็น เด็กในปัจจุบันมีความอดทนอดกลั้นค่อนข้างตำ่า  
พบปัญหาเพียงเล็กน้อยก็ลาออก การฝึกพนักงานให้ทำางานเป็นต้องจ่ายเงิน
เดอืน ซึง่เปน็ตน้ทนุในการพฒันาคน ดงันัน้สถาบนัจึงมปีรชัญาในการพฒันาคน  

ให้เก่งขึ้น  เป้าหมายของสถาบันคือ “พัฒนาคน” 
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 การพัฒนาคนนั้น จะต้องรู้ว่าพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร โดยทั่วไป  

คือ เรียนหนังสือเพื่อให้จบและรับปริญญา แต่ขาดความตระหนักว่า  

เรยีนจบแลว้สามารถใช้ความรูใ้นการทำางานไดห้รอืไม ่สถาบนัจงึไดห้ารอืรว่มกบัเครอืขา่ย 

ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน 

พบว่าองค์กรหลายแห่งขาดคน บัณฑิตตกงานเพราะทักษะไม่ตรงกับ 

ความต้องการ ทางสถาบันจึงจำาเป็นต้องสำารวจความต้องการตลาดแรงงาน 

ว่าต้องการบัณฑิตมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอย่างไร ดังนั้น หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรต้องสอบถามความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต การจัดหลักสูตร 

ของสถาบันเป็นการจัดหลักสูตรที่ให้บัณฑิตมีคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมที่ 

จะทำางานได้ทันที อาทิ หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทรัพยากรและ 

อาคาร นักศึกษาจะต้องทำางานเกี่ยวกับการบริหารหมู่บ้าน คอนโด ฯลฯ  

ซึ่งพนักงานของนิติบุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อาศัย ต้องดูแล

ระบบสาธารณูปโภค ต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความสามารถ 

ในการสื่อสาร เป็นต้น 

 ในปัจจุบัน การมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้สอนต้องปรับ 

กระบวนการสอน ความรู้ในปัจจุบันเด็กเรียนรู้ได้เองจากอินเทอร์เน็ต  

การสอนต้องไม่ใช่เพ่ือการจดจำา แต่ต้องให้ได้สัมผัสสถานการณ์จริง 

และมีประสบการณ์ โดยทำาไปเรียนไป ส่ิงที่ห้องเรียนไม่มี คือ ประสบการณ ์

และทักษะ 

 หลักสูตรของสถาบันได้นำาห้องเรียนกับการทำางานมารวมกัน  

ฝึกฝนเด็กให้มีทักษะ เป็นที่มาของ work based learning เรียนรู้ 

จากการปฏิบัติงานจริง ดังน้ัน ทุกหลักสูตรต้องปฏิบัติงานจริงในเวลา 4 ปี  

ระดบัปริญญาตร ีใชเ้วลารอ้ยละ 40-50 ในการปฏบิตังิานจรงิ คิดเปน็รอ้ยละ 20-25  

ของหน่วยกิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ไปฝึกงานจะถูกจองตัว 
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จากผู้ประกอบการ นักศึกษาที่จบจากสถาบันจะได้รับการขัดเกลาพฤติกรรม 

เพราะได้ฝึกการสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะได้รับ 

การฝึกปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแต่ระดับธุรการจนถึงระดับผู้จัดการ ในช่วง 

การเรียนระยะแรกจะมีนักศึกษาส่วนหน่ึงอยากลาออกเพราะเหนื่อย  

สถาบันจึงได้เชิญผู้ปกครองมาสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเป็นวิถีทางสร้างคน  

การประเมินดูจากงานที่ทำา การแสดงความคิดเห็น การนำาเสนอ ความอดทน 

การมีวินัย การทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งจำาเป็นต้องฝึกจากการทำางานจริง 

 สิ่งท่ีสถาบันจะพัฒนาเด็ก มี 3 ทักษะ คือ professional skill, 

social skill, และ life skill ทำางานเป็น รู้เรื่องงานที่ทำา คบหาคนเป็น ทำางาน 

เป็นทีมได้ ดูแลสุขภาพ รู้โภชนาการ การใช้เงินให้เป็น เมื่อฝึกงานแล้วให้เด็ก

กลับมาเล่าประสบการณ์และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำางานให้เพื่อน ๆ ฟัง  

การจดัการศกึษาตอ้งมเีปา้หมายว่าจบแลว้ทำางานไดแ้ละท่ีสำาคญัตอ้งมนีวตักรรม

 น�งส�วป�ริส� สัทธินทรีย์ กล่าวถึงมุมมอง 

เด็กรุ่นใหม่ว่า อุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาไทย 

ม ี2 ประเดน็ คอื Creative Thinking และ Inspiration  

เพราะเด็กขาดการคิดนอกกรอบ และขาดแรง 
บันดาลใจในการทำาสิ่งต่าง ๆ เด็กถูกสอนในรูปแบบ 
ที่ถูกตีกรอบและไม่ได้รับการสอนให้คิดสร้างสรรค์  
จึงวิจารณ์มากกว่าการวิพากษ์เพื่อหาแนวทางแก้
ปัญหา ในความเป็นจริงเด็กไม่ได้ทอดทิ้งชุมชน  

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชมรมศิลปวัฒนธรรมของภาคต่าง ๆ แสดง 
ให้เห็นว่าเด็กในปัจจุบันยังรู้สึกว่าผูกพันและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
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 ในประเทศญ่ีปุ่น ประชาชนและเด็กมี Creative Thinking สูงมาก  
เช่น ขนมชื่อดังของญี่ปุ่น คือ โมจิ ได้มีการปรับรูปแบบการทำาท่ีหลายหลาก  
มีการนำามาทำาเป็นไอศครีมโมจิ ทำามาสคอตต่าง ๆ มีความพยายาม 
คิดสร้างสรรค์ไม่หยุด ทำาให้ประเทศญ่ีปุ่นไปได้ไกลมากจากการคิด 
นอกกรอบและสร้างสรรค์ เด็กไทยรุ่นใหม่ซ่ึงได้รับความรู้ใหม่ ๆ ก้าวทันโลก
ควรกลับมาพัฒนาสินค้า OTOP ของไทย และสานต่อสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
 อีกประเด็นหนึ่งคือ Social Enterprise ควบคู่กับ Social 
Innovation นอกจากสร้างนวัตกรรมแล้วจะสร้างให้เป็นวิสาหกิจและ
สร้างรายได้อย่างไร เด็กยังคิดว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก เพราะเป็นเรื่อง 
ท่ีใหม่มากในสังคมไทยและเด็กยังไม่ได้รับการสอน หลายคนยังคิดว่า  
การทำา Social Enterprise หรือการทำาธุรกิจทางสังคมจะสร้างผลกำาไร 
อย่างไร เพราะทุกคนมองแค่ทำางานหาเช้ากินคำ่าแต่ยังขาดความตระหนัก
ว่าจะทำาอะไรให้สังคมบ้าง ยกตัวอย่างการทำา Social Enterprise เช่น 
แบรนด์วนิตา เป็นแบรนด์ทางภาคใต้ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของหญิง 
คนหนึ่งในชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ทำาให้เกิด 
ความคิดท่ีจะทำาอะไรให้กับชุมชน จึงผลิตสินค้าที่เป็นการรวมกลุ่ม 
แม่บ้านทางภาคใต้ที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวให้มีอาชีพและมีรายได้  

