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แนวทางการปฏิรปู ด้านการศึกษาของไทย
สถาบันคลังปญั ญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องนโยบายการปฏิรปู ด้าน
การศึกษาของไทย: ปฏิรูปตรงไหน ปฏิรูปอย่างไร วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแคนนา 1
โรงแรมรามา การ์เ ด้ น เขตหลัก สี่ กทม. โดยมี ทัน ตแพทย์ก ฤษดา เรือ งอารีย์ร ัช ต์ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการอานวยการภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจยั นโยบาย
การศึกษา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และรองศาสตราจารย์ ดร. อนุ ชาติ พวงสาลี
ร่วมเสนอแนวทางการปฏิรปู ด้านการศึกษาของไทย โดยมีบทสรุปเชิงนโยบาย ดังนี้
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1. สถานการณ์ด้านการศึกษา
1) ปัจจัยภายนอกที่กระทบการศึกษาไทย
- การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของไทย (Demographic Shift) อัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง
จากปีละ 1 ล้านคนเมื่อ 20 ปีก่อน เหลือ 7 แสนคน ในอีก 3 ปี (2564) ไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
สมบูรณ์ (มีผสู้ งู อายุรอ้ ยละ 20 ของจานวนประชากร) เป็นทัง้ โอกาสและความท้าทาย โอกาสคือเป็ น
จังหวะให้ถ่ายเลือดครูในระบบการศึกษาไทยครัง้ ใหญ่ เนื่องจากอีก 5 ปี ครูรุ่น Baby Boomer กาลัง
จะเกษียณ 2 แสนคน ส่ว นความท้าทายคือ อัตราการเกิดที่ล ดลงส่ งผลให้จานวนนักเรียนใน
โรงเรียนน้อยลง โรงเรียนขนาดเล็กซึง่ ปจั จุบนั มีจานวนราว 15,000 โรง (ร้อยละ 50 ของโรงเรียน
ทัง้ หมดในไทย) หลายแห่งต้องถูกยุบ เนื่องจากจานวนนักเรียนน้อยเกินไป (ปจั จุบนั บางโรงเรียนมี
นักเรียนไม่ถงึ 20-60 คน)
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology shift) จากยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครัง้ ทีส่ ่ี นามา
ซึ่งโอกาสคือ เทคโนโลยีช่วยเพิม่ ช่องทางเข้าถึงความรู้ โดยไม่ต้องผ่านครูและสถาบันการศึกษา
เท่านัน้ เช่น คอร์สออนไลน์ อย่าง MOOCs (Massive Open Online Course) ซึง่ มหาวิทยาลัยชัน้
นาของโลกหลายแห่งกาลังเปิดสอน มีนักศึกษาทัวโลกใช้
่
งานกว่า 81 ล้านคน แต่ความท้าทายคือ
แรงงานไทยกว่า 8.2 ล้านคนจะถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง automation และ AI แทนที่ ซึง่ ร้อยละ
70 จะเป็ นผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยม 3 / 6 หรืออาชีวศึกษาทีท่ างานทีไ่ ม่ต้องใช้ความรูแ้ ต่ทาซ้าๆ
และที่เหลือจะเป็ นคนจบปริญญาที่ทางานที่ใช้ความรูบ้ างอย่างที่ AI แทนได้อ ย่างนักกฎหมาย
(ประมวลคาตัดสินเก่าๆ ซึง่ AI ถนัด) ผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย และจบการศึกษาไม่สูง จะไปหางานใหม่ทา
ยาก
- การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของสังคมต่ อระบบการศึกษา (Aspiration Shift) คนไทย
คาดหวังต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ ์การศึกษามากขึน้ ทัง้ จากการทีค่ นกลุ่มหนึ่งมีความเป็ นอยู่ดขี น้ึ
พร้อ มจะทุ่ม เงิน แก่ ก ารศึก ษาบุ ต รหลาน แต่ ส ภาพความจริง ของการศึก ษาไทยห่ า งจากความ
คาดหวัง มากจากการจัดอันดับเกือ บทุกการทดสอบ ทัง้ ยังเผชิญ ความเหลื่อ มล้าที่เ ด็กส่วนน้ อ ย
เข้าถึงการศึกษาคุณภาพดีราคาแพง เช่น โรงเรียนนานาชาติและกวดวิชา แต่เด็กส่วนใหญ่เข้าไม่ถงึ
2) สถานการณ์การศึกษาของไทย
- คุณภาพการศึ กษาของเด็กไทยอยู่ในระดับต่า จากผลการทดสอบของ PISA Test และ
