
โลกในอนาคต
กับ การศึกษาไทย

ดร.ตวง  อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศกึษา



ดร.ตวง  อันทะไชย
• ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต,นิตศิาสตร์บัณฑิต

• ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2547

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 2560
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกติตมิศักดิ์ (บริหารการศึกษา) มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2560
• ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑติกติตมิศักดิ์(บริหารการศึกษา) มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
• ประสบการณ์ทางการเมือง

– ด ารงต าแหน่ง สว. 2 สมัย(51และ54), สนช. 2 สมัย(49และ57)
– ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการไร้สถานะในประเทศไทย
– ประธานคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรต ิวุฒสิภา
– ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพฯ วุฒสิภา
– ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ
– ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรป.กกต.ฉบับ พ.ศ.
– ประธานคณะท างานยกร่าง “หลักสูตรและกระบวนเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา”



“โลกเปล่ียน  ประเทศเปล่ียน 
นโยบายรัฐเปล่ียน 

การศึกษาต้องเปล่ียน”

(ตวง  อนัทะไชย:2561)



ผลการศกึษาและผา่น สนช./ครม./กระทรวงศกึษาธิการ(2557-2561) แล้ว

1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

3. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

4. แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนเป็นนิตบุิคคล(รูปแบบใหม่)
5. ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6. ข้อเสนอและร่างกฎหมายแผนและขัน้ตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

7. ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
8. แนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

9. ผลการพจิารณาศึกษาร่างพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.และสถานศึกษาเอกชน พ.ศ.

10. แนวทางการจัดศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
11. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

12. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลก าลังคนด้านอาชีวศึกษา

13. แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา(Area Studies)ของสถาบันอุดมศึกษา

14. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ
15. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา

16. แนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

17. ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปอาชีวศึกษา
18. เงื่อนไขหลักของความส าเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

19. กระบวนการในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิฉบับที่ 6 (2560-2564)

20. ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
21. นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย



“การศึกษามิใช่การเรียนเกี่ยวกับความจริง   แต่เป็นการเรียนให้คิด”
(ไอสไตน)์

“โลกใบนี ้มีความซับซ้อนเช่ือมโยงถึงกัน เปล่ียนแปลงรวดเร็วเกินกว่าที่
จะหาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงมาอธิบาย”                         

(อดัม คาเฮน)
“โลกนีเ้ปล่ียนแปลงโดยไม่รอเราและสอบถามเราหรือเรียงล าดบัให้เรา”   

(Tofler)
จนิตนาการส าคัญก็กว่าความรู้  

(ดเิวค)   
“ทศันคตสิ าคัญกว่าไอคิว ความฉลาดของคนแตกต่างกัน                                 

อย่าเอามาเปรียบเทยีบกัน” 
(การ์ดเนอร์)



โลกของการศึกษาในอนาคต
“1)การจัดการศึกษาคือ  

การพฒันาและเตรียมคน ให้ไปอยู่ได้
ในสังคมDisruption

2)การจัดการศึกษาคือ การพฒันาคน
ให้เตม็ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้เรียน
3)ประหน่ึงว่า...นกต้องอยู่บนฟ้า ปลาต้อง

อยู่ในน า้ จงึจะเป็นอัจฉริยะ”

“ต้องเช่ือว่าเดก็ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้  เดก็ทุกคนมีความฉลาด
ที่แตกต่างกัน โรงเรียนต้องหาทาง
บ่มเพาะสตปัิญญาหรือความฉลาด
ที่แตกต่างกันของปัจเจกโดยอาศัย

วิธีการที่สมดุล”

ทฤษฎีพหุปัญญา
ของโฮเวอร์ด การ์ดเนอร์(Gardner,1983)

(ตวง อนัทะไชย:2559)

ระบบการศึกษาที่ต้องตอบว่า ผู้เรียน
จะเป็นอะไร มากกว่าจะเรียนอะไร ?



HYPERLOOP 

“ปฏวิัตโิลก”

“ระบบเศรษฐกจิแบบแบ่งปัน(Sharing Economy)”

-Uber-ไม่มีรถสักคน
-Airbnb-ไม่มีโรงแรม

-ปัญญาประดษิฐ์และการตดัสินใจ
-อินเตอร์เพื่อสรรพสิ่ง

-ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อทุกคน



“ความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21
มันไม่สอดคล้องกับหลักสูตร

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

นักการศึกษาจะท าอย่างไร ?”
(รอน แบรนด์,2556:19)“ต้องปฏิรูปกระบวนทัศน์ของคนในสังคมด้วย เพราะ

กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้ 

ครูมิใช่ผู้มอบความรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้โดยเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน 

เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป”
(ประเสริฐ   ผลิตผลการพิมพ์,2556:10)



ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
“ผู้เรียนทุกคนมีทีย่ืนอย่างเท่าเทยีมกัน(1)

การศึกษาที่จะตอบโจทก์ผู้เรียนว่าจะเป็นอะไรมากกว่าจะเรียนอะไร(2)”
ระ
บบ

กา
รศ

ึกษ
าไ
ทย วิชาการ

วิชาชีพ

เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในระบบ 
ภูมปัิญญา ปราชญ์

Thailand4.0
แผ่นดนิ         
ที่ม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน

(ตวง อนัทะไชย :2559)



“Education is the most 

powerful  weapon  
which you can use to 
change the world.”

(Nelson Mandela)



อดุมการณ์ชาติในการศกึษา
ประเทศ อุดมการณ์ชาตใินการศกึษา

1)สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวนัิย  มีคุณธรรม รักแผ่นดนิแม่ 
รักสังคมนิยม

2)สิงคโปร์ แยกแยะถูกผิด ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
สนใจใคร่รู้ ภูมใิจในตนเองและรักประเทศ

3)ญ่ีปุ่น มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม รับผิดชอบ 
มีจติอาสา เคารพและรักในประเพณีญ่ีปุ่น

4)เกาหลี รักชาต ิมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
พืน้ฐานชีวติ

5)ประเทศไทย คนดี มีวนัิย ภูมใิจในชาต ิเชี่ยวชาญสามารถ
ตามความถนัด รับผิดชอบ

(รายงานผลการศกึษาการพฒันามาตรฐานการศกึษาของตา่งประเทศ,สภาการศกึษา:2559)



พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ณ วทิยาลัยการศึกษาประสานมิตร  2 ธันวาคม 2512

“งานด้านการศึกษา เป็นงานส าคัญที่สุด
อย่างหน่ึงของชาตเิพราะความเจริญและ

ความเส่ือมของชาตนัิน้ขึน้อยู่กับ
การศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่” 



(พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี:2557)

“อนาคตของชาตอิยู่ที่การศึกษา                                      
ท าอย่างไรจะดทูัง้ระบบตัง้แต่เล็กจนโตต่อเน่ือง

ตัง้แต่การศึกษาขัน้พืน้ฐาน                            
ไปจนถึงอุดมศึกษา การศึกษาสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ มีงานท า                                     
จบมาแล้วจะรับเข้าไปท างานอย่างไร                                                 

ต้องร่วมมือกันทัง้ระบบ”



ดุลยภาพแห่งชีวิตในศตวรรษที่ 21

วชิาชีวติ
(อารมณ์ 
สังคม)

วชิาชีพ

ทกัษะที่ชีวิต
ต้องการ 
ศตวรรษ

ที่21
วชิาการ

(ตวง อนัทะไชย ประยกุต์จาก
กรอบแนวคิด ประเวศ วะสี:2561)



ระบบการศกึษาไทยในปัจจุบนั

“1)ประกวด 
2)ประชุม 

3)ประเมิน”

Passive>Active



มองไปข้างหน้า
ทศิทางการปฏรูิปการศกึษาไทย ?

ปรัชญาการศึกษาไทย 
“เป็นคนด ีมีวนัิย ภมูใิจในชาต ิสามารถเชี่ยวชาญ
ตามความถนัด และรับผิดชอบ”



•พ.ร.บ.กองทนุ
ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนฯ
•พ.ร.บ.กองทนุ
เสริมสร้างคุณภาพ
ครูฯ

• เดก็เล็ก
• กองทนุ
• ครูและอาจารย์
• การเรียนรู้(หลักสูตร, 
โครงสร้าง)
• แหล่งเรียนรู้
• อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

• เดก็เล็ก
• กองทนุ
• ครูและอาจารย์
• การเรียนการสอน

Timeline การด าเนินการปฏิรูปฯ (นบัแตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญู)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

ปีที่ 2 ปีที่ 3-4 ปีที่ 5

ครม.แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ที่มีความเป็น
อิสระ(ด้าน
การศึกษา) 

ภายใน 60 วัน

ประกาศใช้กฎหมาย
ว่าด้วยแผนและ
ขัน้ตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปฯ 
ใน 120 วัน

เร่ิมด าเนินการ
ปฏิรูปในแต่ละ
ด้าน ภายใน 1 ปี

ตรากฎหมาย
เพื่อจัดตัง้
กองทนุฯ 
ภายใน 1 ปี

(คณะกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระ)

จัดท าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายเสนอต่อ 
ครม.ภายใน 2 ปีนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตัง้

ผลสัมฤทธ์ิที่
คาดหวังว่าจะ
บรรลุใน

ระยะเวลา 5 ปี

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา:2559)



หมวด16 มาตรา 258 จ. ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลด้านการศึกษา (2) กองทุน

กองทุน

ตรากฎหมาย

ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลน

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพครู

จัดตัง้กองทุน

ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลน

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูภายใน 1 ปี



หมวด16 มาตรา 258 จ. ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลด้านการศึกษา (1) เด็กเล็ก

เดก็เล็ก

เร่ิมด าเนินการใน 1 ปี

การดแูลและ
พฒันา

การพัฒนาร่างกาย 
จติใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสตปัิญญา

ให้สมกับวัยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ส่งเสริม และสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วม



หมวด 16 มาตรา 258 จ. ให้ด าเนินการปฏรูิปประเทศให้เกดิผลด้านการศกึษา 
(3) ครูและอาจารย์

ผู้ประกอบวชิาชีพครู
และอาจารย์

กลไกและระบบ
การผลติ

คัดกรอง

พฒันา

ผู้มีจติวญิญาณของความเป็นครูมี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

ผู้มีจติวิญญาณของความเป็นครู

ความรู้ความสามารถที่แท้จริง

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการสอน 

ค่าตอบแทน
ความสามารถและประสิทธิภาพ              

ในการสอน 

กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ

วชิาชีพครู

ระบบคุณธรรม

การบริหารงานบุคคล



หมวด 16 มาตรา 258 จ. ให้ด าเนินการปฏรูิปประเทศให้เกดิผลด้านการศกึษา 
(4) การเรียนการสอน

การจัดการเรียน
การสอน                 

(การจัดการ
เรียนรู้)

1)ปรับปรุงการเรียน         
การสอน

ผู้เรียนเรียนได้ตาม
ความถนัด

2)ปรับปรุงโครงสร้าง

บรรลุเป้าหมาย
(ผู้เรียนเรียนได้ตาม

ความถนัด)

สอดคล้องกัน
ระดับชาติ

ระดับพืน้ที่



โครงสร้าง:บอกลา...ห้องเรียน

• ไม่มีเพียง ห้องเรียนส่ีเหลี่ยม อีกต่อไป

• ทุกมุม ทุกซอก ทุกวถิีทางเดนิคือพืน้ที่เรียนรู้ด้วยระบบไวไฟ 
อินเตอร์เน็ต

• แต่ละห้องจะประกอบด้วยพืน้ที่แสดงผลงาน พืน้ที่เฉพาะตน พืน้ที่
เรียนร่วม พืน้ที่ส่วนกลาง พืน้ที่ฝึกทกัษะ

• ห้องเรียนที่เป็นชุมชน สถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัท ราชการ

• ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดว่าจะเรียนที่ไหน เรียนอย่างไร บรรยากาศใด

• ครูผู้สอนคือผู้เรียนร่วม  ไปพร้อมกับผู้เรียน



“ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ให้
กระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ก ากับนโยบาย มาเป็น
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาและ
พฒันารูปแบบการกระจายอ านาจสู่พืน้ที่และ
สถานศึกษา โดยค านึงถงึความพร้อมและเงื่อนไข  
ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
บริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองในรูปแบบ                     
นิตบุิคคลหรือในก ากับรัฐ”

(แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579.2560:135)



แผนปฏิรูปด้านการศึกษา และกฎหมายที่เกีย่วข้อง

เดก็เลก็:
•การดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

กองทุน:
• การตรากฎหมาย
เพื่อจัดตัง้กองทุน
ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนและกองทุน
เสริมสร้างคุณภาพ
ครู 

ครูและ
อาจารย์:
•การพัฒนากลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบ
วชิาชีพครูและอาจารย์
รวมทัง้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมและกลไก
สร้างระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวชิาชีพ
ครู

