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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ควรเรยีนแค่ไหน?

Q
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1. ไทยใช้เวลาเรียนเยอะ แต่ไดผ้ลนอ้ย
เด็กไทยอาย ุ12 ปี เรียนสปัดาหล์ะ 55 ชั่วโมง
แต่ยังไมส่ามารถใชค้วามรูม้าแกป้ญัหาอยา่งงา่ยในชวีติประจ าวนัได้

44 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

ท่ีมา: OECD, PISA 2015
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2. ความรูม้หีมดอาย ุถ้าสอนเนือ้หาเก่า ไม่ตอบโจทยอ์นาคต
ระยะเวลาทีค่วามรู ้50% ล้าสมัย (The Half-Life of Facts)

ฟิสิกส ์~ 13 ปี คณิต/เศรษฐศาสตร ์~ 10 ปี ประวตัิศาสตร ์~ 8 ปี

หลักสตูรปัจจบุนัยังไมต่อบโจทย ์ใหห้อ้งเรยีนไทยสอนแบบใหม่

โลกเปลีย่นแปลงเร็ว เรียกรอ้งคนตอ้งมสีมรรถนะใหม่ ๆ

ไทยเขา้สูส่งัคมสงูวยั (ปัทม และปราโมทย์, 2548)

ปี 2578 ประชากรไทย 40% เป็นผู้สูงอายุ
แรงงาน 2 คน ต้องรองรับผู้สูงอายุ 1 คน
ต้องการแรงงานทักษะสูง เพิ่มผลผลิต

ความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี (TDRI, 2561)

แรงงานไทย 8.3 ล้านคน
มีความเสี่ยงถูกหุ่นยนต์แย่งงาน
ต้องสร้างทักษะ ”3H” ท่ีทดแทนได้ยาก

ตัวอย่าง: คณิตศาสตร์ ม.3
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3. Covid-19 ตั้งค าถามกับสขุภาพระบบการศกึษาไทย
19 วัน

(10% loss)
30 วัน

(18% loss)
ปกติเรียน 200 วัน

เปิดๆ ปิดๆ ร.ร. ท ำให้
กำรสอนไม่ต่อเนื่อง 
เวลำเรียนอำจลดลงไปอีก

40% ของ ร.ร. สพฐ. 
(1.2 หม่ืนแห่ง) เปิด onsite 
ไม่ได้ (ผลกำรส ำรวจ ส.ค. 64)

เรียนไมต่อ่เนื่องเมื่อมวีกิฤต

เรียนทางไกลแทน แต่เดก็ฐานะยากจนมขีอ้จ ากดั (ผลการส ารวจ จ.ศรีสะเกษ)

5,000 คน เรียนไม่ได้เพราะไม่มอีุปกรณ์
500 คน ไม่มีแม้โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใชเ้รียนที่บา้น
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1. ไทยใชเ้วลาเรยีนเยอะ แต่ไดผ้ลนอ้ย
2. ความรูม้หีมดอายุ ถ้าสอนเนือ้หาเกา่ ไม่ตอบโจทยอ์นาคต
3. Covid-19 ตั้งค าถามกบัสขุภาพระบบการศกึษาไทย

A
ถ้าไม่ปรบัการสอนใหม่
เรียนแค่ไหนก็ไม่พอ!!



แล้วต้องท าอย่างไร จึงเรียนได้เพียงพอ 

6

ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้างสมรรถนะ
• เปลี่ยนโครงสร้างเวลาเรียน
• เปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นสมรรถนะ ปรับรูปแบบการประเมินผล

การใช้ทรัพยากรทีส่อดคล้องกับหลักสูตรใหม่
• จัดท าสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
• เลือกซื้อสื่อ/หนังสือเรียนนอก list ที่ สพฐ. ก าหนด

ผลลัพธ์ กรณี ร.ร.น ารอ่ง พื้นที่นวตักรรมการศกึษา จ.ระยอง

สามารถลดเวลาเรียนได้ถึง 20%

มีหลักสูตรที่ได้ความรู้ใหม่ พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์

ในทางปฏิบัติ หลายๆโรงเรียนยังลด ชม. เรียนไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา

บทเรียนจากพืน้ที่นวตักรรมการศึกษา ระบบการศกึษาตอ้งปรับ ให้เกิดการสอนแบบใหม่



ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ติดกระดมุ 6 เม็ด ให้ระบบการศกึษาตอบโจทยอ์นาคต

ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้างสมรรถนะ

เร่งพัฒนาบุคลากร (ผลิต/อบรม) รองรับหลักสูตรใหม่

ปรับระบบการบริหารบุคลากร

ปรับระบบงบประมาณ ร.ร. ให้ยืดหยุ่น

ปรับระบบการวัดและประเมินผล (ประเมิน/รายงาน/เทียบโอน)

ปรับระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้อง
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ติดกระดมุ
ทั้งทีตอ้ง

✓ รู้ก่อนติด
✓ ติดให้ถูก
✓ ติดให้ครบ