ธนาคารโลก พบว่าคะแนนของเด็กไทยอยู่ในลาดับที่ 54 จาก 70 ของเอเชีย และระดับคุณภาพ
การศึก ษาอยู่ใ นล าดับ ที่ 6 ของอาเซีย น ขณะที่ท ัก ษะด้ า นภาษาอัง กฤษจาการทดสอบของ
Education First ของเด็กไทยอยูใ่ นลาดับที่ 53 จาก 54 ประเทศทัวโลก
่
- จานวนครูล้นตลาด จานวนบัณฑิตจากครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์มอี ตั ราสูงกว่าตาแหน่ งวิชาชีพ
ครู 2-3 เท่า และมีหลักสูตรผลิตครูมากเกินกว่าความต้องการครูในระบบ (เกือบ 90 หลักสูตร)
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- ขาดการคิ ดวิ เคราะห์อย่างเป็ นระบบ ระบบการศึกษาไทยเน้นวิธกี ารท่องจาในปริมาณทีอ่ ดั แน่ น
(Content Oriented) วัดผลด้วยข้อสอบแบบปรนัย ซึง่ เป็ นการวัดความจาแต่ขาดการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นการศึกษาไทยตัง้ แต่ชนั ้ อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
- ลงทุ นด้ านการศึ กษามากแต่ ผลลัพ ธ์ที่ ไ ด้ กลับไม่ เป็ นที่ น่าพอใจ ในช่ว ง 10 ปี ท่ผี ่ านมา
งบประมาณการศึกษาของไทยเพิม่ ขึน้ ถึง 3 เท่า ซี่งสูงกว่า สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
สะท้อนให้เห็นว่า ไทยลงทุนด้านการศึกษามากแต่ผลลัพธ์ทไ่ี ด้กลับไม่เป็นทีน่ ่ าพอใจ
- ใช้เวลาเรียนมาก จากการสารวจเด็กไทยใช้เวลาเรียนเฉลีย่ 1,200 ชัวโมงต่
่
อปี ในขณะทีค่ ่าเฉลีย่
ของกลุ่ ม ประเทศองค์ก ารเพื่อ ความร่ ว มมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development - OECD) อยูท่ เ่ี พียง 907 ชัวโมงต่
่
อปี
- เกิ ด Evil in the Process ทีผ่ ่านมามีนโยบายด้านการศึกษาทีด่ จี านวนมาก แต่ไม่สามารถนาไป
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้จริง
- ขาดการลงมือปฏิ บตั ิ และทดลอง การศึกษาไทยมุ่งเน้นตารา ทฤษฎี และการเรียนในห้องเรียน
ขาดการลงมือปฏิบตั แิ ละทดลอง ส่งผลให้เด็กไม่สามารถนาความรูท้ ม่ี ไี ปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริง
- ใช้หลักสูตรเหมือนกันทัง้ ประเทศ (one size fit all) และเป็ นการศึกษาที่เน้ นให้เนื้ อหาสาระ
ความรู้ (content-based) มากกว่ า สอนทัก ษะการเรี ย นรู้ หลัก สู ต รการศึก ษาออกแบบให้
เหมือนกันทัง้ ประเทศโดยไม่ได้คานึงถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ เน้นให้ความรูท้ ่เี ป็ นเนื้อหา
มากกว่าเรียนทักษะการเรียนรู้ และให้เด็กต้องเรียนรู้ในทุกรายวิชาซึ่งกระบวนการเรียนรูแ้ บบนี้
เหมาะกับโลกที่มคี วามแน่ นอนและเปลี่ยนแปลงช้าเช่นในอดีต ในปจั จุบนั การเน้นให้เด็กเรียนทุก
รายวิชาไม่สามารถทาให้เด็กมีทกั ษะเชีย่ วชาญได้ในทุกเรือ่ งตามเป้าหมายของหลักสูตรได้
- หน่ วยที่เล็กที่สดุ คือ ครอบครัว ล่มสลาย ด้วยสภาพสังคมในปจั จุบนั ผูป้ กครองต้องทางานหนัก
เพื่อให้มรี ายได้ท่พี อต่อการใช้จ่าย จึงไม่มเี วลาดูแลอบรมบุตรในเรื่องประสบการณ์ชวี ติ และเอา
ความหวังในการอบรมบุตรทัง้ หมดไปฝากไว้ทค่ี รู
- ครูมีภาระมาก นอกจากภาระงานสอนและการดูแลเด็กแล้ว ครูยงั ต้องทารายงานและแบบประเมิน
นอกจากนี้ยงั ต้องแบกรับโครงการต่างๆ ทีม่ อบหมายมาจากส่วนกลาง ซึง่ ในปจั จุบนั มีมากกว่า 200
โครงการ
- สายสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนและโรงเรียนกับชุมชนขาดออกจากกัน และไม่มีความไว้
วางในต่อกัน
- ขาดการเรียนรู้ระหว่างรุ่น (Intergeneration Learning) เด็กปฏิเสธแนวคิดของคนรุ่นเก่า ขณะที่
ผูใ้ หญ่มอี คติต่อแนวคิดของเด็ก ส่งผลให้ขาดการส่งต่อคุณค่าและอุดมการณ์ของชาติจากรุน่ สู่รุ่น
- ขาดความต่ อ เนื่ องเชิ ง นโยบาย ในช่ ว ง 15