การจัดการ
เรียนรู้:
•การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
(รวมทัง้การปรับปรุง
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมนิผล
(การเทียบโอน) และ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระบบทุก
ระดับ)

โครงสร้าง
• การปรับปรุง
โครงสร้างของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทัง้ใน
ระดับชาติและระดบั
พืน้ที่

แหล่งเรียนรู้:
• การปรับปรุงระบบ
การวิจัย นิเทศ 
ติดตาม ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
เทคโนโลยี ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน

อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา
• การจัดอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาก าลังคนและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ

ร่าง พ.ร.บ.แผนและขัน้ตอน
การด าเนินการปฏิรูปฯ

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลอื
ผู้ขาดแคลนฯ

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเสริมสร้าง
คุณภาพครูฯ

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา:2559)



1.ทศิทางของโลก



Services

Brand

knowledge

โลกแห่งอนาคต

(ตวง อนัทะไชย :2559)

Industry 5.0

1. Digital Revolution : The Fourth 
Industry Revolution 4.0

1.AI   2.Bioscience   3.IoT   

4.พลังงานสะอาด 

2. MDGs2015:SDGs2030

3. O2O/New Retail>E-commerce



โลกแห่งความรู้เปล่ียนไป
1.ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนหรือห้องสมุด                 
หรือครูอีกต่อไป –Global Classes

2.E-Learning จะเข้ามามีบทบาท ?

• การจัดการความรู้จึงเป็นหวัใจส าคัญ

• Explicit + Tacit =ความรู้ในโลกนี ้
(ตวง อนัทะไชย :2559)



บิลล์ เกตส์,ถนนท่ีอยู่ข้างหน้า(The Road Ahead):1995

1. คอมพวิเตอร์จะเป็น โทรศพัท์,ไปรษณีย์,ห้องสมดุ,และธนาคาร
2. อินเตอร์เน็ตท าให้คณุดหูนงับนทีวี,จอคอมพ์,มือถือ

3. อินเตอร์เน็ตท าให้เปิดประตขู้อมลูจากทัว่โลกได้

4. ธุรกิจการท่องเท่ียวจะอยูล่ าบากมากขึน้

5. การโฆษณาจะเปล่ียนแปลงไป

6. ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง มนัจะอยู่ในมือถือของคณุ
7. อินเตอร์เน็ตจะน าเพื่อเก่ากลบัมาเจอกนัเพราะมนังา่ย จ่ายถกู ทกุวนั

“กุญแจแห่งความส าเร็จดังกล่าวคือการลงทุนกับคนหนุ่มสาว”



2.ทศิทางในอาเซียน



อาเซียน
ขัว้อ านาจใหม่ของโลก



แหลง่ทีม่าของขอ้มลู
: www.thai-
canal.com

พม่า

ชอ่งแคบลอมบ็อค
ชอ่งแคบซุนดา้

EWEC

ลาว

กมัพูชา

มาเลเซีย

จีน

อนิโดนีเซีย
สิงคโปร์

ไทย



(สุรินทร์  พศิสุวรรณ . 2556 : 242 )

“อาเซียนสร้างขึน้มาเพื่ออนาคต เพื่อให้
เยาวชนมีชีวิตที่สะดวกมากขึน้ เหน็สิ่งต่างๆ 
หลากหลายท้าทายมากขึน้ อาเซียนคือ
บนัไดไปสู่โลกกว้าง อีก 20 ปีข้างหน้า ชีวิต
เยาวชนจะเตม็ไปด้วยโอกาสและสิ่งที่ท้า
ทาย ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตัง้แต่วันนี ้ 
แล้วอาเซียนจะเป็นประตทูอง”



วฒันธรรมที่แตกต่างต้องมาอยู่ร่วมกนั

• วฒันธรรมขงจ้ือ-เวียดนาม,สิงคโปร์

• วฒันธรรมพทุธ-ไทย,พม่า,ลาว,กมัพูชา

• วฒันธรรมอสิลาม-มาเลซีย,อินโดนีเซีย,บรูไน

• วฒันธรรมคริสต์-ฟิลปิปินส์
กรมอาเซียน ,กระทรวงการต่างประเทศ อาเซียนมนิิบุ๊ค(ASEAN Mini Book) 2555.



รูปแบบการเปิดเสรีการค้า
AFAS(ASEAN Framework Agreement on Services)

• บริการข้ามแดน(Cross-border Supply) 

• บริโภคในต่างประเทศ(Consumption Abroad)

• จดัตั้งธุรกจิเพ่ือให้บริการ
(Commercial Presence)  

• การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
(Presence of Natural Person)

กรมอาเซียน ,กระทรวงการตา่งประเทศ อาเซียนมินิบุ๊ค(ASEAN Mini Book) 2555.



3.ทศิทางในประเทศ



(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.รายการคืนความสุขให้คนในชาติ,2557:29 ส.ค.57)

“ท าอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษาเท่าเทยีมกัน  ทั่วถงึและลด

ความเหล่ือมล า้ได้ คนจนรายได้น้อยขาด
โอกาสในการเข้าถงึการศึกษาชัน้มัธยม
ปลายและอุดมศึกษา มีคุณภาพทนัสมัย
ทนัต่อความต้องการของตลาดแรงงาน”



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี(2560-2579) :2559

• วิสัยทศัน์:ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• หรือคตพิจน์ประจ าชาต:ิ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

• มี 6 ยุทธศาสตร์คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน
ทางสังคม ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ



“แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ(1-10)ไม่ได้ 
มเีป้าหมายเพ่ือพฒันาประเทศไทยและคนไทยไปสู่ 

Industry 4.0”
• ฉบับที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน

• ฉบับที่ 2  ยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายเศรษฐกิจ

• ฉบับที่ 3 กระจายความเจริญ ลดช่องว่างการพัฒนา

• ฉบับที่ 4 สร้างงานในชนบท  เงนิผัน

• ฉบับที่ 5 แก้ปัญหาความยากจน

• ฉบับที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญ

• ฉบับที่ 7 สร้างความสมดุล กระจายรายได้

• ฉบับที่ 8-10 คนเป็นศูนย์การพัฒนา  ยดึปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร
ปัจจัยแห่งความส าเร็จคืออะไร ?



