สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๒
เรื่อง
“บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้ าย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) และชี้แ จงที่ป ระชุม ว่า สานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาได้จัด ให้มีก ารประชุม
สภาการศึกษาเสวนาเป็นประจาต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สานักงานฯ ได้จัด
สภาการศึกษาเสวนาไปแล้วจานวน ๑๑ ครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทการศึกษากับ
การก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อเป็นเวทีการประชุมทางวิชาการให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมระดมสมอง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
การจั ดการศึก ษาเพื่ อสร้ างทรั พยากรมนุ ษย์ให้ รองรับ การเป็ น ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็ นโมเดลการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล ที่ต้ องการขับ เคลื่ อ นการปฏิ รูปประเทศในด้ านต่างๆ และสร้างแนวทางการพั ฒ นา
ประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงได้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นใน
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะเป็ น คณะทางานจัดทายุท ธศาสตร์การ
พัฒ นาคนสู่ยุ คไทยแลนด์ ๔.๐ ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) จึงขอนาเสนอสาระสาคัญของ เรื่อง “บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่
ยุ ค ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมี ผู้ น าเสนอประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (ดร.กมล รอดคล้ า ย)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) และ ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษา
สานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอของวิทยากร
ดร.กมล รอดคล้ าย เลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอ เรื่อง“บทบาทการศึกษากับการก้าว
สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐” โดยอธิบายโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่า ในสมัยก่อนก้าวเข้าสู่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐
อัลวิน ทอฟฟ์ เลอร์ (Alvin Toffler) ได้เขียนหนังสือ เรื่อง “คลื่นลูกที่สาม
(the third wave)” ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรม สู่ยุค
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี จนกระทั่ งถึงยุค ICT หรือยุคสารสนเทศ ที่ มี
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ระบบเศรษฐกิจกลายเป็น แบบ
การค้าเสรีมากขึ้น โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทาให้โลกกลายเป็นหมู่บ้านโลก (global
village) เป็นหมู่บ้านเดียวกันที่มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกัน รวมทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วในเวลา
พร้อมกัน ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาจะมีวิธีการพัฒนาประเทศอย่างไรเพื่อยกระดับไปสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

๒

ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักไทยแลนด์ ๑.๐
คือจากการเป็นประเทศที่เน้นเกษตรกรรมและหัตถกรรม กลายมาเป็นประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมเบา เน้น
ทดแทนการนาเข้า และเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก หรือไทยแลนด์ ๒.๐ และปัจจุบัน
เป็ น ไทยแลนด์ ๓.๐ ที่ เน้ น อุ ตสาหกรรมหนั ก เน้ น การส่ งออก เน้ น การลงทุ น และการน าเทคโนโลยีจ าก
ต่างประเทศ ประเทศไทยยังไม่สามารถยืนอยู่บนฐานการผลิตของตัวเองได้ จาเป็นต้องพัฒนาประเทศให้ไปสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ ทั้ งนี้ การพั ฒ นาประเทศและจากไทยแลนด์ ๓.๐ ไปสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ มี กั บดักที่ ส าคั ญ ๓
ประการ คือ ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง คือ ไม่จนแต่ก็ไม่รวย ๒) กับดักความเลี่อมล้า คือ ความแตกต่าง
ระหว่างคนจนกับคนรวย คนเมืองกับคนชนบท และ ๓) กับดักความไม่สมดุล คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ทาให้เกิดปัญหา จึงมีข้อเสนอเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาและทางออกที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนฐานการผลิตใหม่
เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนาให้ดีขึ้น โดยได้เสนอ
กลไกการขับ เคลื่ อนไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ส าคัญ ๓ ประการ ประกอบด้ว ย ๑) การสร้างความมั่นคงผ่ านการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยนวัต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ างสรรค์ เพื่ อ แข่ งขั น ได้ ในเวที โลก
(Competitive Growth Engine) ๒) การสร้างความมั่นคงผ่านการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่ง
อย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) เปลี่ยนจากการรวยแบบกระจุก เป็นความมั่งคั่งแบบกระจายตัว
และส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้าง
ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทัน กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษี
ให้ แก่ผู้ มีร ายได้ต่ากว่าเกณฑ์ ที่ กาหนดแบบมีเงื่อนไข และ ๓) การพัฒ นาและใช้เทคโนโลยีที่ เป็น มิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) เปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล เป็นการพัฒนาที่สมดุล เป็นการปรับ
แนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน เป็นการคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสีย ที่
เกิดขึ้นทั้งระบบ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นองค์กรที่คิดดีและทาดี
ในส่วนของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งแต่เดิมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ของประเทศ
จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวระดับคุณภาพ การเกษตรเชิงประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตใน ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า จึงต้องพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ หรืออุตสาหกรรมอนาคต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ของประทศให้เป็น แบบก้าวกระโดดโดย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ส่งเสริมการผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน อุตสาหกรรม
ชีวภาพและพลังงานเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งต้อง
หาวิธีการเพื่อทาให้อุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่นารายได้หลักเข้าสู่ประเทศ
นอกจากนี้ ในส่ ว นของวิ ส าหกิ จ และสตาร์ ท อั พ (Startups) ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม
เทคโนโลยีใหม่ เช่น ๑) Biotech เทคโนโลยี ชีว ภาพที่เกี่ย วข้อ งกับ อุต สาหกรรมอาหารและการเกษตร
๒) Bio-Med เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการทาศัลยกรรม
๓) Mechatronics เป็นส่วนประกอบสาคัญในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ที่มีกลไก
ในการทางานแบบโดยอัตโนมัติ เช่น ตู้ ATM เป็นต้น ๔) Embedded Technology ระบบเทคโนโลยี สมองกล
๕) Service Design & Technology เป็ น เครื่องมือในการออกแบบบริห ารและเทคโนโลยี โดยในส่ วนของ
วิสาหกิจและสตาร์ทอัพที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเข้ามามี
ส่วนผลั กดัน ในด้านต่างๆ ได้ห ลายด้าน เช่น การทาเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Agritech) เทคโนโลยี
อาหาร (Foodtech) เทคโนโลยี สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) การศึกษาที่มีการใช้
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย (Edtech) การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (E-commerce) และการยกระดับ
การบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น

๓

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เนื่องจากเป็นหลักปรัชญาที่มี
เหตุผล มีความพอประมาณ สามารถค้าจุน และเป็น ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเป็นหลักในการพัฒ นาประเทศได้ใน
อนาคต
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอสาระสาคัญของการเตรียม
คนไทยเพื่ อ ก้ าวเข้ าสู่ สั งคมไทย ๔.๐ สรุ ป ได้ ว่ า การศึ ก ษาเป็ น
รากฐานที่สาคัญของการพัฒนา และเป็นกลไกหลักในการสร้างและ
พัฒนาคน รวมทั้งเตรียมคนไทยเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และโดยที่
ระบบของการศึกษาในยุ คไทยแลนด์ ๒.๐ และ ๓.๐ ไม่ ส ามารถ
พั ฒ นาหรื อ สร้ างคนไทยให้ มี ลั ก ษณะที่ ต้ องการได้ จึ งตั อ งปฏิ รูป
การศึ กษาเพื่ อสร้ างก าลั งคนให้ มี ทั กษะในอนาคตหรื อทั กษะเพื่ อ
รองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ทั้งนี้ เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum : WEF) ชี้ให้เห็นว่าภายในอีก ๕ ปี อาชีพของคนในปัจจุบันจะหายไป มีอาชีพใหม่มาทดแทนประมาณ
ร้อยละ ๖๕ ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาในปัจจุบัน อาจมีผลกระทบกับการมีงานทาเมื่อจบ
การศึกษาในอีก ๔ ปี ข้างหน้ า จึ งจาเป็ น ต้องวางแผนเพื่อรองรับ ตลาดแรงงานหรือกาลั งคนในอนาคต ใน
ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในอนาคตจะมียาน
ยนต์ที่ไร้คนขับ ศูนย์การค้าเริ่มทยอยปิดตัว เนื่องจากคนซื้อของผ่านระบบออนไลน์ วิถีชีวิตการทางานของคน
จะเปลี่ยนแปลง จากสานักงานที่เคยมีพนักงานและมีเอกสารมากมาย จะเปลี่ยนเป็นระบบไร้เอกสาร การ
ทางานไม่จาเป็นต้องนั่งโต๊ะประจาที่ทางาน กระทั่งวิถีการเรียนก็ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากที่ครูและนักเรียน
ต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้กระดานดา หนังสือ เป็นสื่อในการเรียนการสอนจะกลายเป็นการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ความรู้ ต่ างๆ ได้ จ ากโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ครู ส ามารถสั่ งและตรวจการบ้ า นได้ โดยผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนระบบการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การศึกษาจึงต้องมีบทบาทในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คนไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ต้องเป็นคนไทยที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
