
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งท่ี 3 

เรื่อง “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเรียนแคไหน” 

ถายทอดสดทาง Facebook และ Youtube “สภาวะการศึกษาไทย สกศ.”  

โดย Facebook “OEC News สภาการศึกษา” รวมแชรการ LIVE 

ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

กําหนดการสาํคัญ ดังน้ี 

• เวลา 13.00 น.  - กลาวรายงานวัตถุประสงคของการประชุม  

 โดย ดร. ภูมิพัทธ เรืองแหล ผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษา 

• เวลา 13.10 น.  - เปดการประชุม  

 โดย ดร. อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา 

• เวลา 13.20 น.  - กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม 

 โดย  Mrs. Séverine Leonardi  รองผูแทนองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย  

• เวลา 13.30 น. - สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย 

 โดย ดร. ชยพร กระตายทอง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  

• เวลา 14.00 น. - การบรรยายพิเศษ เร่ือง "What is the Basic Education for the 

Disruptive World?"  

 โดย  Dr.Valerie Hannon - Senior Adviser องคการเพื่อความรวมมือ 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (#OECD) 

• เวลา 14.40 น. - แลกเปลี่ยนความคิดสะทอนความเห็น  

 โดย ดร. อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา และ  

 ดร. ชยพร กระตายทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVknLpCHlpfHWtlH7pJkSjYTTrnFJwQjI3BnyFx6PKy3EAJlivX8gnArapXDbQvdkDG4CNFkqfKbb-oFNDj5NArJZTSK5W_lHhcCacZlR5vllHouC70S_SHiVJZsUzCRkLmXaToMt1nPsDh9C6Z-5CW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVknLpCHlpfHWtlH7pJkSjYTTrnFJwQjI3BnyFx6PKy3EAJlivX8gnArapXDbQvdkDG4CNFkqfKbb-oFNDj5NArJZTSK5W_lHhcCacZlR5vllHouC70S_SHiVJZsUzCRkLmXaToMt1nPsDh9C6Z-5CW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oecd?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVknLpCHlpfHWtlH7pJkSjYTTrnFJwQjI3BnyFx6PKy3EAJlivX8gnArapXDbQvdkDG4CNFkqfKbb-oFNDj5NArJZTSK5W_lHhcCacZlR5vllHouC70S_SHiVJZsUzCRkLmXaToMt1nPsDh9C6Z-5CW&__tn__=*NK-R


 

• เวลา 15.00 น. - การเสวนา เร่ือง "การศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเรียนแคไหน"  

 1) ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ - อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา 

 2) นางสาวโยโกะ เตรูยา - ผูแทนบริษัท สตารฟชเอ็ดดูเคช่ัน โซเชียล เอนเทอไพรส จํากัด  

 3) นายทัฬหวิชญ ฐิติรัตนสกุล - นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 4) นายณชพล จึงสําราญ - นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• ดําเนินรายการ โดย  นายวีระพงษ อูเจริญ - ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาวการณการศึกษา  

  ติดตามชมการถายสดยอนหลังไดท่ี >>>         

https://www.facebook.com/105677302013293/videos/694671158293255 

  ดาวนโหลดเอกสารการสัมมนาไดท่ี >>> 
https://drive.google.com/drive/folders/1KRjVHeubpS2Lu5m9BkxgL5mnIQTlI6Hq 

 

 

  

https://www.facebook.com/105677302013293/videos/694671158293255
https://drive.google.com/drive/folders/1KRjVHeubpS2Lu5m9BkxgL5mnIQTlI6Hq


การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรเรียนแคไหน 

วัตุประสงค 

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาพื้นฐาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและความสําเร็จในการจัดการศึกษา ภายใตบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 

พรอมท้ังศึกษาวิเคราะหประมวลผล และติดตามความเคล่ือนไหวทางศึกษาท่ีกระทบตอการจัดการศึกษา และ

นําขอมูลมาใชในการทํารายงานสภาวการณการศึกษาไทย รวมถึงระดมความคิดเห็นในการจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบาย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งจะนะไปสูการจัดการ

สรางนวัตกรรมการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาวะปจจุบันตามความตองการจําเปน และตอบโจทยภาคผูใช