Thailand 4.0=Product + Innovation

1. Healthcare:การดูแลสุขภาพ

2. Automotive & Auto 
Part:อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์

3. Transportation & 
Logistics:การเดนิทางและ
ขนส่งสนิค้า

4. Ecommerce:ช้อปป้ิงออนไลน์

5. Food Processing:แปรรูป
อาหาร

(ท่ีมา:TMB Analytics)

“หัวใจส าคัญของอุตสาหกรรม 4.0 คือ
การท าให้ประเทศไทย กลายเป็น

ประเทศที่สามารถ1)สร้างนวัตกรรมได้
และ2)สร้างสนิค้าที่เป็น แบรนดิง้ของ

คนไทย เพื่อส่งไปขายทั่วโลก”

(เฉลิมพล ปุณโณทก  ประธานบริหารผูก่้อตั้งซีที เอเชีย โรบอติกส์ ,ผูพ้ฒันา
หุ่นยนต ์ดินสอ ออกสู่ตลาดโลก:2559)



เปล่ียนผ่านประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0

Thailand 4.0
จะปรับตัวและรับมือ
กับโอกาสและความ
ท้าทายอย่างไร

5 Clusters

Innovation

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
จะเข้ามามีบทบาท

หุ่นยนต์จะแทนที่
มนุษย์

IT จะมีอิทธิพลต่อ
โลกมนุษย์

ต้องปฏรูิป
การศึกษาเพื่อ
พฒันามนุษย์

Industry 4.0

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



ประเทศไทยจะก้าวพ้นกบัดกันีอ้ย่างไร ?

Middle 
Income 

สังคม
ผู้สูงอายุ

จะเพิ่มทกัษะ
และคุณภาพ
ของแรงงาน
อย่างไร

(ตวง อนัทะไชย:2559)



(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559)

“การศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่ทนัยุคสมัย
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศ
ศตวรรษที่21ที่เน้นทกัษะและที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตแต่การศึกษายังอยู่ในกรอบกับดัก
ตัวเองให้กับการสอนให้เล่าเรียนสาระวิชาด้วย
หนังสือเรียนเนือ้หาสรุปแบบฝึกหดัการสอบ
วัดผลความรู้ตามสาระวชิาภายใต้ปรัชญา
สารัตถะนิยม”



“จะปฏรูิปการศกึษา
เพื่อปฏรูิปประเทศได้อย่างไร ?”



"ระบบการศึกษาไทยขบัเคลื่อนตัวเองอย่างเซ่ืองซึมหงอย
เหงา ...จากการเป็นผลผลิตของระบบการศกึษายุคเก่าอายุ
ยาวนานกว่า 2 ศตวรรษ แถมถูกซ า้เตมิท ามาหากนิด้วย
การบริหารจัดการทีมู่มมาม-สนใจกับต าแหน่งและอ านาจ 

มากกว่าความรู้-ความก้าวหน้า อนาคต 
และการเปล่ียนแปลง!

....การศกึษาจงึกลายเป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ขัดขวาง
ความก้าวหน้าของประเทศ ด้วยระบบที่ล้าหลงัและด้วยสภาพ
การขาดคณุภาพท่ีฝังลกึอยูใ่นระบบ-วิธีการโดยปริยาย!...."



“ระบบการศึกษาทีม่คุีณภาพ คือระบบ
การศึกษาทีส่ามารถพฒันาผู้เรียนให้บรรลุขดี

ความสามารถและเต็มตามศักยภาพ
(Quality) ให้ไปไกลทีสุ่ดเท่าทีศั่กยภาพและ

ความสามารถของแต่ละบุคคลพงึม”ี

(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579.2560:81)



“การศึกษาเพื่อค้นหาพรสวรรค์
หรือธาตุที่อยู่ในตวัผู้เรียน”

“ธาตุคือคุณถนัดและสนใจอะไร 
เพยีงแค่รู้ว่าเก่งไม่พอ แต่จะต้อง
รักในสิ่งนัน้ด้วยและหากคุณได้ท า
คุณจะไม่มีความรู้สึกว่าน่ันคืองาน 
คุณจะได้รับพลังงานจากการท าสิ่ง
นัน้หรือแม้กระทั่งได้พบ
จุดมุ่งหมายใหม่ในชีวติ”

(Robinson,2009)

“การศกึษาคือการช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ
ธาตุที่ซ่อนอยู่ตัวนัน้ มันเก่ียวข้องกับ

1)หลักสูตร

2)รูปแบบวธีิการสอนและการเรียนรู้

3)การวัดผลและประเมนิผล

4) การรับรองคุณภาพการศึกษา

(เซอร์เคน โรบินสิน,2014:393)



1.ต้องปฏรูิปการเรียนรู้
1)หลักสูตร 2)การเรียนการสอน 3)การสอบ                                                                     

และ 4) R&D

“กระบวนการเรียนรู้คือหวัใจส าคัญ                           
ที่สร้างคนให้มีคุณภาพ 
เพื่อให้คนไปสร้างชาต”ิ



ปฏรูิปการเรียนรู้ไปสู่ คนไทย 4.0

• Passive

• Duty-Driven

• In the Box
• ในห้องเรียน                
ฟังบรรยาย

• เน้นทฤษฏี
• เพื่อวุฒ ิปริญญา

• Active

• Passion-Driven

• Out of Box
• นอกห้องเรียน  
โครงงาน

• วเิคราะห์ เน้นปฏบิัต ิ
แก้ปัญหา

• เพื่ออาชีพ มีงานท า



“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวติอย่างมคุีณภาพ ด ารงชีวติอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและการเปลีย่นแปลงโลกของโลกใน
ศตวรรษที ่21(3Rs+8Cs)”

(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579.2560:16)



1.1.ต้องปฏรูิปหลักสูตรและการเรียนการสอน

Passive 
to 

Active

“คนด ีมีวนัิย ภมูิใจในชาต ิเช่ียวชาญ
สามารถตามนัด  รับผิดชอบ”

ปรับวิธีวัดผล
และ

ประเมนิผล

ภาษา:English

ปรับวธีิเรียน
เปลี่ยนวธีิสอน

Thailand

4.0

Industry 
4.0

(ตวง  อันทะไชย:2560)



Passive Learning to Active Learning

1.ห้องเรียนเปล่ียนไป(Classroom) ไม่ใช่ที่เรียน                        
แต่เป็นที่สร้างสรรค์  ค้นหา ฝึกทักษะ วาดรูป แต่งเพลง ออกแบบ

2.ครูเปล่ียนไป(Teacher)

3.ระยะเวลาในการเรียนเปล่ียนไป (Seat-Time 

Based) ไม่มีระยะเวลาในการจบ/ไม่มีเกรด/ไม่มีGPA
แต่เป็นผลงาน (หุ่นยนต์/ภาพวาด/ซอฟท์แวร์)

4.วธีิการเรียนการสอนเปล่ียนไป

5.วธีิการวัดผลและประเมินผลเปล่ียนไป

(ตวง  อันทะไชย:2559)



