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ค้าน้า
มหกรรมการศึกษาแห่ งชาติ ในปี 2562 ได้จัดขึ้นในหั วข้อ “ก้า วสู่คุณ ภาพการศึกษาที่ดีกว่า ”
“The National Ed. Expo: Rally for Better Quality of Education” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษามุ่งให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกด้านและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
การจั ดงานมหกรรมการศึกษาแห่ งชาติครั้งนี้ เป็นการนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางการศึกษา
ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะนาเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในเรื่องกฎหมายการศึกษา แผนการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และนโยบายการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกมุมมอง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิรูปการศึกษา และยังเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ได้รับรู้การดาเนินงานทาง
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ข้อมูลสาคัญในการนามาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน คณะทางาน ผู้แทน
หน่วยงานที่ร่วมการเสวนาวิชาการในห้องประชุมย่อย และหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมจัดนิทรรศการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ร่วมกัน จัดงานในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และก้าวสู่คุณภาพ
การศึกษาที่ดีกว่าร่วมกัน

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ :
ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand
Ballroom และห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ เพื่อ
เป็นเวทีสาธารณะนาเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็ นทุกมุมมองจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้ได้รับรู้ในการดาเนินงานทางการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญใน
การนามาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่
คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
การจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการมีชีวิต และ
ส่วนของการเสวนาวิชาการ
1) นิทรรศการมีชีวิต มีจานวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ประกอบด้วย มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ.
2561 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา อ่ า นแต่ เ ล็ ก เด็ ก ฉลาด
สมรรถนะดี ออกแบบเกม ออกแบบสังคม Learning with AI โครงการพระราชดารินาพาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทักษะกาลังคนในอนาคต วิทยาการคานวณกับการเรียน 4.0 ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปชั้นเรียน ปฏิรูปการสอน
ของครู PLC พื้นที่นวัตกรรม คนรุ่นใหม่ของศรีสะเกษ “รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต และมีทักษะอาชีพ” และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รอบ 4
2) การเสวนาวิชาการ มีจานวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
เรื่องที่ 1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้มอบนโยบายและบรรยาย
พิเศษ ดังนี้ โลกในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตาม
ให้ทัน แต่ต้องไม่ลืมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย การศึกษาต้องสร้างศักยภาพให้คนไทยทุกช่วงวัย
รวมถึงคนพิการและเด็กพิเศษ โดยการสร้างบรรยากาศในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะ (Upskill Reskill) ของคนในวัยต่าง ๆ การเรียนการสอน "โค้ดดิ้ง" (Coding) เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยระบุถึงเหตุผล 5 ข้อ ที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียน คือ 1) ให้เกิดทักษะการอ่ าน
2) ให้เกิดทักษะการเขียน 3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4) ฝึกฝนทักษะคิดคานวณ และ 5) มีตรรกะแก้ปัญหา
ด้วย และสุดท้ายการศึกษาต้องทาให้คนไทย เก่ง ดี มีความสุข ทันสมัย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและตอบ
แทนคุณแผ่นดิน

๒
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษาไทย ใครได้ประโยชน์?
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษา มีจุดแข็งที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน มีกลไกในการตรวจสอบ และสร้างธรรมนูญการศึกษา ให้อิสระแก่สถานศึกษามากยิ่ง ขึ้น
ภายใต้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เอื้อต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสามารถทางการศึกษาแก่ผู้เรียน
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ผู้ได้รับประโยชน์ คือ 1) กลุ่มผู้อยู่ในตาแหน่ง 2) สังคม
3) ผู้ปกครอง 4) ผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีผู้ได้รับประโยชน์
ที่แท้จริงคือผู้ที่อยู่ในตาแหน่งทางการศึกษาเพียงกลุ่มเดียว
เรื่องที่ 3 มาตรฐานการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร... เพื่ออนาคตเด็กไทย 4.0
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ได้แก่ 1) ผู้เรียนรู้ 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสถานศึกษานามาตรฐาน
การศึกษาชาติไปเป็ นกรอบในการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึ กษา ในการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ที่สาคัญที่สุดคือการปรับหลักสูตรในระดับปฏิบัติหรือระดับ
สถานศึกษา (ห้องเรียน) ซึ่งมีหัวใจหลักคือครูผู้สอน ดังนั้น การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แท้จริงคือการ
เปลี่ยนแปลงในระดับห้องเรียน
เรื่องที่ 4 ประสบการณ์การขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านปฐมวัยของไทยที่ยั่งยืน (SDG 4.2)
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4.2) คือสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 ซึ่งประเด็นที่ควรเร่ง
ดาเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตาม SDG 4.2 ได้แก่ การพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย การสนับสนุนด้านงบประมาณ
และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านเด็กปฐมวัยต่อ GDP ต้องบรรจุแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนระดับชาติ และ
แปลงสู่การปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยครบวงจร เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายปฐมวัยในระดับภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค
เรื่องที่ 5 สภาวะการศึกษาไทยเมื่อมองจาก Big Data
ข้อมูลทางการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน สาคัญคือ 1) Social Data คือข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก และข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น วัน/เดือน/ปี ชื่อบิดา มารดา ฯลฯ 2) Academic Data เป็ น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง ชื่อโรงเรียน รายวิชา หน่วยกิต เกรด เป็นต้น
ควรมีการบริหารจัดการข้อมูล การเชื่ อมโยงข้อมูล Social Data กับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และควรมี
หน่วยงานกลางที่จัดทาฐานข้อมูล Electronics Student Record (ESR) โดยให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง
ข้อมูล Academic Data ของตนเอง เช่น ผลการสอบ ใบรับรองผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร และผลการทดสอบ
ระดับชาติ ฯลฯ
เรื่องที่ 6 กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ให้ทุนแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ให้
ทุนกับผู้ต้องการเรียนในวิชาหลัก 3) ให้ทุนกับผู้ที่เรียนวิชาขาดแคลน 4) ให้ทุนแก่ผู้เรียนดีเพื่อสร้างความเป็น
เลิศ โดยส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่รับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การกู้ยืมเป็นแบบปลอดดอกเบี้ยระหว่างศึกษา
และจะคิดดอกเบี้ยภายหลังจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

๓
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มิใช่แค่การให้ทุนการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมเท่านั้น
การให้ทุนตามสัดส่วนความจาเป็นของแต่ละคน เน้น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้า เช่น พัฒนา
แอปพลิ เคชั่ นในการให้ ครู เยี่ ยมบ้ านเด็ กแล้ วถ่ ายรูปส่ งมาเป็นข้ อมู ลให้ กั บกองทุ น การทา school mapping
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจทา CSR เป็นต้น
เรื่องที่ 7 เด็กติดเกม หรือนักกีฬา E-Sports
E-Sports คือ กีฬาชนิ ดหนึ่ งที่เกี่ยวกับการแข่ งขันวิดีโอเกม มีการแข่งขันทั้งประเภทบุ คคลและที ม
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม และยกระดับกีฬา E-Sports ให้หลุดจากคาว่า “เด็กติดเกม” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแล
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงอายุที่ต่ากว่า 18 ปี เนื่องจากหากไม่ป้องกันเด็กที่อายุ 2 - 5 ปีที่เล่นเกม จะทาให้
เด็กพูดช้า และหากเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีเล่นเกมมากเกินไปจะเป็นการทาลายสมองส่วนหน้าที่มีการพัฒนาได้ถึง
อายุ 20 ปีเท่านั้น
เรื่องที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยแนวคิด OKRs: Objectives and Key Results
OKRs เป็นแนวคิดของการสร้ างวัตถุประสงค์และผลลั พธ์หลั กที่ต่อยอดมาจากการบริห ารโดยยึด
วัตถุประสงค์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เริ่มจากที่
ผู้ บ ริ ห ารตั้ง OKRs ในระดับ บนร่ ว มตั้งวัตถุประสงค์ห ลั กและส่ ง ต่ อเพื่อ ให้ บุ คลากรได้ตั้ งผลลั พธ์ห ลั ก หรื อ
วัตถุประสงค์ขอหน่วยงานหรือตนเอง ซึ่งในระหว่างการดาเนินการจะสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุด ผ่านการแลกเปลี่ยนจากบนลงล่าง เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
เรื่องที่ 9 Future Thinking, Future Skills: Education and Skills 2030
องค์ ก ารความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาหรื อ OECD น าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
การศึกษาในอนาคตเสมือนเข็มทิศนาทาง (OECD Learning Compass 2030) ซึ่งมีผู้เรียนเป็นแกนกลาง
(Student Agency) และมีความรู้ความสามารถติดตัว 4 ประการ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Values) ซึ่งเข็มทิศขับเคลื่ อนด้วยการทางานใน 3 ระดับ คือระดับที่ 1
ตัวผู้เรียน ระดับที่ 2 คือ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ติดตัวทั้ง 4 ประการ ระดับที่ 3 ผู้เรียนพร้อมไปด้วยความรู้
ความสามารถ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะเฉพาะตนและทักษะการทางาน ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชีวิต
เรื่องที่ 10 Future workforce for Thailand 4.0 : อนาคตภาพก้าลังคน 4.0
อนาคตภาพกาลั ง คนของประเทศไทยจะไปสู่ ยุ ค 4.0 ได้ สิ่ งส าคัญคือ ระบบการศึกษาต้ อ งจั ด
การศึกษาต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อภาคการผลิต ซึ่งมีปัจจัยสาคัญดังนี้ 1) การเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน 2) การมีแพตฟอร์มระดับชาติที่รวบรวมข้อมูลทักษะ/สมรรถนะของแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการ
3) การ re-skill/up-skill 4) การปรับเปลี่ยน mind set ของผู้บริหาร ผู้ผลิต และผู้เรียน และ 5) สร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ในอนาคตคนไทย จาเป็นต้องมีทักษะสาคัญอีก 2 ประการ คือ 1) การรู้ทันดิจิทัล และ
2) การมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจะสอดคล้องกับโลกปัจจุบันและตอบสนองกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ เป็นกาลังคนในอนาคต

๔
เรื่องที่ 11 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาทาหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ยกร่าง
พระราชบั ญญัติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... โดยมีห ลั กการปรั บหลั ก คิด ด้า นการศึ ก ษา ให้ โ รงเรียนเป็ น
ศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร และการเรียนรู้เป็นฐานสมรรถนะ จัดทา
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ วางระบบการบริหารและจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการนโยบาย
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แต่ มี ค วามเห็ น แย้ ง จากองค์ ก รต่ า ง ๆ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานเพื่อทบทวนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายการศึกษา
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 12 Media Literacy : คนไทยยุคใหม่ ฉลาดใช้สื่อ เรียนรู้แบบใหม่ ต้องใช้สื่อเป็น
ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของเด็กและเยาวชนอย่างมาก หากเด็กและ
เยาวชนรับสื่อโดยไม่มีการกลั่นกรองจากผู้ปกครอง ครู การใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากเกินไป และการหลงไป
อยู่ในโลกเสมือน ถ้าเด็กและเยาวชนไม่มีทักษะในการใช้สื่อจะเกิดปัญหากับตนเองและสังคมแน่นอน จึงควร
สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรู้เท่าทัน
ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยการวางหลักสูตรและสร้างทักษะการใช้สื่ออย่างสร้ างสรรค์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
สร้างให้เด็กมีวินัยในการใช้สื่อ คุณครูควรฝึก/สอนให้เด็กสืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกวิชา และในฐานะพลเมืองจะทาให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยการเผยแพร่
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น ร่วมกันทาเพจความรู้เผยแพร่ให้คนในสังคม
เรื่องที่ 13 สร้างสรรค์สมรรถนะครูไทยอย่างไร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
สมรรถนะครูไทยในอนาคตที่สาคัญ ได้แก่ มีความสามารถสูงในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครูจะต้องรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคล รอบรู้ในวิชาการ
วิชาชีพ สื่อ เทคโนโลยี ทันสมัยและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ครูต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ใน
กระบวนการผลิตครูในอนาคต ต้องคัดเลือกผู้เรียนครู ต้องคัดคนดี คนเก่ง มีการประเมินคุณลักษณะ หรือ
ประเมิน รั บ รองพฤติกรรมที่เอื้อต่ อการเป็ นครู มีการวางแผนกาหนดความต้องการครูในอนาคต กาหนด
มาตรฐานของสถาบันการผลิตครูเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน จัดกระบวนการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สาคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาครูควรใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาครูของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
เรื่องที่ 14 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา...จุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
การผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างวิถีใหม่ในพื้นที่นวัตกรรมคือ การสร้างวัฒนธรรมการทางาน
ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่ หรือการพัฒนาตามธรรมชาติของพื้นที่ ประกอบด้วย
(1) การเพิ่มอิสระ ลดข้อจากัดให้โรงเรียนและพื้นที่ ด้านวิชาการ บริหารจัดการ บุคลากร และงบประมาณ (2)
การพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและบุคลากร (3) การสร้างแนวทางใหม่เพื่อไปสู่จุดหมาย หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การประเมิน สื่อการเรียนรู้ และ (4) การประสานความมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างกลไกการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา ฟังเสียงจากภาคประชาชน ในการขยายผลพื้นที่นวัตกรรมทั่ว
ประเทศมีเงื่อนไขหนึ่งที่ควรดาเนินการควบคู่กันไปในการคือ การขยายการพัฒนาโดยใช้ Active Learning มา
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ใช้กับคนในพื้นที่นวัตกรรม โดยหน่วยงานส่วนกลางควรร่วมลงพื้นที่ในการถอดบทเรียนเพื่อให้โรงเรียนอื่นได้ใช้
การศึกษาต่อไป และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนในการ
พัฒนาการเรียนรู้สาหรับโรงเรียน ให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองได้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของพื้นที่
นวัตกรรมทางการศึกษา
เรื่องที่ 15 การยกเครื่องสถานศึกษาของ กทม.ให้เท่าทันยุคดิจิทัล (BMA School Digital Transformation)
สถานศึกษาใน กทม.กาลั งดาเนิ น การปรับตัว เองให้ เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการยกเครื่อ ง
สถานศึกษาใน กทม.มีประเด็นส าคัญดังนี้ 1) การกาหนดและสะท้อนคุณลั กษณะพึงประสงค์ของผู้ เรี ยน
(Learning Outcome) 2) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning 3) การบูรณาการ
ปัญหาของชุมชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน 4) การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล 5) การพัฒ นาสมรรถนะ กรอบคิดและสร้างPLC ส าหรับผู้ บริห ารและครู ในการสร้า ง
นวัตกรรมในยุคดิจิทัล สร้างข้อมูล สร้างคุณค่าใหม่ ต้องทางานข้ามกระทรวงโดยใช้ทักษะ Communication
Critical Thinking, Creativity และ Collaboration
เรื่องที่ 16 ท้องถิ่นกับอนาคตการศึกษาไทย
การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีการประชุม
อย่างสม่าเสมอ สร้างความเข้าใจและแนวคิดที่ตรงกันคือ การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง SBMLD (School
Based Management and Local Development) เช่ น ให้ ผู้ ป กครองเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสอนอาชีพ
ให้กับเด็ก มีกรรมการเครือข่ายในโรงเรียนเพื่อสะท้อนคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากร การบริหารจัดการ
ในโรงเรียน และมีรายงานผลการเรียนของเด็กให้กับผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ และการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น มี ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ หากท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามส าคั ญกั บ ความร่ว มมื อกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น สพม. เพื่อพัฒนาเด็กในพื้นที่ จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา
และลดความเหลื่อมล้าได้ดีที่สุดองค์กรหนึ่ง
เรื่องที่ 17 ความเหลื่อมล้้าในการจัดการศึกษา
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเป็นประเด็นนโยบายที่สาคัญของประเทศไทย โดยปัจจัยที่ก่อให้ความ
เหลื่อมล้าอาจมาจากปัจจัยด้านผู้เรียน (ความสามารถในการเรียนรู้ ครอบครัว) ด้านโรงเรียน (คุณภาพและ
ความพร้อมของโรงเรียน) ด้านนโยบาย (ความต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นระบบ) ทรัพยากร ครอบตัว และวิธีการ
เรียนรู้ของตัวเด็กที่อยู่ในเมืองกับชนบท มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา องค์ประกอบหลักในการกาหนด
นโยบายการศึกษาของชาติ ได้แก่ กลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางการ
ศึกษา จ าเป็ น ต้องเชื่อมโยงกัน และคานึ งถึงมุม มองแบบเสรี นิ ยมใหม่ (Neo-Liberalism) และการลงทุ น
สาธารณะ (Public Investment) ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศไทยจาเป็นต้อง
บูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ โรงเรียน และผู้เรียน
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เรื่องที่ 18 10 สมรรถนะหลักของเด็กไทยที่ครูควรรู้
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) มีดังนี้ 1) ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 2) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 6) ทักษะอาชีพและความเป็นผู้ประกอบการ 7) ทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 8) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 9) การทางานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และมี ภ าวะผู้ น า และ 10) การเป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง /ตื่ น รู้ ที่ มี ส านึ ก สากล ซึ่ ง โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นากรอบสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ ไปเป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในแนวทางดังกล่าว ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ปกครองและนักเรียน
เรื่องที่ 19 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม : ความเสมอภาคที่เป็นจริง
การจัดการเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นการศึกษาที่คานึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน
สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ความแตกต่าง และการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน
เป็นการจัดการศึกษาที่สร้างความเสมอภาคได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยความสาเร็ จและแนวทางการบริห าร
จัดการ คือ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน
ใช้ห ลั กการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร่ ว มด้ว ยโครงสร้า ง SEAT (S: Student E: Environment A: Activities และ
T: Tools) การสร้างสภาพแวดล้อม และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เรื่องที่ 20 วิทยาการค้านวณ และ Coding : การเรียนรู้ใหม่ที่ทุกคนต้องรู้
วิชา “วิทยาการคานวณ” ถูกนามาบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ใน 2 รายวิชา คือ
ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีสาหรับชั้น ม. 1 – 5 และ ว 4.2 วิทยาการคานวณ สาหรับ ป. 1 – ม. 6
เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้การคานวณที่ต้องทาเป็นขั้นเป็นตอน และการใช้คาสั่งทีละขั้นตอน ผ่านการเล่นเกมที่
พัฒนาระดับความยากง่ายไปตามระดับช่วงชั้นของผู้เรียน หน่วยงาน สสวท. ได้ร่วมมือกับ สพฐ.ในการปรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการ
คานวณ ส่วนสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) พัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ coding
Thailand.org โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ start up มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน
นาร่อง 200 โรงเรียนทั่วประเทศ มี การต่อยอดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผ่านการประกวด
โครงงานนักเรียนส่งเสริมทักษะเมกเกอร์รุ่นเยาว์ รวมทั้งการสร้างครู coding จานวน 3,400 คน จาก 2,000
โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อความรู้แก่นักเรียนกว่า 210,000 คน และมีแผนการดาเนินงานที่จะต่อยอด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้าน coding และ maker พร้อมขยายโอกาสการ
เรียนรู้สู่โรงเรียนอีก 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
เรื่องที่ 21 มุมมองผู้ปกครองต่อการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
Executive Functions (EF) หรื อ ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้ ส าเร็จ เป็นสมองส่ ว นหน้า ที่ทา
หน้าที่ในการคิด วางแผน จัดระบบ แก้ปัญหา ควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ ที่สาคัญทาหน้าที่
ตัดสินใจการพัฒนาทักษะสมองตั้งแต่ยังเล็กจึงเป็นสิ่งสาคัญ พ่อแม่เป็นหุ้นส่วนของการเรียนรู้ ต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู รวมถึงแนะนาทักษะสาคัญ 7 ทักษะที่ต้องสร้างให้ลูก
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คือ 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาเป็น 2) คิดสร้างสรรค์ 3) ฉลาดใช้ เท่าทันสื่อดิจิทัล 4) ปรับตัว
ร่วมมือรู้จักทางานเป็นทีม 5) อดทน จิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 6) สื่อสารชัดเจนมีประสิทธิภาพ และ
7) เข้ า ใจ เห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น ส าหรั บ สิ่ ง ที่ ค วรท าในการเลี้ ย งดู เ ด็ ก คื อ การเรี ย นรู้ แ บบลงมื อ ปฏิ บั ติ
อย่าเปรียบเทียบเด็กแต่ละคน อย่าให้เรียนผ่านแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวหรือทาแต่สิ่งที่ทาซ้า ๆ เดิม แต่ควร
ให้เรียนรู้จากของจริง
เรื่องที่ 22 ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
“ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การปฏิรูปการศึกษาของประเทศประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ต้องการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่าง
แท้จริง มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) ครูมีการงานที่ดี 2) ครูมีสภาพทางการเงินที่คล่องตัว และ 3) ครูมี
ความสุขในการทางาน การปฏิรูปครูเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูต้องเริ่มต้นที่ตัวครู โดยครูต้ องมี
คุณลักษณะ 3 ประการ กล่าวคือ 1) กล้ายอมรับความจริง เพื่อเห็นจุดอ่อนและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ
2) กล้าเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับและเผชิญสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 3) กล้าที่จะพูด
ความจริง กล้าคิด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทั้งตนเองและผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ และทัศนคติ

๘

มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
The National Ed. Expo: Rally for Better Quality of Education
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช่วงเวลาดังกล่ าว ซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒ นา และเสริ มสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์เพื่อเป็นกรอบส าหรับการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายการศึกษาในด้านต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยจาเป็นต้ อ งมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาต่าง ๆ
ซึ่งมีสาระสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 ในการดาเนินงานทางด้านการศึกษาดังกล่าว สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และภาคี
เครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุก
ช่ว งวัย ตามบทบาทและภารกิจ ของตน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา
บทบาทสาคัญอีกประการหนึ่งที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินการคือ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนวทางการด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาต่ อ
คณะรัฐมนตรีในประเด็นสาคัญ เช่น กฎหมายการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัย กลไกและระบบการผลิต คัด
กรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับ การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
เป็นต้น
เพื่อให้การดาเนินงานทางด้านการศึกษาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่จะต้องคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้กาหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษา
ที่ดีกว่า เพื่อเป็นเวทีสาธารณะนาเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองจาก

๙
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิรูปการศึกษา ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ได้รับรู้ในการดาเนินงาน
ทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการนามาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนาเสนอประเด็นการปฏิ รูปการศึกษา ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย
แผนและมาตรฐานการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นหลากหลายมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นการ
ปฏิรูปการศึกษา ผลกระทบจากการนานโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการนามาใช้พัฒนา
นโยบายการศึกษาของชาติ
2) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
นาเสนอประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติจริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับผู้ปฏิบัติได้นาไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบท
ของตน
3) เพื่อสร้างกระแสให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายการศึ กษา การปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน/นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
2) ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4) ผู้สื่อข่าว Admin page ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การด้าเนินงาน
1) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
2) ประสานงานการจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ณ ห้องประชุม
Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
3) ดาเนินการจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดยมีรูปแบบการ
ประชุมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
(2) การเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและเปิด
เวทีอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
(3) การนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย
(4) การเข้าร่ วมกิจกรรมนิ ทรรศการมีชีวิต โดยการตอบคาถามหรื อให้ ข้ อเสนอแนะต่ อการจั ด
การศึกษา
(5) สแกน QR Code เพื่อรับเอกสารประกอบการประชุม/ทาแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อรับ
เกี ย รติ บั ต รการเข้ า ร่ ว มงานมหกรรมการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ : ก้ า วสู่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ก ว่ า (Online
Certification)

๑๐
หัวข้อการเสวนาวิชาการและนิทรรศการมีชีวิต
หัวข้อการเสวนาวิชาการ จานวน 22 หัวข้อ ประกอบด้วย
 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่องที่ 1 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษาไทย ใครได้ประโยชน์?
โดย รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดาเนินรายการโดย ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่องที่ 3 มาตรฐานการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร...เพื่ออนาคตเด็กไทย 4.0
โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ดร.พีระ รัตนวิจิตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ดาเนินรายการโดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ.
เรื่องที่ 4 ประสบการณ์การขับเคลื่อนกรอบการด้าเนินงานด้านปฐมวัยของไทยที่ยั่งยืน (SDG 4.2)
โดย Ms. Maki Hayashikawa Chief, Section for Inclusive Quality Education, UNESCO
นางสาวธนภร พีระเพทย์ ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัย องค์การ UNICEF
ดาเนินรายการโดย ดร.ปานเทพ ลาภเกษร ผู้อานวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ สกศ.
เรื่องที่ 5 สภาวะการศึกษาไทย เมื่อมองจาก Big Data
โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อานวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.วรา วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาเนินรายการโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 6 กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสค.)
ดร.ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ดาเนินรายการโดย ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ.
เรื่องที่ 7 เด็กติดเกม หรือนักกีฬา E-Sports
โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นักวิชาการอิสระ
นายสันติ โหลทอง
นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
นายชิตวัน ธนนิธิกานต์
นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ดาเนินรายการโดย นางศิริพร ศริพันธ์ ผู้อานวยการสานักประเมินผลการศึกษา สกศ.