แรงงาน 

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล กลาวรายงานการประชุม สรุปใจความวา  

 ปจจุบันโลกมีความเปล่ียนแปลง สังคมใหการยอมรับในความสามารถมากกวาวุฒิการศึกษา

ความสําเร็จของบุคคลวัดดวยความสามารถ การเรียนรูจากประสบการณตรง การเรียนรูทักษะการใชชีวิตมี

ความจําเปนมากกวาการเรียนในหองเรียนหรือตํารา โลกและสังคมท่ีปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีใชในปจจุบันยังคงสามารถตอบโจทยความตองการของผูเรียน

และตลาดแรงงานไดหรือไม การศึกษาภาคบังคับยังคงมีความจําเปนหรือไม แนวทางการจัดการศึกษาควรเปน

ในรูปแบบใด แนวทางการจัดการศึกษาควรเปนในรูปแบบใด สาระเนื้อหาการเรียนรูแตระดับช้ันควรเปนใน

ทิศทางใด เพื่อใหไดคําตอบในการพัฒนาการศึกษาใหเทาทันตอสังคมท่ีปรับเปล่ียนไป  

 การจัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การศึกษาข้ันพื้นฐานควรเรียนแคไหน” เพื่อเปนเวทีทางวิชาการ

ในการสรางความรูความเขาใจและการแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กันและกนั ระดมความเห็นเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน

ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสภาวะปจจุบันและเปาหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

อนาคต และมีตัวอยางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากตางประเทศ เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในอนาคตตอไป 

  



Mrs. Séverine Leonardi กลาวตอนรับผูเขารวมการประชมุ สรปุใจความวา 

 การมาเขารวมประชุมวันนี้เปนการประชุม เพื่อท่ีจะมาชวยกันแกปญหาหรือความทาทายตาง ๆ ท่ีเรา

ประสบอยูตอนนี้ เราจะเสนอแนะแนวนโยบายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ท่ีจะสามารถตอบโจทยความ

ทาทายตาง ๆ ในการจัดการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะในปจจุบันโลกตองเผชิญกับความไมแนนอนและ

เหตุการณท่ีไมอาจคาดการณลวงหนาไดบอยครั้งข้ึน จนถูกเรียกวาเปนยุค VUCA World หรือโลกแหงความ

ผันผวน โดย VUCA ยอมาจาก Volatility ความผันผวน หรือสภาวะแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

Uncertainty ความไมแนนอนหรือเหตุการณท่ีคาดการณไดยาก Complexity ความซับซอน และ 

Ambiguity ความคลุมเครือและขาดความชัดเจน ตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไม

วาจะมีปญหากันสภาวะการดินฟาอากาศ เรื่องโรคระบาด ซึ่งเปนความทาท่ีมันกระทบตอทุกเพศทุกวัย ทุกภาค

สวนของประเทศ เพื่อท่ีเราจะมาปกปองเด็กในอนาคตดวยการเสริมภูมิทางการศึกษา UNICEF ประเทศไทย

พรอมสนับสนุนการศึกษาในดานตาง ๆ ของประเทศไทย 

 ใหเราเปดใจฟงเสียงของเด็ก ๆ เพราะเด็กจะเปนผูใหญในอนาคต ใหโอกาสเด็กไดออกแบบการศึกาไป

พรอมกับเรา 

ดร.ชยพร กระตายทอง สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะเห็นวาเรื่องของ VUCA WORLD เปนเรื่องของความผันผวน 

ความไมแนนอน ความคลุมเครือ ความซับซอนท่ีเขามา เพราะวาสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนโลกไรพรมแดน ซึ่ง

ขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในส่ือสังคมออนไลนมีมากมาย เมื่อไดรับเขามาแลวตองวิเคราะหเพราะวา

ขอมูลในสวนนี้ขอใดเปนขอเท็จจริง ขอมูลสวนใดเปนการแสดงความคิดเห็น หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

ตองชวยกันจัดการศึกษา เพื่อใหเด็กไดรับขอมูลถูกตอง ในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

1. เรื่องของปญญาประดิษฐหรือ AI ท่ีเขามามากมายตอนนี้เปนส่ิงสําคัญเรื่องของ AI ท่ีจะเขามา