ปี ท่ีผ่ า นมา ประเทศไทยมีร ัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการถึง 16 คน เฉลีย่ คิดเป็ นเวลา 10 เดือน ต่อรัฐมนตรี 1 คน จึงส่งผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องของนโยบายด้านการศึกษาไทย
- เด็กมีทกั ษะปรับตัวรับเทคโนโลยี ได้ เร็วกว่ าหลักสูตรการศึ กษา เห็นได้จากเด็กหลายคนมี
ธุรกิจค้าขายออนไลน์ควบคู่ไปกับการศึกษาในห้องเรียน และตามสถิตจิ านวนมีเด็กจานวนไม่น้อยที่
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เลือกออกไปประกอบอาชีพโดยไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยไม่ใช่เป้าหมายใหญ่
ของชีวติ อีกต่อไป
- เด็กไทยจานวนมากเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (drop out) จากข้อมูล มีเด็กจานวนกว่า
ร้อยละ 30 หรือคาดว่าไม่ต่ากว่าปีละ 1 แสนคนทีอ่ อกจากระบบการศึกษากลางคัน

2. ข้อเสนอแนวทางการปฏิ รปู การศึกษาไทย
หมวดที่ 1 การปฏิ รปู เชิ งโครงสร้าง
- กระจายอานาจการบริ หารสู่โรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษา เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม
- แยกบทบาทระหว่างผูจ้ ดั การศึกษา คือโรงเรียน ผูจ้ ดั การเงิน และผูจ้ ดั การนโยบายออกจากกัน
- จัดตัง้ สถาบันวิ จยั ระบบการศึ กษา ซึ่งควรเป็ นหน่ วยงานอิสระที่คดิ นอกกรอบจากระบบราชการ
และระบบการศึกษาแบบเดิม
- จัดตัง้ สถาบันวิ จยั และพัฒนาครูอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่ อ ง โดยมีงานวิจยั มารองรับการทา
หลักสูตรและตัง้ กลไกในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงเงื่อนไขและคุณสมบัติของครูผ้สู อน เปิดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ได้
สาเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์โดยตรงสามารถประกอบวิชาชีพครูได้
- ให้ เ ด็ก ที่ ค วามรู้ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ซ้า ชัน้ ได้ ที่ผ่ า นมา มีข้อ ก าหนดว่ า หากเด็ก สอบตกซ้ า ชัน้ เป็ น
ความผิดของครู ดังนัน้ จึงเกิดเหตุการณ์ท่เี มื่อเด็กสอบไม่ผ่าน ครูกจ็ ะมาเฉลยข้อสอบให้เด็กฟงั แล้ว
สอบใหม่ จึงทาให้เด็กทุกคนผ่านโดยทีไ่ ม่ได้มคี วามรูท้ ไ่ี ด้มาตรฐาน
- เปิ ดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ที่สามารถสะท้ อนความต้ องการต่ อระบบการศึกษาได้เข้ามีส่วนร่วม
ในการปฏิ รูปการศึ กษา เช่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่รวมตัวเป็ นเครือข่าย
ขับเคลื่อนด้านการศึกษา
- สร้างการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุค 4.0 มี
พืน้ ฐานจาก Know How เก่า ดังนัน้ เพียงเราทาให้การศึกษาทีม่ อี ยู่มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เด็กก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีได้
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หมวดที่ 2 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกระบบ
- การจัดทาหลักสูตรวิ ชาพื้นฐานเข้าสู่ระบบออนไลน์ (Massive Open Online Course :
MOOC) โดยให้นักเรียนทัวประเทศสามารถเข้
่
าถึงความรูไ้ ด้ และการจัดทา Big Data เพื่อใช้
วิเคราะห์การจัดหลักสูตรใหม่โดยการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน
- ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ยกตัวอย่างบริษทั เอกชนด้านเทคโนโลยีขนาด
ใหญ่ อาทิ Google, Walmart, GE ฯลฯ ร่วมกันจัดทาหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านเข้าสู่ระบบธุรกิจได้โดยตรง
หมวดที่ 3 การออกแบบหลักสูตรการศึกษา