๑๑
เรื่องที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด OKRs: Objective and Key Results
โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.
กรรมการผู้จดั การ บ.ศุภะ โซลูชั่นส์ จากัด อดีตผู้บริหารโครงการ Google
เพื่อการศึกษา ภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิค บริษัท กูเกิล สิงคโปร์

เรื่องที่ 9 Future Thinking , Future Skills : Education and Skills 2030
โดย Mr. Daniel Trujillo
Senior Project Coordinator OECD
ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาเนินรายการโดย ดร.ปานเทพ ลาภเกษร ผู้อานวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ สกศ.
เรื่องที่ 10 Future Workforce for Thailand 4.0 : อนาคตภาพ ก้าลังคน 4.0
โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นายถาวร ชลัษเฐียร
ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์
นายนพดล ปิยะตระภูมิ
รองผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดาเนินรายการโดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.
เรื่องที่ 11 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ.
เรื่องที่ 12 Media Literacy : คนไทยยุคใหม่ ฉลาดใช้สื่อ เรียนรู้แบบใหม่ ต้องใช้สื่อเป็น
โดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.
ดร.วรินทร โพนน้อย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
ดาเนินรายการโดย นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
เรื่องที่ 13 สร้างสรรค์สมรรถนะครูไทยอย่างไร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรุสภา และรองเลขาธิการสภาการศึกษา
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้ทรงคุณวุฒิคุรุสภา
เรื่องที่ 14 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ... จุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
โดย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดาเนินรายการโดย ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านวิจัยการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒
เรื่องที่ 15 การยกเครื่องสถานศึกษาของ กทม. ให้เท่าทันยุคดิจิทัล (BMA School Digital Transformation)
โดย นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล อนุกรรมการสามัญประจาสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ดาเนินรายการโดย นางสาวถวิล จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ 16 ท้องถิ่นกับอนาคตการศึกษาไทย
โดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ดาเนินรายการโดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.
เรื่องที่ 17 ความเหลื่อมล้้าในการจัดการศึกษา
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่ 18 10 สมรรถนะหลักของเด็กไทยที่ครูควรรู้
โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
อดีตกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา และ
ประธานคณะทางานวางแผนจัดทากรอบสมรรถนะหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผศ.ดร.ดนุชา ปนคา
ประธานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เรื่องที่ 19 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม : ความเสมอภาคที่เป็นจริง
โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีตรองประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนปรียาโชติ
นางสุลีกาญ ธิแจ้
ครูชานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
เรื่องที่ 20 วิทยาการค้านวณ และ Coding : การเรียนรู้ใหม่ที่ทุกคนต้องรู้
โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต
นายโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Coding ประจา MAC education
เลขาธิการสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ดาเนินรายการโดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.

๑๓
เรื่องที่ 21 มุมมองผู้ปกครองต่อการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
โดย นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหารสถาบันรักลูกกรุ๊ป (RLG)
ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา
เรื่องที่ 22 ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
โดย ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ส.บ.ม.ท.)
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครู ผู้ก่อตั้ง website EDUZONE
ดาเนินรายการโดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
นิทรรศการมีชีวิต มีจานวน 12 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
เรื่องที่ 2 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เรื่องที่ 3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 4 อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี
เรื่องที่ 5 ออกแบบเกม ออกแบบสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่ 6 Learning with AI โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่ 7 โครงการพระราชดาริ นาพาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
เรื่องที่ 8 ทักษะกาลังคนในอนาคต โดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องที่ 9 วิทยาการคานวณกับการเรียน 4.0
โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องที่ 10 ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปชั้นเรียน ปฏิรูปการสอนของครู PLC
โดย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่องที่ 11 พื้นที่นวัตกรรม คนรุ่นใหม่ของศรีสะเกษ “รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต และมีทักษะอาชีพ”
โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 ศรีสะเกษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องที่ 12 การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รอบ 4 โดย สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)
สถานที่และระยะเวลาในการด้าเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom และห้องประชุม
Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นาเสนอประสบการณ์ ผลกระทบที่ได้รับ
จากการจัดการศึกษา
2) ผู้ เข้าร่ ว มงานได้รั บ ความรู้ เกิดเครือข่ายการทางานร่ว มกันในการนาผลงานวิจัยไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น การ
พัฒนาการศึกษาของชาติโดยรวมต่อไป
3) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับข้อมูล ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติจริง และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการจัดทานโยบาย การจัดการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนานโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป

๑๔

การเปิดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ
ค้ากล่าวรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จ้าปาทอง)
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ

เรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ท าแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายการศึกษา และนโยบาย
การศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ในการดาเนินงานดังกล่าว สานักงานเลขาธิการสภา
การศึ ก ษาและภาคี เ ครื อ ข่ า ย ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ได้ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยตามบทบาทและภารกิจของตน ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
นอกจากนั้ น ที่ผ่ านมาส านั กงานเลขาธิการสภาการศึ ก ษายัง ได้รั บบทบาทส าคัญ ในการเป็ น ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิรู ปการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนวทางการด าเนิ นการปฏิรูป
การศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในประเด็นสาคัญ เช่น กฎหมายการศึกษา การจัดทาพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับ ปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

๑๕
เพื่อให้การดาเนินงานทางด้านการศึกษาต่าง ๆ นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิง
นโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดงานมหกรรม
การศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า เพื่อเป็นเวทีสาธารณะนาเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษา
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิรูปการศึ กษา ตลอดจนเป็นเวทีทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาเสนอประสบการณ์
จากผู้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ น าไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามบริ บ ทของตน และ
ยั งเป็ น สร้ างกระแสสั งคมให้ ได้รั บ รู้ การดาเนินงานทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาของประเทศ
การจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าครั้งนี้ จัดงาน 2 วัน คือ วันที่
26 และ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยเรื่อง
กฎหมายการศึกษา มาตรฐานการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็ กปฐมวั ยตาม SDG 4.2 ความเหลื่ อมล้ ากั บการจั ดการศึ กษา การเรี ยนรู้ เรื่ อง Coding เรื่อง Future
Thinking , Future Skills ซึ่ งกล่ าวถึ ง Skills ส าคั ญ ๆ ในปี 2030 เรื่ องการพั ฒนาก าลั งคนในอนาคต เรื่ อง
สมรรถนะของเด็ กไทยและของครู ไทย การเรี ยนรู้ เรื่ องเทคโนโลยี Big Data และการจั ดการศึ กษายุ ค ใหม่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดนิทรรศการในประเด็นใหม่ ๆ
ที่น่าสนใจ จากหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ สมศ. สสวท. คุรุสภา สพฐ. สอศ. ตชด. มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ
หนังสือเพื่อเด็ก
ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งสาคัญที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้คือ
การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลากหลายมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์การดาเนินงานจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน ปัญหาและการแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งตัวอย่างความสาเร็จของการดาเนินงาน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนาผลการจัดงานมหกรรมการศึกษามาเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนานโยบาย
แผน และมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยความมุ่งหวังว่า สถาบันการศึกษาจะเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ
การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษา สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ 1,500 คน เข้าร่วมการประชุม
บั ดนี้ ได้เวลาอัน สมควรแล้ ว กระผมขอกราบเรียนเชิญรัฐ มนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวเปิดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
และบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
ขอกราบเรียนเชิญครับ

๑๖

ค้ากล่าวเปิดการประชุม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึก ษา
แห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่ได้สละเวลา
อันมีค่ามาร่วมงานมหกรรมการศึกษาในครั้งนี้
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี แ ล้ ว ว่ า ประเทศไทยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ ที่เป็นกรอบสาหรับการดาเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยจาเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับ ตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ ซึ่งประเทศจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการศึกษา นโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวทัน ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานสาคัญในการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัย โดยจัดทานโยบาย
และแผนการศึกษาแห่ งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ แผนปฏิรู ป

๑๗
ประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักของการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ดาเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานที่ชัดเจน เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ประเด็ น การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ความ
หลากหลายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

การจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าในครั้งนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้รับฟังเสียงสะท้อนตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมเองก็จะได้ร่วมสะท้อนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมิติต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่อง
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่ คุณภาพการศึก ษา
ที่ดีกว่า และขอให้การจัดงานฯ ในครั้งนี้ ดาเนินไปอย่างราบรื่น สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

๑๘

รายงานผลการเสวนาวิชาการ
จ้านวน 22 เรื่อง

๑๙

เรื่องที่ 1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.45 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากรพิเศษ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปสาระส้าคัญ
ในช่วงเวลาที่ผ่าน ๒ – ๓ ปีนี้ ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๘๐) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิ บสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนหลักที่เป็นกรอบสาหรับการดาเนินงานพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศ แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยให้มีความพร้อม ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของไทยต้องใช้เวลา เปรียบดังสุภาษิตจีนว่า “ปลูกต้นไม้ใช้เวลา ๑๐ ปี ปลูกคนใช้เวลา ๑๐๐ ปี”การเรียนรู้
ส าหรั บ คนไทยยุ ค ใหม่ ต้ อ งเน้ น ความหลากหลายตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ จ ากั ด ท่ า มกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทุกยุคที่ผ่านมา จาก ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ จนถึง ๔.๐ ใช้เวลา
เป็นร้อยปี แต่ขณะนี้ความเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ กลับใช้เวลาก้าวกระโดด จากนับเป็นร้อยปีเหลือนับเป็น
ชั่วโมง

๒๐
การเรียนรู้ดิจิทัลโดยไม่ละทิ้งวัฒนธรรมไทย
การเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัล สิ่งสาคัญที่ไม่ควรละเลย
คือ วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ของคนไทยที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความเป็นคนไทยที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เป็นต้นทุนที่มีค่าของคนไทย หน้าที่ของการศึกษาคือ
การสอดแทรกคาสอนผ่านการร้อง เล่น เต้น รา ซึ่งช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทา
ต้นแบบการสอนออกมาเป็นกรณีตัวอย่าง ที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือต่อ
ยอดเป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้
ความเปลี่ยนแปลงของโลกกับการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
การบริหารการศึกษา : ผู้บริหารการศึกษาต้องวางระบบการบริหารจัดการใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงวัยผู้สูงอายุ
ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศาสตร์พระราชา : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือ เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ ที่ต้องมีความรู้หลายวิชา ทาให้เกิดความรู้ เกิดความคิด ความฉลาด ซึ่ง
การเรียนจาเป็นที่จะต้องดึงคนหลายภาคส่วน ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ มืออาชีพ ที่เขาทาสาเร็จในอาชีพของเขา
มาให้เด็กได้เรียนรู้ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรสอนวิชาสามัญควบคู่ไปกับวิชาชีพ
การพั ฒ นาครู : ครู ต้ อ งสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ให้ เ ป็ น บรรยายกาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
ธรรมชาติของเด็กอยากรู้ อยากเรียน การสร้างบรรยายกาศและสิ่งแวดล้อมให้อยากเรียนเป็นส่วนสาคัญที่ครู
ต้องเอื้ออานวยให้เด็กมีการคิด การวางแผน การอ่าน การเขียน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน
วิธีการเรียนรู้ : การเรียน coding แบบ unplugged coding ตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป เพื่อประโยชน์
5 ประการ คือ ๑) ช่วยเสริมสร้างการอ่าน การเขียน ๒) คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ๓) มีทักษะ
ในการคานวณ ๔) มีความสามารถในการตัดสิ นใจ ๕) แก้ปัญหาได้ โดยใช้เกมเป็นเครื่องมือ ซึ่งการเรียน
coding เป็นฐานของการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่เขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนต่อไป เด็กไทยทุก
คนที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียน coding เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล
การปรับหลักสูตร : หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เด็กสามารถที่จะเลือกเรียน
อะไรก็ได้ที่ตนเองสนใจ เป็ น หลั กสู ตรที่เรี ยกว่า subject based learning หรือ project based learning
หรือ active learning
การประเมิ น : การประเมิ น ต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ต้องเลิกวิธีการประเมิน
ที่แยกกลุ่มเด็กเก่งและเด็กอ่อน เด็กทุกคนมี
ศักยภาพ แต่จะทาอย่างไรจึงจะดึงศักยภาพ
ของเด็กออกมาได้ อันนี้เป็นความท้าทายของ
ครูในโลกดิจิทัล ดังนั้น การประเมินควรจะ
ประเมินกระบวนการหรือการพัฒนาการเรียน
การสอนมากกว่ า ทดสอบว่ า เด็ ก รู้ วิ ช าที่
ตั้งเป้าหมายให้เรียนมากน้อยแค่ไหน

๒๑
Upskill, Reskill ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอะไรก็ตาม โดยเฉพาะวิทยาลัย
เกษตรกรรม ควรจะเปิดหลักสูตร เปิดบริการหรือเวทีให้คนนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกวิทยาลัยกลับมา upskill
reskill ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ควรมีคูปองการศึกษาของคนที่ตกงานเนื่องจากเทคโนโลยีมา
เรียนฟรีหรือรัฐบาลจ่ายเงินให้มาเรียนเพิ่มทักษะให้มากขึ้น reskill เปลี่ยนทักษะที่เคยมีให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ยุคดิจิทัลได้ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Science Technology and Innovation
(STI ซึง่ อ่านเป็นภาษาไทยว่า สติ) เข้าไปช่วย upgrade ช่วย upskill reskill ใช้ STI (สติ) ในการเรียนการสอน
ประเด็นฝากเพิ่มเติมคือ การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ที่กระทรวงและ
หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องไปดาเนินการต่อโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๒๒

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษาไทย ใครได้ประโยชน์?
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.45 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากร รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.สุภัทร จาปาทอง

อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เลขาธิการสภาการศึกษา

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษาไทย ใครได้ประโยชน์ ? ได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) และ รองศาสตราจารย์ จิ รุ ต ม์ ศรี รั ต นบั ล ล์ อดี ต กรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ปการศึ ก ษา โดยมี
ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดาเนินรายการ
การเสวนาดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและจุดอ่อนที่เกิดจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจุดแข็งและของร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

๒๓
๑. สภาพปัญหาและจุดอ่อนที่เกิดจากพระราชัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
เกิดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ภาระงานของครูเพิ่มมากขึ้น ขาดเอกภาพในการจัดการศึกษา
นาหลักการและความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของต่างประเทศมาปรับใช้ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยมีความยื ดหยุ่ น มากขึ้น แต่คุณภาพทางการศึกษาที่เด็กได้รับ กลั บลดน้อยลง ซึ่งกลุ่ มที่ได้รั บ
ประโยชน์ที่แท้จริงคือผู้ที่อยู่ในตาแหน่งทางการศึกษา แต่ในกลุ่มอื่น ได้แก่ สังคม ประเทศ ผู้ปกครอง และ
ผู้เรียนกลับได้รับประโยชน์น้อย
๒. จุดแข็งของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
มีลักษณะเป็นธรรมนูญการศึกษา คือ มีการคานึงถึงการจัดการศึกษาของทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาของระดับปฐมวัย ซึ่งมีการกาหนดสมรรถนะในแต่ละช่วงวัยทั้ ง ๗ ช่วงวัย และมีการผลิตและ
พัฒนาครูตรงตามช่วงวัยดังกล่าว ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยให้เอกชน
ที่มีความพร้ อมเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึกษาภายใต้ความร่ว มมือในการจัดการศึกษา ให้ อิส ระแก่
สถานศึกษาในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความสามารถทางการศึกษาแก่ผู้ เรียนให้ ได้เรียนรู้ต าม
ศักยภาพ ความรู้ ความสนใจของตนเอง มีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อนามาแก้ปัญหาและปลดล็อคให้รองรับความหลากหลายของผู้เรียน และระบบการจัดการศึกษาโดยมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
การจั ดการศึกษา รวมทั้งยึ ดโยงสาระส าคัญของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และมีการแบ่งหน้า ที่
ผู้รับผิดชอบทางการศึกษาให้มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ หนดให้
มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อมาวางแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
๓. จุดอ่อนของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
หลักการและสาระสาคัญไม่ครอบคลุมหลักนิติปรัชญา และหลักการทั่วไปที่สาคัญสาหรับสร้าง
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ รู้จักสิทธิหน้าที่ พลเมืองประชาธิปไตย ขาดแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาท้องถิ่น แฝงแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมสูง ไม่เน้นการส่งเสริมให้ครูเป็นแม่พิมพ์ทางความคิดที่ต้องให้
เกิดความสอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของการพัฒ นาการศึ ก ษาในปัจ จุบัน องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติขาดในส่วนผู้แทนครูและองค์กรวิชาชีพ ขาดความชัดเจนของบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา
และตาแหน่งครูและบริหารสถานศึกษา

๒๔

ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. ปัญหาของการศึกษาไทย คือ หลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นการท่องจา ส่งผลให้ผู้เรียนมีไอ
คิว (IQ) แต่ไม่มีอีคิว (EQ) ดังนั้น จะต้องมีหลักสูตรที่ทาให้ผู้เรียนมี soft skill อย่างไรโดยไม่ต้องท่องจา ทั้งนี้
ต้องทาให้ไปด้วยกันได้ทั้งระบบ
๒. การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
ซึ่งระดับมัธยมศึกษาจะเน้นวิชาเอก แต่ระดับประถมศึกษาครูสามารถสอนแทนกันได้ ดังนั้น การบริหารงาน
ของการศึกษาทั้งสองระดับควรแยกออกจากกัน
๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรมีวัตถุประสงค์ที่สร้างคนไทยให้มีคุณสมบัติ
๔ ประการ ได้แก่ ๑) มีทัศนคติดี ๒) มีพื้นฐานชีวิตเข้มแข็ง มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เหมาะสม ๓) เป็น
พลเมืองดีมีระเบียบวินัย และ ๔) ภูมิใจในชาติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ขนบธรรมเนียมไทย และรัก
สามัคคี
๔. ควรให้ความสาคัญกับครูโดยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นของตนเอง ให้มีอิสระ
ทางความคิด โดยไม่ควรเอาระบบราชการไปครอบงา
๕. ควรเพิ่มขวัญและกาลังใจครูเอกชน โดยเพิ่มสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับครูของรัฐ
๖. ควรมีช่องทางให้ผู้เรียนเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหารโรงเรียน ครู
7. การประเมินวิทยฐานะของครูไม่ควรประเมินจากการจัดทาเอกสาร แต่ควรใช้เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. การศึกษาจะต้องสร้างให้เด็กมีความเป็นไทยแต่หัวใจสากล เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตอาสา
สร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง โดยให้ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
9. การพั ฒ นาครู ค วรให้ จิ ต วิ ญ ญาณในความเป็ น ครู กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ไ ปด้ ว ยกั น ได้ ให้
ความสาคัญเรื่อง life skill กับตัวนักเรียน
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว การศึกษาจะต้องเริ่มจากที่บ้าน ไม่ใช่ครูรับผิดชอบแทน
ผู้ปกครอง
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เรื่องที่ 3 มาตรฐานการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร...เพื่ออนาคตเด็กไทย 4.0
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากร

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

ที่ปรึกษาพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รองเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวนาการอภิปรายว่า สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั ก ษณะ
คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให้สถานศึก ษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนไทยที่พึงประสงค์ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นคนไทย 4.0 ที่จะต้องธารงความเป็นไทยและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิ ยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นคนที่มี
คุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ๑) ผู้เรียนรู้ ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง

๒๖
ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผ่านมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม ก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
ดังนั้ น เมื่อมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ไ ด้ มี การปรับ เปลี่ ยนไป จึงจาเป็นต้อ งมี การปรับ เปลี่ ย น
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติดังกล่าว โดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการดาเนินการดังนี้
การด้าเนินการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ดูแลการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2 5 6 1 ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล ไ ท ย โ ด ย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สพฐ. ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) และองค์การ UNICEF ซึ่งทาง
สพฐ. มีแผนการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ระยะที่ 2 การเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การวัดและการประเมินผล
ระยะที่ 4 การสื่อสารและการสนับสนุน
ซึ่งได้ดาเนินการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไปแล้ว คือ มีการจัดประชุมเพื่อออกแบบหลักสูตร และ
ดาเนินการจัดอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ส่วนในระยะที่ 3 และ 4 จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563
สาหรับการศึกษาปฐมวัย สพฐ. ได้เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การเรียนคานวณผ่านการเล่นเกม ในส่วน
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนการสอนและการประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การด้าเนินการของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ดร.ชัย พฤกษ์ เสรีร ัก ษ์ ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า
จากมาตรฐานการศึก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 ทางส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.) ได้นามาเป็น กรอบในการ
จัดทามาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี 3 ส่วนคือ ความรู้ของ
ผู้เรียน ทักษะของผู้เรียน และคุณธรรม
2. มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สภาพการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผล
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สาหรับการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัตินั้น มี 2 แนวทาง ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาเป็นกรอบในการจัดทา
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษานามาเป็ น แนวทางในการสร้ า งมาตรฐาน การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผน ทาการประเมินตนเอง
แล้วรายงานให้ต้นสังกัดทราบ สุดท้ายจึงขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษากับ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งมีข้อจากัดของการจัดทามาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
(1) วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษามี ค วามหลากหลายมาก อาทิ วิ ท ยาลั ย เกษตร วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
พาณิ ช ยการ เป็ น ต้ น ซึ่ ง สถานศึ ก ษาใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ม าจั ด ท ามาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา แต่ไม่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(2) ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นระบบงบประมาณที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา
2. หลักสูตรและการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ค่อนข้างกว้าง เน้นการ
ปฏิบัติ ซึ่งตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน 3 ด้าน ได้แก่
(1) ผู้เรียนรู้ อาชีวศึกษามีหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกคนได้ทาโครงงาน
(2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม อาชีวศึกษามีหลักสูตร สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ มีการแข่งขันการ
ประกวดโครงการในหัวข้อต่างๆ
(3) พลเมือ งที่เ ข้ม แข็ง อาชีว ศึก ษามีกิจ กรรมจิต อาสา เช่น โครงการอาชีว ะบริก าร Fix it
Center ซึ่งจะให้ผู้เรียนได้บริการประชาชน ในเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นการฝึก
ปฏิบัติให้กับผู้เรียนอีกด้วย
อาชีวศึกษาเน้นการสอนปฏิบัติและพัฒนาทักษะมากกว่าเน้นทฤษฎี และมีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทวิภาคี ซึ่งต้องเรียนในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ ในระยะเวลาเท่ากัน ทาให้ผู้เรียน
จะเก่งปฏิบัติเป็นอย่างมาก ส่วนการประเมินผลผู้เรียนที่จะจบการศึกษานั้น ทางอาชีวศึกษามีการประเมิน
สมรรถนะ (Vocational Qualifications - VQ) ของผู้เรียน โดยเป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงโดยมีผู้ประเมิน
คือ อาจารย์และสถานประกอบการ
หลักสูตรอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานกาลังปรับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะเรื่ อ งเทคโนโลยี แต่ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การปรั บ หลั ก สู ต รในระดั บ ปฏิ บั ติ ห รื อ ระดั บ
สถานศึกษา (ห้องเรียน) ซึ่งมีหัวใจหลักคือครูผู้สอน ดังนั้น การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แท้จริงคือ
การเปลี่ยนแปลงในระดับห้องเรียน
สาหรับแนวทางการประเมินผลการศึกษา มี 2 ส่วน คือ 1) การประเมินโรงเรียน 2) การประเมินผู้เรียน
1) การประเมินโรงเรียน ใช้ 3 แนวคิด คือ
(1) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการประเมินตนเองโดยสถานศึกษาเอง
สถานศึกษามีอิส ระที่จ ะกาหนดมาตรฐานตัว เองให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐานของแต่ล ะระดับ และประเภท
การศึกษา และวางแผนพัฒนาดาเนินการประเมินตัวเองไป เป็นการประเมินโรงเรียนโดยใช้การประกันคุณภาพ
(2) เป็นการประเมินโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก เรียกว่าเป็นการประเมิน
คุณภาพภายนอก เช่น การประเมินของ สมศ.