สาคัญ เพราะปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยี เป็นทักษะด้านดิจิทัล รวมทั้ง
ต้องเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสากล ทั้งนี้ การพัฒนาการศึกษาจะช่วยลดความเหลื่อมล้าให้ทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงทักษะความสามารถต่างๆ ทางเทคโนโลยี เป็นทักษะดิจิทัลที่
ต้องเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสังคมแห่งความสามารถ ทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ ต้องมีทักษะ
ดิจิทัล รวมทั้งควรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ทักษะที่จาเป็นต้องพัฒนาเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ คือ 3Rs อ่านออก (Reading) เขียนได้
(Writing) และคิดคานวณเป็น (Arithmetic) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับทุกคน โดยเฉพาะ
เด็กวัยเรียน ทั้งนี้ WEF ได้ประเมินทักษะพื้นฐาน ๓ ประการดังกล่าวของประเทศต่างๆ เทียบเคียงกับศักยภาพ
ในการทางานและการผลิต พบว่าเด็กที่จบระดับมัธยมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพและทักษะสูงกว่าเด็ก
ที่จบปริญญาตรีในประเทศอิตาลี การประเมินนี้ส่งผลให้เห็นว่าเมื่อเข้าสู่การทางาน ศักยภาพและทักษะการ
ทางานจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากทักษะ 3Rs แล้ว การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ในการสร้ า งนวั ต กรรมที่ ส ามารถสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ าและบริ ก าร หากปราศจากความคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการร่วมมือ ก็จะไม่สามารถพัฒนาคนไทยไปสู่ยุค ๔.๐
ได้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดแนวคิดที่เป็นระบบ ส่งเสริมแนวคิดเพื่อออกแบบ ความเป็นสากล และการ
รู้เท่าทันสื่อ ดิจิทัล เพื่อพัฒ นาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างกระบวนการผลิต และ
นวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ป ระเทศได้ โดยพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ เช่น ความรับผิ ดชอบ
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ความเห็นอกเห็ นใจผู้อื่น ความกระตือรือร้น คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการรู้ จักเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี
ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เป็นสังคมที่แข็งกระด้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จะต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมี
เป้ าหมาย และไม่ใช่เป็ น การจั ดการศึกษาเพื่ อผลิ ตคนที่ มีลั กษณะรูปแบบเดียวกันหมด แต่ ต้องพิ จารณา
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล และส่งเสริมตามความถนัดและความต้องการ ต้องมี
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นเรื่องการสร้าง
โครงงาน การมีชิ้นงานในการปฏิบัติที่สร้างเสริมทักษะในเรื่องการผลิต รวมทั้งเรียนรู้เพื่อส่วนร่วมทีน่ าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทักษะ
ของครู ให้เป็นครูที่สอนให้เด็กไทยเป็นเด็กไทย ๔.๐ ต้องมีทักษะในการสอนเพื่อสร้างทักษะในอนาคตให้แก่
ผู้เรียน ส่วนระบบการศึกษาและการบริหารจัดการ จะต้องหาวิธีการเพื่อทาให้ครูมีความสามารถในการสอน
ครูต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้ดูแล ผู้แนะนา ผู้อานวยความสะดวก และเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีรายละเอียดที่ กระบวนการปฏิรูปการศึกษาต้องเร่งดาเนินการ ต้องมีการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน กับเหตุการณ์ เพราะหลักสูตรในปัจจุบันไม่สามารถสร้างทักษะอนาคตให้ แก่
ผู้เรียนได้ โดยต้องนาทักษะหรือคุณลักษณะ 3Rs มาปรับใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นน าทักษะ 3Rs มาสอนควบคู่ กับการคิดวิเคราะห์ ประถมศึกษาตอนปลายเพิ่มทักษะ กระบวนการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น แล้วจึงเริ่มเนื้อหาวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ต้องนาไปไว้ในหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนที่ มีรูปแบบ
หลากหลาย ต้องพิจารณาว่ารูป แบบใดสนั บสนุนกระบวนการเรียนรู้ ๔.๐ หรือการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิ ทัล
กระบวนการคิด การแก้ปั ญ หาจะเข้ามาแทนที่ การเรียนรู้แบบเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของการเรียนรู้ มีการลงทุนให้แก่ห้องเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ห้องเรียน ๔.๐ จึงเป็นห้องเรียนที่มีความท้าทายสู่กรอบแนวความคิดใหม่ (New Paradigm) ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล มีการดึงจุดเด่นที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เกิดขึ้น ต้องนาข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ โดยต้องสอดรับกับระบบเดิม ใช้
ต้นทุนต่า และเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์
การเปลี่ยนกรอบความคิดสาหรับคนในยุค Generation Z (คนที่ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
ที่มีลักษณะนอนดึกตื่นสาย มีการใช้ ICT ตลอดเวลา มีรูปแบบการพูดคุย และการปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนไปจากเดิม
ซึ่งจะต้องนารูปแบบการดารงชีวิตของเด็กในยุค Gen Z มาเป็นประโยชน์ในการจัดและออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ต้องเน้นการสร้างทักษะมากกว่าเนื้อหา และมีความยืดหยุ่น เหมือนในกรณีของประเทศฟินแลนด์ที่
ยกเลิกการเรียนรายวิชา โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนด้วยตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดและ
ความต้องการ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ ๔.๐ จึงสามารถแยกตามกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน เป็นระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ระดับปฐมวัยจะมีรูปแบบการสอนที่สามารถเลือกได้ เช่น
BBL, Montessori, Active Learning เป็นต้น ส่วนมัธยมศึกษาจะเน้นทักษะหรือการเรียนรู้นวัตกรรม คือ การ
เรีย นควบคู่กับ การทางาน เป็ น ต้น และจ าเป็ นต้ องพัฒ นาทั กษะให้ เกิด ขึ้นทุ กระดับ การศึกษา เพื่ อให้ เกิ ด
สมรรถนะที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ และคาตอบที่สาคัญที่สุดในขณะนี้คือ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุค
Gen Z ต้องรับรู้ และเทคโนโลยีทาให้คน Gen Z มีลักษณะพิเศษที่สามารถทาอะไรพร้อมๆ กันได้ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างคนไทย ๔.๐ ไปสู่ทักษะแห่งอนาคตต่อไป
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ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร นาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก Quick - Win (๑ – ๓ ปี) ที่สามารถ
ด าเนิ น การได้ ทั น ที จบได้ โดยเร็ ว เห็ น ผลเร็ ว ช่ ว งที่ ส อง เป็ น
ยุทธศาสตร์การศึกษา ๒๐ ปี ซึ่งกาหนดเป้าหมายให้ คนไทยต้องมี
ทักษะสมรรถนะ และคุณลักษณะที่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยเป้าหมายที่ จะพัฒ นาประเทศ
ไปสู่ ป ระเทศไทยยุ ค ๔.๐ ในช่ ว งแรก (Quick – Win) เน้ น ๕
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งประเทศไทยลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก แต่ยัง
นามาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษมาจากหลากหลายสาขา เช่น เด็กโอลิมปิกวิชาการ
นักกีฬาทีมชาติ นักดนตรี ข้าราชการในโครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นต้น จึงควรมีการจัดทาฐานข้อมูลและดึง
คนกลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เต็มที่ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนทรัพยากรทางการศึกษา
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอาชีวศึกษา เป็น กาลังสาคัญที่จะทาให้บรรลุ ๕ อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ คนกลุ่ม นี้จ บออกมาแล้ว ต้องทางานได้จริง และทางานได้ทันที โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน โครงการทวิภาคีที่ให้เด็กได้เรียนควบคู่กับการทางานในสถานประกอบการ
เพื่อสร้างความชานาญและรูว้ ัฒนธรรมการในการทางาน
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มอุดมศึกษา ต่อยอดจากกลุ่ม ๒ โดยการจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ อุดมศึกษาต้องเน้นภารกิจที่สาคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) การเป็นผู้นาในการ
วิจัย และพัฒ นา (R&D) และน าผลไปพัฒ นาประเทศได้ โดยเฉพาะใน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาน้อยมาก รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้มีการลงทุน
วิจัยและพัฒนาให้ถึงร้อยละ ๑ ต่อจีดีพีของคนไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๐.๗ และงานวิจัยของไทย
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ แ ต่ ในห้ อ งสมุ ด ไม่ มี วิ ธี ก ารน ามาพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ เกิ ด ประโยชน์ ๒) ต้ อ งสร้ า งผู้ น าและ
ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ โดยนาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ และสร้างทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ
ให้เกิดขึ้น และ ๓) ต้องเป็นสะพานในการสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และอุตสาหกรรม หรือ เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมระหว่างชุมชน และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน
กลุ่ ม ที่ ๔ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ประเทศไทยก าลั งเข้ า สู่ สั งคมผู้ สู งอายุ มี ผู้ สู งอายุ จ านวนมากที่
เกษียณอายุแต่ยังสามารถทางานได้ดี มีประสบการณ์สูง ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการสาหรับผู้สูงอายุซึ่งมีหลาย
ระดับ ตั้งแต่ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง เช่น เลขาธิการที่เกษียณอายุราชการแล้ว ควรมี
ช่องทางและวางกฎระเรียบให้คนเหล่านี้มาช่วยทางานได้
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มที่มีความชานาญงานเฉพาะด้าน เป็นกาลังแรงงานเพื่อรองรับคนใน ๕ กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงควรมีวิธีการให้ คนกลุ่มนี้มาช่วยพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและ
ยกระดับเพื่อให้เป็นกาลังเสริมที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญ ของการดาเนิน งานในช่วง Quick-Win คือ ฐานข้อมูล ระดับ ชาติ สถาบั น
คลังสมอง สถาบันการศึกษาอาชีพ (Career Academy) และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการดาเนินงานใน
ระยะยาวซึ่งอยู่ในแผนการศึกษาระยะ ๒๐ ปี (แผนการศึกษาแห่งชาติ) ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และ
การวัดและการประเมินผล
๒) การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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๓) การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมรองรั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔) การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๖) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
๗) การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา
นอกจากนี้ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอข้อเสนอระยะเร่งด่วน (๑ – ๓ ปี) : การศึกษาเพื่อ
พัฒนากาลังคนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ดังนี้
๑) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ โดยรวบรวมและจั ด ระบบข้ อ มู ล ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ จัดอบรมและพัฒนาขีดความสามารถขั้นสูง และมอบหมายโครงงานสร้างนวัตกรรมตาม
ความต้องการของประเทศ พร้อมจัดระบบสนับสนุน
๒) พัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษา โดยคัดเลือกสถาบัน อาชีวศึกษาที่มีความพร้อมเปิดสอน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในสถาบันอาชีวศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเป็ น
ผู้ประกอบการและผู้ ปฏิบั ติงานในส่วนที่จ ะเป็นฐานการผลิตใหม่ของประเทศ รวมทั้งจัดระบบบสนับสนุน
ทุนการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนิน งานโดยเชื่อมโยงการพัฒนาองค์ความรู้กับหน่วยงาน
หรือผู้ประกอบการทุกประเภท
๓. สร้างระบบวิจัยและพัฒนา (R&D) ในมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายภารกิจให้มหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และจัดระบบสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณโดยเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและ
ภาคการผลิตที่มีนวัตกรรมชั้นสูง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาโดยรัฐและเอกชนร่วมลงทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
การอภิปรายนา
รองศาสตราจารย์ ดร.บั ณ ฑิ ต ทิ พ ากร รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
แสดงความคิดเห็นเรื่องบทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สรุปได้ดังนี้
การศึ ก ษามี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การก้ า วสู่ ยุ ค ไทย
แลนด์ ๔.๐ เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นจึงมีความพยายาม
ที่ จะแก้ ปั ญ ห าห รื อ ป รั บ ระบ บ ก ารศึ ก ษ าโด ย มี เป้ าห ม าย
เพื่อสร้างหรือผลิตผู้เรียนให้มีทักษะหรือสมรรถนะที่สามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยในการจัดการศึกษาต้องสามารถ
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนให้ผู้เรียน และต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเชิงผลลัพธ์หรือสมรรถนะเพื่อให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างไรก็
ตาม ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี ที่ ผ่ า นมา จากผลการประเมิ น นั ก เรี ย นนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรื อ PISA) ซึ่ งเป็ นผลการสอบแข่งขันเพื่อ ประเมิน สั มฤทธิผ ลทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของนักเรียนในระดับอายุ ๑๕ ปี เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึง
ระบบการศึกษาของไทยที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นตามเป้าหมายได้ ประเทศไทยจึง
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ต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเชิงผลลัพธ์หรือสมรรถนะของผู้เรียนตามช่วง
ชั้นที่แตกต่างกันเป็นหลัก เช่น ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะตาม
วัยมากกว่าเน้นเนื้อหาวิชาการ และช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖ ควรเน้นความสามารถในการคิดและปฏิบัติ
ได้ด้วยตัวเอง และตามด้วยการพัฒนาทางด้านวิชาการ พร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
การจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือสมรรถนะของผู้เรียน ต้องกาหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นให้ชัดเจน และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ตัวหนึ่งสามารถ
ส่งผลให้ผลลัพธ์ตัวอื่นสูงขึ้นได้ และควรกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนระหว่างความเป็นวิชาการ วิชาชีพ และอาชีพ
ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน กล่ าวคือ อาชีพ คือการท าตามทุ กอย่าง วิช าชีพ คือความเป็นวิช าการร่ วมกับ
ความคิ ด และวิ ช าการคื อการวิ จั ย หรื อการพั ฒ นา หรื อการบู รณาร่ วมกั นระหว่ างการวิ จั ยและการพั ฒ นา
การศึกษาที่มุ่งเน้ น ผลลั พธ์เป็ น ฐาน (Outcome Base Education : OBE) มีกระบวนการดาเนินงานที่เป็ น
ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกาหนด
สมรรถนะผู้เรียนให้ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องสามารถทาอะไรได้ ทาอะไรเป็น ตามช่วงชั้นที่แตกต่างกัน และนา
สมรรถนะไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระวิชาการ และใช้ ICT หรือเทคโนโลยีอื่น
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน จึงเป็นรูปแบบที่สามารถ
กาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนในการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องมีการสร้างรูปแบบให้ชัดเจน และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้หน่วยปฏิบัตินาไปทาแผนปฏิบัติการ โดยปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ คือ ครูผู้สอน ซึ่งการ
ผลิตครูมีความจาเป็นต้องมุ่งเน้นเชิงผลลัพธ์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ นอกจากจะต้องฝึกอบรมครูให้เป็นครูวิชาชีพ
แล้ว ต้องฝึกให้เป็นครูที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้เรียนต้ องมีตามเป้าหมายที่กาหนดในระดับชั้น
ต่างๆ รวมทั้งครูต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู นอกจากจะสามารถสอนและฝึกอบรมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามเป้ า หมายแล้ ว ต้ อ งสามารถพั ฒ นาด้ านวิ ช าการในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ได้ โดยขณะนี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาลั งจั ดทากรอบมาตรฐานวิช าชีพ (Professional Standard Framework)
ด้านการสอนให้แก่อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถถอดรูปแบบนาไป
ปฏิบัติได้ นอกจากนี้ ได้เสนอวิธีการที่สามารถดาเนินการเพื่อเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนในขณะนี้ คือ การนาเด็ก
เก่งหรือเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษส่วนหนึ่งมาเป็นครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน
และการออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
กระบวนการเรี ย นรู้ ๔.๐ ที่ ส านั ก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษาเสนอ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งใช้วิธีการ
สอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ง ที่ได้ปฏิบัติ
นับเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยที่ได้ผลเป็นที่ยอมรับมาอย่าง
ยาวนาน และมี ค วามเห็ น ว่ า การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด และเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ และยุคต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสร้างคนให้มีทักษะที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์
และรองรับสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องเป็นทักษะที่ไม่เฉพาะเจาะจงจนเกินไป เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และควรเป็นทักษะบนฐานของความรู้เดิมหรือทักษะพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

๘

ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการแข่งขัน ในขณะเดียวกันการแข่งขัน
ทางการศึกษาจะนามาซึ่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนั้น การจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้
เป็ น เศรษฐกิ จ แบบก้ าวกระโดด (New S-curve) จึงต้ องสร้างระบบการแข่งขั น และสร้างระบบนิ เวศที่ ดี
(Ecosystem) ให้เกิดขึ้นกับระบบทั้งหมด รวมถึงระบบการศึกษาด้วย เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาและส่งผลให้เกิดความเจริญกับประเทศในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ไทยแลนด์ ๔.๐ คือระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และความคิ ดสร้างสรรค์ และส่วนใหญ่
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคล ไม่ ได้เกิดขึ้นโดยการวางแผนจาก
ส่วนกลาง
ในปั จจุบั น การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) จากส่วนกลางโดยเฉพาะใน
สาขาวิชาที่เจาะจงเป็ นเรื่องทาได้ยาก เนื่องจากในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว และ
สาขาวิชาต่างๆ จะหายไปภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนคาดเดาอนาคตไม่ได้ ในวงการศึกษาจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และควรสร้างทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ในอนาคต คือทักษะความรู้พื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มากกว่าที่จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะการให้ความสาคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทาให้บางอุตสาหกรรมได้ประโยชน์ และบางอุตสาหกรรมเสียประโยชน์ ในขณะที่การมุ่งเน้น
พัฒนาสร้างทักษะพื้นฐานให้ แก่ผู้เรียน จะทาให้ไม่เป็นเพียงผู้ใช้อย่างเดียว แต่จะกลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี
เพื่อนาพาประเทศไปสูย่ ุคไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากสิ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต คือนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตัวอย่างกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสัมฤทธิผลทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