การศกึษาไทยในอนาคตต้อง

1. สอนหนังสือในชัน้เรียนน้อยลง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้            
มากขึน้

2. การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลมากขึน้ จะท าให้เกิด “จติวิญญาณ                                  
ของการกระหายใคร่รู้”

3. เน้นทกัษะในวิชาชีวติ วชิาชีพและวิชาการอย่างสมดุลกัน

4. ต้องค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตวัผู้เรียนให้ได้เร็วที่สุด              
เพื่อพฒันาไปสุดศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน



งานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว



(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559)

“การศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่ทนัยุคสมัย
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศ
ศตวรรษที่21ที่เน้นทกัษะและที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตแต่การศึกษายังอยู่ในกรอบกับดัก
ตัวเองให้กับการสอนให้เล่าเรียนสาระวิชาด้วย
หนังสือเรียนเนือ้หาสรุปแบบฝึกหดัการสอบ
วัดผลความรู้ตามสาระวชิาภายใต้ปรัชญา
สารัตถะนิยม”



(สภาปฏิรูปแห่งชาต.ิ2558:69)

“ปฏรูิปหลักสูตรในการเรียนการสอนทุกระดับ
ให้มีความเหมาะสม ทนัสมัย ปฏรูิปวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้รู้จักคดิด้วยเหตุผล

และหาความรู้เองได้ ปฏรูิปการวัดผล
การศึกษาให้สะท้อนถงึผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาและปฏรูิปการสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยใช้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย”



(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. 2559 :9)

“หลักสูตรและการเรียนการสอนยังเป็น
ระบบบริโภคความรู้ บริโภคความเข้าใจ
บริโภคค่านิยมที่ก าหนดไว้ในสังคม ไม่ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้าง คิดประดษิฐ์และ

พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ขึน้มาใหม่                    
ให้แก่ตนเองและสังคม”



(อนนัต ์ ลว้นแกว้:2559)

" การศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การคดิวิเคราะห์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ 
แตไ่ทยยงัท่องจ าเพื่อไปสอบ ถ้าเรายังไม่ปรับตัวตอนนี ้เราอาจจะไม่ใช่สิน้
ชาต ิแต่จะหมดโอกาสในการสร้างชาต ิดงันัน้การศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการยกระดบัคณุภาพแรงงานให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงสู่ยคุ 
Thailand Economy 4.0 แตร่ะบบการศกึษาท่ีจะตอบโจทย์นี ้       
ต้องเปล่ียนวิธีการสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิค และการท่องจ า แตใ่ห้
น า้หนกักบัการสร้างทกัษะการเรียนรู้และปรับตวัของผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และจัดการเรียนรู้โดยค านึงถงึความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพืน้ท่ีและกลุม่จงัหวดัใกล้เคียง รวมทัง้มีวิธีการ
ประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันท่ีเน้นการสอบเพียงอยา่งเดียว"



รศ.วทิยากร เชียงกูล รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558
เร่ือง  จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทนัต่อศตวรรษที ่21 ได้อย่างไร

1)ต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

2)ต้องคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารการศกึษา
และครูให้มีคุณภาพและแรงจูงใจในการท างาน

3)ต้องกระจายอ านาจให้โรงเรียนมีอิสระ                 
และรับผิดชอบ

“ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏรูิป
การศึกษาของฟินแลนด์และสิงคโปร์”



(ศกัด์ิสิน โรจน์สราญรมย:์2560)

“ผลการศึกษาแบบ Passive Learning 
สะท้อนให้เหน็ในสังคมไทยดังนี ้1)ประเทศไม่

เป็นสังคมฐานความรู้ มีปัญหาความขัดแย้ง 
2)สังคมที่มีคุณภาพการศึกษาต ่า 

3)ประเทศเป็นสังคมบริโภค มากกว่าสังคม
ผู้ผลิต”



“เพียงเปล่ียนแปลงแบบลอกเลียนแบบ
โดยไม่เปล่ียนแปลงเนือ้หาสาระ การ
ปฏรูิปหมายถงึการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาหรือกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ”

(วิทยากร เชียงกูล : 2558)



1.2.ต้องปฏรูิป
การวจิัยเพ่ือพฒันาชาติ

(R&D)



พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. 2557:56
(รายการคืนความสขุให้คนในชาติ 19 ธ.ค.57)

“ต้องผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้ได้มาก ๆ และ
ต้องผลิตงานวิจัยและพัฒนา เพื่อมาพัฒนา
ประเทศเช่นกัน  การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมมีความจ าเป็นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และหน่วยงานที่ท างานวิจัย
ต้องท างานร่วมกัน”



บัง้ไฟอีสาน กับขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
:วัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออก

“C&D หรือ R&D”



R&D แบบไทย ๆ



...นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของคนไทย รถจักรยานยนต์
ไม่ต้องง้อน า้มันอีกต่อไปวิ่งได้ 70/ชม.วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

...จักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก จ.สุโขทัย



“ต้องมีที่อยู่  ที่ยืน 
มีโอกาส ต่อยอด สู่

การพาณิชย์”



“การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ไทย  ร้อยละ 0.4 ต่อ GDP คิดเป็นบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 11 :
10,000  คน    ขณะที่ประเทศจีน สิงคโปร์  
ไต้หวัน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ จะมีงบลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา 1.8, 2.3, 2.9 ,3.6 และ
4.6 ตามล าดับ”

(ส านักงบประมาณของรัฐสภา.2559:13)



R&D รัฐและเอกชนต้องลงทุน  เพื่อ
-Creative Design

-Cultural   Product

(สริุนทร์ พิศสวุรรณ. 2555  :  101)



1.3.อาชีวศึกษา
“ให้โอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้

ลดความเหลื่อมล า้”



(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.รายการคืนความสุขให้คนในชาติ,2557:29 ส.ค.57)

“ท าอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษาเท่าเทยีมกัน  ทั่วถงึและลด

ความเหล่ือมล า้ได้ คนจนรายได้น้อยขาด
โอกาสในการเข้าถงึการศึกษาชัน้มัธยม
ปลายและอุดมศึกษา มีคุณภาพทนัสมัย
ทนัต่อความต้องการของตลาดแรงงาน”





“ความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา พาไปสู่
ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง”

การศกึษาของคนรวย  คนเมือง

การศกึษาของคนจน  คนชนบท

“โอกาสเข้าถงึการศึกษา
ที่แตกต่างกัน  ทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง ที่ไม่เท่ากัน”