๒๘
(3) การรับรองคุณภาพ (Accredit) หมายถึงว่า สถานศึกษาต้องการให้หน่วยงานใดมารับรอง
ต้ อ งการจะได้ ใ บประกาศ (Certificate) ของหน่ ว ยงานนั้ น ก็ เ ชิ ญ เขามาประเมิ น เช่ น การประเมิ น ISO
ถ้าต้องการได้ ISO ตัวไหนก็เชิญหน่วยงานนั้นมาประเมินก็จะได้ ISO ตัวนั้น
2) การประเมิ น ผู้ เ รี ย น (Assessment) คื อ การประเมิ น ที่ ต้ อ งดู จ ากเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ
มี 3 แนวคิดที่ทากันอยู่ คือ
(1) Assessment of Learning เป็ น การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องผู้ เ รี ยนว่า ผู้ เ รี ยนมี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะอะไรบ้าง ซึ่งเราทากันมาหลายปีแล้ว เราต้องการจะเปลี่ยนแล้ว
(2) Assessment for Learning เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่ประเมิน
เพื่อรู้ว่าผู้เรียนอยู่ระดับไหน แต่เป็นการประเมินเพื่อรู้ว่าผู้เรียนมีจุดเด่น จุดอ่อนอย่างไร และจะพัฒนาทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เขียนในแผนปฏิรูปประเทศ ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(3) Assessment as Learning เป็นสิ่งที่เราพยายามจะขยับต่อไป ในแผนปฏิ รูปประเทศด้าน
การศึกษาและในยุทธศาสตร์ชาติ คือ ให้การประเมินและการเรียนรู้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นธรรมชาติ ซึ่งถ้าจะ
เปรียบไปย้อนยุคสมัยก่อน ครูสามารถรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไร เป็นต้น
นี่คือภาพที่ได้วางแผนไว้เป็น step ในตอนนี้ เราพยายามขยับจากการประเมินเพื่อรู้ว่าผู้เรียนเป็น
อย่างไร เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ก็ไม่ง่าย เพราะเราใช้ความพยายามมากหลายปี แต่ค่อนข้างจะ
เป็ น ผลขึ้น มาแล้ ว ซึ่งการเปลี่ ย นแปลงจริง ๆ ไม่ได้อยู่ที่นโยบายเบื้องบน แต่ อยู่ที่การเปลี่ ยนแปลงระดับ
ห้องเรียน ก็เป็นภาพที่คาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ้น

๒๙

เรื่องที่ 4 ประสบการณ์การขับเคลื่อนกรอบการด้าเนินงาน
ด้านปฐมวัยของไทยที่ยั่งยืน (SDG 4.2)
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom B ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากร Ms. Maki Hayashikawa
นางสาวธนภร พีระเพทย์

CHIEF, SECTION FOR INCLUSIVE QUALITY EDUCATION UNESCO
เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การ UNICEF ประเทศไทย

สรุปสาระส้าคัญ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
เด็กปฐมวัยถือเป็นวัยที่เป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่สุด กล่าวคือช่วงวัยดังกล่าวเป็นช่วงที่
สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาสูงสุดเมื่อเทียบกับวัยอื่น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่จัดทานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
และมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดประชุมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
ปฐมวั ย ของไทยที่ ยั่ ง ยื น (SDG 4.2)” เพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นประสบการณ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานด้า นเด็ก ปฐมวัย
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.2 จากวิทยากรที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างประเทศ
คือ Ms. Maki Hayashikawa UNESCO Bangkok และนางสาวธนภร พีระเพทย์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

๓๐
โดยสานักงานฯ จะนาบทเรียนดังกล่าวที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้มาพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย
ของประเทศไทย ต่อไป
วิทยากร: Ms. Maki Hayashikawa
เป้ า หมายการพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น ที่ 4.2 คื อ การสร้ า ง
หลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา
ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ SDG 4.2 ประกอบด้ ว ย 4
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จัดการศึกษาภาคบังคับระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 2) บูรณาการ
การจัดการศึกษาปฐมวัยทุกภาคส่วน ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 3) การจัดโปรแกรมบูรณาการเฉพาะ
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ 4)
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
เหตุผล 8 ประการที่ควรด้าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 4.2 1) อัตราเด็กที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา (Out of School) ยังเป็นปัญหาในทุกระดับการศึกษา (แนวโน้มจากปัจจุบันจนถึงปี ค.ศ.
2030 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก และเยาวชนมากกว่ า 220 ล้ า นคน จะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระบบการศึ ก ษา (Out of
School) 2) ความเท่าเทียมด้านเพศมีความก้าวหน้า แต่ในหลายประเทศยังคงต้องเร่งดาเนินการให้มีความ
เท่าเทียมมากขึ้น 3) มีเด็กจานวนน้อยมากที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในเวลาที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมยังไม่ทั่วถึง 4) ยังคงมีจานวนเด็กไม่มาก
พอที่ได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานแล้วนาไปสู่การมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี มีงานที่มั่นคง และมีส่วนร่วมในสังคม
5) การอยู่ในระบบโรงเรียนไม่ได้หมายถึงได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมเสมอไป 6) ครูจานวนมากยังขาดการ
ฝึ กอบรมขั้น พื้น ฐานที่จ าเป็ น ต่อการพัฒ นาเด็ก 7) สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
8) การส่งเสริมความร่วมมือมีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินงานให้สาเร็จ
ประเด็นท้าทายที่ควรเร่งด้าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตาม SDG 4.2 ได้แก่ 1) การพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2) การสนับสนุนด้านงบประมาณสาหรับเด็กปฐมวัย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านเด็ก
ปฐมวัยต่อ GDP 3) บรรจุแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนระดับชาติ และแปลงสู่การปฏิบัติการอย่างเป็น
รูปธรรม 4) สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งจากรัฐบาลและเอกชน เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 5) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยครบวงจร และ 6) เสริมสร้า งความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายปฐมวัยในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศต่าง ๆ ในการ
บรรลุ SDG 4.2

๓๑
วิทยากร: นางสาวธนภร พีระเพทย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
1) กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยของยูนิเซฟ
อาหารและสุ ข ภาวะ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ การให้
อาหารที่หลากหลาย ตามวัย และให้อาหารตามเวลาที่เด็กต้องการ
เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และการสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องเด็ก
จากโรคภัยต่าง ๆ และให้การรักษาที่เหมาะสมเมื่อเด็กต้องการ
การปกป้องคุ้มครองเด็ก การปกป้องเด็กจากความเครียด
แบบรุนแรง การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ การล่วงละเมิด การละเลย สิ่งแวดล้อมที่อันตราย และความ
ขัดแย้งต่าง ๆ
การกระตุ้นพัฒนาการ การคุยกับเด็ก เล่นกับเด็ก อ่านหนังสือด้วยกัน ร้องเพลงด้วยกัน มีการ
ตอบสนองร่วมกับพ่อแม่ ครอบครัวด้วยความรัก สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2) สถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยในประเทศไทย จากการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ
ไทย (MICS 2015 – 2016) พบว่า เด็กปฐมวัยในประเทศไทยได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาในหลาย
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในบางจังหวัด เช่น นราธิวาส พบเด็กเตี้ย แคระแกร็น จานวนมาก
ส่วนในชุมชนกรุงเทพฯ จะพบเด็กที่มีน้าหนักเกิน 2) การกินนมแม่ จะพบเพียงร้อยละ 23 ที่ได้รับนมแม่
3) การรับวัคซีนไม่ครบถ้วน 4) พัฒนาการไม่สมวัย และ 5) ภาวะทุพโภชนาการ
3) ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1) มีความเข้าใจถึงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 2) สามารถประเมินและติดตาม
พัฒนาการเด็ก 3) สามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี 4) สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กอย่างสมดุล ไม่ให้เด็ก
เร่งเรียน เขียนอ่าน (Academic) จนเด็กเกิดความกดดัน และความเครียด และ 5) ใช้ทักษะสื่อสารเชิงบวกกับ
ผู้ปกครองเพื่อให้ร่วมกันพัฒนาเด็ก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 1) มีความรู้และทัศนคติที่ดีในการดูแลเด็ก 2) มีทักษะปฏิบัติและสามารถทา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเด็กเพื่อดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ 3) ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวาจาที่ทาร้ายจิตใจเด็ก
4) จัดหาหนังสือหรือของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนา และ 5) ไม่กดดันเด็ก
นโยบายรั ฐ 1) รั ฐ ควรสนั บ สนุน การเข้ าถึ ง บริก ารปฐมวัยได้ ทุ ก คน (รวมถึ ง เด็ ก ด้ อ ยโอกาส)
2) บริการต้องได้มาตรฐาน (สาธารณสุขและการส่งเสริมพัฒนาการ) และ 3) รัฐควรสนับ สนุนพ่อแม่ ให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติอันดีกับเด็ก

๓๒

เรื่องที่ 5 สภาวะการศึกษาไทย เมื่อมองจาก Big data
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากร รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อานวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.วรา วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผูอ้ านวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ด้าเนินรายการ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนา เรื่ อ ง “สภาวการณ์ ศึ ก ษาไทยเมื่ อ มองจาก Big Data” มี วิ ท ยากร ๓ ท่ า น ได้ แ ก่
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ รองศาสตราจารย์ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา และ ๓) นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา ดาเนินรายการโดย
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเสวนาครั้งนี้มีข้อเสนอในการใช้ข้อมูลการศึกษา คือ ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลการเชื่อมโยง
ข้อมูลและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลโดยจาแนกข้อมูลทางการศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน สาคัญคือ
๑. Social Data ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก และข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักเรียน เช่น วัน/เดือน/ปี ชื่อบิดา มารดา ฯลฯ โดยลดขั้นตอนการป้อนข้อมูล แต่ควรใช้เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนแทน

๓๓
๒. Academic Data เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง ชื่ อโรงเรียน รายวิชา หน่วยกิต เกรด
ซึ่งนักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลเหล่านี้ได้
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล Social Data ของ
กรมการปกครอง ข้อมูลการปกครอง ข้อมูลด้านสุขภาพของสาธารณสุข ฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวง
แรงงาน และฐานข้อมูลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมฯ และฐานข้อมูลทาง
เศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ควรมีหน่วยงานกลางที่จัดทาฐานข้อมูล Electronics Student Record (ESR) โดยให้สิทธิ์แก่
เจ้ าของข้ อ มูล ในการเข้ า ถึ งข้ อ มูล Academic Data ของตนเอง เช่น ผลการสอบ ใบรับรองผลการเรี ย น
ใบประกาศนียบัตร และผลการทดสอบระดับขาติ ฯลฯ

๓๔

เรื่องที่ 6 กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom A โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
วิทยากร

ดร.ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ดร.ไกรยส ภัทราวาท
รองผูจ้ ัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสค.)
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์) และรองผู้จัดการกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (นายไกรยส ภัทราวาท) ได้นาเสนอเป้าหมาย การดาเนินงาน และแนวทาง
ในอนาคตของกองทุนทั้งสองกองทุน โดยแนวทางของทั้งสองกองทุนไม่มีความซ้าซ้อนกัน แต่เป็นในรูปแบบที่
สนับสนุนส่งเสริมกันเพื่อให้ความยากจนไม่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ กยศ. ดังนี้ 1) ให้ทุนแก่ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 2) ให้ทุนกับผู้ต้องการเรียนในวิชาหลัก 3) ให้ทุนกับผู้ที่เรียนวิชาขาดแคลน 4) ให้ทุนแก่
ผู้เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่รับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
แนวทางของการให้ กู้ ยื ม เป็ น แบบปลอดดอกเบี้ ย ระหว่า งศึ ก ษา และจะคิ ด ดอกเบี้ ย ภายหลั งจบ
การศึกษาในระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากข้อมูลมีจานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ประมาณ
ร้อยละ 72 โดยสถิติผู้ค้าประกันส่วนใหญ่เป็นมารดา การให้กู้ยืมของ กยศ. ในปัจจุบันมิ ได้ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ทั้งนี้ อุปสรรคการดาเนินการในปัจจุบันคือการผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบุคคล 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผู้ยากจน 2) กลุ่มผู้ขาดวินัยทางการเงิน และ 3) กลุ่มผู้ขาดจิตสานึกในการชาระหนี้ การคิดอัตราเบี้ย
ปรับของ กยศ. มีเจตนาสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หากไม่ชาระจะคิดเบี้ยปรับกรณีขาดนัด
ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 12 และหากขาดนัดเกิน 1 ปี คิดร้อยละ 18
แนวทางการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัติกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยกาหนดหน้าที่ของผู้กู้ยืม คือ
1) ต้องให้ความยินยอมเพื่อหักเงินเดือน 2) ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน่วยงานจาเป็นต้องแจ้งให้
กยศ. ทราบข้อมูลต่าง ๆ และมีการหักเงินผ่านนายจ้าง นอกจากนี้ กฎหมายกาหนดไว้ถึงลาดับการหักเงินไว้

๓๕
ดังนี้ ลาดับแรกหักเงินเพื่อจ่ายภาษี ลาดับที่สองหักเงินเพื่อจ่าย กบข./ประกันสังคม/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และลาดับที่สามจึงเป็นการหักเพื่อชาระหนี้ กยศ. โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการหักเงินเดือนหลายหน่วยงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานในกลุ่มราชการ
ด้านการให้กู้ยืมเงิน คุณสมบัติให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
และทาประโยชน์ ต่อสั งคมและประโยชน์ ส าธารณะ ผู้ ที่ศึกษาในสาขาวิช าที่เป็นความต้อ งการหลั ก และ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน ทั้งนี้ จาเป็นต้องพิจารณาแผนความต้องการกาลังคนในเขตพิเศษด้วย เช่น ด้านการบิน
ด้านหุ่นยนต์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับ
โครงการส่ งเสริ มการพัฒ นาทุน มนุ ษย์ เพื่อให้ ผู้ เรียนได้
เรียนในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
โดยการจูงใจลดเงินต้นและดอกเบี้ย
ปัจจุบันทาง กยศ. มีแนวคิดการเสริมสร้างวินัย
ทางการเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ( SET e-learning) โดยมี
ช่องทางการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ กยศ. ยัง
มีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อหลายช่องทาง
รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวถึงที่มาของกองทุนฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 54 เพื่อช่ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา โดยมี
จุ ดประสงค์ 7 ประการ 1) ส่ งเสริ มเด็กปฐมวัยให้ ได้รับ การพัฒ นาอย่างรอบด้า น 2) ช่ว ยเหลื อเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส 3) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู 4) ส่งเสริมสถานศึกษา 5) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครู
ต้นแบบ 6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 7) สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยต้องการให้ลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษาและไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
เป้าหมายหลักของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษา จะเน้ น ความเสมอภาค ที่ มิ ใ ช่ แ ค่ ก ารให้
ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท่ า เที ย มเท่ า นั้ น การให้ ทุ น ตาม
สัดส่วนความจาเป็ น ของแต่ล ะคน โดยเน้ นการมีส่ว นร่ว ม
ของทุ ก ภาคส่ ว นเป็ น ปวงชนเพื่ อ การศึ ก ษา ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สพฐ.
และ อปท. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมี
โครงการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ทั้งในสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ รวมถึงมีการร่วมมือกับสถาบันต้นแบบทางการศึกษา โดยมุ่งหมายเพื่อให้เงินนั้นนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และมีเงื่อนไข 1) อัตราการมาเรียน 2) ค่าการเจริญเติบโต ทั้งนี้ การให้ทุนจะสอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของผู้เรียนและครอบครัวเป็นสาคัญ

๓๖
เกณฑ์คัดกรองความยากจน มีดังนี้ 1) เกณฑ์รายได้ ต่ากว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน 2) เกณฑ์
สถานะครัวเรือน โดยคานึงถึงครอบครัว สภาพที่อยู่ ยานพาหนะ ที่ดินทากิน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เครื่องมือช่วยประกอบการคัดกรอง และรับรองการคัดกรองตามขั้นตอนที่ได้กาหนดด้วย ซึ่งจะมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าในการดาเนินการให้แก่ สพม. หรือ สพฐ.
แนวทางในการดาเนิ นงานของ กสศ. จะเน้นการใช้
เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ า เช่ น พั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นในการให้ครูเยี่ยมบ้านเด็กแล้วถ่ายรูปส่งมาเป็น
ข้ อ มู ล ให้ กั บ กองทุ น การท า school mapping โรงเรี ย นที่
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจทา CSR หรือ
มีการบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปที่
สรรพากรโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
ในอนาคตกองทุน ฯ ทั้งสองคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ ายเพื่อให้ การจัดการศึ ก ษา
สามารถลดความเหลื่อมล้า สร้างความเสมอภาคให้กับเด็กไทยทุกกลุ่ม เพื่อให้ประเทศไทยเป็น สังคมที่พ้นจาก
กับดักความยากจนภายในระยะเวลาอันสั้น

๓๗

เรื่องที่ 7 “เด็กติดเกม หรือ นักกีฬา E-Sports”
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

นายสันติ โหลทอง
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
นายชิตวัน ธนนิธิกานต์
ผู้ด้าเนินรายการ นางศิริพร ศริพันธุ์

นายกกีฬาสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
นักวิชาการอิสระ
นักกีฬาอีสปอร์ต ทีมชาติไทย
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 ทาให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น
มากมาย หนึ่งในนั้นคือ นักกีฬาอีสปอร์ต ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ของอาชีพต่าง ๆ มากกว่า
เสียประโยชน์และตกเป็นเหยื่อของภัยอันตรายต่าง ๆ ที่มาพร้อมการขาดความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
“เด็กติดเกม หรือ นักกีฬาอีสปอร์ ต ” จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและตระหนักถึงการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวเพื่อสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. อีสปอร์ต หรือ Electronic Sports (E-Sports) คือ กีฬาชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการแข่งขันวิดีโอเกม
โดยมีการแข่งตามประเภทของวิดีโอเกมที่มีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม จากงานวิจัยของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า จากเด็กและเยาวชนกว่า 20 ล้านคน มีเพียง
10 - 20 คนเท่า นั้น ที่สามารถเป็น นักกีฬาหรื อมีอาชีพสร้ า งรายได้ไ ด้ โดยนักกีฬาอีส ปอร์ตจะมีรายได้

๓๘
โดยเฉลี่ย 17,000 บาทต่อเดือน และนักกีฬาอีสปอร์ตมีระยะเวลาเป็นนักกีฬาเฉลี่ย 2 ปี 5 เดือน นอกจากนี้
ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาหน้าจอกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยเด็กที่ใช้เวลา
กว่า 7 - 12 ชั่วโมงกับหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะการเล่นเกม ซึ่งจัดเป็นอันดับ 2 - 3 ของภัยจาก
โลกออนไลน์ทั้งหมด และเด็กผู้ชายจะเล่นเกมมากกว่าเด็กผู้หญิง
2. พฤติกรรมติดเกม เป็นอาการป่วยตามคู่มือแนวทางจาแนกโรคฉบับใหม่ ICD-11 ขององค์การ
อนามัยโลก ได้ให้คานิยามไว้ว่า “เป็นพฤติกรรมความบกพร่องด้านการควบคุมการเล่นเกม ให้ความส้าคัญ
กับการเล่นเกมเหนือกิจกรรมอื่น ๆ เลือกที่จะเล่นเกมก่อนสนใจสิ่งต่าง ๆ หรือ กิจวัตรประจ้าวัน และยังคง
เล่นเกมอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีผลเสียตามมา” ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุว่า พฤติกรรม
ติดเกมที่เป็นอาการป่วย จะต้องมีความรุนแรงมากพอต่อการส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางด้านบุคลิกภาพ
ส่วนตัว ครอบครัว สังคม การศึกษา การทางาน หรือประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ และต้องมีอาการแสดงให้เห็นชัด
อย่างน้อย 12 เดือน
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส มาคมกี ฬ าอี ส ปอร์ ต แห่ ง ประเทศไทย
รับผิดชอบการดูแลนักกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายก
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ให้
เหมาะสม และยกระดับกีฬาอีสปอร์ตให้หลุดจากคาว่า “เด็กติดเกม”
ให้ ไ ด้ โดยการเป็ น นั ก กี ฬ าจ้ า เป็ น ต้ อ งเคารพกฎของสมาคม
มีการวางแผนใช้ชีวิตประจ้าวัน ออกก้าลังกาย และส้าคัญที่สุดคือ
ห้ามใช้สารกระตุ้น แม้กระทั่งเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง หากมีการใช้สาร
เหล่านี้ จะไม่สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ ปัจจุบัน สมาคมฯ มีการสร้างนักกีฬาต้นแบบในโครงการนักกีฬา
เป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งนักกีฬาจะเป็นจิตอาสาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคม
คุณสมบัติของนักกีฬาอีสปอร์ต







ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือกรณีที่
อายุต่ากว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยทุกครั้ง
ไม่มีการพนันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ใช้สารเสพติด รวมถึงงดเว้นการรับประทาน
อาหารเสริมบางชนิด เช่น โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ
ที่อาจตรวจพบสารกระตุ้นปนเปื้อน จนทาให้ถูก
ส่งตัวกลับประเทศ ในกรณีที่มีการแข่งขันใน
ต่างประเทศ รวมถึงการระวังการบริโภค
เครื่องดื่มบารุงกาลังในบางประเภท
ไม่ต้องโทษคดีอาญา

ข้อก้าหนดการปฏิบัติตัวของนักกีฬาอีสปอร์ต




ผ่านการตรวจสุขภาพจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบแก่เยาวชน
บริหารเวลาในการใช้เกมเพื่อให้เป็นกีฬา
โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
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3. นายชิตวัน ธนนิธิกานต์ นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ได้
แบ่ งปั น ประสบการณ์ว่ า สิ่ ง ส้ า คั ญ ที่ สุ ด ของการเป็ น นัก กี ฬ า คื อ
ระเบียบวินัย การเป็นนักกีฬาต้องมีการวางแผนและแบ่งเวลาให้ดี ทั้ง
เรียนและแข่งเกมกีฬ า ซึ่ง การเป็น นัก กีฬ าจาเป็น ต้อ งมีก ารนอน
อย่างเพีย งพอ เนื่องจากจะมีผ ลกระทบโดยตรงต่อผลการแข่งขัน
ส่วนตัวได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยจาเป็นต้องดูแลตนเอง
ให้ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่ให้การเล่นเกมรบกวนการเรียน ซึ่งกีฬาอีสปอร์ตสามารถเป็นได้ทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม สามารถนาไปต่อยอดได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
4. ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นักวิชาการอิสระ ได้
เน้นย้าเรื่องการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับผิดชอบ
ร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็ก สิ่งที่น่าห่วง คือ ทุก
ภาคส่ ว นจะต้ อ งท้ างานร่ วมกั นดู แลเด็ กและเยาวชนโดยเฉพาะ
ในช่ วงอายุ ที่ ต่้ ากว่ า 18 ปี ก่ อนการเข้ าเป็ นนั กกี ฬาอี สปอร์ ตได้
เนื่องจากหากไม่ป้องกันเด็กที่อายุ 2 - 5 ปีที่เล่นเกม จะท้าให้เด็กพูด
ช้า สมองไม่พัฒนา มีปัญหาด้านการเรียนและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และหากเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีเล่นเกม
มากเกินไปจะเป็นการท้าลายสมองส่วนหน้าที่มีการพัฒนาได้ถึงอายุ 20 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเด็กและเยาวชน
ต่างเผชิญต่อการพนันในเกมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในบางครั้งการเล่นเกมเพื่อให้ได้ชัยชนะมีการจ่ายเงินถึง
แสนบาทเพื่อได้อุปกรณ์/เครื่องมือ (Item) ในการแข่งขัน ดังนั้น สมาคมกีฬาฯ ควรที่จะมีการกาหนดมาตรฐาน
ในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ปกป้องเด็ก และสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจ และไม่สนับสนุนให้มีการแข่งขันอีสปอร์ ต
ในสถานศึกษาที่มีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ในการดาเนินการต่าง ๆ ควรอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่มีอยู่ และ
ควรมีการจัดเรตติ้งเกมเพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเกมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่นเกมในแต่ละช่วงวัย
5. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต ดังนี้
5.1 ให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตกาหนดมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่ปกป้อง คุ้มครองเด็ก
5.2 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สื่อสารกับสังคมให้ครบทุกมิติ
นาพาสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 ให้ทุกภาคส่วนใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เช่น พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พิจารณาในประเด็นผู้ประกอบการสื่อสารเกินจริง
หรือไม่ เช่น เติมเงินได้ไม่อั้น ซื้อของได้เต็มที่ ซึ่งต้องระมัดระวังในการสื่อสารกับเด็กในประเด็นดังกล่าวด้วย
5.4 ให้ยกร่างกฎหมายกากับดูแลกิจการเกมในประเทศไทย เช่น ผู้สนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตต้อง
ไม่เป็นเจ้าของเดี ยวกับธุรกิจพนัน โดยต้องยกร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้ โดยอาจอิงจาก
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ที่ให้อีสปอร์ตเป็นสื่ อ (Media) และสหราชอาณาจักรที่ให้ กีฬาอีสปอร์ ต อยู่
ภายใต้กฎหมายการพนัน (Gambling Act) รวมถึงกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ จีน และนิวซีแลนด์
6. กีฬาอีสปอร์ตยังไม่ได้รับ การบรรจุเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เนื่องจาก
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ความเห็นว่า กีฬาอีสปอร์ต มีความรุนแรงในเกม ซึ่งไม่ตรงกับจิตวิญญาณของ
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กีฬาโอลิมปิกที่ไม่สร้างการทาลายล้างหรือฆ่าฝ่ายตรงข้ามและเห็นการนองเลือด อีกทั้ งเกมที่ใช้ในการแข่งขันมี
ลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ และยังขาดเอกภาพขององค์กรร่วมจัดกีฬาอีสปอร์ต
รวมถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรในการกากับดูแลความเที่ยงธรรม หรือการลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
7. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเกม ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ครู
และเด็กและเยาวชน ต้องทาความเข้าและมีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนว่าการเล่นเกมสามารถกระทาได้ แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อภารกิจหลัก คือ การเรียน อีกทั้ง ผู้ปกครองและครูจะต้องทาความเข้าใจต่อประเภทและรูปแบบ
ของเกมที่เด็กและเยาวชนเล่น ตลอดจนสิ่งยั่วยุและความเสี่ยงที่อาจพบได้จากการเล่นเกม เพื่อดูแลเด็กในมิติที่
ครอบคลุมถ้วนทุกด้าน
8. สิ่ง ที่ค าดหวัง ในอนาคต คือ เด็ก ไทยสามารถคิด เกมได้เ อง เป็น นวัต กร นัก เขีย นโปรแกรม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยยังเป็นเพียง End user ซึ่งหากเด็กไทยสามารถเป็นนวัตกร
ผู้สร้างเกมได้ จะเป็นการเตรียมเด็กไทย/คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาลังผลักดัน
ให้เด็กไทยได้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้
ชีวิตให้เป็นระบบ มีเหตุ มีผล
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เรื่องที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด
OKRs: Objective and Key Results
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการผู้จัดการ บ.ศุภะ โซลูชั่นส์ จากัด อดีตผู้บริหารโครงการ Google
เพื่อการศึกษา ภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิค บริษัท กูเกิล สิงคโปร์

สรุปสาระส้าคัญ
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ได้นาเสนอแนวทางการจัดทาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ OKRs: Objectives and Key Results ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ
สถานศึกษาในการนาไปเป็นแนวทางในการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้ ส ถานศึกษาแต่ล ะแห่ งสามารถสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
แต่ละแห่งภายใต้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มีการกาหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาได้อย่างอิสระ เพื่อแก้ปัญหาจากการประกันคุณภาพแบบเดิมที่มี
ตัวชี้วัดจากส่วนกลางโดยอาจไม่ตรงกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง one size fits
all และการประเมินที่อิงเอกสารอย่างในอดีต โดยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และคณะ ได้ศึกษาการนา
แนวคิด OKRs มาใช้กับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอิงมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง
เพื่อสันติสุข