ขยายผลไปหลาย ๆ กลุ่มแม่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

 ประเทศไทยมีของดีมากมายที่ถูกนำาไปใช้แล้วอย่างไม่รู้ตัว คือ  

Glocalization หรือ การคืนถ่ินโลกาภิวัตน์ เช่น ญี่ปุ่นทำาบะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูป

รสต้มยำากุ้ง ซึ่งปรับปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อมและมีกุ้งเป็นตัว ทำาให้ได้รับ

ความนยิมทัง้ในและนอกประเทศ เปน็จดุเดน่ทีถ่กูหยบินำาไปใชโ้ดยคนตา่งชาติ  

ส่ิงสำาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นชาตินิยม คือ ต้องสนับสนุนคนใน

ประเทศ เมื่อผลิตสินค้าแบรนด์ไทยออกมาคนไทยควรช่วยกันสนับสนุนถึง
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แม้ว่าคุณภาพยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคน 

ในชาติกันเองสินค้านั้นจะคงอยู่ไม่ได้ ซึ่งต่างจากชาติอื่นท่ีผลิตสินค้าออกมา 

ช่วงแรกคุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่คนในชาติสนับสนุนจนมีกำาไรและ 

ทำาให้เกิดการพัฒนา ถ้าการศึกษาสามารถสร้าง Creative Thinking และ  

Inspiration ให้เด็กกล้าคิดกล้าทำา โดยอาจารย์ต้องส่งเสริมให้เด็กคิดเองได้  

โดยวพิากยป์ญัหาและเกดิแรงบนัดาลใจ ผลกัดนัหาแนวทางแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง  

เด็กยุคนี้เข้าใจโลกและมีศักยภาพ หากได้รับการสอนและส่งเสริมให้เกิด  

Creative Thinking จะทำาให้สังคมไทยอยู่รอด
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4
บทที่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

ที่ได้จ�กก�รประชุม

 ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นและข้อคิดเห็นท่ีได้จาก 

การประชุม เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายทางการศึกษา 

ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยการประชุม 

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้

หัวข้อ การศึกษายกกำาลังสอง เป็นการนำานโยบาย “การศึกษายกกำาลังสอง”  

มาศกึษา วเิคราะห ์แยกแยะ และสงัเคราะห ์เพือ่คน้หาแนวทางในการขบัเคลือ่น  

และปจัจัยที่จะผลักดันให้นโยบายประสบความสำาเร็จ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมให ้

ความคิดเห็นผ่านการประชุม OEC Forum

 นโยบายการศึกษายกกำาลังสอง ถือเป็นนโยบายที่ให้ความสำาคัญ

กับคุณภาพทางการศึกษาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ของประเทศเป็นประเด็นหลัก แต่ก็ยังให้ความสำาคัญของความเท่าเทียม

ทางการศึกษาที่จะไม่ท้ิงเด็กคนใดไว้ข้างหลัง ให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา 

ได้อย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห ์

ประเด็นทางการศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษายกกำาลังสองแล้ว จะพบว่า  

มีประเด็นทางการศึกษาบางประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และสอดคล้อง

กับแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล และตอบสนองกับ 

ความแตกต่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความแตกต่างหลากหลาย

ของผู้เรียน จำานวน 5 ประเด็น ดังนี้
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 1) ก�รพัฒน�ผู้เรียน โดยเน้นให้มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย  

ให้สามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

 2) ระบบก�รศึกษ�ที่ “เข้าใจ Supply ตอบโจทย์ Demand”  

ของประเทศ สู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

 3) คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งก�รศกึษ�รปูแบบตา่ง ๆ  และการใชเ้ทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า

 4) ก�รปรับตัวของครู ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  

และเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

 5) ก�รจดัก�รศึกษ�ท่ีเช่ือมโยงกบัชุมชนและสามารถสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน

 อย่างไรก็ตาม บริบทสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อน  

หรือความสำาเร็จของนโยบายต่าง ๆ ในปัจจุบัน คือ ผลกระทบจากความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้  

หากผู้จัดการศึกษาไม่สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของวิทยาการ

และเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว ย่อมไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำาหรับ 

การดำารงชวีติในสงัคมปัจจบัุนได้เชน่เดียวกนั การจดัประชมุสภาการศกึษาเสวนา 

(OEC Forum) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเริ่มต้นด้วยการปูพ้ืนความรู้ 

ในเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน จึงเกิด 

เป็นการประชุม จำานวน 6 หัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว

 หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้

รวบรวมผลการอภิปราย ข้อเสนอ แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำาหรับการพัฒนา 

การศึกษาในแต่ละการประชุม โดยมีสรุป ดังนี้
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สรุปผลจ�กก�รอภิปร�ยทั่วไป และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจ�กก�ร

ประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 1 AI นวัตกรรมพลิก

โลกก�รศึกษ�

 ไม่มีการอภิปรายระหว่างการประชุม

สรปุผลจ�กก�รอภปิร�ยทัว่ไป และขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชุม

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งท่ี 2 ยกกำ�ลังสองศักยภ�พ 

ผู้เรียน ผ่�นก�รประเมินที่หล�กหล�ย

 1. หากทำาสิ่งใดด้วยใจรัก ตามความถนัด และความสนใจของ

ตนเองแล้ว ความถูกต้องย่อมเกิดขึ้นเอง เพราะเมื่อมีใจรักในสิ่งนั้นจริง ๆ แล้ว  

ย่อมทุ่มเททุกสิ่งอย่าง แต่หากไม่ได้ค้นพบตนเองอย่างแท้จริง ทำาตามเพื่อนไป  

เช่น ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร หรือสนใจทางด้านไหน จึงเรียน 

ตามเพื่อนให้จบ ๆ ไป เป็นการทำาโดยขาดความรักและความถนัดที่แท้จริง  

เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพราะนั่นคือความสูญเปล่าทางการศึกษา

 2. ปัจจุบันการศึกษาของไทยมีต้นทางที่เหมือนกันและมีปลายทาง

เท่ากัน ทุกคนเริ่มต้นที่จุดเดียวกันและจบที่เส้นชัยเดียวกัน โดยใช้เวลาเท่ากัน 

เป็นสิ่งที่อันตรายมาก เช่น เด็กคนหนึ่งถนัดคณิตศาสตร์มาก ๆ เขาอาจเรียน

วิชาคณิตศาสตร์สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบได้ในขณะที่เขาเรียนอยู่ 

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 เทา่นัน้ และในขณะเดยีวกนัเดก็ทีไ่มถ่นัดในวชิาคณิตศาสตร์

เลย เขาอาจใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ากว่าเด็ก

คนอืน่ ๆ  ซึง่อาจสำาเร็จวชิาคณติศาสตร์สำาหรับประถมศกึษาปทีี ่6 เมือ่เขาอายไุด ้

15 ปี ก็เป็นได้ การศึกษาจึงจะต้องปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคลด้วย
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 3. พ่อแม่ควรทำาหน้าที่เป็นครูคนแรกของลูกอย่างแท้จริง ควรม ี