แทนท่ีการทํางานของมนุษย ซึ่งส่ิงสําคัญนั้นคือการพัฒนาทรัพยากรคนอยางไรท่ีใหเรา เปนผู

กําหนดหรือวาเปนคนท่ีพัฒนา AI  

2. ชีวิตวิถีใหม (NEW NORMAL) เราตองดูแลตัวเองตองปรับตัว 

3. สังคมสูงวัยก็เชนเดียวกันนี้ก็มีแตสังคมสูงวัยมากข้ึน 

4. สภาพสังคมการเมืองเศรษฐกิจ 

5. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด 



ส่ิงสําคัญท่ีชวยไดคือเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะหัวใจสําคัญคือการศึกษาจะชวย

พัฒนาทรัพยากรคน พัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตในสังคมโลกท่ี

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และส่ิงสําคัญเราตองสรางโอกาสในการเขาถึงอาชีพรูปแบบใหม ๆ และเห็นวาอาชีพ

แบบเดิมก็กําลังจะหายไป และก็มีอาชีพใหมเขามาทดแทนมากข้ึน เชน อาชีพ Youtuber ซึ่งเปนส่ิงท่ีทุกคนก็

คาดไมถึงวาจะเปนอาชีพท่ีสรางรายไดท่ีดีมาก 

การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในเรื่องของความรูท่ีเปนความรูพื้นฐาน เรือ่งของสมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีจําเปน การรูเรื่องการอาน การคํานวณ ความรูทางวิทยาศาสตร เรื่องการเงิน เรื่องการ

ประกอบการ เรื่องของสังคมวัฒนธรรม ความเปนพลเมือง ยังเปนส่ิงสําคัญพื้นฐานในการพัฒนา และเพิ่มเติม

เรื่องของสมรรถนะการคิดวิเคราะห การแกปญหา การคิดสรางสรรค การส่ือสาร และความรวมมือในการ

ทํางาน ถือเปนส่ิงสําคัญจําเปนประการหนึ่งท่ีเรายังคงตองสอน แตหัวใจอยางหนึ่งคือการท่ีทําอยางไรใหผูเรียน

ของเรานั้นหรือตัวเราเองก็ตาม ตองเปนผูท่ีเรียนรูตลอดชีวิต การเขาเรียนในระบบการศึกษานั้นอาจจะไม

จําเปน แตการเรียนรูนอกหองเรียน หรือการเรียนรูจากโลกในชีวิตจริง นั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีเขามากระทบตัวเรา

มากข้ึน ดังนั้นการเรียนรูเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา ท่ีสําคัญเราจะจัดการการศึกษาอยางไร 

เรื่องสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับประเทศไทย ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะนั้นตองประกอบไป

ดวย ความรู ทักษะ เจตคติ คานิยม เราจะตองนําท้ังความรู ทักษะ เจตคติ คานิยม มาผสมผสานกัน หรือวา

นําไปประยุกตใชในการทํางาน ในการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ จนกระท่ังเกิดเปนพฤติกรรมบงช้ีวาเด็กของ

เรามีสมรรถนะแลว โดยแสดงพฤติกรรมท่ีชัดเจนเปนการกระทําท่ีออกมา ซึ่งส่ิงท่ีเรียนรูในหองเรียนนัน้

บางอยางแคความรู บางอยางเปนการพัฒนาทักษะ บางอยางเนนเรื่องของคุณธรรม เรื่องของเจตคติ คานิยม 

แตเด็กจะตองนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเอง โดยปรับใชกับสถานการณในปจจุบันทําใหเกิดเปนการ

เรียนรูในแตละวัน ไปจนตลอดชีวิต 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รูปแบบของผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (Desired 

Outcomes of Education: DOE Thailand) กําหนดคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ดังนี้ 

- เปนผูเรียนรู 

- ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

- เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

กําหนดใหผูพัฒนาหลักสูตรทุกประเภท ทุกระดับการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของตนเอง 

หรือทบทวน เพิ่มเติม แกไข ปรับปรุงในสวนการศึกษาของตนเอง สามารถนําไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให



สอดคลองกับ DOE ของชาติท่ีกําหนดไว ทําอยางไรใหเด็กไทยเปนผูเรียนรู เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และ