๔๒
OKRs ย่ อ มาจากค าว่ า Objective and Key Results เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย
ในระดั บ โลกโดยเฉพาะภาคเอกชน และเริ่ ม มี ก ารแพร่ ห ลายใน
ภาคเอกชนของไทยเช่นกัน โดยเป็นแนวคิดของการสร้างวัตถุประสงค์
หลั ก และผลลั พ ธ์ ห ลั ก ที่ ต่ อ ยอดมาจาก MBOs หรื อ การบริ ห าร
โดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ในรู ป แบบ KPIs (Key
Performance Indicators) ดังนั้น OKRs จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย OKRs มี 2 ส่วน คือ
1. Objectives คือ วัตถุประสงค์หลัก เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (What) เป็นการ
กาหนดจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์หลักของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาล
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ เช่น เป้าหมายของโรงเรียนในปี 2562 ทั้งนี้ การออกแบบวัตถุประสงค์ที่ดี
ควรสร้างแรงบันดาลใจให้อยากจะทา ไม่ใช่การเอางานประจามากาหนดวัตถุประสงค์
2. Key Results คือ ผลลัพธ์หลัก เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
(How) เป็นการบอกถึงแนวทางในการบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดย Key Results จะต้องมี
ตัวเลขที่ระบุได้ ชัดเจน วัดผลได้ และไม่คลุมเครือ
ข้อได้เปรียบและประโยชน์ของ OKRs
OKRs ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 10X หรือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในหลาย ๆ องค์กร ข้อได้เปรียบ
ของ OKRs หรือ OKRs Superpower มี 4 ประการ ดังนี้
1. เน้นเรื่องส้าคัญ กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องที่สาคัญ หากมีวัตถุประสงค์จานวนมาก จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทราบได้ว่างานใดเป็นงานสาคัญและมีความจาเป็น และหากมีทรัพยากรที่จากัด จะทา
ให้ ต้องกระจายทรั พยากรไปใช้ พร้ อ มกัน ซึ่งเป็นการสิ้ นเปลื อ งทรัพ ยากรและอาจจะไม่ นาไปสู่ ผ ลส าเร็ จ
ที่ชัดเจนได้ OKRs จึงทาให้ทุกคนในองค์กรทราบลาดับความสาคัญ (priority) ในงานของตนเอง
2. ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและท้างานเป็นทีม ระบบ OKRs เปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอ
เป้าหมายที่ท้าทายตนเองเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กร แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ OKRs เป็นระบบแบ่งผสมระหว่างการบริหารจากบนลงล่าง (Top Down) และล่างขึ้นบน
(Bottom Up) เริ่ ม จากการตั้ ง เป้ า หมายสู ง สุ ด ขององค์ ก รไล่ ล งมาจนเป็ น การเป้ า หมายของที ม งาน และ
เป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ต่างจากระบบปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจากบนลงล่าง (Top Down)
จึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ทาให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและการ
ผสานความร่วมมือต่อกัน เพื่อความสาเร็จของสถานศึกษาได้
3. มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและติ ด ตามได้ ง่ า ย เนื่ อ งจากระบบ OKRs เปิ ด
โอกาสให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักและมีการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็น
รู ป ธรรมด้ ว ยผลลั พ ธ์ ห ลั ก ส่ ว นบุ ค คล จึ ง ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
แต่ละคนสามารถติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของตนได้ตลอดเวลา อีก
ทั้งระบบ OKRs มีการประเมินรายไตรมาสหรือรายภาคการศึกษา ทาให้ทุกฝ่าย
ได้ร่วมกันติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต่างจากระบบ KPIs มีรอบ
การประเมิ น ค่ อ นข้ า งนานจึ ง ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ให้ ทั น ต่ อ บริ บ ท ณ
ขณะนั้น
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4. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ด้วยระบบ OKRs เปิดโอกาสให้ทุกระดับสามารถตั้งเป้าหมายแต่ละระดับที่
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมในบริบทของตนโดยไม่ผูกติดกับเรื่องค่าตอบแทน ต่างจากระบบเดิม
แบบ KPIs ที่ทาให้บุคลากรมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่ถูกวัด และอิงตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้กาหนด ส่งผลให้เป้าหมายเหล่านั้นไม่สะท้อนความเป็นจริงของสถานศึกษา แต่ OKRs เปิดโอกาสให้บุคลากร
คิดรูปแบบต่าง ๆ ได้ภายใต้โจทย์ที่กาหนด เช่น ต้องการให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน ซึ่งต้องคิดว่าจะทาให้เกิด
ได้อย่างไร และสามารถตรวจสอบในรูปของผลลัพธ์ที่ชัดเจน ระบบ OKRs จึงมีโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมใน
สถานศึกษาได้มากกว่าเดิม
จากข้อได้เปรียบข้างต้นน่าจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสนใจต่อการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาด้วย OKRs มากขึ้น เนื่องจาก OKRs ที่ไม่ผูกกับระบบการให้ค่าตอบแทนทาให้บุคลากรสามารถ
สร้างงานได้ตามความต้องการและสนใจ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักขององค์กร สามารถปรับค่าเป้าหมายให้
เหมาะสม ไม่ยากจนทาไม่ได้ และไม่ง่ายจนไม่เกิดความท้าทาย ซึ่งจะไม่เป็นการพัฒนา และผิ ดวัตถุประสงค์ของ
OKRs บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์หลักของตนได้เองจากการมีส่วนร่วมกาหนดตัวชี้วัดแต่ละบุคคล
ทาให้ได้ตัวชี้วัดที่ตรงกับงาน ความสนใจ เกิดความร่วมมือในองค์กร เพราะเกิดจากการร่วมกันตั้งเป้าหมายของ
สถานศึกษาจากผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกคน ส่ งผลให้ทุกคนรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา อีกทั้ง การประเมินตามแบบ OKRs ไม่เน้นการจัดทาเอกสารแสดงผลปฏิบัติงาน แต่เป็นการ
รายงานความคืบหน้าเพื่อปรับแนวทางปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนกาหนดไว้ จึงช่วยลด
ภาระงานให้ครูได้เป็นอย่างยิ่ง
กระบวนการท้า OKRs
เริ่มจากการที่ผู้บริหารร่วมตั้ง OKRs หรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) และส่งต่อเพื่อให้หน่วยงาน
ในระดับรองและบุคลากรได้ตั้ง OKRs ของหน่วยงาน เช่น ผู้อานวยการมี OKRs วัตถุประสงค์หลัก จากนั้นจึง
ส่งต่อให้ฝ่ายวิชาการนา OKRs ไปแปลงเป็นการปฏิบัติงานในรูปของผลลัพธ์หลัก (Key Results) ของบุคลากร
แต่ละคนในฝ่ายตนเอง ผู้บริหารอาจทาความเข้าใจกับครูผู้สอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพ
แห่งความสาเร็จร่วมกัน
ระบบ OKRs เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่สถานศึกษา
สามารถนาไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทและระดับชั้นที่แตกต่างไป หากสถานศึกษายังไม่มีความพร้อม อาจ
ทดลองใช้กับ งานที่เกี่ย วข้องกับ ระดับ ผู้บ ริห ารและขยายผลไปยังครูผู้ สอน หรือหากเกรงการติดขัดในข้อ
ราชการอาจเริ่มใช้ในรูปแบบของกิจกรรมภายในสถานศึกษา
ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success Factor) คือ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจระบบนี้อย่างถ่องแท้และเชื่อมั่น
ว่าระบบดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ หากผู้บริหารเชื่อมั่นเช่นนี้จะทาให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์กรตามแนวคิดของ OKRs จนประสบผลสาเร็จ

๔๔

เรื่องที่ 9 Future Thinking , Future Skills : Education and Skills 2030
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

Mr. Daniel Trujillo Senior Project Coordinator OECD
ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน รองอานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.ปานเทพ ลาภเกษร ผู้อานวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนาในห้ อ งนี้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาการศึ ก ษาอั นเกิ ด มาจากงานวิจั ยระดับ
นานาชาติของ องค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา หรือ OECD เรื่อง Future thinking ,
Future skill, Education 2030 ซึ่งได้นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาขององค์การ
OECD ครั้งที่ 24 และ 25
แนวคิดเรื่อง Future thinking , Future skills, Education 2030 เป็นการศึกษาของนักวิจัยของ
OECD (Mr. Dick Van Dame) เกี่ยวกับการคาดการณ์พัฒนาการของการศึกษาในอีกสิบห้าปีข้างหน้ าว่าจะมี
รู ป ร่ างหน้ าตาเป็ น อย่ างไร โดยผู้ วิจั ย ได้น าเสนอภาพอนาคตของการจัดการศึกษาที่มิใช่เพียงแต่เพื่อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ แต่รวมถึงการพัฒนาทักษะและค่านิยมของบุคคล โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลหนึ่งๆ ควรจะมี
ทักษะความสามารถอันโดดเด่นในการประกอบการใดการหนึ่งหรือและมีอี กหลายๆทักษะเพื่อใช้ประกอบ
ในการดาเนินการหรือทางานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะที่กล่าวถึงนี้จะเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สาคัญ
ของกาลังคน (Workforce) ในอนาคต
OECD นาเสนอแนวคิดข้างต้นโดยอุปมาว่าการศึกษาในอนาคตเปรียบเสมือนเข็มทิศนาทาง (OECD
Learning Compass 2030) ซึ่ ง มี ตั ว ผู้ เ รี ย นเป็ น แกนกลาง (Student Agency) ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นนั้ น จะมี ค วามรู้

๔๕
สามารถติดตัว (Tacit Knowledge) 4 ประการที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
เหมือนเวลาที่เข็มทิศทางานในการหาทิศทาง ความรู้ความสามารถติดตัวทั้ง 4 ประการอันได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skill)
3. ทัศนคติ (Attitude) และ
4. ค่านิยม (Values)
แนวคิดเข็มทิศการศึกษาของ OECD ขับเคลื่อนด้วยการทางานอย่างไปด้วยกันใน 3 ระดับ ระดับแรก
คือตัวผู้เรียนอันเป็นแกนกลาง ระดับที่สองคือผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถติดตัว 4 ประการข้างต้นที่เปรียบ
ดังแกนเข็มทิศทั้ง 4 ด้าน ประยุกต์กับสถานการณ์/ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ระดับที่สาม
คือ ผู้เรียนที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถเปรียบเสมือนเข็มทิศนั้นได้ประสบพบเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตและได้ใช้ความรู้ความสามารถในตั วประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการตัดสินใจดุจดังเข็มทิศนาทางไปสู่ทิศทาง
ต่าง ๆ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะเฉพาะตนและทักษะทางการทางาน (Skill) ของผู้เรียนคนนั้น ๆ
ในแต่ละช่วงชีวิต
องค์ ก ารความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นา หรื อ OECD น าเสนอแนวคิ ด ข้ า งต้ น
เพื่อเป็ น ต้น ทางในการที่นั กการศึกษาประเทศต่าง ๆ จะได้นาไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ของผู้เรียนในประเทศของตนเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้หรือนาทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีความชัดเจน
และมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทางตามความรู้ความสามารถและทักษะที่แต่ละคนมี โดยในระยะแรก (ค.ศ.
2015 – 2019) เป็นการศึกษาภาพอนาคตตามที่ได้นาเสนอข้างต้น ในระยะที่ 2 (ค.ศ. 2020 – 2033)
เป็นการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่ประเทศต่างๆ จะได้ปรับประยุกต์เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษา
ของแต่ละชาติ
ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน กล่าวถึงการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับแนวคิด Future thinking , Future skill, Education 2030 โดยสามารถสรุปข้อคิดเห็ นที่
สาคัญได้ดังนี้
1. การดาเนินงานจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกภาคส่วนที่
มีส่วนมีความเข้าใจตรงกันในแนวทางการทางานซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ OECD ที่ต้องมีเข็มทิศนาทางที่
ทุกคนจะมุ่งสู่ทิศทางเดียวกัย ฉะนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมุ่งปฎิรูปการสื่อสารของ
ทุกภาคส่วนเพื่อให้เข้าใจและสื่อสารตรงกันในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. การออกแบบหลักสูตรต้องออกแบบจาก ทักษะ เจตคติ และค่านิยม แต่ไม่ควรออกแบบหลักสูตร
จากเนื้อหา ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดแกนเข็มทิศทั้ง 4 ของ OECD
3. กรอบหลักสูตรต้องมีชัดเจน ลดรายละเอียดเชิงพรรณนาที่ก่อให้เกิดความเยิ่นเย้อ เพื่อที่ผู้ใช้
หลักสูตรคือ ครู ชุมชน สามารถกาหนดเนื้อหาการเรียนการสอนตามที่ควรเป็น
4. ปัจจัยนาไปสู่การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 ประการคือ
4.1 เรื่องต้นนาสู่การเปลี่ยนแปลง
4.2 เชื่อมโยงนานาชาติได้
4.3 กรอบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกันเข้าใจตรงกัน
4.4 เครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนครู
4.5 กลยุทธ์สื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
4.6 คนหนุ่มสาวต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมสร้างอนาคต

๔๖

เรื่องที่ 10 Future Workforce for Thailand 4.0 : อนาคตภาพ ก้าลังคน 4.0
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
นายถาวร ชลัษเฐียร
นายนพดล ปิยะตระภูมิ
ผู้ด้าเนินรายการ นายกวิน เสือสกุล

กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
ประธานเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
รองผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
อนาคตภาพกาลังคน 4.0 ถือเป็นวาระที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากสังคมโลกมี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และบริ บ ทของประเทศไทยก็ เ ปลี่ ย นไป สั ง คมไทยก้ า วสู่ สั ง คมสู ง อายุ
การก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลาง ลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพื่อความมั่นคงด้านแรงงานของประเทศ การ
เพิ่มเทคโนโลยีนวัตกรรม ความสามารถการแข่งขัน อีกทั้งในสภาพการปัจจุบันประเทศยังไม่สามารถผลิต
กาลังคนได้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ.จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองภาพ
กาลังคน 4.0 ว่าควรจะไปในทิศทางใด และมี การวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตอบสนอง และสอดรับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึง่ อนาคตภาพกาลังคน ต้องคานึงถึงประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
 “ปัจจัยสาคัญของแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน” ต้องคานึงถึง ๑) การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(Productivity) ให้ แ รงงานมี ส มรรถนะ (Competency) หรื อ ทั ก ษะ (Skills) ที่ ต อบสนองกั บ สภาวการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไม่ได้ต้องการกาลังคนเพียงจานวนคน แต่ต้องการจานวนของ Skill หรือ ทักษะ
และ Competency เนื่องด้วยโลกที่ซับซ้อนและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว การวางแผน
แบบเดิมที่เน้นกาลังคนเฉพาะด้าน ไม่เพียงพออีกต่อไป และต้องการทักษะที่หลากหลายมากขึ้น
 ต้องมี แพลตฟอร์ มระดับ ชาติ (National Platform) ทั้งประเทศจะต้ องมี ข้ อมูล ด้า นแรงงาน
ไม่เฉพาะเรื่องดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เกี่ยวกับทักษะที่มีอยู่ในประเทศ ให้ทราบว่ามี
อะไร ขาดอะไร โดยวิเคราะห์หาความจริงจาก Big data เช่น วิเคราะห์ว่าแรงงานในภาพรวมขาดทักษะด้าน

๔๗
ไหน หรือวิเคราะห์หาทักษะที่เหมาะต่อการพัฒนาของแรงงานในแต่ละพื้นที่ เป็นการรวบรวมข้อมูล ชนิด
ระดับของทักษะ/สมรรถนะ ของแรงงานที่ภ าคธุรกิจต้องการ สาหรับใช้เป็นข้อมูล ในการผลิ ตและพัฒ นา
กาลังคน ต้องรู้ว่าคนประเภทใดที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพใด ยกตัวอย่างใน
อุตสาหกรรมเกม ในการพัฒนาต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ต้องทางานเป็นทีม และจาเป็นต้องใช้ soft skill
 รัฐและเอกชนต้องเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานและเตรียมทักษะคนให้ทัน ต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้าง
ทักษะแรงงานในแต่ละบริษัท มิเช่นนั้น การจะไปถึงไทยแลนด์ 4.0 เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ต้องเตรียมคนสาหรับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation and Robotic ) ในการผลิต
โครงสร้ างในปั จ จุ บั น เป็ น ระดับ แรงงาน (Worker) วุฒิ ม.3 – ม.6 ร้อยละ 60 อาชีว ศึกษา ร้อยละ 30
ปริญญาตรีขั้นไป ร้อยละ 10 หากไม่ปรับโครงสร้างแรงงานจะมีปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
เพราะจะมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแทน และหากไม่ปรับจะตามเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
internet of thing : IOT ไม่ทัน
 เสริม เพิ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขัน เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีมาเร็วมาก ต้องเสริมความเข้มแข็งให้รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ ไม่ควรเน้นแต่ด้าน
supply ของหลั ก สู ต ร ต้ อ ง re-skill/up-skill เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น สิ่ ง ที่ ม ากกว่ า ทั ก ษะ คื อ สมรรถนะที่ ส าคั ญ
จาเป็นต้องมีการ Re skill และ Up skill เพราะในอนาคตตลาดแรงงานให้ความสาคัญกับสมรรถนะมากกว่า
ปริญญา ทาให้มีโอกาสเปิดมากกว่าเดิมที่ยึดติดใบปริญญา ต้องเตรียมรับมือในอนาคต เช่น มีการ Reskill เพื่อ
ไปใช้แรงงานในส่วนอื่น ๆ หากส่วนการผลิตถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในส่วน Up skill กลุ่ม
Process Engineer และซ่อมบารุง (maintenance) ต้องยกระดับความสามารถในการทางานกับ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ หรือระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการมี attitude ที่ดี
 ปรับสัดส่วนโครงสร้างให้เป็นกลุ่มแรงงานอาชีวศึกษาเพิ่ม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีทดแทนทา
ให้มีผลผลิตมากขึ้น โครงสร้างแรงงานจะใช้ Height Technician และ Height Engineering มากขึ้น แรงงาน
ระดับล่างจะลดลงจากจานวนแรงงานทั้งหมด นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วอาชีพอื่นก็เปลี่ยนเช่นกัน เช่น
กลุ่มงานบริการ งานธนาคาร จานวนคนเกิดน้อยลง คนเข้าสู่ระบบการศึกษาลดลง แรงงานระดับล่างลดลง
 การพัฒนาหลักสูตรที่สอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย ต้องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในแต่ละอุตสาหกรรมให้ทัน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปัญหา ไม่สามารถตามทัน หรือไม่ลึกซึ้ง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทามาตรฐานอาชีพของคน
ว่าคนจะทางานในอาชีพใด ๆ จะต้องมีส มรรถนะอะไรบ้าง จึงมีการพัฒ นาหลั กสู ตรมาตรฐานสมรรถนะ
(Competency Standard) ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนต่ อ จากนี้ ไ ปต้ อ งมี ก ารยึด โยงกั บ มาตรฐาอาชีพ ซึ่ ง
ปัจจุบันจัดทาแล้ว เสร็จ 960 อาชีพ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยัง เป็นตัวกลางในการหาความต้องการจาก
ภาคอุ ต สาหกรรม ทั้ ง สภาหอการค้ า สภาอุ ต สาหกรรม และสถานประกอบการว่ าต้ อ งการให้ แ รงงานมี
สมรรถนะอะไรบ้าง โดยสถานศึกษาสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาหลักสูตรต่อได้ เป็นการลดขั้นตอนที่
ต้องไปหาจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ในอนาคตต้องให้ผู้ที่จบการศึกษาต้องเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะที่พึงมี
และรวมถึงผู้ อยู่ นอกระบบการศึกษาสามารถเข้าประเมินเพื่อวัดสมรรถนะที่พึงมีตามมาตรฐานที่ กาหนด
ไว้ หัวใจสาคัญคือ ภาคการศึกษาต้องเชื่อมโยงการเรียนการสอนให้เข้ากับที่อุตสาหกรรมต้องการ หากไม่ตรง
ทาให้ยากที่ผู้จบการศึกษามาจะมีงานทา

๔๘
แนวทางการผลิตและพัฒนาก้าลังคน
1. ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต และพั ฒ นา
ก าลั ง คน ควรยึ ด ที่ ค วามต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น
หลัก รวมถึงภาคการศึกษาจึงต้องคานึงถึงความต้องการ (Demand)
ของผู้ประกอบการ เพื่อภาคการผลิต (Supply) จะผลิตกาลังคนให้
ตอบสนองความต้องการดังกล่าว การสร้างหลักสูตรต้องสอบถาม
ความต้องการของฝั่งสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
2. การทางานต้องไม่ยึดกับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ และ
ควรนาผู้มีประสบการณ์มาสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย
๓. หลั กสู ตรสมรรถนะมีมากกว่า ทัก ษะแต่รวมถึง ทัศนคติ Soft skill ต้องสร้างให้ คุณค่าในการ
ทางานในทุกอาชีพ
4. ต้องคานึงถึงพลังของภาคเอกชนในการร่วมผลิตและพัฒนากาลังคน ควรระดมให้ภาคเอกชนร่วม
กั น ลงขั น ท าสถาบั น ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง น าเงิ น ลงทุ น ไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ สร้ า งหลั ก สู ต รขึ้ น มาเพื่ อ สร้ า งแรงงาน
โดยเฉพาะ รับใครก็ได้ไม่จาเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยขอให้มี Passion เช่น Cyber Security ประเทศไทยยัง
ขาดแคลนโปรแกรมเมอร์มาก นอกจากด้านทักษะยังขาดความรับผิดชอบ ทัศนคติด้วย
5. ต้องปรับ mindset ของผู้บริหาร ผู้ผลิต และผู้เรียน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ให้มีลักษณะเป็น “Learning is not Schooling” คือ การเรียนรู้
ไม่จบแค่เพียงในระบบโรงเรียน การศึกษาไม่จาเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องสร้างให้คนรักการเรียนรู้
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) มากขึ้น หลักสูตรของสถานศึกษาการเรียนควรเน้นปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริ ง เรี ย นไปท างานไป หั ว ใจส าคั ญ ของประเทศคื อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (lifelong
Learning) เรียนรู้จากการทางานและเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ทุกคนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของโลก ในอนาคตแรงงานที่ไม่มีโอกาสจบการศึกษาที่สูงแต่ทางานมา
นานมีทักษะความสามารถนาประสบการณ์ที่สั่งสมมาประเมินคุณวุฒิวิชาชีพได้ มีศักดิ์และสิทธิเทียบเคียงกับ
วุฒิการศึกษา
7. เพิ่มงบประมาณให้กับอาชีวศึกษา
8. ปรั บ หลั กสู ตรให้ทัน กับเทคโนโลยี การเน้นไปเรียนปริญญาตรีทาให้เกิดคุณสมบัติเกินความ
ต้องการ (Over Qualify) การเรียนหากไม่ได้เป็นนักวิชาการควรเรียนเท่าที่ใช้ และใช้ในสิ่งที่เรียนก็เพียงพอ ไม่
ต้องเรียนทุกด้าน ควรเน้นการอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น (short course) มากขึ้น
9. ต้องมีการส่งเสริม WIL / Dual Education ปรับโครงสร้างรายได้เเละ Career Path ส่งเสริม
การตั้ง Train Center / Academy เร่งจัดทามาตรฐานอาชีพ/ฝีมือเเรงงานเเละนาเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือ
เเรงงานมาใช้พัฒนาบุคลากร ยกระดับศูนย์การพัฒนาเดิม (กพร./กสอ) รองระบบเทคโนโลยี 4.0ตั้งหน่วยงาน
กลางเพื่อเเจ้งความต้องการของอุตสหากรรม การถ่ายทอดความรู้จากบริษัทที่ลงทุนในไทย
นอกจากนี้ ในอนาคต Thailand 4.0 คนไทยจ าเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะส าคั ญ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เศรษฐกิจและสังคมดิจิ ทัล อีก ๒ ประการ คือ ๑) Digital Literacy ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล และ
๒) English proficiency ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับการทางานเบื้องต้น
และระดับประยุกต์ในการทางาน จึงจะสอดคล้องกับโลกปัจจุบันและตอบสนองกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต้ อ งช่ ว ยกั น สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ทั ก ษะเหล่ า นี้ จึ ง จะถื อ เป็ น ก าลั ง คน
ในอนาคตที่เราต้องการ

๔๙

เรื่องที่ 11 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
ประเทศไทยมี แ นวคิ ด ที่ จ ะปฏิ รู ป การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่ ง ถึ ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชน ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึก ษา
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญในมาตรา ๘๑ โดยรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม
ใหเกิดความรู คู คุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมฯ กาหนดไว้เป็นเงื่อนไขสาคัญ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย จากผลความส าเร็ จ
การปฏิรูปการศึกษาของหลาย ๆ ประเทศ ได้พบเงื่อนไขที่ทาให้จะทาให้การปฏิรูปการศึกษาสาเร็จ ๔ เงื่อนไข
คือ ๑. วิสัยทัศน์ของผู้นา ๒. รัฐต้องมีบทบาท ๓. การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๔. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้นาเงื่อนไขทั้ง ๔ ประเด็น มาเป็นหลักการบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกั บ ได้ ท างานวิ จั ย ๔๓ เรื่ อ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการยกร่ า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ และมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจน
สาเร็จ จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระยะ ๓ ปีแรกได้ปฏิรูปกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องจานวน ๒๓ ฉบับ โดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในสมัยนั้นได้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารใหม่ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร

๕๐
ได้ตั้งเป้าหมาย กลไกเพื่อให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้เกิดการปฏิรูประบบราชการขึ้น
จึงต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป้าหมายที่ได้วางไว้สามารถทาได้เพียงบางส่วน โดยได้มีการตั้ง องค์กรอิสระขึ้น ๒ หน่วยงาน คือ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และได้ทดลองนาร่อง
เรื่ อ งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นอกจากนี้ มี ก ารปรั บ แก้ ก ฎหมายโดยแยกของศาสนาและวั ฒ นธรรมออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างที่เคยมี ๑๔ กรม มาเป็นแบบ ๕ องค์กรหลัก มีองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เกิดขึ้นใหม่เรียกว่า
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Service area) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยให้ บ ริ ก ารบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
แต่ ปั จ จุ บั น ได้ ก ลายเป็ น หน่ ว ยบริ ห าร จึ ง ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาหลายอย่ า งขึ้ น โดยส่ ว นกลางมี ค วามตั้ ง ใจ
ที่จะกระจายอานาจทั้ง ๔ ด้าน ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น แต่การมอบอานาจต้องมอบ
ผ่ านตัว กลาง จึ งได้ข้อสรุ ป ว่าการจะปฏิรู ป การศึกษาให้ ส าเร็จต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย ต้องใช้กฎหมาย
เป็นตัวนา ปัญหาอีกประการ คือ การประกาศใช้กฎหมายลูกทั้ง ๔ - ๕ ฉบับไม่พร้อมกัน ทาให้เกิดปัญหา
การขับเคลื่อนทั้งองคาพยพและเกิดสูญญากาศในขณะนั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ พบว่ า การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในช่ ว งที่ ผ่ า นมายั ง คงที่ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการศึกษาไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น จึงได้มีแผนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยเน้นเป้าหมาย
ในเรื่องคุณภาพผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เน้นในเรื่องการปฏิรูปครู การศึกษาระดับ
ปฐมวัย การปฏิรูปการเรีย นการสอน โดยคณะรัฐมนตรีได้มี มติแต่งตั้งคณะกรรมการอิส ระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาทาหน้ าที่ในการปฏิรู ป ประเทศด้านการศึ กษา ตาม ม. ๒๕๘ จ.ด้านการศึกษา เพื่อศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีใน ๕ ด้าน ได้แก่
๑) เด็กเล็ก
๒) กฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๓) กลไกและระบบการผลิต/การคัดกรองและพัฒนา/กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของครู
๔) ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นได้ ต ามความถนั ด
และปรับปรุงโครงสร้างโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้กาหนดเป้าหมายในการปฏิรูป ไว้ ๔ ประการ คือ
๑) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล
ผลงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ปรากฏออกมาเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
ได้แก่ ๑) พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
เหตุผลที่ต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. .... ทั้งหมด ๑๐๓ มาตรา เนื่องจาก
๑) บางเรื่องเมื่อดาเนินการแล้วเกิดปัญหาและอุปสรรค และไม่ตอบโจทย์ใน ๔ เป้าหมาย (เป้าหมาย
กอปศ.)