การจัดการศึกษาให้กับพ่อแม่ด้วย เพื่อปรับทัศนคติของพ่อแม่ในการเป็น 

ผู้ร่วมสร้างการศึกษาไปพร้อมกับคุณครู เพราะช่วงวัยทองของชีวิตนั้นอยู่

ระหวา่งแรกเกดิถึง 7 ป ีและเมือ่เด็กคน้พบตนเอง มคีวามฝนั และวางเปา้หมาย 

ในอาชีพที่ตนเองรัก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรทำาหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้เขาได้ทำาในสิ่งที่ตนรัก ถนัด และสนใจ หากสิ่งนั้น

เป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี

 4.  แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำา (Career Based 

Education) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัง COVID-19 ดังนี้

1) วิเคราะห์แนวคิดพหุปัญญา เพื่อออกแบบหลักสูตร 

ทีเ่หมาะสม โดยกำาหนดเปา้หมายการเรยีนรูเ้พือ่การมงีาน 

ทำาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

2)  หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำา มีการกำาหนดมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดในแต่ละระดับท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการมีงาน

ทำาในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และผู้ปกครอง

3)  การประเมนิคุณลกัษณะการมงีานทำา มรีะบบการประเมนิ

วดัแววทกัษะอาชีพ การประเมนิเพือ่รบัรองทกัษะอาชพี

สำาหรับกลุ่มผู้เรียนที่ประกอบอาชีพระหว่างเรียน

 ทั้งนี้ กลุ่มผู้เรียนอาจไม่เฉพาะผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น  

แตผู่ท้ีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาสามารถลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน ์เพือ่เรยีนรู ้ 

พัฒนา และประเมินเพื่อรับรองทักษะอาชีพ หรือรับรองคุณวุฒิได้
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 5. การจัดการศกึษาในรปูแบบพหุปัญญาท่ีมกีารพดูถงึมาเป็นเวลานาน

ไมป่ระสบความสำาเร็จ อาจมีสาเหตุมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เน้น 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทางด้านวิชาการมากกว่าการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ หรือการฝึกฝนปฏิบัติในด้านการดำารงชีวิต การแก้ไขปัญหา การปรับตัว

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณป์จัจบุนั ตลอดถงึการพัฒนานกัเรียนใหต้รงกบัความ

สามารถและความถนดั นอกจากนีย้งัมกีารทดสอบตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็การประเมนิผล

ในเชิงตัวเลขอีกมากมาย เช่น O-NET A-NET ฯลฯ จึงควรปรับจำานวนชั่วโมง

และจำานวนคะแนนในการวดัผลใหม้คีวามสมดุลระหว่างการพฒันาสมองทัง้ซีก

ซ้ายและซีกขวา

 6. ระบบงานแนะแนวของโรงเรยีนทีเ่ขม้แข็งและสามารถดำาเนนิการ

ไดอ้ยา่งครอบคลมุ จะชว่ยใหผู้เ้รยีนคน้พบความถนดัและความสนใจของตนเอง

ไดเ้รว็และงา่ยข้ึน ทำาใหผู้เ้รยีนมเีปา้หมายในการเรยีนรูแ้ละสามารถทุม่เทพฒันา

ตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยโรงเรียนต้องจัดการศึกษาที่หลากหลาย  

มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ขณะเดยีวกนัผู้สอนกต็อ้งพฒันาทกัษะการสอนทีน่อกเหนอืจากตำาราดว้ยเช่นกนั 

 7. การประเมินมีความสำาคญัมาก โดยตอ้งเปน็การประเมนิเพ่ือการพัฒนา  

และเป็นการประเมินท่ีหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ครูเป็นผู้ออกแบบ 

การประเมนิร่วมกบัผูเ้รยีนอยา่งอิสระ เปน็การสงัเกตและประเมนิควบคูร่ะหวา่ง

การทำากจิกรรมอยา่งสมำา่เสมอ เพือ่สะทอ้นผลนำาสูก่ารปรับแผนกจิกรรมเปน็ระยะ
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สรปุผลจ�กก�รอภปิร�ยทัว่ไป และขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชุม

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 3 ยกกำ�ลังสองสมรรถนะ

ก�รศกึษ�ของประเทศ ผ�่นมมุมองดชันชีีว้ดัคว�มส�ม�รถท�งก�รศกึษ�

น�น�ช�ติ

 1. การศึกษา คือ การฝึกให้คนรู้จักคิด มีความฉลาดรอบรู้  
และต่อยอดความคิดเพื่อที่จะเจริญก้าวหน้า เนื่องจากมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น  
และมีศาสตร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเข้าใจบริบทความ 
เป็นไปของโลก เพื่อบ่มเพาะวิธีคิดให้เด็กได้เติบโตและสามารถประกอบอาชีพ
ที่เด็กต้องการได้
 2. การศึกษา คือ การบ่มเพาะและการสร้างจิตวิญญาณ 
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงครูต้องมีบทบาทที่สำาคัญ ที่จะสร้างจิตวิญญาณ 
แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต คุณครูจึงเป็นจุดสำาคัญ 
หรอืคอืคานงดัสำาคญัในทกุระดบัทีจ่ะเปลีย่นแปลงการศกึษา หรือการเปลีย่นแปลง
ทุนมนุษย์ในอนาคต
 3. การสร้างศักยภาพไทย กำาลังเผชิญความท้าทายที่เปล่ียนไป 
หลังยุคโควิด-19 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
หุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัติ สังคมผูส้งูอายุ ปัญหาความเหลือ่มลำา้ และการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลงทุนพัฒนาประเทศ การยกระดับศักยภาพ 
คนไทยทกุช่วงวยัและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเปน็หัวใจสำาคญัของยทุธศาสตร์
แห่งอนาคต
 4. ปจัจบุนัประเทศไทยยงัขาดนกัวเิคราะหข์อ้มลูและนกัวทิยาศาสตร ์
(Data Analysts and Scientists) อยู่เป็นจำานวนมาก ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของภาคเอกชน
 5. ควรมองข้ามปัญหาการศึกษาของไทยและมุ่งสู่การมองอนาคต  
หันมาทุ่มเทวางระบบการศึกษาสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีทักษะคิดเชิงวิพากษ์ 
(critical thinking) สามารถคดิวเิคราะหค์รอบคลมุทกุมติชิวีติ ตอ้งปรบัหลกัสตูร 
การเรยีนการสอนส่งเสรมิทนุมนษุย ์(human capital) เพือ่ผลิตกำาลงัคนใหต้รง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

และทุกภาคธุรกิจ
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 6. ทกัษะการแกป้ญัหา เปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็และสำาคญัในสถานการณ์

ปจัจบุนันี ้ซ่ึงทกัษะเหลา่นีต้อ้งมกีารฝกึคดิมาต้ังแตเ่ดก็ ไมว่า่จะเปน็ดา้นหลกัสตูร 

การจัดการเรยีนการสอน และการวดัประเมนิผล เพือ่สรา้งและฝกึเดก็ใหรู้จ้กัคดิ 

และสามารถแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ที่จำาเป็น เช่น สถานการณ์โควิด