“ต้องส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการดแูล
ด้วยตนเองมากขึน้ เข้มแข็งมากขึน้”

(ตวง  อันทะไชย:2560)



ความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา ? ปัญหาที่รอการแก้ไข

1.โรงเรียน ในเมืองกับโรงเรียนในชนบท

2.ระดับการศึกษา ของสังคมเมืองกับสังคมชนบทสูงต่างกัน

3.รายหวั ลงทุนให้นักศึกษามากกว่าเดก็เล็ก(พฐ=24066/ม=34419)

4.ผลสอบ โอเน็ตระหว่างเดก็ในเมืองกับเดก็ชนบทรวมทัง้PISA/TIMSS

5.โอกาส เข้าถงึการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบทยังห่างกัน

ผล: ความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาท าให้เกดิความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกจิ 
สังคมและสวัสดกิารด้วย

ทางออก : ต้องส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการ
ดูแลด้วยตนเองมากขึน้ เข้มแข็งมากขึน้



(นโยบายด้านอาชีวศึกษาของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา:2557)

“ต้องการให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพมากขึน้ นักเรียนอาชีวะ
เป็นแรงงานที่มีคุณค่า มีขีดความสามารถและทกัษะ
ส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ”            

(รายการคืนความสุขให้คนในชาต:ิ13 มี.ค.57)

“ต้องยกระดับการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นรากฐาน
ส าคัญของประเทศ ให้มีการสร้างภาพลักษณ์ว่านักเรียน
สายอาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและ

เศรษฐกจิไทย”
(รายการคืนความสุขให้คนในชาต:ิ26 ก.ย.57)



คือปฏรูิปการเรียนรู้  เพื่อสร้างคน  คนสร้างชาติ

1.เปล่ียนแนวคิดจาก “เรียนไปหางานท า” ไปสู่
แนวคดิใหม ่“วันแรกที่เรียนก็ได้งานท าแล้ว”

2.เปลี่ยนแนวคดิจาก ค่าตอบแทนตามใบปริญญาไปสู ่ตอบแทน 
ตามความสามารถและเช่ียวชาญ

3.เปลี่ยนแนวการเรียนจากห้องเรียนไปสู่ เรียนจากปฏิบัตกิารจริง การ
ท างานคือการเรียน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ คือ
เกรดสะสมหรือโอนเพื่อระดบัสูงขึน้
4.พลเมืองสร้างมูลค่า-มีรายได้-เสียภาษี-ลดความเหล่ือมล า้=สร้างชาติ



ระบบทวศึิกษาแบบประยุกต์ไทย

สถาน
ประกอบการ

ภาครัฐ

สถานศึกษา

1.คดักรอง
2.สอน ประเมิน ทฤษฎี
3.ออกวฒุิการศกึษา

1.คดักรอง
2.ฝึกอาชีพ วนัิย
3.ร่วมพฒันาหลกัสตูร
4.ออกวฒุิบตัรรับรอง

1.สง่เสริม รัฐ+เอกชน
2.แรงจูงใจ สถานศึกษา
,สถานประกอบการและ
ผู้เรียน

(ตวง  อนัทะไชย:2558)



กระบวนการ ROIET Model

เปิดตลาดอาชีพ เลือกอาชีพสมัครงาน+
สมัครเรียน

บรูณาการ
หลักสูตร

สามัญและอาชีวะ
แยกสอน

จบ:บรรจุหรือ
ธุรกจิส่วนตัว           

ได้ ปวช.และม.6

ฝึกงานที่สถาน
ประกอบการ

(ตวง  อนัทะไชย:2558)



ผลการศึกษาน าร่องและด าเนินการ(2557-2559)

• คือการศกึษาแบบ Active Learning ตอบโจทก์ 
Thailand4.0

• คือการศกึษาเพื่อลดความเหล่ือมล า้ : เมือง-ชนบท,                
รวย-ยากจน

• คือการศกึษาที่แก้ปัญหาการทะเลาะววิาทนักเรียน
อาชีวะ สร้างวุฒภิาวะให้แก่ผู้เรียน

• คือความสุขของพ่อแม่ ครู นักเรียนและผู้ประกอบการ



หลักสูตรแห่งอนาคต  (หลักสูตร/ครู/ศูนย์ฝึก)
“แสวงหาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ”



1.4.การศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาและรองรับสังคม

ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ                   
ในประเทศไทย



ต้องจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับและแก้ปัญหา 
สังคมผู้สูงอายุในปี 2568

-------------------
“ผู้สูงอายุจะมากกว่าเดก็

หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด”
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ:2559)



จะจัดการศึกษาอย่างไร

1. การสร้างงานที่เหมาะสม

2. การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ

3. การชะลอการทุพพลภาพและโรคเรือ้รัง

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อสังคม
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ/หลักสูตรเตรียมผู้สูงอายุ

5. สร้างรูปแบบการออมตัง้แต่เร่ิมท างานเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



2.ต้องกระจายอ านาจ
(ต้องศรัทธาและเช่ือม่ันต่อครูและผู้เรียนทกุระดับ)

“อ านาจ ไม่สามารถสัง่ให้เกิดคณุภาพการศกึษาได้
แตอ่ านาจอ านวยการให้เกิดคณุภาพการศกึษาได้”



“ อยากให้การปฏรูิปการศึกษา                             
ประสบความส าเร็จกระทรวงศึกษาธิการ 
จะต้องลดอ านาจให้น้อยลง เพิ่มอ านาจ             
แก่สถานศึกษามากขึน้ ในการบริหาร                 
จัดการศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีอิสระ                    
และมีความรับผิดชอบ”

(ตวง  อนัทะไชย:2561)



ต้องกระจายอ านาจไปสถานศึกษา

สถานศึกษา

Innovation

จุดเปล่ียนและคานงัด

คือปฏรูิปการ
บริหารจัดการ

ครูคือหวัใจส าคัญ

ปลดปล่อยพันธนาการ
จากครูสู่ผู้เรียน

(ตวง  อันทะไชย:2558)



กระทรวงศึกษาธิการ:1)Policy

ระดับปฏิบัตกิาร
3)Operator:สถานศกึษา

คณะกรรมการ

สนง.นิตบิุคคล/สพฐ./อาชีวะ/กศน./
สช./สภาการศึกษา/อุดมศึกษา/สป.:

ระดับแผนยุทธศาสตร์

ภมิูภาค:ตรวจการ /ตรวจสอบ/ก ากบั

จงัหวัดการศึกษา Area-based:
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด

เขต/ระดบัพืน้ที่ส่งเสริม พฒันา/ต่อยอด 
/นิเทศ/ก ากบั/ติดตาม: ส่งเสริมปฏิบตัิการ

อิสระ: 4 งาน

โครงสร้างที่เหมาะสม

ห้องเรียน/ผู้เรียน

คณะกรรมการบูรณาการการศึกษาแห่งชาติ
(แผนและยุทธศาสตร์การศึกษาชาต)ิ : 

2)Regulator

(ตวง  อนัทะไชย:2560)

สพฐ./กศน./อาชีวะ/
เอกชน/อุดม



ข้อเสนอ : โครงกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ60

กระทรวงศกึษาธิการ
Policy

คณะกรรมการบรูณาการฯ
Regulator

สถานศกึษา
Operator

ก ากับ
มาตรฐาน

คุณภาพและ
วชิาการ 

จรรยาบรรณ

ก ากับ
นโยบาย

งบประมาณ
ทรัพยากร
บุคคล

ดุลยภาพการบริหาร

(ตวง อนัทะไชย :2560)



กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

โรงเรียนนิตบุิคคล
(วชิาการ,บุคคล,งบฯ,ทั่วไป)

สนง.นิตบิุคคล

กระทรวงฯ สพฐ. 

ปปช. ปปง.  

สตง.  เขตฯ

สมัชชา กศ.
จังหวัด

Ph1 เดี่ยว Ph1/2
เครือข่าย

Ph2กลุ่ม

คณะกรรมการฯ

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



ความมีอสิระในการบริหารจัดการ 4 ด้าน

90

ประเภทโรงเรยีน 1. วิชาการ 2. งบประมาณ 3. บริหารบุคคล 4. บริหารทั่วไป

1. โรงเรยีนขนาดใหญ่ที่มีความพรอ้ม 

( >2,500)

2. โรงเรยีนกลุม่การศึกษาพเิศษ

3. โรงเรยีนกลุม่เครอืข่าย, สหวิทยาเขต

4. โรงเรยีน

กลุ่มที่ไม่มี

การเปลี่ยน

สถานะ

4.1 โรงเรียนทั่วไป

4.2 โรงเรียนกลุ่มพเิศษ

5. โรงเรยีน

เอกชน

5.1 โรงเรยีนเอกชนที่รบัเงนิ

อดุหนุน

5.2 โรงเรยีนเอกชนที่ไม่รบัเงนิ

อดุหนุน

หมายเหตุ: โรงเรียนประเภท 1-3 เป็นโรงเรียนนิตบุิคคลในระบบราชการ, รนร.

อสิระ
พึ่งพารัฐ



หลักการที่เป็นหวัใจส าคัญ

1)หลักความรับผิดชอบ(Accountability)                       
ต่อผลการจัดการศกึษา

2)หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชน สังคมภายใต้การช่วยเหลือแนะน า(Coaching)

3)หลักการตรวจสอบผลงาน(Check and balance)
เป้าหมายคือ มาตรฐานและคุณภาพผู้เรียน

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา,2559:236)



สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
• ต้องกระจายอ านาจคือกระจายความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ทุกๆด้าน ลดความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาให้ทุกคนเข้าถงึความรู้
จากระบบ E-Learning แก้ปัญหาการออกกลางคัน

(ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี:ท าเนียบรัฐบาล:19 ก.ค.60)

• สถานศึกษาคือฐานในการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้การมีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษาของทกุภาคสว่นคือหวัใจส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศกึษาทัง้ สพฐ./อาชีวะ/อดุม/กศน.โดยยดึศาสตร์พระราชา  
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(ดร.สมคิด จาตรุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี:ท าเนียบรัฐบาล:19 กค.60)



สอดคล้องกับผลการศึกษาและงานวิจัย



“การบริหารแบบCENTRALISED หรือการบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์สู่ส่วนกลาง

กับการบริหารแบบ NETWORK-LIKE หรือแบบ
เครือข่ายแต่ส่ือสารกันตลอด 

จะท าให้เกิดปรากฎการณ์ ..แตกแล้วโต โตแล้วแตก.. 
คือการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

(ไกรฤทธ์ิ  บุญยเกียรต:ิ2552:56)



“หวัใจส าคัญของการปฏรูิปการศึกษาอยู่ที่
การสร้างความรับผิดชอบ(Accountability) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียน  
มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ

นักเรียน  แต่โรงเรียนต้องเป็นอิสระ                                   
ในการบริหารจัดการ”

(สมเกียรต ิ  ตัง้กจิวานิชย์.TDRI:2558)



(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559)

“โรงเรียนคือฐานปฏิบัตกิารสุดท้ายที่ส่งผลถึง
ตัวเดก็เสมือนเป็นแหล่งปลูกสร้างผลผลิตพลเมืองที่มี
คุณภาพและคุณธรรม หากโรงเรียนมีความเข้มแข็ง
ย่อมจะส่งผลต่อตัวนักเรียนให้มีความเข้มแข็งได้
เช่นเดียวกัน

โรงเรียนหมายถงึการบริหาร ครู ผู้บริหาร อาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ือการเรียนการสอน ทรัพยากร 
งบประมาณ  สิ่งแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย”



(สภาปฏิรูปแห่งชาติ.2558:53)

“ต้องกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด แยกบทบาทระหว่างฝ่าย
ควบคุมและก ากับ(Regulator)กับฝ่าย
ปฏิบัต(ิOperator) ออกจากกันให้ชัดเจน 
ระบบที่รวมศูนย์ไว้ส่วนกลางมากเกนิไปยัง
เป็นช่องทางให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ 
ขาดระบบตดิตามท าให้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศ”



“ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ให้
กระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ก ากับนโยบาย มาเป็น
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาและ
พฒันารูปแบบการกระจายอ านาจสู่พืน้ที่และ
สถานศึกษา โดยค านึงถงึความพร้อมและเงือ่นไข  
ทีเ่หมาะสม ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
บริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองในรูปแบบ                     
นิตบุิคคลหรือในก ากับรัฐ”

(แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579.2560:135)



“แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
กบัประเทศไทยคือการกระจายอ านาจ

(decentralization) โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์
จ านวนมากยืนยนัว่าการกระจายอ านาจด้านการศึกษา

สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากชุมชนและผู้ปกครอง”

อ้างองิจาก : วีระชาติ กิเลนทอง,สภาวะการศึกษาปี 2558/2559
เร่ืองความจ าเป็นของการแข่งขนัและการกระจายอ านาจในระบบการศึกษาไทย,สภาการศึกษา.2560:173.