๕๑
๒) คาสั่ง คสช. ที่บังคับใช้หลายฉบับและมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม
๓) ปรับแก้ไขตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕) สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคประเทศไทย ๔.๐
หลักการของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๑ โดยมีหลักการปรับหลักคิด (reset) ด้านการศึกษา เน้นให้โรงเรียนเป็นอิสระเป็นศูนย์กลางของการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร และการเรียนรู้เป็นฐานสมรรถนะ จั ดทาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ วางระบบการบริหารและจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
จะกากับดูแลด้านนโยบาย (policy) ซึ่งหากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว ต้องมีการแก้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายลาดับรอง อาทิ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจั ดการศึ ก ษาควรเข้า ถึ ง กลุ่ ม บุค คลผู้ ใช้ แรงงานโดยการการพัฒ นาศั ก ยภาพผู้ ใช้แ รงงาน
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ และแผนการพัฒนาจังหวัด
๒) ปัญหาความเหลื่อมล้าในระดับสถานศึกษา ควรมองภาพรวมทั้งโรงเรียน เช่น โรงเรียนที่เน้นสอน
ภาษาอังกฤษควรเน้นทั้งโรงเรียน ไม่ควรเน้นเฉพาะห้องพิเศษหรือเฉพาะห้องหนึ่ง
๓) ควรเกลี่ยอัตรากาลังจานวนครูผู้สอนให้เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน และพัฒนาครูให้มีคุณภาพมากขึ้น
๔) ควรลดขนาดของราชการส่วนกลางลง เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถนามาใช้
ทดแทนได้ จะสามารถนางบประมาณการจัดการศึกษามาใช้ในส่วนภูมิภาคได้มากขึ้น
๕) เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูปโดยให้มีการกระจายอานาจ เช่น การให้แต่ละจังหวัดมีอิสระในการ
จัดการศึกษา การกระจายอานาจโดยทดลองใช้ พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักสูตร
ต้นแบบระดับชาติและหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น และแนวคิดการปรับโครงสร้างให้คล้าย
กับกระทรวงอื่น โดยให้ปลัดกระทรวงมีอานาจสูงสุดในการบริหารราชการในกระทรวง
๖) แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการแนะแนวการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาควรเน้นแนะ
แนวในเรื่องการค้นพบความถนัดของตัวผู้เรียนเอง
๗) แนวทางการปฏิรู ป หลั กสู ตร ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. .. ยึดหลั กสู ตรเป็น ฐาน
สมรรถนะ โดยเน้ น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส าคัญ และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้หรือดิจิตอลแพลตฟอร์ม
๘) การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนสาหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๙) การปรับปรุงโครงสร้างระดับจังหวัดหรือภาคควรมีการปรับโครงสร้างภายในกระทรวงศึกษาธิการ
โดยนา พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาปรับปรุงแก้ไข
เช่น ประเด็นศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค หรือเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐) มีการส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
และอยากมาเรียนมากขึ้น

๕๒
๑๑) ในการจัดการศึกษา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้กาหนดกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ระบบการส่งต่อผู้เรียน การสะสมประสบการณ์ การเทียบโอน เพื่อแก้ปัญหาระบบการส่งต่อผู้เรียน
การสะสมประสบการณ์ การเทียบโอน มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดเพื่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน จัดหลักสูตรที่หลากหลายที่ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้า
๑๒) เด็กต่างด้าวที่มาเข้ารับการศึกษาในประเทศ มีวิธีการเทียบโอนวุฒิจากต่างประเทศโดยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ใน
การรับเด็กต่างด้าวเข้ารับการศึกษาเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก
โรงเรียนควรรับเด็กต่างด้าวมาดูแลและให้เข้ารับการศึกษา ส่วนงบประมาณนั้นรัฐจาเป็นต้องดูแลตามหลัก
สิทธิมนุษยชน

๕๓

เรื่องที่ 12 Media Literacy: คนไทยยุคใหม่ฉลาดใช้สื่อ เรียนรู้แบบใหม่ต้องใช้สื่อเป็น
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.
ดร.วรินทร โพนน้อย
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ด้าเนินรายการ นายกรณิศ บัวจันทร์
ผู้อานวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

สรุปสาระส้าคัญ
Media Literacy เป็นทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากในปัจจุบันโลกของสื่อได้เข้ามาอยู่ใน
วิถีชีวิตของเราทุกคน เด็กที่เกิดมาใหม่จะเกิดมาพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Digital native คือ เด็ก
ในยุคที่มีความเข้าใจและมีความฉลาด เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการใช้เทคโนโลยีหรือ
ใช้ Application ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ จึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจ การรู้เท่าทันสื่อของคนไทยในยุคใหม่นี้
ต้องมีทักษะในการเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศดิจิทัลควรเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน พ่อแม่ต้องปรับตัวเรียนรู้ร่วมกับลูก
สาหรับครูในเรื่องเทคโนโลยีหรือโลกออนไลน์ก็อาจจะอ่อนประสบการณ์กว่าเด็ก ดังนั้น ในสถานการณ์จริง
จะต้องเรียนรู้ไปกับเด็กด้วย เด็ก ๆ สามารถเป็นครูของเราได้ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนควรจะต้องได้รับการเรียนรู้
ในเรื่องวิธีการใช้เทคโนโลยี กฎกติกาหรือฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะเผชิญโจทย์ใหม่ ๆ ที่ท้าทาย อาทิ
เรื่องการใช้เวลาบนโลกออนไลน์ ควรจะใช้เวลาเท่าไหร่เป็นเรื่องที่สังคมควรจะต้องออกมาสร้างกติกา เพราะ
ไม่เช่นนั้น ถ้าเด็กใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากเกินไปอาจจะทาให้เด็กเป็นสมาธิสั้น เป็นออทิสติก หรือเป็นโรค
LD เพิ่มมากขึ้น

๕๔
2. การรู้เท่าทันสื่อสามารถแทรกเข้าไปได้ในทุกวิชา ไม่จาเป็นจะต้องเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองหรือ
นิเทศศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาพลศึกษา สามารถประยุกต์เข้า
ไปได้ทุกวิชาเพราะเป็นการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ คือการคิดไตร่ตรองก่อนที่จะแชร์หรือก่อนที่เราจะเชื่อ
หรือก่อนที่จะไป comment ใคร และทาอย่างไรให้เป็นในลักษณะของการใช้อย่างสร้างสรรค์ โจทย์นี้ขึ้นอยู่กับ
ประเด็น ของผู้ สอนที่จะสอนในห้องเรีย น มีการสร้างความตระหนักให้กับผู้สอน เรียนรู้ร่ว มกันแล้วสร้าง
บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อม สร้างข้อตกลงร่วมกัน ร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์
3. ในต่างประเทศได้มีการวางหลักสูตรการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่อนุบาล จะสร้างความเข้าใจ
ให้กับเด็กและสอนให้เด็กใช้ การสร้างสรรค์ในเชิงความสัมพันธ์ที่จะไม่ไปแกล้งกัน หรือเรื่องของการใช้สื่ อ
ออนไลน์สร้างความรุนแรงหรือความเกลียดชัง จึงกลายเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้กันใหม่ทั้งในครอบครัวและใน
โรงเรียน เพราะฉะนั้นในหลาย ๆ ประเทศจะวางหลักสูตรหรือสร้างทักษะนี้แทรกเข้าไปในหลาย ๆ วิชาอย่าง
ชัดเจน ในต่างประเทศจะสร้างพลเมืองดิจิ ทัลที่มีทั้งความรับผิดชอบ มีความเท่าทันที่จะถอดรหัสได้ในแต่ละ
เรื่อง จนกลายมาเป็นวิถีชีวิตในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้กังวลถึงผลกระทบทางลบอย่างเดียวแต่
คานึ งถึงการน ามาใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งสร้ างสรรค์เ พื่ อ พั ฒ นาสั ง คมด้ านเศรษฐกิจ ด้านวัฒ นธรรมและด้ า น
การศึกษา
4. ในโลกของดิจิ ทัลมีทั้งพลังทางบวกและทางลบ ควรจะขับเคลื่อนสังคมโดยใช้พลังเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ สาหรับในสถานการณ์ที่เป็นเชิงลบ การปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่ใช่การควบคุมอย่างเดียว อาจจะ
ต้องส่งเสริมในเรื่องของความสร้า งสรรค์ การใช้ประโยชน์จนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรมในอนาคต ในฐานะ
ผู้ปกครองหรือครู การรู้เท่าทันสื่อมีความสาคัญมาก เพราะเรากาลังดูแลอนาคตของชาติ เราจะทาอย่างไรให้
เด็กสามารถเลือกรับสื่อเป็น ส่งต่อสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ แล้วสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและถูก
กาลเทศะ
5. ปัญหาสังคมในยุคดิจิทลั ในศตวรรษที่ 21 คือเรื่องของ alone together ที่เราอาจจะต้องกลับมา
เรียนรู้ความเป็นมนุษย์พื้นฐานกันใหม่ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน การที่เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจนไม่รู้ว่าคุณค่า
ตัวตนของตนเองในโลกความเป็นจริงอย่างไร จะมีเพื่อนมากมายในโลกออนไลน์แต่ไม่มีเพื่อนในชีวิตจริงเลย
6. สิ่งที่เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ใช้อวัยวะ 2 ส่วนในการพินิจวิเคราะห์ คือ 1) ใช้สมองคิด 2) ใช้หัวใจ
เพราะฉะนั้นพอใช้สมองคิดก็ดูว่าสิ่งที่ส่งมานั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความรู้สึก ถ้าเป็นข้อเท็จจริงยัง สามารถ
แยกออกเป็น 2 อย่างคือ เป็นทั้งข้อเท็จและข้อจริง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ วิเคราะห์ ตามดูแล้วหาสถานการณ์
เปรียบเทียบ แล้วลองคิดดูว่าเมื่อได้รับสื่อแบบนี้ควรจะเชื่อ หรือไม่ เราคิดอย่างไร แล้วเราควรจะทาอย่างไร
ต้องค่อย ๆ ฝึกให้เด็กทาเช่นนี้ไปทีละนิด
7. การสร้างพลเมือ งบนโลกออนไลน์ (Digital Citizenship) ที่มีความรับผิดชอบและเคารพผู้ อื่น
มีความรับผิดชอบในการแชร์ ไม่ให้เกิดความรุนแรง ไม่สร้างความเกลียดชัง เป็นจรรยาบรรณที่ต้องอยู่ติดตัว
ทุกคน การสร้างพลเมืองให้เกิดทักษะใหม่เด็กควรเรียนรู้ว่าในโลกออนไลน์จะต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน (Sympathy)
8. การใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับชุมชน จิตอาสา ในเรื่องเศรษฐกิจ การเข้าไป
ช่ว ยเกษตรกร เป็ น การปลู กฝั งการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุ ขส่ ว นรวม ประโยชน์ทางด้านการศึ ก ษา
จากงานวิจัย พบว่า ประเทศที่มีกฎเป็นวิถีจนกลายเป็นวัฒนธรรมจะมีเด็กติดเกมน้อยมาก

๕๕
9. ควรมองทั้งระบบสังคมว่าเป็นเรื่องของการฝึกทักษะชีวิต ฝึกระเบียบวินัยในครอบครัว ในชั้นเรียน
ที่เด็กจะรู้สึกว่าสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ สามารถเลือกเข้าหาเว็บไซต์ที่สร้างสรรค์ ทา Application ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ได้อย่างไร
10. มีการสร้ างพื้น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ให้ เ ด็ก ไปท ากิจ กรรม เช่น การเล่ นกีฬา เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้แสดง
ความสามารถในด้านอื่น ๆ ฝึกให้เด็กสามารถจัดสรรเวลาในการอยู่บนโลกออนไลน์เพื่อมาตอบโจทย์ทักษะ
ชีวิตของตนเอง ให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตัวเอง มองเห็นความสามารถและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะต้อง
มองเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม การใช้ชีวิตอย่างสมดุล
11. ในระดับนโยบาย ต้องมีการปูพรมด้วยความเข้าใจและตระหนักว่าการสร้างให้เรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อจะต้องเริ่มจากห้องเรียน เริ่มจากครอบครัว แล้วก็เราค่อย ๆ จากข้างล่างผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบายให้ได้
12. การรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องของการสร้างลักษณะนิสัย ต้องใช้เวลา ต้องใช้กระบวนการในการสร้าง
และเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนลักษณะนิสัยของคนต้องเริ่มจากตรงไหน จะสร้างการรับรู้อย่างไร
จะตอบสนองอย่างไร จะให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ อย่างไร จะต้องฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ตีความอย่างไร และ
สุดท้ายจะนาไปสู่ลักษณะนิสัยการเลือกเสพสื่อ การนาเสนอสื่อ และการนาสื่อไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
การรู้เท่าทันสื่อเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างเสริมพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (active citizen)
ตามที่ UNESCO เห็นว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นรากฐานสาคัญที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูล
และความรู้ สร้างเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of expression) และสร้างเสริมคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้ น การรู้ เท่าทัน สื่ อส่ งเสริ มการพัฒ นาความเป็ น พลเมื อง จะต้องสร้างกระบวนการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ (Critical Thinking) ความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และใช้ประโยชน์จากสื่อ มีการตระหนักถึง
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมทางสั งคม ผ่านการใช้และผลิ ตสื่ อ
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศ

๕๖

เรื่องที่ 13 สร้างสรรค์สมรรถนะครูไทยอย่างไร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

ผู้ด้าเนินรายการ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร

เลขาธิการคุรุสภา และรองเลขาธิการสภาการศึกษา
ประธานคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุรุสภา

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสรรค์สมรรถนะครูไทยอย่างไร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน” โดยมี
วิทยากร คือ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร มีประเด็นสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
สมรรถนะครูไทยในอนาคต ที่จะสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในสังคมแห่งอนาคต ซึ่งเป็น
สังคมที่มีความไม่แน่นอนและมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบด้วยสมรรถนะที่สาคัญ ได้แก่ สมรรถนะ
ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยครูต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่ว ถึง รู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้รอบรู้และฉลาดรู้ รอบรู้ในวิชาการ วิชาชีพ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้สอนเพราะการได้สอนผู้ อื่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด หากครูสอน

๕๗
ผิดก็ยอมรับผิดและแก้ไข ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
กระตือรือร้น ท้าทาย อยากรู้อยากเรียน โดยครูต้องวางบทบาทเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) หรือ เป็นผู้อานวยการ
จัดการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อช่วยเติมเต็ม ตรวจสอบ กากับดูแล อีกทั้ง ครูควรเป็นผู้มีสมรรถนะในด้านอื่น ๆ
ดังต่อไปนี้ สมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรค์และใช้งานวิจัย/นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม รักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและสานึกสากล มีทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Problem Solving and Critical Thinking Skills) รวมถึงมีภาวะผู้นาเชิงประกอบการ
(Entrepreneurship) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉลาดสื่อสาร (Digital Literacy Skills) และ ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) มีความยืดหยุ่น
รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม (Well-Being) เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ที่สาคัญที่สุด
คือ ครูต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็น ครู รักงานครู ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีเอกลักษณ์ของการเป็น ครูผู้
ประกอบวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ให้ความรัก ความเมตตา และ
เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน
กระบวนการผลิตครู ที่จะสร้างสมรรถนะครูไทยให้ตอบโจทย์สังคมแห่งอนาคต จะต้องมีแนวทางการ
ผลิตครู ที่สาคัญคือ
1) มีการคัดเลือกผู้เรียนครู โดยกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดคนดี คนเก่งมาเรียนครู มี
การทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู โดยมีการวัดแววความเป็นครูอย่างเข้มงวด หรือประเมินรับรองพฤติกรรม
ที่เอื้อต่อการเป็นครู มีการวางแผนกาหนดความต้องการครูในอนาคต โดยจัดทาข้อมูลคาดการณ์ความต้องการ
ครูในอนาคต
2) มีมาตรฐานหลักสูต รการผลิตครู ที่เข้มแข็ง ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้องการใน
อนาคต และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและผู้ใช้ครู โดยเน้นสมรรถนะและการฝึกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ
ครูและวิชาเอก หลักสูตรควรเพิ่มวิชาเลือกมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง มี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ ผ่านการรับรองจากคุรุสภาและมาตรฐานอุดมศึกษา มีกระบวนการ
รับรองหลักสูตรที่เข้มงวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรปกติ การฝึกอบรมและ
พัฒนาครู และการสะสมหน่วยกิต นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรมและกระบวนการฝึกการบ่มเพาะคุณลักษณะและ
จิตวิญญาณความเป็นครู
3) มีม าตรฐานสถาบัน มาตรฐานอาจารย์แ ละบุค ลากร โดยกาหนดมาตรฐานของ
สถาบันการผลิตครูให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน เนื่องจาก สถาบันผลิตครูทั้ง 137 แห่ง มีคุณภาพ
การผลิตครูที่แตกต่างกันมาก
4) การปรับการเรียนการสอนในสถาบันผลิตครู การผลิตครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้อง
ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง สถานการณ์จริง และการฝึก
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ครู เ พิ่ ม ขึ้ น มี ก ารบู ร ณาการเชื่ อ มโยงสั ง คม เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม เพื่ อ

๕๘
เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การประกอบอาชี พ ในอนาคต เน้ น สมรรถนะและทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 การใช้
เทคโนโลยี/เครือข่ายคอมพิว เตอร์ (TPAC) ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมี ระบบการนิเ ทศที่
เข้มแข็งและมีครู พี่เลี้ย ง (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญและให้ คาแนะนาได้ อยู่ในสถานศึกษาที่มีนักศึ ก ษา
ฝึกสอน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิพิเศษแก่ครูพี่เลี้ยง เนื่องจาก เป็นผู้ที่
เสียสละงานสอนของตนมาเป็นครูพี่เลี้ยง ในขณะเดียวกัน สถาบันผลิตครูต้องพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยกระทรวงศึกษาธิการควรให้การสนับสนุนด้านนโยบาย หลักสูตร
และงบประมาณ
กระบวนการพัฒนาครู ที่จะพัฒนาครูในระบบให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบันและสังคมอนาคต มีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้ การจัดกระบวนการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่สาคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบ/วิธีการ เนื้อหาการพัฒนาครูที่ทันสมัย
เข้มข้นและมุ่งเน้น เฉพาะเรื่ องที่ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง เช่น การใช้ AI (Artificial Intelligence) และ
เทคโนโลยี สื่อการสอนที่ทัน สมัย การเรี ย นการสอนแบบ Project-Based Learning (PBL) เป็น การจัดการ
เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัว
นักเรียนเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้ ที่ ได้จ ากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสั งเกตุจากผู้ เชี่ยวชาญ โดย
นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ที่จะนามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการ
จัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม การเรียนการสอนแบบ Active Learning
(การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่ านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การระดมสมอง การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา
(Case Study) การเรียนในรูปแบบ Debate Education รวมถึงการวัดและประเมินผลในรูปแบบใหม่ เช่น
การทดสอบตามสมรรถนะโดยผ่านการสังเกตจากกระบวนการต่าง ๆ หรือการประเมินด้วยผลงาน เป็นต้น
และการพัฒนาครูควรใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-Based Professional Development) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาครูของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาครู ควรมีแนวทางดังนี้
1) ครู/สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนาและเป็นผู้เลือกหลักสูตรในการพัฒนา
2) สถาบันผลิตครูควรเป็นผู้จัดหลักสูตรการผลิตครู
3) หลักสูตรการพัฒนาครูต้องมีคุณภาพ มีการกากับ ติดตามและประเมินผล
4) หลักสูตรการพัฒนาครูไม่ควรดึงครูออกจากห้องเรียน ควรอบรม/พัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน
5) กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูไปยังสถานศึกษา
บทบาทของคุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูที่สาคัญ
ได้แก่
1) ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นกลไกในคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ให้ได้ครูที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานวิช าชีพตามที่คุรุ ส ภากาหนด ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิช าชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน

๕๙
2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกในการกากับ ควบคุม ความประพฤติและการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3) การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4) การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาได้ ศ ึก ษาวิจ ัย
องค์ความรู้และนวัตกรรมในการประกอบวิชาชีพครู ตั้งสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อดาเนินการรับรองหลักสูตรอบรมครู
และส่งเสริมการวิจัย การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมของครู
5) การยกย่องสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู โดยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัลครูในสาขาต่างๆ

๖๐

เรื่องที่ 14 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ... จุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์
อนุกรรมสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปสาระส้าคัญ
๑. สภาพปัญหา ระบบการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเสมือนช้าง ซึ่งมีปัญหาหลัก ๒ ประการ คือ
(๑) ทิศทางการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากกฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ เปรียบเสมือนช้างที่ถูกล่ามโซ่ และ (๒) ผู้บริหารซึ่งเปรียบเป็นควาญช้าง มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
บ่ อยทาให้ ไม่ส ามารถพัฒ นาการศึกษาไปได้เท่าที่ควร รวมทั้งนวัตกรรมการศึกษาแบบเดิมไม่ช่ว ยในการ
แก้ปั ญหา และจะขับ เคลื่ อนเส้ น ทางการพัฒ นานวัต กรรมอย่างไรให้ องค์กรหลั กในกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ทั้ง ๔ องค์กรทางานอย่างสอดประสานกัน
๒. แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไทย คือ วิถีใหม่ในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
“สร้างวัฒนธรรมการทางานใหม่เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่ ” เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีแนวทางดังนี้

๖๑
๑) เพิ่มอิสระ ลดข้อจากัด โดยการเพิ่มอิสระให้แก่โรงเรียนและพื้นที่ในด้านวิชาการ บริหาร
จัดการ บุคลากร และงบประมาณ มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับและตัดสินใจในระดับ
พื้นที่ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อปลดล็อคและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) พัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรม ด้วยการ (๑) หารูปแบบ
นวัตกรรมการศึกษาที่ พิสู จ น์ แล้ ว ว่า ประสบความส าเร็จ หรือตามความสนใจของโรงเรียน (๒) ขยายผล
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู (๓) ประเมินผล ปรับปรุง และถอดบทเรียน และ (๔) หาแนวทางการ
ยกระดับโรงเรียน แนวทางการปรับระบบเพื่อขยายผล
๓) สร้ างแนวทางใหม่เพื่อไปสู่ จุดหมาย ด้ว ยการพัฒ นาหลั กสู ตรสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑
ตามบริบทของพื้นที่ อาทิ หลักสูตรที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น จัดหาสื่อการสอนที่มี
คุณภาพสูง ใช้แนวทางบริหารบุคลากรแบบใหม่ ใช้การสอบและประเมินผลเพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการ
ที่สอดคล้องกัน
๔) ประสานการมีส่วนร่วม โดยมีการประสานการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเลขานุการ และผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่นวัตกรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นที่ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น เลขานุ ก าร โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจในจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตามที่จังหวัดเสนอ
๓. ผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาน าร่ องจานวน ๖ พื้นที่ใน ๖ ภูมิภ าค ได้แก่ สตูล ระยอง เชียงใหม่
กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จากการขับเคลื่อนในพื้นที่
นวัตกรรมเป็นเวลา ๒ ปีในจังหวัดศรีสะเกษ สตูล และระยอง พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนนาร่องในโครงการ
๕๐ โรงเรียน ๘ นวัตกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เปลี่ยนศึกษานิเทศก์ให้
เป็นโค้ช จังหวัดระยองมีโรงเรียนนาร่อง ๒๕ โรงเรียนที่เปลี่ยนแบบ whole school สร้างหลักสูตร MARCO
และสร้างยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด จังหวัดสตูลมีโรงเรียนนาร่อง ๑๐ โรงเรียนใช้นวัตกรรม RBL การเรียนรู้
ฐานโครงงาน การเรียนรู้แบบ Open Approach ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้ง
นวัตกรรมการจัดการแบบใหม่ในโรงเรีย น การเริ่มดาเนินการนาร่องในระยะแรก หน่วยงานต่างๆ อาทิ
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย แต่ในระยะเวลาต่อมาเกิดการ
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างองค์กรเอกชน (NGO) ศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของชุม ชนในการก าหนดทิ ศ ทางการศึ ก ษา และจั ด ท าหลั ก สู ต รในพื้ น ที่ โดยใช้
นวัตกรรมที่เป็นแนวทางการพัฒนา
๔. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ เด็กมีทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ (เด็กได้รับการเรียนรู้ที่มีความหมาย ตอบ
โจทย์ชีวิตในอนาคต) โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง (นานวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสาเร็จมาใช้เพื่อเพิ่ม
สัมฤทธิผลและลดความเหลื่อมล้า) และมีแนวทางการปฏิรูปที่ได้ผล (ได้ข้อเสนอเพื่อ ปรับเปลี่ยนทั้งประเทศ
อิงจากหลักฐานงานวิจัย)
๕. กลไกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นวัตกรรม ประกอบด้วย (๑) ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน (Leaning
Improvement) ในห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยการใช้นวัตกรรมและพัฒนาบุคลากร (๒) ปรับรูปแบบการ
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ทางานใหม่ในระดับพื้นที่และประเทศ (New Governance) ด้วยการเพิ่มอานาจการตัดสินใจให้พื้นที่ และ
บู ร ณาการการทางานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และเพิ่มการมีส่ ว นร่วมของประชาคมในพื้นที่
(Increased Participation) ด้วยการรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและชุมชน ร่วมออกแบบ
หลักสูตรของพื้นที่ และร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้
๖. บทเรียนที่ได้รับจากกรณีตัวอย่างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
๖.๑ จังหวัดศรีสะเกษ มีเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ เรียกว่า SLP ได้ตั้งคาถามว่า
๑) คุณภาพของคนศรีส ะเกษมีคุณลักษณะอย่างไร ๒) ใครเป็นผู้กาหนดคุณภาพนั้น และ ๓) ถ้าจะให้คน
ศรีสะเกษเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะต้องทาอย่างไร โดยเริ่มจาก
(๑) สารวจและจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(๒) จั ดประชุ มชี้ แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในพื้ นที่ นวั ตกรรมทางการศึ กษา (๑๑๑
โรงเรียน)
(๓) จัด ประชุม ชี ้แ จงเป้า หมายการด าเนิน งานของโรงเรีย นในพื ้น ที ่น วัต กรรมทาง
การศึกษา (๙๑ โรงเรียน)
(๔) กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
ศรีสะเกษโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ๗ รูปแบบ ได้แก่ (๑) โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตตศึกษา
PBL และ PLC (๒) มอนเตสซอรี่ (Montessori) (๓) โครงการ / โครงงาน (Project Approach / Project Based
Learning : PBL) (๔) การศึก ษาชั้น เรีย น (Lesson Study) และวิธีก ารแบบเปิด (Open Approach)
(๕) เพาะพันธุ์ปัญญา หรือ โครงงานฐานวิจัย (Research Based Project) (๖) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) และ (๗) การศึกษาแบบองค์รวม
๖.๒ ศรีสะเกษนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๗ รูปแบบนี้มาใช้เนื่องจาก
(๑) ทุกรูปแบบเป็น Active Learning
(๒) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมยินดีให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน
(๓) มีโรงเรียนที่ดาเนินการแล้วประสบผลสาเร็จ
(๔) ศรีสะเกษเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนได้เลือกรับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
(๕) เริ่มต้นจากโรงเรียนที่มีการดาเนินการอยู่เดิมจะพัฒนาได้ง่ายและประสบผลสาเร็จได้
รวดเร็ว
๖.๓ การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรม โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่สมัครใจตาม
ความเห็นของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู และมีเงื่อนไขว่าผู้บริหารจะต้องไม่ขอย้ายภายใน ๓ ปี
และมีความพร้ อมที่จ ะพัฒ นาตนเองให้เป็น ต้นแบบได้ภ ายใน ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยมี
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน ๙๙ โรงเรียน
๖.๔ ผลการดาเนินงาน ศรีสะเกษมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในพื้นที่
จานวน ๘ รูปแบบ ได้แก่
(๑) โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
(๒) มอนเตสซอรี่ (Montessori)
(๓) โครงการ / โครงงาน (Project Approach / Project Based Learning : PBL)
(๔) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
(๕) เพาะพันธุ์ปัญญา หรือ โครงงานฐานวิจัย (Research Based Project)