การอ่าน (PISA) ของนักเรียนในระดับอายุ ๑๕ ปี ซึ่งผลการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสะท้อนความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนไทยอายุ ๑๕ ปีได้พอสมควร โดยในปี ๒๕๕๕ นักเรียนไทยมีผลการ
สอบแข่งขันดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่พบว่ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสมรรถนะเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่าเดิม จึง
ควรพิ จ ารณาและน ามาคิ ด วิเคราะห์ ต่ อ เพื่ อพิ จารณาหาวิธีก ารในการพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ านคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผลิตนวัตกรรมเพื่อ
ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเมื่อเปรียบเทียบผลการสอบแข่งขันของนักเรียนไทยกับประเทศในอาเซียน คือ
สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งมีผลการสอบแข่งขันสูงกว่าประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนเวลา
ในการเรียนวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พบว่านักเรี ยนไทยมีสัดส่วนเวลาในการ
เรียนวิชาหลักน้อยกว่าเวียดนามร้อยละ ๒๐ ในทุกระดับชั้น และสิงคโปร์มีสัดส่วนเวลาในการเรียนวิชาหลัก
มากกว่าเวียดนาม โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ในขณะที่สิงคโปร์เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างจริงจังในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และเวียดนามเริ่มเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และใช้เวลาเรียนมากขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น แต่ประเทศไทยกลับใช้เวลาในการเรียนวิชา
ดังกล่าวน้ อยลงในระดับ ชั้นที่สูงขึ้น จึงควรต้องทบทวนและวางแผนการเรียนการสอนของนักเรียนไทยให้
เหมาะสม เช่น การเพิ่มเวลาในการเรียนวิชาหลักให้มากขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น การปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนใน ๘ กลุ่มสาระวิชาให้น้อยลง หรือให้มีความเหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียน โดยครูควรใช้เวลาที่มีอยู่
อย่างจากัดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากขึ้น และพิจารณาความสาคัญของสาระวิชาที่ผู้เรียนควรได้รับในแต่ละ
วันในเวลา ๖ ชั่วโมงที่ผู้เรียนอยู่ในโรงเรียนให้คุ้มค่ามากที่สุด

๙

ส่วนเรื่องการพัฒนาครู สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และวิธีการในการ
สร้างแรงจู งใจให้ ครูวิธีการหนึ่ งคือการปรับ ระบบการจัดสรรงบประมาณผ่ านด้านอุปสงค์ (demand-side
financing) ที่ครอบคลุมต้นทุนด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนในการดึงผู้เรียน
เข้ามาเรียน และเกิดการแข่งขันให้ภาคเอกชนเข้ามาสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
การอภิปรายทั่วไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย ให้ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
๑) ควรมีการพิจารณาปรับหลักสูตรโดยปรับสาระการเรียนรู้ให้น้อยกว่า ๘ กลุ่มสาระวิชา
และเน้นเฉพาะสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น และควรเน้นสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติได้ มากกว่าการเน้นเนื้อหาตามสาระวิชา
๒) ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับแนวคิดของครูทุกระดับ เพื่อเป็นกลยุทธ์สาคัญ
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่พร้อมรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
โดยจัดฝึกอบรมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิ ตศาสตร์ (STEM)ไปใช้ ในการเชื่อมโยงและ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพที่มีความต้องการเป็นครู สามารถเข้ามาเป็นครูได้ เพื่อ
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา รวมทั้งควรปรับรูปแบบวิธีการสอนในระดับอุดมศึกษา
โดยลดสัดส่วนเวลาของการเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง และเพิ่มสัดส่วนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น
๓) กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นเจ้าภาพหลั กในการส่งเสริมและพัฒ นาผู้ มีความสามารถ
พิเศษให้พัฒนาตรงตามศักยภาพ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ และควรมี ก ารบู ร ณาการการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษร่ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบั น ส่ งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส านั ก งาน ก.พ. และ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
๔) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สร้างนวัตกรรม หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้จดลิขสิทธิ์ได้ตั้งแต่ในวัยเยาว์
๕) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ควรออกข้อสอบที่สามารถวัดทักษะผู้เรียนได้ในเชิง
การคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เป็นการวัดความรู้อย่างเดียว รวมทั้งสานักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต้อง
ท าหน้ า ที่ ใ นการตรวจและประเมิ น สถานศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก และก าหนดมาตรฐานในการประเมิ น