  7. ผลประเมนิสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล (PISA) ทีส่ะทอ้นถงึ

กระบวนการเรยีนการสอนของแตล่ะประเทศ ซึง่ผลประเมิน PISA ของไทยทีอ่ยู่

ในระดบัตำา่กวา่คา่เฉลีย่มาโดยตลอด เพราะกระบวนการเรยีนการสอนของไทย 

ไม่ได้เป็นการฝึกให้เด็กอ่านสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ได้ แต่เป็นการฝึกให้

เด็กท่องจำา และสอนตามเนื้อหาบทเรียนเป็นหลัก ไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจ 

หลักการของเรื่องนั้น ๆ แล้วสามารถบูรณาการปรับใช้ให้เหมาะสมได้

 8. การปรบัการเรยีนการสอนของครใูนยคุ Digital ครูตอ้งทำาหอ้งเรยีน

ใหน้า่สนใจ มคีวามสำาคญั ไม่สามารถหาไดจ้ากทีอ่ืน่ และเข้าใจวา่การเรียน online 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยเห็นว่าการเรียนมีความสำาคัญ และการเรียนรู้ 

เปน็เครือ่งหมายของความฉลาด และตอ้งเปลีย่น Mindset วา่ต้องจัดการศกึษา

เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดด้วยจิตใจ รวมทั้งการมี Growth mindset ที่ดี นอกจากนี ้

การสอนของครูต้องไม่น่าเบ่ือ ครูมีความเข้าใจเด็ก และสร้างนวัตกรรม 

(Innovative) ให้แก่เด็ก ครูต้องสอนแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)  

ของตนเอง เป็นคุณครูที่เข้าใจความต้องการของเด็ก และพัฒนาการของเด็ก

 9. ควรมกีารวางแผนและจัดลำาดับความสำาคัญในการกำาหนดเปา้หมาย 

เพื่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาอย่างชัดเจน  

ไมว่า่จะเปน็ 1) การปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน การปรบัวธิกีารเรยีนการสอน 

ของครู รวมถึงการวัดและประเมินผลเพื่อให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  

และเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก และ3) การสร้าง Platform  

การเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยน 

การเรียนรู้ และลดช่องว่างระหว่างคนเก่งและคนไม่เก่ง
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 10. ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากการยืนสอนหน้าช้ัน เป็นผู้อำานวย 

ความสะดวก (Facilitator) ทำาหนา้ทีอ่ำานวยความสะดวกใหแ้กน่กัเรยีน เพือ่เปดิโอกาส 

ใหเ้ดก็คดิตอ่ และแสดงสมรรถนะในดา้นนัน้ ครตูอ้งเขา้ใจแกน่ของการพัฒนาสมรรถนะ

เด็ก เพื่อให้เด็กฉายแววออกมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กได้ต่อไป ควรให้รางวัล 

แก่คุณครู เพื่อเป็นการยกระดับครู และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครูต่อไป

 11. ความสำาคญัของตวัชีว้ดัในระดบันานาชาติ ไม่ได้เปน็แค่ปลายทาง

ความสำาเร็จของการศึกษา แต่เป็นการใช้เพื่อตรวจวัดสภาพปัจจุบัน ตรวจเช็ค

สภาพการศึกษาและพัฒนาต่อไป ส่ิงสำาคัญคือ ปัจจัยที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และในหลายหน่วยงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ต่อไป

 12. ควรเพ่ิมงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม ประมาณ  

1.5-2 เปอร์เซ็นต์ของ GDP รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ  

โดยเฉพาะในเรื่อง KPI ที่มีการประเมินใช้ในการจัดลำาดับ ส่งผลไปยังอันดับ 

ในระดับนานาชาติ และควรมีการศึกษาดัชนีชี้วัดอย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนา 

การศกึษาในทกุระดับอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง รวมทัง้ควรกำาหนดใหว้ชิาภาษา

อังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของทุกระดับการศึกษา

 13. โรงเรยีนไทยต้องปรับเปล่ียนหลกัสูตรทีมุ่ง่เนน้สมรรถนะ ไมใ่ชค่วามรู ้ 

ครูต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน อำานวยความสะดวก สร้างสถานการณ์ 

จำาลองเหตุการณ์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ไม่ใช่สอน 

ตามโจทย์คณิตศาสตร์และให้สูตรเด็กไปท่องจำาเพื่อทำาข้อสอบ PISA  

และจำาเป็นต้องประเมินนโยบายการศึกษาว่าทำาให้เกิดคุณภาพดีขึ้นจริง 

หรือไม่ เพราะผลคะแนน PISA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา 

ไม่ได้ตำ่าลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้น
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สรปุผลจ�กก�รอภปิร�ยทัว่ไป และขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชุม

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 4 ยกกำ�ลังสองโรงเรียน 

ขน�ดเล็กด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มและโรงเรียนช่วงชั้น

 1. เนื่องจากในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ  มีความจำาเป็นต้องใช้ 

สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ดังนั้น  

รฐัตอ้งจัดสรรคลืน่ความถี ่สญัญาณอินเทอรเ์นต็ หรอื Wifi ฟรใีหแ้กส่ถานศกึษา 

หรอืกำาหนดใหเ้อกชนทีป่ระมูลคลืน่ความถีไ่ดใ้หเ้ขา้มารบัผดิชอบและมสีว่นรว่ม

ในการจดัสรรคลืน่ความถีแ่กโ่รงเรยีนให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัง้ในเมือง นอกเมือง 

และพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับการศึกษา และเพื่อให้การใช้

ดิจิทัลแพลตฟอรม์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชนบ์รรลตุามเปา้หมาย 

 2. ครู นับเป็นหัวใจสำาคัญของการนำาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ 

ในการศกึษา แตปั่จจบัุนครูยงัมีปัญหาในการใช้เทคโนโลย ีดังนัน้ ทางครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศต้องเตรียมครูให้เก่งพร้อมใช้งาน โดยสร้างครู 

ร่วมกันภายใต้มุมมองที่ว่า การศึกษา คือ การพัฒนาร่วมกันไม่ใช่การแข่งขัน

 3. ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องการ

ติวเตอร์ที่จะสามารถให้คำาแนะนำา coaching ในเรื่องดังกล่าว จึงควรมี

การจัดหา Master teacher หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 

มาถา่ยทอดและแบง่ปนัความรูร้ว่มกนัใหแ้กค่รทูีย่งัมีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลย ี

ซึ่งวิธีการนี้ประสบความสำาเร็จในประเทศฟินแลนด์และสิงคโปร์ เพี่อสร้างครู

รุ่นใหม่และพัฒนาครูที่อยู่ในระบบให้มีสมรรถนะในเรื่องเทคโนโลยีได้อย่าง

รวดเร็ว ก้าวทันเด็กรุ่นใหม่ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กสามารถ

พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่

 4. เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center: HCEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เนือ่งจากการดำาเนนิงานของ HCEC มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันารายบคุคล

เพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP)  
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ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  

(Digital Excellence Education Platform: DEEP) ซ่ึงครูสามารถ

พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความถนัด ทำาให้ภาครัฐได้ครูที่เก่งและ 