“ปฏรูิปการศึกษา ปี 2542  ปฏรูิปองค์กร
มากกว่าการศึกษา ปฏรูิปจากบนลงล่างเพื่อ
ผู้ใหญ่มากกว่าเดก็และปฏรูิปโครงสร้าง
มากกว่าเรียนรู้ ต่อไปนีค้วรปฏรูิปกลับทางกัน 

โดยปฏรูิปจากล่างขึ้นบน ปฏรูิปการเรียนรู้
ก่อนแล้วค่อย ๆ ปฏรูิปอย่างอ่ืนตามมา”

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ : 2558)



กระทรวงศึกษาในอนาคต : ต้องเล็กลง
“กระทรวงแห่งปัญญาของชาต”ิ

1. สลายก าแพงกัน้ของอาณาจกัรขององค์กรทางการศึกษาเป็นพืน้ที่
ทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกคน

2. ก ากับดแูล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ตาม
มาตรฐานของชาตแิละมาตรฐานของผู้ประกอบการ

3. บทบาทหน้าที่ในการวิจัยระบบการศึกษา                                       
สร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษา

4. กระจายอ านาจไปให้สถานศึกษามีอสิระและรับผิดชอบ                      
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน 



3.ต้องมีกฎหมายแม่บท
ว่าด้วยการปฏรูิปการศกึษา



ก าหนดเป้าหมาย ปรัชญาและทิศทาง
การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือปฏิรูปประเทศ

1. ปฏรูิปการศกึษาเพื่อ แก้ปัญหา คอรัปช่ัน,ความ
แตกแยก,ความรักชาตรัิกแผ่นดนิ

2. ปฏรูิปการศกึษาเพื่อพัฒนาและต่อยอด ภมูปัิญญา 

ที่โลกประทานให้ ข้าว/พืชผักผลไม้/อาหาร/วิถีพอเพียง

3.ปฏรูิปการศกึษาเพื่อไปสู่จนิตนาการใหม่ ในระดับ
นโยบายแห่งรัฐ ระดับอาเซียน และระดับโลก

(ตวง อนัทะไชย :2559)



กบัดกั 3 ทางการศึกษา

1).งานประจ า

2).อ านาจ

3).ปรากฎการณ์



(แอนดี ฮาร์กริฟส์.2559:23)

“การท าทุกอย่างเหมือนเดมิ 
แต่คาดหวังผลสัมฤทธ์ิที่
แตกต่าง คือยุทธศาสตร์การ
ปฏรูิปการศกึษาที่ล้มเหลว”



“การปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จน้ัน จะต้อง
อาศัย เวลา ความอดทน ความมุ่งม่ัน ความเสมอต้น

เสมอปลาย และความส าเร็จหรือความล้มเหลว ของการ
ปฏิรูปการศึกษามิใช่เกดิจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง  

หากแต่มาจากปัจจัยและเง่ือนไขหลายอย่างมาประกอบ
กนั เช่น  ด้านการศึกษา ด้านการเมืองและด้าน

วฒันธรรม เป็นต้น” 

(ตวง  อนัทะไชย:2560)



โจทก์ท้าทายอนาคตประเทศไทย ?

“อนาคตของการศึกษาประเทศไทย ”

-ปัญหาบงัตา จนมองไม่เหน็ภาพแห่งความส าเร็จในอนาคต

-ฝ่ายนโยบาย นักการเมือง จะเปิดโอกาสให้นักการศึกษา

และประชาชนทั่วไป เข้าไปมีส่วนส าคัญ

ในการก าหนดอนาคตการศกึษาของชาตอิย่างไร ?



นโยบายที่ต้องทบทวนโดยเร็ว

1. การประกวด การแข่งขัน การประเมิน ต้องลดลง เน้นการมีส่วน
ร่วม สร้างความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล า้ กระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของทุกฝ่าย

2. การผลิต  การใช้ และพัฒนาครู รัฐต้องลงทุน ต้องให้ครูได้รับ 
การยอมรับนับถือในวิชาชีพ ยกย่อง มีเกียรตภิมูิในสังคม ได้รับ
ความไว้วางใจจากสังคม

3. ปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้ระบบ หลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อปลดโซ่ตรวนของการจัดการเรียนการสอนแบบPassive 
Learning ไปสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning



ประเทศไทย 4.0/5.0

การศึกษา,เศรษฐกจิ,R&D
ปฏรูิปการศกึษา

1)ปฏรูิปการ
เรียนรู้               
ทัง้ระบบ

2)กระจายอ านาจ 
รับผิดชอบ มีส่วนร่วม

ผู้เรียนคือ
เป้าหมาย
สุดท้าย

ปรับวิธีเรียน                      
เปลี่ยนวิธีสอนและสอบ
Passive     Active

ปรับหลักสูตร                              
(วิชาชีวิต,วิชาชีพและวิชาการ)

AI/ IoT/Uber/

หลักสูตรการเรียนการสอน
การผลติและพัฒนาครู 

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ม.54/258จ

ปฏรูิปการศกึษา เพ่ือปฏรูิปประเทศ
(เดก็ได้ ครูได้ ประเทศได้)

Airbnb



ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้:จุดเร่ิมต้นที่มีพลัง

1. เป็นเป้าหมายร่วมของคนในชาติ

2. เป็นแก่นของการปฏรูิปการศกึษา

3. เป็นโดมโิน่ไปสู่การปฏรูิปส่วนอ่ืนๆในที่สุด
1. หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมนิผล

2. การผลิตและพฒันาครูทัง้ระบบ

3. การบริหารจัดการและโครงสร้างการศึกษาของประเทศ



บทเรียนการปฏรูิปการศึกษาในอาเซียน

“ปัจจัย เงื่อนไขในความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องได้รับการริเร่ิม ชูธงน าโดย
ผู้น าประเทศนัน้  ระบบการเมืองน่ิงและ
มั่นคง เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น”

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2557:111)



ถึงเวลา มันต้องเปลีย่นแปลง ?

• ถ้าคุณไม่เปล่ียน คุณก็จะถูกเปล่ียน

• ถ้าคุณไม่ไปข้างหน้า คุณกจ็ะถูกทอดทิง้ให้อยู่ ข้างหลัง

• ถ้าคุณไม่เปล่ียนวธีิคิด ชีวติคุณจะจมอยู่กับอดตีตลอดไป



“ไก่ไม่ขัน ตะวันก็ขึน้”



ตะวนักข็ึน้ ?

จีน Maglev/500

( Magnetic Levitation) 2547

คือการปฏวิัตโิลก



ขอบคุณครับ