๖๓
(๖) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
(๗) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL)
(๘) สะเต็มศึกษา (STEM Education)
๖.๕ ปัจจัยความสาเร็จ (ในระยะเริ่มต้น) ประกอบด้วย ความต้องการพัฒนาของคนในพื้นที่ การ
สนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกและเครือข่ายการมีส่วนร่วมในจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม หน่วยงาน
ทางการศึกษาต้นสังกัด และสถานศึกษา
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เรื่องที่ 15 การยกเครื่องสถานศึกษาของ กทม. ให้เท่าทันยุคดิจิทัล
(BMA School Digital Transformation)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

อนุกรรมการสามัญประจาสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ผู้ด้าเนินรายการ นางสาวถวิล จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สรุปสาระสาคัญ
กรุ งเทพมหานคร มีความพยายามในการผลั กดั นให้ โ รงเรียนในสั งกั ดทั้ ง 437 แห่ ง เป็น Smart
School Education เพื่อจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนักเรียนซึ่งจัดอยู่ในยุคแอลฟาให้รู้เท่าทันยุคดิจิทัล
ด้วย “การยกเครื่องสถานศึกษาของ กทม. ให้เท่าทันยุคดิจิทัล (BMA School Digital Transformation)”
เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย Digital Transformation
Digital Transformation หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงองค์ กรโดยใช้เ ทคโนโลยีเ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดคลังข้อมูลและข่าวสารมากมาย สิ่งที่สาคัญจึงไม่ใช่การสะสมหรือมีข้อมูลที่มาก แต่เป็นการสืบค้น
และใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถรับมือกับ Key Challenges หรือประเด็นความ
ท้าทายของประเทศไทย เช่น Digital Disruption การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการผ่านพ้นกับดักรายได้
ปานกลางเพื่อ ก้าวสู่ Thailand 4.0 (นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม) นอกจากนี้ความเหลื่อมล้าทางสังคม
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และการคอร์รัปชัน ทาให้คนต้องทางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ พ ร้ อ มรั บมื อ กั บ อนาคตได้ อ ย่า งมั่ นใจ โดยเฉพาะเรื่ อ ง Aging
Society ทาให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาน้ อยลง บัดนี้ โรงเรียนจึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณค่าด้วยการเข้าร่วม

๖๕
แก้ปัญหาของชุมชนให้ได้ แล้วโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีส่วนสาคัญที่ต้องให้ ความสาคัญในลาดับแรก คือ Digital Disruption และ
Value Creation & Innovation
การปรับตัวของการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
การสร้างเยาวชนให้รู้เท่าทันยุคดิจิทัล จาเป็นต้องรู้ข้อมูลด้านทักษะของผู้เรียน เช่น เด็กกทม. มีทักษะ
ใดบ้าง ระดับใด อย่างไร ซึ่งการสะสมข้อมูลไม่ใช่แค่การเก็บทักษะเด็กเป็นผลงานของครู แต่ต้องให้เด็ก เป็น
เจ้าของทักษะอย่างแท้จริง และมีระบบการจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะให้เติบโตได้ รูปแบบการศึกษาได้
ถูกจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
Education 1.0 คือ ครูผู้สอนให้สื่อสารทางเดียว
Education 2.0 คือ ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ความรู้ในโลกกว้าง
Education 3.0 คือ การนาความรู้ที่ได้ค้นคว้า รับรู้สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
Education 4.0 คื อ การต่ อ ยอดจากความรู้ เป็ น นวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บเศรษฐกิ จ และ
แก้ปัญหาสังคมได้
ประเทศไทยจะเป็น Thailand 4.0 ไม่ได้ถ้าการศึกษาไทยซึ่งเป็นองคาพยพใหญ่ที่จะขับเคลื่อนและ
ผลั ก ดั น ให้ ค นทั้ ง ประเทศยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ 1.0 และ 2.0 แม้ ที่ ผ่ า นมาเทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า และ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การจัดการศึกษายังเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการสอนดังนั้น การจะพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็น Education 4.0 ต้องอาศัยการปรั บเปลี่ยน (ยก
เครื่อง) ทั้งระบบ ดังนั้น Smart Classroom ไม่ใช่การใช้ Smart board แต่ต้องเป็น Smart teaching จาเป็น
เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกรอบ เช่น การสร้างโจทย์
ปลายเปิดให้นักเรียนได้สร้างสรรค์คาตอบและแนวทางการหาคาตอบ เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความสามารถ
ด้วยการให้ความสาคัญกับ
(1) Digital Disruption
(2) Value Creation & Innovation
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและพัฒนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แต่เป็น
การพัฒนาแบบแยกส่วน ซึ่งการจะสร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจาเป็นต้องทางานข้ามกระทรวง องค์กร
เช่น กรณีบิงซูของเกาหลีใต้ (ที่เป็นการทางานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และวัฒนธรรม) ดังนั้น ครูผู้สอน
จาเป็นต้องบูรณาการการเรียนการสอน การใช้ Problem-based Learning (PBL) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน เช่น ปัญหาชุมชน น้าท่วม ไข้เลือดออกบางฤดูกาล การสร้างคุณค่าใหม่ หรือนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นได้ สิ่งสาคัญคือ การสร้างข้อมูลทักษะเด็ก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
และกระบวนการพัฒนาไม่ใช่การท่อง 3R 8C ของครู แต่ต้องสร้างให้เด็ก มีทักษะ 4 ประการ และเป็นตัวแปร
ส้าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน คือ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) เช่น น้าแข็งไสเป็นบิงซู หรือกล้วยกวน
แทนช็อคโกแลต สิ่งเหล่านี้เกิดจากการทางานข้ามศาสตร์ต้องมี การท้างานร่วมกัน (collaboration) ซึ่งจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ไ ด้ ห ากขาดการสื่ อ สารที่ ดี (communication) และจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
(critical thinking) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวิ พ ากษ์ ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ อ ยู่บ นหลั ก การ ภายใต้ challenge
ข้างต้นเราต้องการคนที่มีทักษะ 4 อย่างนี้ หน่วยงานส่วนกลางจาเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรา
กาลังสร้างเด็กที่รู้เท่าทันดิจิทัล ทักษะหลายอย่างที่ต้องสร้างไม่สามารถเกิดจากการเรียนการสอนแบบเดิม เรา

๖๖
อยากเห็นเด็กๆ มีความเป็น creativity ขณะเดียวกันเพื่อที่ผู้เรียนจะบรรลุผลดังกล่าว ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่ง 8 คาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการเรียนรู้ คือ
(1) active ตัวตนของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัย
(2) กาหนดทิศทางการเรียนรู้ในตนเอง (self – directed)
(3) จัดแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalize)
(4) ต้องสามารถวัดผลได้ (Outcome – based)
(5) เน้นการใส่ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ไม่ใช่เน้นตารา (Experiential)
(6) กระตุ้นผู้เรียนให้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกในเครือข่าย (Connectivism)
(7) ผสมผสานการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (Blended)
(8) ต้องติดตามผู้เรียนตลอดชีวิต (Lifelong)
เรื่องสาคัญที่ต้องสร้างขึ้น ณ ขณะนี้คือความรักในการเรียนและวิธีการเรียน (Learn how to learn,
Learn how to think, Love to learn) ครู ต้องสั งเกตความแตกต่ างการเรียนรู้ของเด็ ก ถ้าเด็กคนนั้นนาด้ วย
ความคิดไม่ได้ ต้องใส่ Feelings ขณะที่บางคนต้องนาด้วยการปฏิบัติ จับมือเขาให้ลองทา จากนั้นเขาจะรู้สึกและ
คิดได้ตามลาดับจึงต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับชั้นเรียนนี่คือหัวใจหลักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคน
การยกเครื่องการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
“การยกเครื่ องสถานศึ กษาของกทม. ให้ เท่ าทั นยุ คดิ จิ ทั ล (BMA School Digital Transformation)”
มี 6 ประเด็น ในที่นี้ขอยก 5 ประเด็น ดังนี้
1. การก้าหนดและสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (learning Outcome) โดยการ
พิจารณาว่าสถานศึกษากาลังผลิตผู้เรียนที่มีทักษะพร้อมสาหรับอนาคตหรือไม่ และต้องกาหนดกรอบการสร้าง
ผู้เรียนตามคุณลักษณะใด
2. การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างแท้จริง ซึ่ง active learning ไม่ใช่ action learning แต่ active learning เกิดขึ้นได้แม้ท่านไม่ได้
จัดกิจกรรม เพราะการคิดไม่ใช่การจาและเข้าใจ แต่เราต้องการการประยุกต์ เปรียบเทียบ สร้างสรรค์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. การบูรณาการปัญหาหรือประเด็นท้าทายของชุมชนเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน จากการจัดการปัญหาหรือประเด็นท้าทายของชุมชน ซึ่งเด็กๆ หลายคน
อาจต้องการเข้าสู่การหารายได้หลังเลิกเรียนมากกว่าการมุ่งสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างเดียว ฉะนั้น
การแก้ปัญหาตรงนี้ช่วยสร้างรายได้ ถ้า โรงเรียนออกสู่ชุมชน จะมีผู้ประกอบการหลายแห่งให้การสนับสนุน
งบประมาณของรร.จะไม่ถูกจากัดเพียงงบจากส่วนกลาง
4. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมสร้างและใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด เช่น ข้อมูลของผู้เรียน นักเรียนมีทักษะใด
กรอบแนวคิดใด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อการเรียนในอนาคตหรือการเฝ้าระวังอันตรายหรือสภาวะต่างๆ
ของนักเรียนรายบุคคล
5. การพัฒนาสมรรถนะ กรอบคิด และการสร้าง PLC ส้าหรับผู้สอน และผู้บริหาร
นอกจากนี้ คุณสมบัตินักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 C คือ
- Critical Thinking
- Computational thinking
- Communication
- Collaboration
- Creativity & innovative thinking
- Compassionate & Concerned Citizen

๖๗
ซึ่งข้อ 6 เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ กล่าวคือผู้เรี ยนในสังกัตกรุงเทพมหานครควรมี
ความสนใจต่อเมือง ชุมชน เช่น เมื่อเห็นขยะบนพื้น เด็กของ กทม.ต้องรู้จักเก็บขึ้นมา ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในเด็กสามารถทาได้ทั้งในและนอกภากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าย กิจกรรม
ต่ างๆ หรื อการจั ดหลั กสู ตรบู ร ณาการในโรงเรี ยน จั ด ท าในรู ป ของ stream, Entrepreneurial Learning,
Investment, personal finance, mobile app, IOT coding เป็นต้น โดยเน้นประเด็นที่ว่า สิ่ งที่จัดทาขึ้น
ต้องช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม
“การยกเครื่ องสถานศึ กษาของกทม. ให้ เท่ าทั นยุ คดิ จิ ทั ล (BMA School Digital Transformation)”
ไม่ส ามารถพัฒ นาได้ทั้งหมดในคราวเดีย วกัน จึงเริ่มจากรร.บางแห่ งด้ว ยการนาร่องกับโรงเรียนที่มีความ
ต้องการในการพัฒนา ซึ่งผู้บริหารสามารถเขียน statement of purpose หรือการเขียนเจตจานงค์เข้าร่วม
โครงการการพัฒนาสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้สอนและผู้บริหารผ่านการสะท้อนบทเรียน และ PLC
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะด าเนิ น การควบคู่กั บ การส่ ง เสริม การใช้ Smart School
Platform การจัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอนวัตกรรม ผลงาน และทักษะต่างๆของนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การ
ทางานอีกด้วย

๖๘

เรื่องที่ 16 ท้องถิ่นกับอนาคตการศึกษาไทย
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ดร.นุชากร มาศฉมาดล
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
ผู้ด้าเนินรายการ นายกวิน เสือสกุล

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนา เรื่อง ท้องถิ่นกับอนาคตการศึกษาไทย โดย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายกวิน
เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดาเนิน
รายการ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) ถือเป็น
ต้นแบบที่ดีของการทางานของท้องถิ่นในด้านการศึกษา ซึ่ง
มีความทุ่มเทและความตั้งใจในการทางานด้านการศึกษาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก และ
เยาวชนในจังหวัดกระบี่ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ได้ศึกษาอยู่ใ นพื้นที่ของตนเองไม่ต้องห่างจากครอบครัวเพื่อไป
ศึกษาในที่ไกล ๆ และนาความรู้ความสามารถที่ได้รับกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
โดยมีจุดเริ่มต้นของการทางานจากแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในขณะนั้น อบจ. กระบี่ ยังขาดประสบการณ์ในการท างานด้ า น
การศึกษา แต่เนื่องจากผู้บริหาร อบจ.กระบี่ ให้ความสาคัญกับการทางานด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงเร่ง
สร้างความเข้าใจ ทาข้อตกลง ร่วมหารือกับทีมงาน และร่วมกันแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการ

๖๙
ทางานด้านการศึกษา โดยศึกษาดูงานจาก อบจ. ที่เป็นต้นแบบที่ดี เช่น เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และแพร่
เป็ น ต้น จนได้ข้อสรุ ป และแนวทางการดาเนินงาน โดยจัดสรรเงินงบประมาณจานวน ๗๐ ล้ านบาท (จาก
งบประมาณทั้งหมด ๓๐๐ ล้านบาท ของ อบจ.กระบี่ ในขณะนั้น) และใช้อาคารสานักงานของ อบจ.กระบี่
ก่อตั้ง “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นปีแรก
ที่เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๔๐ คน (ห้องละ ๓๕ คน จานวน ๔ ห้อง)
โดยใช้ระบบการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ รับเฉพาะเด็กที่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดกระบี่ แต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนที่สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสาเร็จ
การศึกษาประมาณ ๗๐๐ - ๘๐๐ คน
ทั้งนี้ ความส าเร็ จ ของงานเกิดจากผู้ นาที่มีความมุ่งมั่น ตั้ งใจ และการได้รับความร่ว มมือที่ดีจาก
เครือข่าย ได้แก่ ผู้ปกครอง หน่วยงานด้านการศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาการศึกษา เช่น การตั้งมูลนิธิเพื่อขั บเคลื่อนโรงเรียน มีการ
พัฒนาอาคารเรียน สระว่ายน้า โรงยิม อาคารศูนย์พัฒนาห้องสมุด การจ้างครู การทา MOU กับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ เช่น การส่งนักเรียนไปเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยนันยาง โดย
ผู้ ป กครองไม่ต้องรั บ ภาระค่าใช้จ่ าย รวมทั้ งความร่ว มมือในการพัฒ นาภาษาจีนกับสถาบันการศึกษาจาก
ประเทศจีน

ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด
การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มุ่งเน้นในการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการ
ได้รับการศึกษา ซึ่งดาเนินงานตามหน้าที่ที่ร ะบุในรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยเทศบาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ
นโยบายการศึกษา และการพัฒนาคน และมีแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของ
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานและมุ่งยกระดับการจัดการศึกษาของ
เทศบาลให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เทศบาลให้ความสาคัญกับการให้เด็ก
สามารถค้นหาตนเองให้เจอ จึงส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาใน
หลากหลายด้าน ทั้งในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และอาชีพ
เป็นต้น โดยจัดให้มีโรงเรียนเฉพาะทาง ได้แก่ โรงเรียนกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนเด็กพิเศษเรียน
ร่วม เด็กพิการ เด็กออทิสติกส์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็ก
พิการและเด็กออทิสติกส์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้สามารถมีวิชาความรู้ในการหา
เลี้ยงชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ใกล้เคียงกับบุคคลปกติ โดยไม่เป็นภาระและปัญหาแก่สังคม สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

๗๐
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา มีการทา MOU กับมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศกับ ๖ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น โครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาภาษาจีนกับสถาบันขงจื๊อจากประเทศจีน ซึ่งดาเนินการมาแล้วกว่า ๕ ปี และโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น
สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด คื อ ต้ อ งให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยจัดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
แนวคิดที่ตรงกัน คือ การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง SBMLD (School Based Management and Local
Development) เช่น โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนอาชีพให้กับเด็ก เช่น การทาขนม และการ
ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังมีคณะกรรมการเครือข่ายในโรงเรียนเพื่อสะท้อนคุณภาพการเรียน
การสอน บุคลากร การบริหารจัดการในโรงเรียน และมีรายงานผลการเรียนของเด็กให้กับผู้ปกครองอย่าง
สม่าเสมอ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ควรมีความยืดหยุ่น จึงไม่เพียงแต่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น
ควรให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษานอกระบบด้วย เช่น ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กนอกระบบ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๕ ปี โดยผู้ปกครองกับชุ มชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อคืนเด็กกลุ่มนี้
กลับสู่สังคม โดยท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา และลดความเหลื่อมล้าได้ดีที่สุด
องค์กรหนึ่ง

๗๑

เรื่องที่ 17 ความเหลื่อมล้้าในการจัดการศึกษา
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปสาระส้าคัญ
การเสวนาทางวิชาการเรื่องความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษาในมิติทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายรั ฐ มีผู้ ร่ วมเสวนา ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรี
ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสาระสาคัญการเสวนาสรุปได้ดังนี้
ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา: สัญญาณเตือนภัยจากประชาคมโลกและเสียงสะท้อนจากโรงเรียนไทย
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล
เด็กทุกคนสามารถได้รั บ การพัฒ นาเต็ม ขีด ความสามารถได้ หาก
ได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็นคาถามพื้นฐานสาคัญ
4 ข้อ ที่จาเป็นต้องตอบอย่างชัดเจน ได้แก่ 1) การศึกษาคืออะไรและเป็น
ของใคร 2) การศึกษาควรเป็นไปเพื่อเป้าหมายใด 3) การศึกษามีบทบาท
หน้าที่ต่อสังคมอย่างไร และ 4) การศึกษาที่ดีมีลักษณะอย่างไรและต้องจัด
อย่างไร
ปัจจุบันความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศไทยเกิดขึ้นทั้งในระดับพื้นที่และสังกัด ซึ่งสาเหตุ
ส าคั ญ มาจากการจั ด สรรงบประมาณในอั ตราเดี ยวกั นและการวั ดผลโดยใช้ มาตรฐานเดี ยวกั นกั บผู้ เรี ยน/

๗๒
ผู้ปกครอง/โรงเรียนที่มีความพร้อมต่างกัน การแก้ไขความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจาเป็นต้องทบทวนเป้าหมาย
ของการศึกษา หลักการแนวคิด และกลไกในการแก้ไขปัญหา
การศึกษาของไทยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อสร้างแรงงานและผู้บริโภค 2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้คน 3) เพื่ อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย และ 4) เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าและไม่ทอดทิ้งกัน
ซึ่ง จาเป็นต้องจัดลาดับความสาคัญและจัดสรรงบประมาณให้ เหมาะสมกับเป้าหมาย ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญ
ในการกาหนดนโยบายการศึ กษาของชาติ จาแนกออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1) กลไกขั บเคลื่ อนเชิ งนโยบาย
2) เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และ 3) กลไกทางการศึกษา ซึ่งนโยบายการศึกษาในแต่ละประเด็นมีการพิจารณา
และกาหนดแนวทางแตกต่างกันตามมุมมองแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) และมุมมองแบบการลงทุน
สาธารณะ (Public Investment)
การกาหนดนโยบายในมุมมองแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) มุ่งลดทอนยกเลิกกฎระเบียบ
เพิ่มการกระจายอานาจและอิสระในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการแข่งขันเชิงการตลาดระหว่างโรงเรียน และ
การสร้างความรับผิดรับชอบบนฐานการใช้ผลการสอบ เป็นต้น ตัวอย่างนโยบายการศึกษาภายใต้มุมมองแบบ
เสรีนิยมใหม่ ได้แก่ คูปองการศึกษาและโรงเรีย นกึ่งรัฐ (Charter School) ในขณะที่มุมมองแบบการลงทุน
สาธารณะ (Public Investment) ถือว่าการจัดการศึกษาเป็นความรับผิดชอบหลักของรัฐ โดยรัฐจัดสรรครูที่มี
ความพร้อม โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม
ซึ่งโจทย์สาคัญในมุมมองนี้คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการสร้างความรับผิดรับชอบต่อสังคม
การลดความเหลื่อมล้าต้องคานึงถึง “คุณภาพการศึกษาที่ดี” สาหรับผู้เรียนทุกคน ซึ่งผลจากการสอบ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถวัดและเปรียบเทียบคุณภาพได้ เนื่องจากวัดเฉพาะความรู้ การศึกษาที่มีคุณภาพ
จาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะ (การอ่าน การคิดเป็นเหตุเป็นผล การแก้ปัญหา) โดยรัฐควร
กาหนดนโยบายการศึก ษาที่เน้ น การเข้ าถึ งโรงเรียนดีมี คุ ณภาพใกล้ บ้าน การตอบสนองความแตกต่ า งที่
หลากหลายของเด็ก ความปลอดภัยภายในโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของ การคิด
เชิงระบบและทั้งระบบ บนหลักการพื้นฐานว่าไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ความเหลื่อมล้้าของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในเมืองและชนบท
โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment หรื อ PISA) ในปี
ค.ศ. 2009 และ 2015 พบว่ า คะแนน PISA ของนั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในภาคอื่นของประเทศทั้ง ๒ ครั้ง และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นภาคอื่ น ของประเทศมี แ นวโน้ ม การลดลง
มากกว่านักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในเมืองและชนบทของ
ประเทศไทย โดยใช้คะแนน PISA 2009 ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ อาทิ ข้อมูลนักเรียน ความสุขในการ
เรียนรู้ อาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จานวนอุปกรณ์การเรียนในครอบครัวและโรงเรียน งบประมาณของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ต่างกันของนักเรียนใน
เมืองและในชนบท พบว่า ผู้เรียน ครอบครัว และโรงเรียน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เด็กที่มีลักษณะ
เดียวกันที่เรียนในเมืองจะมีผลคะแนน PISA สูงกว่าในชนบท (โดยเฉลี่ย เด็กผู้ชายเมื่อย้ายเข้าเรียนในเมืองจะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.๔ ในขณะที่เด็กผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3) นอกจากนี้ พบว่า
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นักเรียนแต่ละคนได้รับประโยชน์ไม่เท่ากันจากทรัพยากรการศึกษาที่จัดสรรให้เท่ากัน การเพิ่มทรัพยากร อาทิ
แรงจูงใจครู เงินอุดหนุน อาหาร อุปกรณ์ เป็นต้น ส่งผลให้เด็กที่เรียนไม่เก่งมีคะแนนสูงขึ้นเพียงร้อยละ ๑๗ และ
ร้อยละ 12.8 สาหรับเด็กชายและเด็กหญิง ตามลาดับ แต่สาหรับเด็กที่เรียนเก่งที่สุด จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงถึง
ร้อยละ 69.1 สาหรับเด็กชาย และร้อยละ 61.1 สาหรับเด็กหญิง
ข้อสรุปจากการศึกษาพบว่า
 ทรัพยากร ครอบครัว และวิธีการเรียนรู้ของเด็กที่อยู่ในเมืองและชนบท มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา แต่โดยรวมแล้ว สิ่งเหล่านี้มีผลเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง อิทธิพลอีกครึ่งหนึ่งมาจากปัจจัยที่มองไม่เห็น
(คุณภาพ)
 เด็กในห้องเดียวกัน แต่มี “ทุนเดิมในการเรียนรู้” ที่ไม่เท่ากัน จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มคุณภาพ
ทางการศึกษาไม่เท่ากัน การเพิ่มทรัพยากรจะช่วยเด็กที่ไม่เก่งให้มีคะแนนดีขึ้นได้ แต่สาหรับเด็กที่มีผลการเรียน
ปานกลางถึงสูง การเพิ่มทรัพยากรจะไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้าระหว่างเด็กในเมืองและในชนบทได้มากนัก
ดังนั้น การเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษาไม่ใช่คาตอบสาหรับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เสมอไป ปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษาโดยตรง
เช่น วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน การให้อิสระครูในการสอน ความสัมพันธ์
ระหว่างครู-นักเรียน-ผู้บริหาร ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาให้สาเร็จจาเป็นต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่
ต้องนาหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลก
ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา: นโยบายรัฐ
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา
54 บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
ต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารและยากจน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักที่
ทาหน้าที่และรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและและดาเนินการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ามาตลอด อาทิ
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึก ษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ซึ่งทุกโรงเรียน
ทุกสังกัดได้รับการสนับสนุนในอัตราเดียวกัน
2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น โรงเรียนในพื้นที่สูง ชายขอบ หรือในพื้นที่เกาะ
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม สาหรับนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ปัจจุบัน สพฐ. รับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจานวนมากที่สุด
ในประเทศ (นักเรียน 6.7 ล้านคน โรงเรียน 3 หมื่นโรง โดยประมาณ) การที่นักเรียนและโรงเรียนมี บริบทที่
แตกต่างกัน จึงมีความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษา ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเหลื่อมล้าด้านความเป็นอยู่
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ในพื้นที่ที่สภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกัน การแก้ปัญหาจาเป็นต้องพิจารณาโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่ง สพฐ. ได้มี
นโยบายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
อาทิ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นในระดับตาบลให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามบริ บ ทพื้น ที่ สร้ างโอกาสให้ นักเรี ยนในพื้ นที่ ไ ด้รับ การพัฒ นาอย่ างเต็ม ที่ มีโ รงเรียนเป็ น
ศูนย์กลางของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน
แม้รัฐจะมีมาตรการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แต่ปัจจุบันความเหลื่อมล้ายังคงมีอยู่ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนและการย้ายออกของครู/ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในพื้ นที่
ห่ างไกลทุร กัน ดาร ซึ่งส่ ว นใหญ่เลื อกบรรจุรับราชการอยู่ในพื้น ที่ชุมชนเมื อง หรือในโรงเรียนขนาดใหญ่
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาต้องเอื้อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามบริบทพื้นที่
พร้อมทั้งปรับระบบการสร้างแรงจูงใจของครู/ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กหรือพื้นที่ทุรกันดาร
ให้มีเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อดึงดูดให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และทุ่มเท ซึ่งจาเป็นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ต้องร่วมกัน
กาหนดนโยบายที่บูรณาการเชื่อมโยงกันและสามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันได้ ไม่ใช่การใช้
นโยบายที่เหมือนกันในทุกพื้นที่
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เรื่องที่ 18 10 สมรรถนะหลักของเด็กไทยทีค่ รูควรรู้
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
ผศ.ดร.ดนุชา ปนคา