มคีวามถนัดเฉพาะทาง นอกจากนียั้งเปน็การกระตุน้ให้เกดิการแขง่ขนัการสรา้ง

แพลตฟอรม์ใหม ่ๆ  จากภาคเอกชน และมกีารใช ้massive online เพ่ิมมากขึน้ 

สรปุผลจ�กก�รอภปิร�ยทัว่ไป และขอ้คิดเหน็/ขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชมุ

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 5 ยกกำ�ลังสองครูยุคใหม่  

ผ่�นมุมมองของผู้ปกครอง เย�วชน และชุมชน

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ควรเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

และระบบเพื่อลดภ�ระง�นของครูที่ไม่จำ�เป็น เช่น การประเมินครู การจัดทำา

เอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนในชั้นเรียน ค้นคว้าเรียนรู้ร่วมกัน

กบัเด็กมากข้ึน มเีวลาศกึษาคน้ควา้ความรู้เพือ่พฒันาตนเองมากขึน้ การรายงาน

ผลการประเมนิครไูมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็รปูแบบของเอกสารรายงาน เพราะผลลัพธ์

ของการดำาเนินงานเชิงประจักษ์ที่ตัวของนักเรียนอยู่แล้ว 

 การศึกษาไทยแม้จะมีการปฏิรูปหลายครั้งหลายครา แต่ปัญหาก็ยังคง 

วนเวยีนอยู่เช่นเดมิ ทัง้นี ้เนือ่งจากผูบ้รหิารระดบัสงูไม่เห็นความสำาคญัของเปา้หมาย 

การศึกษาอย่างจริงจัง หรือแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง

บริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและคณะ แม้จะกำาหนดนโยบาย

เป็นภาษาที่สวยหรูแต่ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กกลับตำ่า ในสมัยหนึ่งกระทรวง

ศกึษาธกิารมนีโยบายแก้ปญัหาคณุภาพการศกึษาโดยใช้วิธีเปลีย่นชือ่โรงเรยีนให้

พอ้งกบัโรงเรยีนทีม่ช่ืีอเสียง เสมอืนวา่หากชือ่เหมอืนกันแลว้คุณภาพจะเหมือน

กนัดว้ย ยกตวัอยา่งเชน่ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั มโีรงเรยีนนอ้งมากถงึ 11 

แห่งท่ัวประเทศ โดยไม่มีนโยบายให้โรงเรียนเหล่านี้ต้องช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย

กันหรือไม่อย่างไร ส่งผลให้แม้ช่ือเดียวกัน แต่ไม่รู้จักกัน ต่างแยกการบริหาร

จัดการ ไม่ข้องเกี่ยวซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในลักษณะ
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เช่นนี้อีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอง 

มีความเห็นว่า หากใช้ชื่อเดียวกันแล้วนั้น ก็ควรจะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

จึงดำาเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยไม่รอคำาสั่งหรือแนวทางจากกระทรวงศึกษาธิการ  

จะเห็นไดว้า่ นโยบายของสว่นกลางทีส่ัง่ลงมายงัโรงเรยีนใหถ้อืปฏบิตัมิจีำานวนมาก  

และปรับเปลี่ยนไปตามผู้บริหารสูงสุดในขณะนั้น ขาดการติดตามและ 

ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานจริง จึงควรให้มีการปฏิรูปกระบวน 

การจัดการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับแรก 

 หลักสูตรก�รศกึษ� ควรมกีารปรบัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

และชุมชน โดยกำาหนดวิชาบังคับไม่เกินร้อยละ 30 หลักสูตรสถานศึกษา 

ตามท้องถิ่นร้อยละ 70 ซึ่งควรระบุรายละเอียดเป็นรายวิชา ๆ ละ 

ก่ีคาบเรียน และกำาหนดให้มีค�บว่�ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีเวลากับตัวเอง 

และครอบครวัมากยิง่ขึน้ มใิชอ่ยูก่บัตำาราในหอ้งเรยีน ควรเสรมิใหม้ปีระสบการณ์

และได้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมสู่การทำางานในอนาคต ในโรงเรียน

ตัวอย่าง มีการจัดการเรียนการสอนในเฉพาะวิชาที่จำาเป็น 3 วิชา คือ  

สอนคณิตศาสตร์เพราะเป็นพื้นฐานของความคิด สอนภาษาไทยเพราะเป็น 

พื้นฐานของชาติ และสอนภาษาอังกฤษเพราะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้โลกกว้าง 

ส่วนวิชาที่เหลือสามารถจัดเป็นรูปแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชา เชื่อมโยง

ขอ้มลูทีส่นใจเขา้สูส่าระวชิาใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากการลงมอืทำา โดยผา่นประสบการณ์

ชีวิตในชุมชนของตนเองและโลกภายนอก

 ผู้ปกครองทุกคนต้องการให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี ในครอบครัว 

ที่มีทุนทรัพย์จะให้ลูกเรียนพิเศษเสริมเพื่อให้ได้คะแนนดีหรือเรียนต่อ 

ในโรงเรยีนชือ่ดงั แต่ในทางกลบักนัครอบครวัทีมี่ฐานะทางเศรษฐกจิดมีากตัง้ใจ

ส่งลูกไปศึกษาต่างประเทศกลับไม่เห็นความสำาคัญของการเรียนพิเศษ ค่านิยม

การเรียนพิเศษกลับกลายเป็นการโอ้อวดในหมู่ผู้ปกครอง การเรียนพิเศษเป็น 

การเพิ่มเติมเนื้อหาในทางทฤษฎีเท่านั้น ไม่ได้สอนแนวทางการใช้ชีวิตใน
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อนาคตหรือแม้แต่คุณธรรมให้แก่เด็ก การเรียนปกติของเด็กไทยมีชั่วโมงเรียน 

ท่ีมากแต่ผลสัมฤทธิ์กลับตรงกันข้าม การนำาข้อดีของต่างประเทศมาปรับใช้ 

ควรใช้ในทางที่ถูกต้อง มิใช่การเรียนดีแต่นำาความรู้ที่ได้มาใช้ในทางที่ผิด  

อาศัยความได้เปรียบกดขี่เอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่า 

 บทบ�ทหน�้ทีข่องครตูอ่นกัเรยีนและชมุชน ต้ังแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน

และควรจะมีต่อไปในอนาคต คือ ความรักและเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียน 

เป็นหน้าที่ที่แทนพ่อแม่และช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศไปในทางท่ีดี  

การเอาใจใส่นักเรียนมีหลายมิติ จากเดิม ครูมีหน้าที่ดูแลบังคับบัญชานักเรียน 

โดยมไีมเ้รยีวเปน็เครือ่งมอืในการควบคมุดแูล แตใ่นปจัจุบัน นักเรียนมีสทิธแิละ

เสรีภาพทำาให้ครูไม่สามารถใช้การตีควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยได้  