- ปรับเปลี่ยนเป้ าหมายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะของเด็กให้เหมาะสมกับโลก
ที่ กาลัง เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ดังเช่น ในหลายประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และฟิ นแลนด์ มีการกาหนดเป้าหมายการเรียนรูใ้ ห้เด็กมีทกั ษะ ประกอบไป
ด้วยทักษะการใช้ชวี ติ การประกอบอาชีพ สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเด็กสามารถมีส่วนร่วมใน
การออกแบบหลัก สูต รการเรียนของตน มีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์อ ย่างเป็ นระบบ มีค วามคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นต้น
- นโยบายการศึกษาควรตอบโจทย์ 4 เป้ าหมายใหม่ คือ
1) เรียนรูต้ ลอดชีวติ การศึกษาในยุคใหม่จะไม่ใช่เพียงการศึกษาภาคบังคับ ต้องครอบคลุมตัง้ แต่
ประถมวัยถึงผูส้ งู อายุ และต้อง Re-skill คนวัยทางาน
2) ผลสัมฤทธิ ์เป็ นทีย่ อมรับ ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาต้องสูงในระดับทีย่ อมรับได้และต้องเสมอภาค
การปฏิรปู ต้องเห็นผลทีต่ วั เด็กเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับ
3) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ต้องสร้างการศึกษาที่ทาให้คนมีทกั ษะที่ยากแก่การถูกทดแทนโดย
เทคโนโลยี เช่น ตามหลัก Head Hand Heart (Head คือ ความคิดสร้างสรรค์ Hand คือ ทักษะที่
ต้องใช้สมั ผัสละเอียด เช่น ศัลยแพทย์ Heart คือ การดูแลเอาใจใส่ มนุ ษยสัมพันธ์ และการ
ทางานร่วมกัน) และฝึกให้เรียนวิธกี ารเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ (Learning how to learn) มากกว่าเรียน
เนื้อหา
4) เสมอภาคทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้า เพิม่ การเข้าถึงของเด็กยากจน
- ปรับบทบาทของผูเ้ ล่นในระบบการศึกษา
1) เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้
2) พ่อแม่ตอ้ งส่งเสริมให้ลกู ค้นพบตัวเอง ทาตามเป้าหมาย
3) ครูตอ้ งเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียนรู้
4) โรงเรียน เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการเติบโตของเด็กและครู
5) มหาวิทยาลัย ต้องเป็นแหล่งฝึกทักษะใหม่ เปิดตลาดวัยทางาน
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-

-

-

6) รัฐ เป็นทีมสนับสนุน ร่วมลงทุนระยะยาว นอกเหนือจากการลงทุนในสถานศึกษา เช่น ให้พ่อแม่
มีเ วลาเลี้ยงบุต รหลังคลอดได้นานขึ้น และสร้างแหล่ งเรียนรู้ส าธารณะใหม่ๆ เช่น ห้อ งสมุด
พิพธิ ภัณฑ์
7) ภาคธุรกิจ ต้องปรับตัวเป็นองค์กรพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพพนักงานอยูต่ ลอด
เลิ กใช้หลักสูตรเดียวเหมือนกันทัง้ ประเทศ ให้ทอ้ งถิน่ มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาเพื่อ
สร้างบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องทีไ่ ด้ และให้แต่ละโรงเรียนกาหนดหลักสูตรเอง
ได้
เปลี่ ยนความคิ ดของส่ วนกลางที่ จะให้ การศึ กษา เป็ นการไปสร้ างพื้ นที่ การเรี ย นรู้ใหม่ ๆ
เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างมีความสุข โดยนาเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมมาเป็ น
ตัวช่วย และต้องเปลี่ยนวิธกี ารสอน ทาให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ ยกตัวอย่าง การนาบอร์ดเกมเข้ามา
เป็นสื่อการสอน
เลิ กใช้ ระบบการสอบวัดผลแบบปรนัย เปลีย่ นการออกข้อสอบเป็ นแบบเขียนตอบเพื่อให้เด็กได้
หัดคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงการท่องจาเพื่อนาไปสอบเท่านัน้
เพิ่ มการลงมือปฏิ บตั ิ และทดลอง นอกเหนือจากการเรียนรูท้ ฤษฎีภายในห้องเรียนแล้ว เด็กควร