ให้ชัดเจน รวมทั้งกาหนดมาตรฐานในการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทุก
ระดับ ชั้น โดยจ้างสถาบัน ฝึ กอบรมจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับมา
ดาเนินการ และกาหนดเป้าหมายการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนแต่ละระดับอย่างชัด เจน รวมทั้งสพฐ.ควร
จัดเวทีนวัตกรรมให้มากกว่าเวทีวิชาการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึง่ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
๗) ควรขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป การศึก ษาโดยพิ จารณาการมีส่ ว นร่วมของระดับจังหวัด หรือ
สมัชชาจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และคานึงถึงปัญหาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ ควรเน้นเรื่องการ
บริหารงานบุคคลเพียงอย่างเดียว

๑๐

๘) ข้ อ เสนอระยะเร่ ง ด่ ว น (๑-๓) ปี ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนสู่ ยุ ค
ไทยแลนด์ ๔.๐ ควรค านึ ง ถึ ง การพั ฒ นาครู ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ก่ อ นที่ จ ะเน้ น ระดั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
๙) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ผู้เรียนและครูทุกระดับ
และในการพัฒ นาครูด้วยรูปแบบต่างๆ ควรมีเป้าหมายเพื่อให้ครูอยู่กับผู้เรียนให้มากที่สุด รวมทั้งควรปรับ
แนวทางการส่ งเสริ ม และการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค รู โดยควรเปลี่ ย นจากการให้ ค่ าตอบแทนด้ ว ยเงิน เป็ น
ผลตอบแทนที่เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย และควรให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่จาเป็นต้องมีรูปแบบหรือคุณลักษณะเดียวกันทั้งหมด
๑๐) ควรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศและ
สอดแทรกไว้ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
รูปแบบของการพัฒนาประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องของการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ที่สามารถประเมิน
และติตตามเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ และนาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
๑๑) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อก้ าวเข้ าสู่ ยุ ค ไทยแลนด์ ๔.๐ ควรน าเทคโนโลยี ม าใช้ในระบบ
การศึกษาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งระบบการบริหารจัดการ เช่น การทา e-book เพื่อลดงบประมาณ
ในการทาห้องสมุด หรือการติดตามประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นต้น
๑๒) ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษาจึงควรสร้างผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและตาราเพื่อพัฒนา
ผู้ เรีย นให้ มี ความคิ ดสร้างสรรค์ และพั ฒ นาครูผู้ ส อนให้ จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่ มุ่งเน้น ให้ ผู้ เรีย นมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ผู้เรียนทาโครงงานเพื่อสร้างนวัตกรรม สามารถฝึกให้ผู้เรียนมีการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี
๑๓) การเตรียมคนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาสมอง โดยสนับสนุนให้มีการออกกาลังกาย หรือการเล่นกีฬา เพื่อเป็นพลเมืองที่ มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ข้อเสนอระยะเร่งด่วน (๑ – ๓ ปี) ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐
ประกอบด้วย
๑.๑) เสริมสร้ างศักยภาพผู้ มีความสามารถพิเศษ โดยรวบรวมและจัดระบบข้อมูล ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ จัดอบรมและพัฒนาขีดความสามารถขั้นสูง และมอบหมายโครงงานสร้างนวัตกรรมตาม
ความต้องการของประเทศ
๑.๒) พัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษา โดยคัดเลือกสถาบัน อาชีวศึกษาที่มีความพร้อม
เปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเน้นการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ และสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
โดยเชื่อมโยงการพัฒนาองค์ความรู้กับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการทุกประเภท
๑.๓) สร้ างระบบวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบหมายภารกิ จ ให้
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับฅทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และจัดระบบสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณโดยเชื่อมโยงกับภาค
ธุรกิจและภาคการผลิตที่มีนวัตกรรมชั้น สูง รวมทั้งส่ง เสริมการวิจัยและพัฒ นาโดยรัฐและเอกชนร่วมลงทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

๑๑

๒) ปรับหลักสูตรใหม่โดยปรับสาระการเรียนรู้ให้น้อยกว่า ๘ กลุ่มสาระวิชา และเน้นเฉพาะ
สาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น และควรเน้นสมรรถนะในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติเองได้ มากกว่าการเน้นเนื้อหาตามสาระวิชา
๓) พั ฒ นาและปรั บ แนวคิด ของครู เพื่ อ ให้ ครู ส ามารถจั ด กระบวนการเรียนการสอนและ
เตรียมพร้อมผู้เรียนให้เป็นคนไทย ๔.๐ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