จึงต้องปรับหากระบวนการใหม่ที่จะทำาให้นักเรียนและครูเป็นพวกเดียวกัน 

ให้ได้ เมื่อครูสามารถเข้าถึงนักเรียน การเชื่อฟังและศรัทธาในตัวครูจึงจะ 

เกิดขึ้น เมื่อครูแนะนำาสิ่งที่ดีเด็กก็จะเชื่อหมดหัวใจ ครูที่ดี เอาใจใส่ และเข้าถึง

จิตใจของนักเรียน แม้ผ่านไปนานเพียงใดก็ยังคงเป็นท่ีเคารพและอยู่ในใจเด็ก

เสมอไป ซึ่งควรจะกำาหนดเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูข้อหนึ่ง อีกทั้ง  

ครูจำาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นและความร่วมมือจากชุมชนด้วย ในโรงเรียน 

ขนาดใหญ่มีทรัพยากรมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนมีโอกาสเข้ามามี 

ส่วนร่วมมาก มีโอกาสในการสนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ที่เรียนดีอีกด้วย 

 เด็กยุคใหม่ มีความกล้า กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  

กล้าที่จะเห็นต่าง และต้องการเสรีภาพมากขึ้น ครูดุ หรือไม่เข้าใจ 

ในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มักจะเป็นผู้ท่ีเด็กไม่กล้าเข้าปรึกษา  

หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ส่งผลให้ครูผู้นั้นไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงทัศนคติของเด็ก 

ที่มีต่อตน เกิดเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน เด็กจะพูดคุยถึง

ปัญหากันเอง จนไปถึงนำาปัญหาเหล่านั้นลงในสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ใช้วิธี

ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย เพราะขาดการสื่อสารกันระหว่างครูกับนักเรียน  
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ครผููน้ั้นจะไมม่โีอกาสไดรู้ถ้งึปญัหาและไดป้รบัตวั ควรหาหนทางใหค้รูเหล่าน้ีได้

รบัรูแ้ละเขา้ใจปญัหา โดยเปดิโอกาสให้ครูไดป้รบัตวัเข้ากับเดก็ใหไ้ด ้อยา่งไรกต็าม  

ถึงแม้ครูบางท่านจะดุ แต่หากมีความเข้าใจ เข้าถึงใจ เปิดใจรับฟัง ให้เวลา  

เรียนรู้ในตัวเด็ก ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนได้ 

 บทบ�ทหน้�ท่ีท่ีแท้จริงของคร ู คือ การดูแลเอาใจใส่ เป็นท่ีปรึกษา 

ที่ดี เปิดใจรับฟังนักเรียน มีความผูกพันท่ีดีต่อกัน นักเรียนหลายคนสบายใจ 

ที่จะปรึกษาครูมากกว่าพ่อแม่ของตนเอง นักเรียนต้องการครูที่เป็นเสมือน

เพื่อนร่วมคิด Life Coach ที่รัก หวังดี เป็นที่พึ่ง ให้คำาแนะนำาให้เดินไปในทางที ่

ถกูตอ้งเหมาะสม ครตูอ้งเปน็คนกลางระหวา่งนกัเรียนและนโยบายจากสว่นกลาง  

เพื่อสนองการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นผู้อำานวยความสะดวก อำานวยการเรียนรู้ 

(facilitator) ใหก้ารสนบัสนนุ ใหเ้วลากบัเด็ก รบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ เรยีนรู้

เดก็ใหม้ากขึน้ สรรหาผูรู้ม้าใหค้วามรูแ้ละเรียนรูไ้ปพร้อมกบัเดก็ ชว่ยผลกัดนัให้

คำาแนะนำาโดยอาศยัประสบการณข์องครเูปน็ขอ้มลูแนวทางให้เด็กได้เกิดแนวคดิ

และคดิไดด้ว้ยตนเอง ไมใ่ชก่ารนำาแนวคดิของครเูปน็ตวัตัง้แลว้บงัคบัใหท้ำาตาม

คำาสั่ง ครูไม่จำาเป็นต้องรู้และตอบคำาถามนักเรียนได้ทุก ๆ เรื่อง แต่ครูต้องรู้จัก

นำาพานักเรียนให้ได้คำาตอบของปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม การเรียนรู้ร่วมกัน

คือการไม่ปิดกั้น เปิดใจซึ่งกันและกัน การงานต่าง ๆ ย่อมประสบผลสำาเร็จได้

 คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งครกูบัศษิย ์ควรมคีวามใกล้ชดิดแูลเปรยีบเสมอืน

เป็นญาติสนิท เพราะการใส่ใจและสนิทสนมกับเด็ก ทำาให้เด็กเกิดความสนใจ 

และใฝ่รู้ในวิชาที่ครูผู้นั้นสอนมากข้ึน จึงควรส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี

ในโรงเรียน และส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอฟังท่ีครูบอกเท่านั้น  

ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูจะนำามาซึ่งความรักและเอาใจใส่ในนักเรียน

มากกว่าความเป็นวิชาการของครู ครูไม่ควรมีอคติกับนักเรียน เด็กต้องรู้จัก

คิดวิเคราะห์ แยกแยะ เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน เข้าใจในความหวังดี ด้วยรูปแบบ 

การเลี้ยงดูเด็กในปัจจุบัน ผู้ปกครองหวังพ่ึงพาโรงเรียนเป็นอย่างมาก แต่

โรงเรยีนกลบัไมม่อีำานาจในการดแูลเดก็เทา่ท่ีควร จงึจำาเปน็ตอ้งหาวธิกีารปรบัให้ 
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เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความสมดุลระหว่างกัน ปัญหาของครู 

ที่เกิดข้ึนในขณะนี้ เป็นผลมาจากครูไม่มีใจและจิตวิญญาณความเป็น 

ครูอย่างแท้จริง ตลอดจนระบบระหว่างผู้มอบนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน 

ทีไ่มส่อดคลอ้งกนั ผูส้ัง่ไมไ่ดร้บัทราบขอ้มลูและปญัหาทีแ่ทจ้รงิจากผูป้ฏบิตังิาน  

การศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซักถาม การศึกษา 

เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายร่วมกัน ครอบครัวควรส่งเสริมให้เด็กกล้าตั้งคำาถาม  

พ่อแม่ควรกระตุ้นให้เด็กสามารถสรุปเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันได้  

ฝกึการบอกเลา่เรือ่งราวตา่ง ๆ  โดยผา่นกระบวนการคดิ สรุปประเดน็ วเิคราะห ์

และสังเคราะห์ได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก

 อ�ชีพในฝันของเด็กเปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ ๆ  

ที่แตกต่างไปจากยุคของครูอย่างมาก ครูยุคใหม่จึงต้องเปิดโลกทัศน์ 

ให้กว้างขึ้น พูดคุยเรียนรู้ให้เท่าทันเด็ก เพราะอาชีพเป็นการสร้างอนาคตที่ด ี

ให้กับเด็ก เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม  

มคีวามสขุในการทำา สามารถเลีย้งดตูวัเองได ้ครไูมค่วรเขา้ไปตดัสนิว่าอาชพีนัน้

ไม่ดีด้วยเหตุที่ครูยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือในสมัยครูไม่มี ครูควรให้แนวทางแนะนำา  