ได้ลงมือปฏิบตั แิ ละทดลองจริง เพื่อฝึกทักษะและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้
กลับสู่บรู พาสิ กขาลัย คือ จะต้องมีความเป็นตะวันออกเข้าไปผสมผสานในหลักสูตร ต้องเน้นระบบ
คุณค่าของชาติทก่ี าลังจะเลือนหายจากเด็กในยุคปจั จุบนั
ข้อเสนอของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
1) เด็กรูจ้ กั ตนเอง สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความถนัด
2) เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้
3) เรียนรูก้ ารทางานเป็ นทีม
4) เป็นพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วม
5) มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มีคุณธรรม

หมวดที่ 4 การเปลี่ยนทัศนะของสังคม
- ผู้ปกครองต้ องมีทศั นคติ ใหม่ในการส่ งเสริ มศักยภาพของเด็ก ไม่กดดันเด็กให้ต้องแข่งขันใน
ระบบการศึกษา
- ครูและโรงเรียนต้องเป็ นผูส้ ร้างแรงบันดาลใจและเสริ มสร้างศักยภาพของเด็ก
- ท้องถิ่ นต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาและสร้างเครือข่าย นักเรียน ผูป้ กครอง และ
ครูตอ้ งมีการสื่อสารกันอย่างเป็นระบบ
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หมวดที่ 5 ข้อเสนอต่อผูท้ ี่จะปฏิ รปู การศึกษา
- สามารถปฏิ รปู ได้ หลายระดับ การปฏิรปู การศึกษาเช่นเดียวกับการปฏิรูปเรื่องอื่นๆ สามารถทา
ได้ตงั ้ แต่ระดับแรงสุดจนถึงเบาสุด ขึน้ อยู่กบั ผูต้ ดั สินใจจะเลือกแนวทางใดและต้องเตรียมรับมือกับ
แรงเสียดทานทีจ่ ะเกิดขึน้ สาหรับการปฏิรปู การศึกษา สามารถมีระดับการเปลี่ยนแปลงจากแรงไป
เบาได้ เช่น
1. เปลี่ย นเชิง โครงสร้า ง แยกบทบาทผู้ ซ้ือ ออกจากผู้ ใ ห้ บ ริก ารแบบเดีย วกับ การปฏิรู ป
สาธารณสุข
2. การกระจายอานาจสู่โรงเรียนและพืน้ ที่ (มีกระแสรองรับดีอยูแ่ ล้ว)
3. การทาพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา (ทาได้ทนั ที มีแรงต้านน้อย)
- ไม่ควรมุ่งเป้ าที่ โครงการประชานิ ยมระยะสัน้ เช่น การแจก Tablet เพื่อการศึกษา หรือการ
ติด ตัง้ ระบบคอมพิว เตอร์ท วั ่ ประเทศ ซึ่ง โครงการลัก ษณะนี้ ท่ีผ่ า นมา ไม่ส ามารถปฏิรูป ระบบ
การศึกษาไทยได้
- สร้างการปฏิ รูปการศึ กษาในลักษณะการเคลื่ อนไหวทางสังคม (Social Movement หรือ
Policy Movement) การปฏิรปู การศึกษา จากการปฏิรปู ครัง้ ทีผ่ ่านๆ มา ถ้าทาเป็ นนโยบายหรือ
คาสังอย่
่ างเดียวจะไม่สาเร็จ ต้องสร้างเป็นการรณรงค์ขนาดใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ต้ องวางทิ ศทางการปฏิ รปู การศึกษาที่ ชดั เจนและเป็ นที่ ยอมรับในหลักการใหญ่ และเอาจริง
เอาจังมากพอจะได้รบั ความร่วมมือจากข้าราชการ ผูป้ กครอง และภาคส่วนอื่นๆ
- ไม่ควรทาปฏิ รูปจากบนลงล่ าง การปฏิรูปด้วยคาสังและนโยบายจะไม่
่
สาเร็จดังเช่นการปฏิรูป
การศึกษาทีผ่ ่านมา แต่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตัง้ แต่ขนั ้ เริม่ ต้นของการปฏิรปู แล้ว
บุคคลเหล่านี้จะช่วยกันผลักดันการปฏิรปู ต่อไปเอง
- ต้องเข้าใจภูมิทศั น์ ทางการเมืองในกระทรวงศึกษาธิ การ ซึง่ มีระเบียบผูกพัน ซับซ้อนอย่างมาก
อันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการเปลีย่ นแปลงมาเสมอ
- ไม่นานโยบายการศึกษามาเป็ นประเด็นทางเมือง ควรเน้นความร่วมมือทัง้ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ค้านในการปฏิรูประบบการศึกษา และทาให้การศึกษาเป็ นวาระแห่งชาติท่ที ุกรัฐบาลต้องทางาน
ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ

3. ตัวอย่างพืน้ ที่ทดลองปฏิ รปู การศึกษา (พืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา)
พืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา หรือ Sand Box เป็ นแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี ร้างพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ขึน้ มา
เพื่อ ทดลองสร้างนวัต กรรมการศึก ษาโดยเฉพาะ ก่ อ นจะขยายผลไปยัง พื้น ที่อ่ืน ๆ พื้นที่นวัต กรรม
การศึกษาเป็ นเครื่องมือการเปลี่ยนผ่านจากระบบการศึกษาแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ โดยมีหลักการคือ 1)
ต้อ งปลดล็อ ค กระจายอานาจให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่ างๆ มีอิสระในการบริหารจัดการ
หลักสูตร บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนได้เอง ให้โรงเรียนและพืน้ ทีส่ ร้างหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับ
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ท้องถิน่ ได้โดยยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางทีส่ าคัญ และ 2) เป็ นพื้นที่สาหรับทดลองนวัตกรรม
การศึกษาแบบใหม่ ตามแนวทางการจัดทาพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้หลักสูตรสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ตามบริบทพืน้ ที่
จัดหาสื่อการสอนรูปแบบใหม่
สร้างภาคีรว่ มพัฒนาบุคลากรในพืน้ ที่
การสอบและการประเมินผลต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา
การบริหารจัดการช่วยลดภาระโรงเรียน

ปจั จุบนั การขับเคลื่อนพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษาได้ทดลองในพืน้ ทีน่ าร่องทีต่ อบโจทย์ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ ประกอบด้ ว ยจัง หวัด ระยอง ซึ่ง เป็ น จัง หวัด ที่ม ีร ายได้ ต่ อ หัว สู ง สุ ด ของประเทศ มี
อาชญากรรมสูง มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกาลังต้องการบุคลากรที่มที กั ษะแบบใหม่ ศรีสะเกษ เป็ น
จังหวัดใหญ่แต่ยากจน เด็กส่วนใหญ่จบการศึกษามาเป็ นแรงงานในภาคเกษตร และ สตูล เป็ นจังหวัดที่
มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม โดยทัง้ 3 จังหวัดมีโรงเรียนในพื้นที่ท่ตี ้องการปฏิรูป
การศึก ษา ขณะที่คนในพื้นที่เ ห็นชอบกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่ าว ปจั จุบนั มติ ครม.เห็นชอบร่าง
พระราชบัญ ญัติเ ขตพื้นที่นวัต กรรมการศึก ษาและอนุ ม ตั ิแ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการอิส ระเพื่อ การปฏิรูป
การศึกษาแล้ว
ผลลัพธ์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- สร้างการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมจุดเด่นของแต่ละพืน้ ที่มากกว่าการศึกษาชุดเดียว
ทัง้ ประเทศ ให้เด็กได้รบั การเรียนรู้ท่เี ชื่อมโยงตนเองกับพื้นที่ แก้ปญั หาการอพยพย้ายถิน่ ไป
เรียนต่อและทางานในเมืองใหญ่
- ทาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาทีด่ ขี น้ึ ในงบประมาณเท่าเดิม
- ได้ Model การปฏิรปู การศึกษาที่อ้างอิงจากงานวิจยั เพื่อนาไปขยายผลในระดับประเทศ (ทีม
นโยบายการศึกษา TDRI กาลังขับเคลื่อนเรือ่ งนี้อยู)่

***
เพิ่ มเติ มได้ที่ www.rsu-brain.com
ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
บรรณาธิ การ: น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล
สานักพิ มพ์: มูลนิธสิ ร้างสรรค์ปญั ญาสาธารณะ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชัน้ 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-938-8826 โทรสาร 02-938-8864
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