ราชบัณฑิต อดีตกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา และ
ประธานคณะทางานวางแผนจัดทากรอบสมรรถนะหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประธานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สรุปสาระส้าคัญ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะทางานวางแผนจัดทากรอบสมรรถนะ
หลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานในคณะกรรมการอิส ระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ได้ดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ป.๑ – ป.๓) เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบัน การศึกษาไทยประสบปัญหาในหลาย ๆ มิติ ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากความด้อยคุณภาพ
ของผู้เรียน ผู้เรียนขาดสมรรถนะในการนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ซึ่ งสาเหตุห ลั กมาจากการขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะที่สาคัญ เช่น ขาดกระบวนการคิด การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่เรียน ให้มีความหมายต่อตน
ขาดการคิดวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องที่เรียนรู้ ขาดการปฏิบัติ การฝึกฝน การลงมือทาด้วยตนเอง ขาดการฝึก
ทักษะที่จาเป็นต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพัฒนาคนให้มี สมรรถนะสูง ในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถทางานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ประสบผลสาเร็จ และอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข
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ทั้งนี้ ได้มีการนิยาม “สมรรถนะ” ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะเจตคติ และ
คุณลักษณะที่ตนมีอยู่ในการทางาน หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสาเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง
สมรรถนะ แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะและความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลประสบความสาเร็จ
ในการทางาน โดยกรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๑๐ สมรรถนะ ได้แก่
คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais)
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Everyday Life)
๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and
Scientific Mind)
๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais)
๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)
๖. ทักษะอาชีพและความเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
คนไทยสามารถสูง (Smart Thais)
๗. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and Innovation)
๘. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL)
พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen)
๙. การทางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
๑๐. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสานึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)
แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ๖ แนวทาง มีดังนี้
แนวทางที่ ๑ ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่า
สอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นเพิ่มขึ้น เป็นการ
ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมาย และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
แนวทางที่ ๒ ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ การพัฒ นาการสอนเดิมของครูผ่ านการสอนโดยเน้ น
สมรรถนะให้มากขึ้น โดยการขยายต่อยอดงานเดิม เพิ่มสถานการณ์และประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้
ทักษะ และเจตคติให้มากขึ้น
แนวทางที่ ๓ ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ เป็นการสอนตามปกติที่มีการนารูปแบบ
การเรี ย นรู้ ที่ใช้เดิมมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่ส อดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการสอนที่มี
กระบวนการตามรู ป แบบที่ครู คัดสรรว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนได้ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดหมายของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน และขั้นตอนการสอนของรูปแบบกับสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
พิจารณาว่าสามารถปรับหรือเพิ่มขั้นตอนย่อยเพื่อเพิ่มหรือ
เน้นทักษะสาคัญ ๆ ของสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม
แนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐานผสานตัวชี้วัด เป็นการ
สอนโดยนาสมรรถนะและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบ
การสอนร่ว มกันเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและ
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ทักษะตามที่ตัวชี้วัดกาหนดไปพร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อชีวิต เหมาะสาหรับครูที่ได้ทดลอง
นาสมรรถนะเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนปกติของตนตามแนวทางที่ ๑ และ ๒ มาระยะหนึ่ง จนมี
ความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่จะก้าวออกจากการสอนแบบเดิม ๆ ไปสู่การสอนที่เน้นสมรรถนะอย่างเต็มตัว
หรือครูที่เห็นประโยชน์ของสมรรถนะและต้องการจะออกแบบแผนการสอนของตน โดยให้สมรรถนะเป็นตัวนา
แต่ขณะเดียวกันก็ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน
แนวทางที่ ๕ บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ
 เป็นการสอนโดยนาสมรรถนะหลักทั้ง ๑๐ ด้านเป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแล้ว
ออกแบบการสอนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการที่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ แ ละเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
 การบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่นาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต สังคม และโลก เช่น
สถานการณ์ ประเด็นสาคัญในสังคม ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา ทักษะ
และเจตคติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียน
กับประสบการณ์ในชีวิต สร้างประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ เพื่อให้เกิดสรรถนะหลักทั้งสิบด้านและ
นาใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองไทยผู้ใส่ใจสังคม การสอนแบบบูรณาการ
จึงเป็นแนวทางการสอน ที่สอดคล้องกับปรัชญาการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐานมากที่สุด
แนวทางที่ ๖ สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจาวัน
เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตประจาวันปกติของนักเรียน
สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มักเกิดในโรงเรียน นับเป็นการฝึกหรือพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ได้อย่างซ้า ๆ
อีกทั้งเป็นไปตามธรรมชาติปกติของชีวิตนักเรียนที่จะมีความยืดหยุ่น และท้าทายที่จะเผชิญสถานการณ์ตาม
ธรรมชาติของชีวิต และเมื่อฝึกพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะ
ค่อย ๆ มีสมรรถนะนั้น ๆ อย่างแท้จริง สามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการดาเนินชีวิตจริง
ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นากรอบ
สมรรถนะทั้ง ๑๐ สมรรถนะ ไปเป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยมีแนวคิดหลักในการจัดทาหลักสูตร ดังนี้ 1) ความต้องการ
จาเป็นของนักเรียน โรงเรียน สังคมไทย และสังคมโลก 2) ๑๐ สมรรถนะ
หลักที่ครูควรรู้ 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๓ ประการของโรงเรียน
สาหรับการจัดการเรียนรู้ จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ ม
ทักษะที่จาเป็น สาหรับ การเรีย นรู้ กลุ่ม สมรรถนะเพื่อชีวิต กลุ่มสุนทรียะ
และทักษะกลไก โดยออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับ ความ
ต้องการจาเป็นของนักเรียน ซึ่งเป็นการพั ฒนาทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็น
สมรรถนะ ซึ่งการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในแนวทางดังกล่าว ได้รับผลตอบ
รับที่ดีทั้งจากผู้ปกครองและนักเรียน
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เรื่องที่ 19 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม : ความเสมอภาคที่เป็นจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ
นางสุลีกาญ ธิแจ้

อดีตรองประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนปรียาโชติ
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

สรุปสาระส้าคัญ
ค้าจ้ากัดความของการศึกษาเรียนรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุ ทั ย รั ต นกิ จ ได้ ส รุ ป ความหมายของการจัด
การศึกษาเรียนรวมไว้ คือ การจัดการเรียนรวม Inclusive Education เป็นการศึกษาที่
คานึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ภายใต้ความแตกต่าง และการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน เป็นการจัดการศึกษาที่สร้าง
ความเสมอภาคได้อย่างแท้จริง อันจะประกอบด้วยโอกาส คุณภาพ ยืดหยุ่นหลากหลาย
และอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการจัดการศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนทั้งผู้เรียนพิการ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนปกติ ภายใต้การ
จัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาเข้ามาร่วมด้วย
กรณีตัวอย่างความส้าเร็จของนวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม
กรณี ส ถานศึ ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทั้ ง ในสั ง กั ด สพฐ. และ สั ง กั ด สช. ทั้ ง สองแห่ ง มี ปั จ จั ย
ความสาเร็จและแนวทางการบริหารจัดการที่เหมือนกัน คือ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และการมีจิตวิญญาณความ
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เป็นครูของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ใช้หลักการบริหารจัดการเรียนร่วมด้วยโครงสร้าง SEAT (SEAT
MODEL) ประกอบด้วย S = Student การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับนักเรียนด้วยการเตรียมความพร้อม และ
การมีปฏิสัมพันธ์กันในโรงเรียน E: Environment การจัดสภาพแวดล้อมและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน A: Activities การจัดการหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา (IEP, IIP) และ
T: Tools คือการจัดสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนพิเศษด้านต่าง ๆ
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และอยู่อย่างมีความสุข
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการด าเนิ น งานตามแนวทางการจั ด
การศึกษาในโรงเรี ยนเรียนรวมของต้นสั งกัดได้อย่างมีประสิทธิภ าพ อาทิ การ
จั ดทาข้อมูล สารสนเทศระบบโปรแกรม SET การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้บริการทางการศึกษาพิเศษ
และศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Students support Service: sss) โดยมี
หลักการบริหารการจัดการเรียนรวมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ การบริหาร
แบบ SILA Model พัฒ นาโรงเรี ย นทั้งระบบ การบริห ารจัดการโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐาน ผู้ บริห ารเป็นผู้ มี
วิสัยทัศน์ มีจิตเมตตา โอบอ้อมอารี การจัดการเรียนการสอนใช้กลยุทธ์ 5อ 1ข 2ท คือ 5อ หมายถึง โอกาส
อบอุ่น อดทน อภัย อ่อนโยน 1ข หมายถึง ครูต้องมีความเข้าใจทุก ๆ เรื่อง 2ท หมายถึง ทาด้วยใจ ทาอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้กระบวนการจัดการเรียนรวมโดยใช้ความบกพร่องของเด็กเป็นตัวตั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อ งเป็น
ตัวหาร นวัตกรรมเป็นตัวดาเนินการ ผู้เชี่ยวชาญคือครูเป็นตัวช่วย เสร็จสรรพด้วยการส่งต่อ ที่สาคัญโรงเรียนมี
ครูสุลีกาญ ธิแจ้ เป็นครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเป็นกาลังสาคัญของโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นใน
การจัดการศึกษาให้กับเด็ก โดยมีอุดมคติในการทางานคือ “การทางานด้วยใจ ใส่จิตวิญญาณของความเป็นครู
สู้เพื่อคนพิการ” จัดการเรียนการสอนภายใต้ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น โดยมองเด็กทุกคนเป็นลูกของ
ตนเอง ครูทุกคนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนในชุมชน
เป็นอย่างดี
โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริหารโดย ดร.ปาริชาต ปรียาโชติ เป็นโรงเรียนเอกชนที่
มีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการ การนานวัตกรรมมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการในหลากหลายรูปแบบผ่านการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ
สอนตามแนวคิด (High Scope) เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือผ่านมุม
เล่นด้วยสื่อและกิจกรรม ตามวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (Plan-do-review) การสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) เป็นแนวการใช้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาการคิดและปฏิสัมพันธ์
ของเด็กและผู้ ใหญ่ผ่ านกิจ กรรม “การพานิทานกลั บบ้าน”การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated
Instruction) และการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) การใช้เรื่องราวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี้โรงเรียนปรียาโชติ
ยังมีความโดดเด่นในด้านการจัดเรียนการสอนเพื่ออาชีพ คือ การดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ หรือ “ปันสุขฟาร์ม” เพาะรักกับคนพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคี
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เครือข่ายภาคเอกชน King Power และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะ
และสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีความพิการ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสิ่งที่ถือเป็นส่วน
สาคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปรียาโชติให้ประสบความสาเร็จคือ การเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา
พิเศษที่เข้มแข็ง ความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษา
ประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาเรียนรวม
ข้อเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (Inclusive
School) หลักการคือ โรงเรียนเรียนรวมต้องสอนนักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นกลุ่มเสี่ย งและพัฒ นาเพิ่มเติมทันที ผู้ปกครองมีส่ ว นร่ว มกับโรงเรียนเต็มที่ ให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรูปแบบดั งกล่าวประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑
บุคลากรในโรงเรียนเรียนรวม ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์การบริหาร ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
และความร่วมมือ นิเทศ ติดตามผล ๒) ครูประจาชั้นต้องประเมินนักเรียนและให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ ซึ่ง
ในระยะช่วยเหลื อเพิ่มเติมและช่วยเหลือเป็นรายบุคคลจาเป็นต้องมีครูการศึกษาพิเศษและการใช้ห้องเรียน
การศึกษาพิเศษร่วมด้วย และ ๓) ครูแนะแนวที่ต้องให้การสนับสนุนความรู้ การช่วยเหลือที่เหมาะสม และ
สร้างบรรยากาศการเรีย นรู้ร่วมกัน ทั้งโรงเรียน และส่วนที่ ๒ กระบวนการบ่งชี้นักเรียนที่ มีภาวะบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ใน ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ระยะที่ ๒ ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือเพิ่มเติม และส่วนที่ ๓ ลงความเห็นภาวะบกพร่องและให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เสียงสะท้อนจากโรงเรียน
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) สาหรับโรงเรียนเอกชน
เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในความเป็นจริงการระบุประเภท
ความพิการของเด็กไม่สามารถทาได้ทุกคน บางคนมีความบกพร่องไม่ถึงระดับที่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
แต่โรงเรียนยังคงจัดการศึกษาและให้ความดูแลเด็กเหล่านั้น โดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบเงินอุดหนุน
ดังกล่าว

๘๑

เรื่องที่ 20 วิทยาการค้านวณ และ Coding : การเรียนรู้ใหม่ที่ทุกคนต้องรู้
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต
นายโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Coding ประจา MAC education
เลขาธิการสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้ด้าเนินรายการ นายกวิน เสือสกุล
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.

สรุปสาระส้าคัญ
วิทยาการคานวณ และ Coding เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคานวณ การ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีตรรกะ รู้จักการวางแผน มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ มี ความสามารถในการประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และนาสารสนเทศไปใช้ในการ
แก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแก้ปัญหาชีวิตจริง และทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่จะนาประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยวิทยากรได้มีการนาเสนอประเด็น
ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นาเสนอพัฒนาการของวิทยาการคานวณที่เริ่มมีการพัฒนาจากคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในการคานวณ อาทิ การคานวณในด้านธุรกิจ เพื่อจาแนกข้อมูลการขาย เรียกว่า สารสนเทศ (Information)
หรือการเก็บข้อมูลเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริง และใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล
จึงเป็นการคานวณ (Computation) ที่มีกระบวนการทางานเป็นขั้นตอน ต้องใช้คาสั่งเพื่อสั่งการทีละขั้นตอน สิ่ง
ส าคัญ คือ การมีทักษะการแก้ปั ญหาและการคิดอย่างเป็นระบบในศาสตร์หลาย ๆ สาขา จึงเรียกรวมว่า
วิ ชาการค านวณ และได้ น าไปผนวกกั บวิ ชาอื่ น ๆ อย่ างหลากหลาย เช่ น Computational Linguistics และ
Computational Biology เป็นต้น ดังนั้น การนาวิทยาการคานวณมาใช้ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
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และเป็นระบบ เพื่อให้รอบรู้การใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัล รู้จักข้อมูลข่าวสาร และรู้เท่าทันว่าเรื่องใดเป็นจริง
หรือเป็นเท็จด้วยการใช้เหตุผล จึงเป็นประเด็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการเรียน การ
ดารงชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสมต่อไป
นายโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ นาเสนอความหมายของคาว่า Coding ว่าหมายถึงการเขียนคาสั่ง
หรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยสามารถให้ความหมายของตัวอักษรของคาว่า Coding ได้ดังนี้
C = Creative Thinking
คิดอย่างสร้างสรรค์
O = Organized Thinking
คิดอย่างเป็นระบบ
D = Digital Literacy
รู้และเข้าใจภาษาดิจิทัล
I = Innovation
สร้างนวัตกรรม
N = Newness
การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
G = Globalization
ยุคโลกาภิวัฒน์
นอกจากนี้ ยังได้นาเสนอตัวอย่างการสอน Coding ในช่วงชั้นต่างๆ อาทิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
มีการสอดแทรกเกมในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ให้
ผู้เรียน เช่น เกมเขาวงกต เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ เป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกมศิลปิน เป็นการเรียนรู้รูปร่างเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เป็นต้น ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ - ๖ เรียนรู้การฝึกเขียนโปรแกรม Scratch เป็นการเขียนคาสั่งแบบ Visual Programming โดยลาก
บล็อกคาสั่งมาเรียงลาดับต่อกันเรียกว่าเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแต่ละตัวทางาน นอกจากนี้ ยังมีบล็อกสาหรับ
สร้างตัวแปรและการคานวณต่าง ๆ เหมือนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ด้วย สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Scratch ภาษาจาวา ภาษา C
ภาษาไพทอนและอื่น ๆ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือใช้
แอพลิเคชันสนับสนุนโครงงานที่ออกแบบไว้ เป็นการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์
นางรัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ ได้นาเสนอบทบาทของ DEPA ที่ช่วยสนับสนุนเรื่อง Coding โดย
DEPA ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างศักยภาพกาลังคนดิจิทัล ด้วยการดาเนินงานโครงการ Coding
Thailand แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ www.codingthailand.com เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะพื้ นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล การดาเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง
DEPA กับองค์กรระดับโลก Code.org พร้อมเครือข่าย เช่น ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กูเกิล (ประเทศไทย)
อักษรเอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อแปลและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนไทยในระดับชั้นต่าง ๆ รวมทั้งการ
สอดแทรกความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ ที่ทาให้เยาวชนรู้สึกว่าเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์ การ
เขียนโค้ด (Coding) เป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสนาน โดยสิ่งสาคัญของ Coding Thailand คือรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่าน Coding Thailand.org ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการเรียนรู้แบบทางการและไม่ ทางการ เน้นเนื้อหาของ
บทเรียนด้าน Coding ให้เข้ากับบริบทการศึกษาในชั้นเรียนระดับต่าง ๆ ควบคู่กับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเติม ที่มุ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ตลอดจนทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงต่อยอดการเรียนรู้
ด้าน Coding เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งรูปแบบ Unplugged หรือการ
เรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเหมาะกับเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
การดาเนิ น งานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ DEPA ได้ดาเนินการส่ งเสริมทักษะด้าน Coding โดย
ร่วมมือกับ Code.org ผู้นาแห่งการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับโลก พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
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ออนไลน์ Coding Thailand.org โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน สร้างความตระหนักและสนใจ
เรียนรู้ Coding ผ่านไอดอลของเยาวชน และสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Online Offline
On ground
การดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ Coding Thailand.org
โดยร่ ว มมือกับภาคเอกชน และ Start Up โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ed-Tech ในรูปแบบ PPP: Public Private
Partnership ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในโรงเรียนนาร่อง ๒๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ให้มี DEPA
Maker Space พร้อมพัฒนาทักษะครูและศึกษานิเทศก์ รวม ๒๗๒ คน ต่อยอดการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ผ่านการประกวดโครงงานนักเรียนส่งเสริมทักษะ“เมกเกอร์ รุ่นเยาว์” และสร้างครูโค้ดดิ้ง ๓,๔๐๐ คน
จาก ๒,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อความรู้แก่นักเรียนจานวนกว่า ๒๑๐,๐๐๐ คน
สาหรับแผนการดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ด้าน “Coding” และขยายโอกาสการเรียนรู้ สู่อีก ๒,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านการสร้างทักษะครู
๖,๐๐๐ คนในรูปแบบ Train the Trainer เพื่อนาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐
คน
การด าเนิ น งานในขั้ น ตอนต่ อ ไป จะด าเนิ น การต่ อ ยอดโครงการ DEPA Young Maker Space
ทั่วประเทศ และอบรมครูทั่วประเทศ ๖,๐๐๐ คน รวมทั้งต่อยอด Platform ลักษณะ PPP: Public Private
Partnership
ดร.เขมวดี พงศานนท์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ในชีวิตประจาวันมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทาให้ระบบการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันยุคสมัย โดยเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มากขึ้น ทั้งในและนอกสถานศึกษา ทาให้ ผู้ เรียนได้รับการพัฒ นาตามศักยภาพ เป็นประชากรที่มีความรู้
เป็นนักวิชาชีพชั้นดีและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา
ในระบบการศึกษาได้มีการเปลี่ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชา “วิทยาการคานวณ” โดยนามา
บรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ใน ๒ รายวิชา คือ ว ๔.๑ การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรั บ
ชั้น ม. ๑ – ๕ และ ว ๔.๒ วิทยาการคานวณ สาหรับ ป.๑ – ม.๖ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ซึ่งสสวท. กับ
สพฐ. ได้ร่วมกันปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้เพิ่มเติมสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบรวมทั้งรู้เท่าทันเทคโนโลยี
Coding ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรแยกเป็นระดับชั้นได้ดังนี้ ๑) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เป็นการแก้ปัญหา
อย่างง่าย เป็นขั้นตอน ๒) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เป็นการตัดสินใจ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ๓) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เป็นการใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง และ ๔) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เป็นการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
อนึ่ง สสวท. ได้จัดทาหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนา (Coding Core Trainer) และหลักสูตรพัฒนา
ครูทั่วไป (Coding for Teacher) โดยวิทยากรแกนนาที่ได้รับการรับรองโดย สสวท. และสพฐ. เพื่อให้วิทยากร
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และครูที่เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาการคานวณ และมี
ความมั่นใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
ในประเด็นต่างๆ เช่น วิธีการสอนให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจด้วยการใช้เหตุผล รวมถึงประเด็นความต้องการให้ สสวท. และ DEPA จัดหาหรือเข้าไปเป็นวิทยากร
อบรมครู เรื่อง Coding ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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เรื่องที่ 21 มุมมองผู้ปกครองต่อการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร นางสุภาวดี หาญเมธี
ประธานกรรมการบริหารสถาบันรักลูกกรุ๊ป (RLG)
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ผู้อานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา

สรุปสาระส้าคัญ
โลกปัจจุบันเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมี
คุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงสาคัญมาก ต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้ปกครองในแต่ละยุค (Generation) แบ่งได้ดังนี้
1. Baby Boomer Generation หรื อ Gen B คื อ คนที่ เ กิ ด ในช่ ว ง พ.ศ. 2489 - 2507 อายุ
ประมาณ 40 - 60 ปี เป็นคนมีแบบแผน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทางานหนักเพื่อสร้าง
เนื้อสร้างตัว มีความอดทนแม้ความสาเร็จจะใช้เวลานาน
2. Generation X หรือ Gen-X คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2523 เป็นกลุ่มที่มีอายุประมาณ
30 - 40 ปี วัยทางาน ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเท่ารุ่นก่อน ไม่ชอบการผูกมัด เปลี่ยนอาชีพบ่อย ไม่ต้องการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง มักต้องใช้ชีวิตตามเส้นทางที่รุ่นพ่อวางไว้ให้
3. Generation Y หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 2543 เป็นกลุ่มที่โตมาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี จึงรับข้อมูลข่าวสารจากหลายด้าน กล้าแสดงออก และมีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อว่าจะสาเร็จได้ต้องทางานหนัก หากต้องเลือกจะเลือกงาน ทาให้แต่งงานช้า
รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบการวางเงื่อนไข มีความเชื่อในศักยภาพตนเอง
4. Generation Z หรือ Gen-Z คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2544 – 2552 และโตมาในยุคเทคโนโลยี
และโซเซียลเน็ตเวิร์ค จึงเปิดรับข้อมูลหลากหลายผ่านสื่อดิจิ ทัล มีทางเลือกเยอะ มีแนวทางอิสระเป็นของ
ตัวเองชัดเจน เริ่มเรียนเร็วขึ้นและนานขึ้นกว่ารุ่นอื่น ๆ ด้วยความสนใจเรื่องรอบตัวในหลากมิติ ทั้งเรื่องศิลปะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคม จึงทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันและโลกแข่งขันทุกอย่าง
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5. Generation Alpha หรือ Gen Alpha คือ กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป เป็นรุ่น
ลูกของ Gen Y และ Z วัยนี้กาลังเป็นเด็กอนุบาลที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีอายุมาก มีลูกน้อย มีเงินทองที่ไม่ต้องดิ้น
รนมากเท่ารุ่นอื่น จับอุปกรณ์ดิจิทัล สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด เรียนกันมาก นานและหลากหลาย อยู่กับสังคม
ทุนนิยม มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่ายและความอดทนต่า นิยมความรวดเร็ว
ทันใจ จึงมองหาสูตรความสาเร็จที่จะทาให้ประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
การที่จะจัดการศึกษาสาหรับคนทุกยุคให้ประสบความสาเร็จ ผู้ปกครองจะต้องเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้
หรือ Co – Learner โดยผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน
ทักษะส้าคัญที่ผู้ปกครองจะต้องสร้างส้าหรับเด็ก Gen Alpha มีดังนี้
1. การฝึกให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาเป็น (Critical Thinking and Problem Solving)
2. การฝึกให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
3. การฝึกให้เด็กฉลาดใช้และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Wisdom)
4. การฝึกให้เด็กรู้จักการปรับตัว ร่วมมือ รู้จักทางานเป็นทีม (Collaboration)
5. การฝึกให้เด็กมีความอดทน มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Resilience)
6. การฝึกให้เด็กมีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (Communication)
7. การฝึกให้เด็กมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassion)
สิ่งที่ผู้ปกครองควรท้าและไม่ควรท้าในการดูแลลูก
สิ่งที่ควรท้า
1. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
2. ฝึกฝนให้เด็กลงมือฝึกฝนอย่างซ้า ๆ อาจเริ่มด้วยการเลียบแบบจากต้นแบบที่มีอยู่ แต่ก็ต้องฝึกให้
เด็กคิดพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทาด้วย
3. พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกทาตาม
สิ่งที่ไม่ควรท้า
1. ไม่ควรเปรียบเทียบลูกของตนเองกับเด็กคนอื่น ๆ
2. ไม่ควรให้เด็กเรียนรู้จากการทาแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว
3. ไม่ควรฝึกให้เด็กทาอะไรที่ซ้าซากจาเจเหมือนหนูถีบจักร
การท้างานของสมองส่วนหน้า (Executive Function: EF)
เหตุผลที่ต้องผลั กดัน เรื่ องการทางานของสมองส่วนหน้า (Executive Function: EF) เนื่องจาก
ประเทศไทยอยู่ในศตวรรษที่ 21 และเริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นเด็กไทยจาเป็นต้องเก่ง และมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะสมองของเด็กโดยการฝึกให้เด็กคิดเป็น ทาเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหา
เป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เป็นฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” จึงต้องการ
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น “ท้ า น้ อ ย ได้ ม าก” ก็ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง
“นวัตกรรม”
สมองส่วนหน้า (Executive Function: EF) เป็นสมองส่วนที่ค วบคุมการคิด การวางแผนการ
จัดระบบ/แก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ นักวิทยาศาสตร์สาขาประสาทวิทยาศาสตร์

๘๗
ได้อธิบายการทางานของสมองส่วนนี้ว่าเป็นสมองส่วนที่เป็นศูนย์บัญชาการ ทาหน้าที่ประมวลผลการทางาน
จากสมองส่วนอื่น ๆ หัวใจสาคัญของ EF คือ “การตัดสินใจ” จากการประมวลผลจากสมองส่วนต่าง ๆ เช่น
การเคลื่อนไหวประสาทสัมผัสการรับรู้ การรู้จัก การมองเห็น ความจา การเข้าใจภาษา เป็นต้น สมองส่วนที่
ควบคุมความจาระยะยาวอยู่ติดกับสมองส่วนอารมณ์ ดังนั้น หากเด็กมีอารมณ์ที่ดีก็จะส่งผลให้เรียนรู้ได้ดี
ทักษะสมอง EF เป็นศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่กาเนิดแต่ต้องได้รับการฝึกฝนต่อเนื่อง จนเส้นใยสมองเกาะ
เกี่ยวกันเกิดเป็นโครงสร้างในสมอง (Biological Foundation) จน “ฝังชิป” เป็นทักษะความสามารถที่ติดตัว
กลายเป็น “สันดานดี” ไปตลอดชีวิต
เรื่องส้าคัญของสมอง
ข้อที่ 1 ทุกประสาทสัมผัส ทุกประสบการณ์จะสร้างการเชื่อมโยงของเส้นใยสมอง ยิ่งทาซ้าเส้นใย
ประสาทก็จะเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่ายที่แข็งแรง “การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองได้”
ข้อที่ 2 การเพิ่มปลอกไมอีลิน (Myelin Sheath) ที่ห่อหุ้มแขนงประสาทนาออก (Axon) จะทาให้การ
ส่งสัญญาณประสาทเป็นไปแบบก้าวกระโดด การเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งส่งสัญญาณหากันได้รวดเร็วมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นเรื่องดี เส้นใยประสาทที่มีไมอีลินจะส่งสัญญาณประสาทได้
เร็วกว่าที่ไม่มีไมอีลินถึง 60 เท่า ปลอกไมอีลินสามารถเพิ่มได้ด้วยการดื่มนมแม่ การรับประทานอาหารที่มี
ไขมันบางชนิด และการฝึกฝนทาซ้า
ข้อที่ 3 กฎของสมอง USE IT or LOSE IT “ใช้บ่อยจะแข็งแรง ไม่ใช้จะถูกตัดทิ้ง ” เพราะฉะนั้นหาก
ต้องการให้เด็กเป็นคนเช่นไรต้องให้เด็กทาสิ่งนั้นบ่อย ๆ
ข้อที่ 4 สมองมี 3 ส่วน ได้แก่สมองส่วนเหตุผล สมองส่วนอารมณ์ และสมองส่วนสัญชาตญาณจะต้อง
ฝึกสมองส่วนเหตุผลให้สามารถควบคุมสมองส่วนอารมณ์และส่วนสัญชาตญาณให้ได้
ข้อที่ 5 จากผลการวิจัยพบว่าอัตราการพัฒนาของทักษะสมอง EF ของเด็กในช่วงอายุ 3 – 6 ขวบ
เป็นช่วงเหมาะสมกับการฝึก EF มากที่สุด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องฝึก EF ให้กับเด็กในช่วงปฐมวัยเพื่อที่สมอง
ของเด็กจะได้รับการพัฒนาได้ดีที่สุด
ข้อที่ 6 ภาวะเครียดรื้อรัง (Toxic Stress) สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองได้ปัจจัยที่ส่งผล
ทางลบต่อทักษะสมอง EF ได้แก่ ความเครียด ความกลัว ความเศร้า ความเหงา ความโดดเดี่ยว การใช้ความ
รุนแรง การอยู่กับเทคโนโลยีก่อนวัยอันควรและมากเกินไป และการนอนไม่เพียงพอ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. สมองส่วนหน้ามีความสาคัญอย่างมากมีความจาเป็นที่จะต้องฝึกตั้งแต่ปฐมวัย เด็กยุคอัลฟ่าจะต้อง
เป็นผู้ที่ทานุบารุงประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น ผู้ปกครองควรที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกให้มาก และควรฝึกทักษะ
สมอง EF ให้กับลูก ฝึกให้เด็กทาอะไรด้วยตนเอง มีเหตุผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีความอดทน เห็นออกเห็นใจผู้อื่น
รวมถึงรู้จักวางแผนการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้เป็นแม่จะต้องบารุงเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ถ้าเด็กได้รับการฝึกทักษะสมอง EF อย่างสม่าเสมอจะทาให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และมีวิจารณญาณ
ในการใช้ชีวิต
2. ตั ว แทนครู ไ ด้ น าเสนอปั ญ หาที่ พ บในการจัด การเรีย นการสอนในระดั บ ปฐมวัย ในปั จจุ บันคือ
ผู้ ป กครองเลี้ ย งลู กแบบตามใจ ไม่ฟังคาแนะนาของครู ทาให้ เด็กไม่ส ามารถทาอะไรได้ด้ว ยตัว เอง ดังนั้น

๘๘
ทั้งผู้ปกครองและครูจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และร่วมกันฝึกเด็กตามกระบวนการ EF เพื่อให้เด็กได้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคี ุณภาพ
เนื่องจากมีเวลาจากัด แต่เนื้อหาสาระมีจานวนมากและซับซ้อน ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอว่าควรเพิ่มเวลา
ในการประชุม เพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

๘๙

เรื่องที่ 22 ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
วิทยากร

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ผู้ด้าเนินรายการ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครู ผู้ก่อตั้ง website EDUZONE
รองเลขาธิการคุรุสภา

สรุปสาระส้าคัญ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.วิ ริ ย ะ ฤาชั ย พาณิ ช ย์ และ ดร.รั ช ชั ยย์
ศรสุวรรณ มาร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ” โดยมี ดร.บูรพาทิศ พลอย
สุวรรณ์ เป็นผู้ดาเนินการเสวนาวิชาการ รายละเอียดการเสวนาสรุปได้ดังนี้
ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ได้อภิปรายว่า ในมาตรา ๕๒ หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีเจตนารมณ์ต้องการให้กาหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อต้องการยกระดับการประกอบอาชีพครูให้เป็นวิช าชีพชั้นสู งมีใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพครูเป็นการเฉพาะ แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
กลั บ ไม่มีคาว่า “วิช าชีพชั้น สู ง ” โดยในร่ างพระราชบัญญัติดั งกล่าว มีการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนจากคาว่า “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” และ 2) การเปลี่ยนจากคาว่า “ผู้อ้านวยการ” เป็น “ครูใหญ่”
ซึ่งในความเห็นส่วนตัวนั้นการเป็นวิชาชีพชั้นสู งนั้นจะต้องประกอบด้วย (1) ต้องมีองค์ความรู้ของวิช าชี พ

๙๐
(2) ต้องมีการควบคุมวิชาชีพ (3) มีอิสระในการบริหารจัดการ (4) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(5) พร้ อมให้ บ ริ การสั งคม ซึ่งเมื่อพิจ ารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่ าวมาแล้ ว ประกอบกับประเด็น
สาระสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวข้างต้น หากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผล
ใช้ บั ง คั บ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เรื่ อ ง เงิ น วิ ท ยฐานะ และ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ที่ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติเ งิ น เดือ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจ า
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยเหตุที่ให้ใช้คาว่าใบรับรองความเป็นครู
แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของครู ในการได้รับเงินค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งเหมือนข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะนั้น จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการหาทางออกร่วมกันจึงควรมีการพิจารณาทบทวนสาระสาคัญดังกล่าวอีก
ครั้ ง โดยรั บ ฟั ง ความเห็ น จากครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งโดยตรงร่ ว มพิ จารณาถึง
ผลกระทบดังกล่าวร่วมด้วย
ในส่วน ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้อภิปรายว่า ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูอยู่ที่คุณค่าของครู โดย
ก่อนที่จะปฏิรูปเรื่องใดจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มการปฏิรูปที่ตัวเองก่อน โดยครูต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ
ดังนี้ (๑) กล้า ยอมรั บความจริ ง เพื่อเห็นจุดอ่อนและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ (๒) กล้า เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับและเผชิญสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (๓) กล้าที่จะพูดความจริง กล้าคิด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทั้งตนเองและผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้และทัศนคติ อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) ครูมีการงานที่ดี ๒) ครูมีสภาพทางการเงินที่
คล่องตัว และ ๓) ครูมีความสุขในการท้างาน
นอกจากนี้ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ผู้ดาเนินการอภิปราย ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง การจะกาหนด
ประเด็น ในร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรคานึงถึงกฎหมาย ซึ่ งรัฐ ธรรมนูญกาหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในประเด็นการผลิต การคัดกรองการพัฒนา ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การกาหนดมาตรฐาน 2) การรับรองความรู้ 3) การ
รับรองปริญญา ฉะนั้น จุดมุ่งหมายของการปฏิรูป ครู คือ การได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้
ความสามารถที่แท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าวการปฏิรูปการศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยความร่วมมือในทุก
ภาคส่วน ทั้งครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่ างไรก็ตามจ าเป็ น ต้ องพิจ ารณากั บบทบาทหน้ าที่ ในการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นองค์กรวิชาชีพ มีหน้าที่
คัดกรอง พัฒนา ผลิตครูให้ได้ตามความมุ่งหมาย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มีบทบาทหลักในการกาหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในภาคปฏิบัติที่มีการนาผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้โดยตรง การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 3 หน่วยงาน อาจยังไม่สามารถเชื่อมโยง ขับเคลื่อน ผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างมาก มาตรฐานการผลิตครูของแต่ละสถาบันที่มีความหลากหลาย จึงทาให้หน่วยงานที่
เป็นเสมือนองค์กรผู้สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูกลับยังไม่ตอบโจทย์กับเรื่องดังกล่าวได้ดีเท่าที่ควร

๙๑
สรุปประเด็นถาม-ตอบ
ค้าถาม มีความจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีโรงเรียนฝึกหัดครู เหมือนวิชาชีพอื่น เช่น โรงเรียนแพทย์
โรงเรียนพยาบาล โรงเรียนกีฬา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตอบ เห็นว่าควรมีโรงเรียนฝึกหัดครู เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าว นอกจากจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติและจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งเป็นการคัดกรองและแก้ปัญหาคุณภาพครู
จากต้นเหตุได้อีกด้วย

๙๒

ประมวลความคิดเห็นจาก POSTCARD และแบบสอบถามความคิดเห็น
ความคิดเห็นจาก POSTCARD
ผู้เข้าร่วมงานในบูธนิทรรศการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จานวน 107 คน ได้เขียน
เรื่องราวสั้ น ๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (34 คน) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายใต้สังกัด (6 คน) สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (11 คน) ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา (56 คน)
มีประเด็นที่น่ าสนใจ จ าแนกได้ 4 ประเด็น คือ ด้านการบริห าร การจัดการศึ กษา ด้านหลั กสู ตร การจั ด
กระบวนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านอื่นๆ สรุปเรื่องราวตามประเด็นได้
ดังนี้
1) ด้านการบริหาร/การจัดการศึกษา เช่น ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาศึกษาอย่างแท้จริงและ
ตระหนักว่า “การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน” การบริหาร การจัดการศึกษาที่ก้าวสู่สากลและได้มาตรฐาน
เทียบเท่านานาชาติในทุกระดับ มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ชัดเจน มีการใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้นและลดการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ลง มุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เปิดกว้างและการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ การจัดการศึกษาที่ไม่เพียง
มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเข้ามหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียว การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและให้ความสาคัญกับเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย เป็นต้น
2) ด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
เลือกวิชาเรียนได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นพบและเข้าใจตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคระห์ เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เป็น
เพียงภาพเพ้อฝัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น
3) ด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การออกแบบห้ อ งเรี ย นในลั ก ษณะ virtual
classroom เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
4) ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาทั้งในและนอกองค์กร

๙๓

ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม Online
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมงานตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานผ่านช่องทาง
Online โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 833 คน
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 (371 คน) รองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 27.7 (231 คน) นักวิชาการ ร้อยละ 7.4 (62 คน) ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 6.8 (57
คน) นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.9 (49 คน) ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 1.6 (13 คน) ผู้บริหาร
ส่วนกลาง ร้อยละ 1.0 (8 คน) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 0.7 (6 คน) ผู้ปกครอง ร้อยละ 0.7
(6 คน) และอื่นๆ ร้อยละ 3.6 (30 คน)
1) ด้านการน้าความรู้/สาระที่ได้จากงานไปใช้ประโยชน์ ผู้ตอบแบบประเมินนาไปใช้ในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 26.7 (222 คน) รองลงมาคือ การพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 12.4 (103 คน)
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 12.2 (102 คน) การพัฒนาครู/อาจารย์ ร้อยละ 10.1
(84 คน) การพัฒนาตนเอง ร้อยละ 9.8 (82 คน) การบริหารจัดการ ร้อยละ 9.1 (76 คน) การจัดทานโยบาย
และแผนการศึกษา ร้อยละ 8.0 (67 คน) โดยด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินตอบว่านาไปใช้น้อยที่สุดคือ ด้านวิจัย ร้อย
ละ 1.1 (9 คน)
2) ด้านนิทรรศการมีชีวิต ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า นิทรรศการมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก
โดยให้ 5 คะแนน ถึงร้อยละ 51.3 (427 คน) ให้ 4 คะแนน ร้อยละ 40.7 (339 คน) 3 คะแนน ร้อยละ 7.6
(63 คน) 2 คะแนน ร้อยละ 0.4 (3 คน) และ 1 คะแนน ร้อยละ 0.1 (1 คน) ตามลาดับ
3) ด้านวิทยากรภาพรวม แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ
(1) มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยากร
มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยายมากถึงร้อยละ 93.6 (780 คน) โดยให้ 5 คะแนน ร้อยละ 55.7
(464 คน) 4 คะแนน ร้อยละ 37.9 (316 คน) ที่เหลือให้ 3 คะแนน ร้อยละ 5.6 (47 คน) 2 คะแนน ร้อยละ
0.6 (5 คน) และ 1 คะแนน ร้อยละ 0.1 (1 คน)
(2) มีเทคนิ ค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี ผู้ ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่เห็ นว่า วิทยากรมีเทคนิ ค
วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดีมากถึงร้อยละ 90.2 (751 คน) โดยให้ 5 คะแนน ร้อยละ 45.9 (382 คน) 4 คะแนน
ร้อยละ 44.3 (369 คน) ที่เหลือให้ 3 คะแนน ร้อยละ 8.3 (69 คน) 2 คะแนน ร้อยละ 1.4 (12 คน) และ 1
คะแนน ร้อยละ 0.1 (1 คน)
(3) มีการใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยากรมีการใช้สื่อที่
เหมาะสม ร้อยละ 86.1 (718 คน) โดยให้ 5 คะแนน ร้อยละ 44.1 (367 คน) ให้ 4 คะแนน ร้อยละ 42.1
(351 คน) ขณะที่ผู้ตอบแบบประเมินที่เหลือให้ 3 คะแนน ร้อยละ 12.0 (100 คน) ให้ 2 คะแนน ร้อยละ 1.7
(14 คน) และ 1 คะแนน ร้อยละ 0.1 (1 คน)
(4) มีการบริหารเวลาในการอภิปรายเหมาะสม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยากรมีการ
บริหารเวลาในการอภิปรายเหมาะสม ร้อยละ 82.8 (689 คน) โดยให้ 5 คะแนน ร้อยละ 41.7 (347 คน)
ให้ 4 คะแนน ร้อยละ 41.1 (342 คน) ขณะที่ผู้ตอบแบบประเมินที่เหลือให้ 3 คะแนน ร้อยละ 13.4 (112 คน)
ให้ 2 คะแนน ร้อยละ 2.9 (24 คน) และ 1 คะแนน ร้อยละ 1.0 (8 คน)

๙๔

ประมวลภาพนิทรรศการมีชีวิต
เรื่องที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดย ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่องที่ 2 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่องที่ 3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)

๙๕

เรื่องที่ 4 อ่านแต่เล็กเด็กฉลาด สมรรถนะดี |โดย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

เรื่องที่ 5 ออกแบบเกม ออกแบบสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๙๖

เรื่องที่ 6 LEARNING WITH AI โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่ 7 โครงการพระราชด้าริ น้าพาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน

๙๗

เรื่องที่ 8 ทักษะก้าลังคนในอนาคต โดย ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน)

๙๘

เรื่องที่ 9 วิทยาการค้านวณกับการเรียน 4.0
โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เรื่องที่ 10 ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
โดย ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา

๙๙

เรื่องที่ 11 พื้นที่นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ของศรีสะเกษ
โดย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องที่ 12 การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รอบ 4
โดย ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๑๐๐

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษและเปิดงาน
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ จัดโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้หัวข้อ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษา
ที่ดีกว่า โดยระบุถึงเหตุผล 5 ข้อ ที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียน "โค้ดดิ้ง" (Coding) คือ 1) ให้เกิดทักษะการอ่าน
2) ให้เกิดทักษะการเขียน 3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4) ฝึกฝนทักษะคิดคานวณและ 5) มีตรรกะแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเป็นวิชาที่เน้นทักษะการคิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงไม่ใช่เครื่องมือสาคัญ แต่
จะเน้นไปที่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน เช่น เกม ชุดตัวต่อเลโก้ อุปกรณ์สาหรับวางแผน และการตั้งโจทย์
ปัญหา โดยคุณครูทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวอีกว่า โลกแห่งการเรียน Coding ง่ายกว่าที่คิด และการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่นึกถึงทุกคน โดยใช้คาว่า "Coding for all" เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ ดังนั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่จะได้เรียน Coding ในภาคเรียนที่ 2 นี้
จึงไม่ต้องกังวล กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนการจัดอบรมครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดทักษะการคิดไปสู่ผู้ เรียน
อย่างดีที่สุด และนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบรับแล้วว่า จะเพิ่มรายวิชา Coding เป็นวิชาเรียนบังคับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาในระยะต่อไป
📸 โต๊ะข่าว สกศ. 📸
"กัลยา" ชู สกศ. "ขงเบ้ง" ชี้ทางศึกษาชาติ https://www.thairath.co.th/news/society/1646755
'คุณหญิงกัลยา'ย้าการศึกษาต้องเลิกแพ้คัดออก
https://www.dailynews.co.th/education/728104?fbclid=IwAR3nhnvLmD6FSDlN0WNbnIuUakUJC89jpLxXW6uW0PdvgAIvbVoJte55yA
‘คุณหญิงกัลยา’ แนะรื้อ 4 เรื่อง ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’https://www.matichon.co.th/education/news_1642620
“คุณหญิงกัลยา” เปิดงานมหกรรมการศึกษาชาติ ย้าเลิกระบบแพ้คัดออกไม่แบ่งแยก
http://www.focusnews.in.th/?p=4931&fbclid=IwAR0lahEKLFKBAdjJZHv4U4RcLfgGHY_mRrzo4v5zgTPvPUDKuQYtPyYWuFs
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ รายการบ่ายโมงตรงประเด็น โดย Thai PBS
https://www.facebook.com/watch/?v=971903869821264
"คุณหญิงกัลยา" ย้าเรียน Coding ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดย Thai PBS
https://news.thaipbs.or.th/content/283400?fbclid=IwAR1aYLdx9Y_Krjrpo7-3wVk8Zr7UjrTRjO3I44sJO8BLeZnWE521F6MLAyg
"คุณหญิงกัลยา" ย้าเรียน Coding ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดย Thai PBS เผยแพร่ทาง LINE TODAY
https://today.line.me/th/pc/article/คุณหญิงกัลยา+ย้าเรียน+Coding+ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์-2mJR0P
โดย สำนักสื่อสำรองค์กร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

๑๐๑

ประมวลภาพงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

๑๐๒

ประมวลภาพงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

๑๐๓

ประมวลภาพงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

๑๐๔

ประมวลภาพงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

๑๐๕

คณะท้างานจัดท้าเอกสาร
ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร จาปาทอง
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นายกวิน เสือสกุล
นางศิริพร ศริพันธ์
นางกมลทิพย์ เมฆพุก
ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง
นายสาเนา เนื้อทอง
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
นางพิจารณา ศิริชานนท์
นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการศึกษา
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักกฎหมายการศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร

คณะบรรณาธิการ
ดร.ประวีณา อัสโย
นางสาวกรกมล จึงสาราญ
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา
นายพรพรหม เทพเรืองชัย

ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้สรุปประเด็นประจ้าห้องย่อย หัวข้อเรื่อง
นางสาวกรกมล จึงสาราญ
นายวรพจน์ หาญใจ
นายพรพรหม เทพเรืองชัย
นายธีระพจน์ คารณฤทธิศร
ดร.ช่อบุญ จิรานุภาพ
ดร.ศนิชา ภาวโน
นายจิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
นางสาวนูรียา วาจิ
นายสิงหชาติ ไตรจิตต์
นางอาภา พรหมวาทย์
นางสาวนวพร กาญจนศรี
นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษาไทย ใครได้ประโยชน์?
มาตรฐานการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร...เพื่ออนาคตเด็กไทย 4.0
ประสบการณ์การขับเคลื่อนกรอบการดาเนินงานด้านปฐมวัยของไทยที่ยั่งยืน (SDG 4.2)
สภาวะการศึกษาไทย เมื่อมองจาก Big data
กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เด็กติดเกม หรือนักกีฬา E-Sports
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด OKRs: Objective and Key Results
Future Thinking , Future Skills : Education and Skills 2030
Future Workforce for Thailand 4.0: อนาคตภาพ กาลังคน 4.0

๑๐๖

ผู้สรุปประเด็นประจ้าห้องย่อย หัวข้อเรื่อง (ต่อ)
นายมานพ ปลื้มวงษ์
นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข
นางสาวปภัสสร อยู่ชา
ดร.แววดาว อุทิศ
นางสาวจิรศรี อนวัชกุล
นางสาวนูรียา วาจิ

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
Media Literacy: คนไทยยุคใหม่ฉลาดใช้สื่อ เรียนรู้แบบใหม่ต้องใช้สื่อเป็น
สร้างสรรค์สมรรถนะครูไทยอย่างไร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ... จุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
การยกเครื่องสถานศึกษาของ กทม. ให้เท่าทันยุคดิจิทัล
(BMA School Digital Transformation)
ดร.ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์
ท้องถิ่นกับอนาคตการศึกษาไทย
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล ความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษา
ดร.วิภาดา วานิช
10 สมรรถนะหลักของเด็กไทยที่ครูควรรู้
นางสาวสุภารัตน์ ศรีหลัก
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม : ความเสมอภาคที่เป็นจริง
นางโชติกา วรรณบุรี
วิทยาการคานวณ และ Coding : การเรียนรู้ใหม่ที่ทุกคนต้องรู้
นางสาวนริศรา ใจคง
มุมมองผู้ปกครองต่อการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

ประมวลความคิดเห็นจาก POSCARD และแบบสอบถามความคิดเห็น
นางสาวกรกมล จึงสาราญ
นางสาวสิริกานต์ แก้วคงทอง

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานหลักนิทรรศการ
นางสาวณุตตรา แทนขา
นายสุภสิทธิ์ ภูภักดี

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ผู้บันทึกภาพ
นายสุภาชัย พันธ์เดช
นางฐิติวรดา แห้วเพ็ชร
นายบุรีชาติ ทิมพิทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการ

ผูอ้ อกแบบ LOGO งานฯ และออกแบบปก
นางฐิติวรดา แห้วเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๑๐๗

มหกรรมการศึกษาแห่งชาติฯ

ส้านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 668 7123 ต่อ 2528 โทรสาร 02 243 1129
Website: www.onec.go.th