ไม่ปิดก้ัน ยอมรับความแตกต่าง ร่วมกันศึกษาหาตัวอย่างผู้ประสบความ

สำาเร็จและไม่สำาเร็จมาเปรียบเทียบ ให้เด็กรู้จักพิจารณาว่ามีวิธีคิดอย่างไร 

จึงจะประสบความสำาเร็จได้ และเรียนรู้ว่าทุกอาชีพมิได้ประสบความสำาเร็จ 

ได้ง่าย ๆ หรือเหมือนกันทุกคน แนวคิดและโลกยุคใหม่เปลี่ยนรูปแบบ 

ไปจากเดมิทีค่รเูคยเปน็มาในวยัเดก็อยา่งมาก ครูจงึตอ้งเรยีนรูแ้ละใช้ประโยชน ์

จากประสบการณ์ของครูในอดีต เป็นข้อมูลอีกด้านเติมเต็มให้กับเด็กต่อไป

 ก�รเรียนออนไลน์ จากสถานการณ์โรคระบาดในปีการศึกษา 2563 

ทำาให้โรงเรียนจำาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทำาให้ครู 

และเด็กต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบมากกว่าการเรียนแบบปกติ พบว่า  

เด็กบางคนที่ไม่ใส่ใจเรียน อาจเปิดโปรแกรมไว้โดยไม่ได้เข้าเรียนจริง 

เพราะคิดว่าครูไม่สามารถติดตามได้ ปัญหาเมื่อกลับมาเรียนในชั้นเรียน  
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(on site) เม่ือครูสอนต่อเนื่องจากการเรียนออนไลน์ เด็กจึงไม่สามารถ

เข้าใจเน้ือหาท่ีครูสอนได้เลย ดังนั้น ครูจะต้องหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ในการเรียนร่วมกันตั้งแต่ต้น ต้องสร้างวินัยให้กับเด็ก การที่เด็กขาดความสนใจ

ในบางวิชา เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ในการเรียนวิชานั้น ๆ เกิดความเบื่อ

หนา่ย วชิาเหลา่นัน้ไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของเดก็ ในขณะทีเ่ดก็สามารถหา 

ความรู้ได้หลากหลายมากขึ้น ครูมีหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นข้อดี 

ที่มีผลต่อชีวิต กระตุ้นให้เกิดความต้องการรู้ในสิ่งนั้น เมื่อมีความอยากรู้  

เด็กก็จะสนใจและตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง หากทำาการโน้มนาวแล้วปรากฏว่า  

ไม่มีเด็กที่เห็นความสำาคัญเลยท่ัวท้ังประเทศ กระทรวงศึกษาธิการก็ควร 

ที่จะพิจารณาว่าสมควรจะสอนวิชาดังกล่าวต่อไปหรือไม่อย่างไร จึงควร 

มีการประเมินเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ

ในปัจจุบัน

 ครคูวรใชก้ระบวนก�ร PLC (Professional Learning Community:  

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ครูด้วยกัน โดยปัจจุบันครูสามารถเข้าถึงสื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ Line 

group, Facebook, Page ฯลฯ ซึ่งส่งผลเป็นรูปธรรมมากกว่าการจัดทำาเป็น

รูปเล่มรายงานเพื่อการขอวิทยฐานะ ที่เน้นความถูกต้องของระเบียบการจัด 

รูปแบบของเอกสารมากกว่าเนื้อหาและข้อเสนอของผลงาน สุดท้ายผลงาน 

อาจไม่มีการนำาไปใช้ประโยชน์เลย จึงควรปรับเปล่ียนวิธีการให้ทันยุคสมัย  

เพือ่เนน้เปา้หมายการพัฒนานกัเรียนอยา่งแทจ้ริง สว่นกลางควรรบัฟงัข้อเสนอ 

และปัญหาจากผู้ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น

 สำานกังานคณะกรรมการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) มหีนา้ท่ี 

พัฒนาครู และส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ ใส่ใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  

โดยใหค้รมูผีลงานวิชาการเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ แตพ่บปัญหาสำาคญั

หลายประการ เชน่ ผลงานวทิยฐานะของครไูมช่ว่ยแกป้ญัหาหรอืพัฒนาคุณภาพเด็ก  
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ครูต้องทำาเอกสารมากมายแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นประโยชน์กับเด็กเท่าที่ควร 

ตลอดจนติดขัดปัญหาเร่ืองเกณฑ์การตัดสินของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

ในรายละเอียดปลีกย่อย มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์บ่อยครั้ง ไม่คงที่  

เพิ่มภาระงานให้ครูอย่างมาก ทั้งนี้ ส่วนกลางมีนโยบายให้มุ่งเน้นในเรื่อง 

คุณภาพการศึกษาของเด็กโดยตรง และมีความพยายามปรับเกณฑ์ 

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่คุณครูผู้ปฏิบัติงาน

สรปุผลจ�กก�รอภปิร�ยทัว่ไป และขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชุม 

สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ 6 ยกกำ�ลังสอง 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้วยภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวิส�หกิจชุมชน

 1. ชุมชนควรเพิ่มความสำาคัญของการผลิตอาหาร และส่งเสริม 

ให้เด็กมาช่วยพ่อแม่ ส่ิงใดที่จะผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ควรช่วยกันสนับสนุน  

เน้นการพึ่งตัวเองในระดับครอบครัวและชุมชน 

 2. โลกเปลี่ยนรวดเร็วมาก สิ่งที่เปลี่ยนคือพฤติกรรม โควิดทำาให้ 

ความตระหนักเรื่องสุขภาพสูงขึ้น ความตระหนักในสุขภาพอนามัย ผู้บริโภค 

เปลี่ยนพฤติกรรม ต้องปรับตัวว่าทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์ ต้องไล่ตาม

เทคโนโลยีให้ทัน ต้องรู้จักกระบวนการขายต้ังแต่ต้นจนจบ ต้องปรับเปลี่ยน 

วิธีคิด 

 3. ชุมชนจะปรับตัวให้อยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร หาก AI เข้ามา 

จะปรับอย่างไร ต้องเพิ่มคุณภาพคนในชุมชน วัยไม่ใช่ปัญหา ขอเพียงพร้อม 

จะปรับเปลี่ยน พัฒนาให้สามารถทำาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้อยู่ได้ด้วยตนเอง 

และยั่งยืน

 4. ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเรียนรู้ การนำา AI มาช่วยทำางาน

และสามารถทำางานร่วมกันได้ ต้องเร่งสร้างวิธีคิด เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว

มากต้องปรับตัวให้ทัน มีความเข้าใจและยอมรับได้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยจ�กก�รประชุมสภ�ก�รศึกษ�เสวน�ประจำ�

ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

 1. ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีรองรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี

  1.1 ควรพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนไทย  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความฉลาดรูด้จิทิลั หรอื Digital Literacy ซึง่จะเปน็สิง่สำาคญั 

ทีท่ำาให้เดก็ไทยสามารถเทา่ทนัความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ และสามารถเลอืกใช้ 

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม

  1.2 ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์  

และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากกว่า

ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดการเรียนการสอน เพื่อประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มมากขึ้น

  1.3 ควรเร่งรัดผลิตกำาลังคนที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

และครผููส้อนเพือ่พัฒนานกัเรียนให้มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

  1.4 ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่มีลักษณะแบบ Silo in Silo  

ที่แบ่งแยกการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ออกจากกันอย่างเด็ดขาดระหว่าง 

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาเป็นการศึกษาแบบพหุวิทยาการ ที่ผู้เรียน

สามารถศึกษาความรู้ข้ามศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีเหมาะสมกับโลก 

ในยุคปัจจุบัน



สภาการศึกษาเสวนา 2020 
(OEC Forum 2020): การศึกษายกกำาลังสอง132

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�และ 

ก�รประเมินก�รเรียนที่ตอบสนองคว�มหล�กหล�ยของผู้เรียน

  2.1 สร้างแนวทาง/มาตรการส่งเสริมการให้ความรู้กับพ่อแม่  

ผู้ปกครอง อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และครอบคลุม เพื่อให้สามารถค้นพบ 

ความถนดัหรอืความสนใจของบตุรหลานในชว่งยคุทองของชวิีต (แรกเกดิ – 7 ป)ี  

เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพให้ได้ตรงตามความ

ต้องการและความแตกต่างอย่างหลากหลายของแต่ละบุคคล

  2.2 กำาหนดเป็นรายวิชาบังคับท่ีนิสิต/นักศึกษาครูต้องศึกษา 

และมีความรู้ และพัฒนา ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ครูประจำาการ เพื่อให้มีความรู ้

และทักษะในการสังเกต ประเมิน วัดแววความถนัดและความสนใจของ 

ผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพให้ได้ตรงตามความต้องการ 

และความแตกต่างอย่างหลากหลายของแต่ละบุคคล

  2.3 ปรับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้มีความ

ยดืหยุน่ สง่เสรมิกจิกรรมตามความรกั ความถนดั และความสนใจใหห้ลากหลาย 

และครอบคลุมความถนัดด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาตนเอง 

และครูผู้สอนได้สังเกต ประเมิน ความสามารถท่ีหลากหลายของผู้เรียน  

สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ

  2.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการแนะแนวของโรงเรียน  

เพือ่ใหค้รแูนะแนวได้ทำาหนา้ทีเ่ปน็แมวมองในการคน้หาผูมี้ความสามารถพเิศษ

ของผู้เรยีน และใหค้วามรู ้แนวทางการพฒันาตนเอง แนวทางการประกอบอาชพี  

สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เข้าถึงได้ง่าย

  2.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อนำามาปรับใช้ทั้งในการค้นหา 

ผู้มีความสามารถพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  

การประเมินผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เป็นต้น
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  2.6 สนับสนุน ส่งเสริม โรงเรียนสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับผู้มีความ

สามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ

 3. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยในก�รพัฒน�สมรรถนะด�้นก�รศกึษ�

ของประเทศ

  3.1 ควรจัดทำาหลักสูตรให้พร้อมกับโลกใหม่ ปรับหลักสูตร 

การศกึษาทกุระดบัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับทักษะงานในอนาคตทีมุ่ง่เนน้สมรรถนะ 

ไม่ใช่ความรู้ โดยหลักสูตรมีความเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่น และส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะในแต่ละด้านของตัวเองที่ไม่เหมือนกันได้พัฒนา 

ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

  3.2 ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู เพื่อสร้าง

ครูให้มีทักษะการสอนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking in Teaching)  

และพัฒนาครูให้เป็นผู้อำานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อมุ่งสู่การสร้างคน

ที่มีทักษะในอนาคต

  3.3 ควรสง่เสรมิการทำางานรว่มกนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน

เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ 

การทำางานในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

  3.4 ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย 

และยกระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นกับ 

การใช้ชีวิตในปัจจุบันและการทำางานในอนาคต รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาการคิด

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของเด็กที่ตำ่าอยู่ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
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  3.5 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียน 

การสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถด้านการอ่าน 

ของนักเรียนยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

 4. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งก�รศกึษ�

ของโรงเรียนขน�ดเล็ก

  4.1 กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีารกำาหนดเปา้หมาย กระบวนการ 

และระยะเวลาในการดำาเนนิงานอยา่งชดัเจนในการนำาระบบโรงเรยีนช่วงชัน้มา

แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไดม้สีว่นรว่ม และการดำาเนินการท่ีสอดคลอ้งกับบรบิท และความเปน็ไปไดต้าม

ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคำานึงถึงประโยชน์ต่อคุณภาพ

ของผู้เรียนเป็นหลัก

  4.2 ควรมีการสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารให้กับโรงเรียน 

ขนาดเล็กแต่ละช่วงชั้นให้มีความพร้อม เพียงพอ และต่อเนื่อง

  4.3 ควรมีระบบการพัฒนาครู ด้วยการจัดทำาระบบ coaching 

หรือ Tutor teacher ด้านการนำาเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนำาครูเก่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูทั่วไป  

เพื่อให้ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  4.4 ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมี

ความพร้อมตามพัฒนาการทั้งในด้านการควบคุมตนเองในการใช้เทคโนโลยี  

และความพร้อมในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย
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 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�ครู

  5.1 ควรเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบการบริหาร 

จดัการภายในสถานศกึษาเพ่ือลดภาระงานของครทูีไ่มจ่ำาเปน็ เชน่ การประเมนิคร ู 

การจัดทำาเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนในชั้นเรียน ค้นคว้า 

เรยีนรูร้ว่มกันกบัเดก็มากขึน้ มีเวลาศึกษาค้นควา้ความรูเ้พือ่พฒันาตนเองมากขึน้

  5.2 ควรปรับเปลี่ยนระบบและกระจายอำานาจการคัดเลือก/

สรรหาครูให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา เพื่อให้ได้

ครูที่ตรงต่อความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริง

  5.3 ควรเร่งพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

มากข้ึน สามารถจดัการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลนไ์ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  5.4 ควรเพิ่มอัตรากำาลังของบุคลากรท่ีมาทำาหน้าท่ีต่าง ๆ  

ภายในสถานศึกษา อาทิ ธุรการ การเงินและการพัสดุ นักจิตวิทยา เพื่อให้คร ู

มีสมาธิและทำาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว

 

 6. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีต่อบสนอง

คว�มต้องก�รของพื้นที่

  6.1 ควรมีการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาให้กับผู้เรียน เพื่อให้รู้

รากเหง้าของตนเอง เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และเรียนรู้

ศักยภาพตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่

  6.2 ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ work based 

learning ใหผู้เ้รยีนได้เรียนรู้จากการปฏบัิติงานอย่างแทจ้รงิ เปน็การนำาห้องเรยีน

กับที่ทำางานมารวมกัน เนื่องจากปัจจุบันความรู้สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

หลากหลายช่องทาง แต่ประสบการณ์จำาเป็นต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
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 6.3 ควรส่งเสริม Growth Mindset ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน  

เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในตนเองและมีสำานึกในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งในการดำารงชีวิตในปัจจุบัน

 6.4 ควรส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดข้ึนควบคู่ไปกับการจัด

แผนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กรายบุคคล (Customized learning)  

ที่เน้นการเรียนรู้จากปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้การศึกษาตอบสนอง 

ทั้งความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของพื้นที่
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