เปนพลเมืองท่ีเขมแข็งของชาติ 

เม่ือพูดถึงการยืนหยัดการเติบโต โลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง มีความหมายวาอยางไร 

1. Planetary / Global ซึ่งเยาวชนรุนใหมตองเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันในโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงนี้ได 

พรอมท้ังอยูภายใตภาวะท่ีจํากัดในจุดประสงคของการเรียนรู 

2. Societal ระดับสังคม จะสรางสังคมยังไงใหยืนหยัดได ใหเติบโตได เพราะเราเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน

ในสังคม เกิดความเทาเทียม ความสงบ ในสังคมได 

3. interpersonal การอยูรวมกันอยางดีมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ซึ่งการเรียนรูนั้นจะตองประกอบไป

ดวยการเรียนรูเรื่องอารมณ เรื่องสังคม  

4. เรียนรูการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน เปนเรื่องท่ีตองสอนในโรงเรียน การเปนปจเจกบุคคล เปนส่ิงท่ี

ตองเรียนรู และมีความมั่นคงในทุก ๆ ดาน 

เม่ือพูดถึง 4 ระดับนี้ จะมีความเก่ียวโยงกันในการพูดถึงเร่ืองมนุษยนิยม  

- มนุษยนิยม ไมไดพูดถึงแตเพียงมนุษยแตเปนธรรมชาติรอบตัวของมนุษยดวย การดูแลส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ รอบตัว 

- สามัญสํานึกท่ีดี ผลประโยชนสวนรวม ไมใชประโยชนสวนตน 

การสรางโรงเรียนตนแบบในอนาคต ไมไดนึกถึงเฉพาะหลักสูตรเทานั้น ยังคงจําเปนไหมท่ีจะนํานักเรีย

นานั่งรวมตัวกนัในโรงเรียน หรือจะใหมีการสงเสริมการเรียนการสอนทางไกล (ไมตองเดินทางไกลมาท่ี

โรงเรียน) แตทุกคนเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  

หลักการการออกแบบการเรียนการสอน ใหนึกถึงคุณคา ดานปรัชญาหรือเนื้อหา และประสบการณ

เดิมบวกกับประสบการณใหมของผูเรียนรู 

ดานคุณคา 

1. ผลักดันในเรื่องเปาหมาย  

2. เนนเรื่องความเทาเทียมกัน 

3. สงเสริมอัตลักษณ เปนปจเจกบุคคล 

4. เนนจุดเดนองผูเรียนท่ีแตกตางกัน 



5. ทุกอยางตองสอดคลองกัน (ชุมชน สังคม ประเทศชาติ) 

ประสบการณของผูเรียนแตละคน เปล่ียนแปลงไดแตการเปล่ียนแปลงใหตระหนักวา ผูเรียนจะไดรบั

ประสบการณนั้นโดยตรงหรือไม ในการจัดการเรียนรูนั้นจะตองคํานึงถึง ดังนี้ มีการบูรณาความรูในแตละวิชา

กันหรือไม ตลอดการเรียนรูในบทเรียนมีความเช่ือมโยงกันหรือไม (ประสบการณคือความรวมมือ ไมใชการแขง

กัน) ผูสอนมีการเสรอมแรงไหม สนับสนุนใหทุกคนไดเรียนรูอยางเทาเทียมกันหรือไม 

ปรัชญา 

โรงเรียนเนนการเรียนรู มีการทํางานวิจัยเพื่อนํามาใชในการพัฒนา 

โรงเรียนมีความยืดหยุนหรือไม มีรูปแบบการสอนท่ีเอื้อตอผูเรียน และเอื้อตอโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยีอยางกวางขวา และมีความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี 

โรงเรียนท่ีเหมาะกับอนาคตมากท่ีสุด คือโรงเรียนท่ีมีความเช่ือโยงในทุ ๆ ดาน เปนโลกท่ีไรพรหมแดน 

ท้ัง 3 ดานนี้เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการสรางโรงเรียนแหงอนาคต ซึ่งการศึกษาตองเปนเรื่อง

สาธารณะ ไมใชแคเรียนเพื่อใหเขามหาวิทยาลัยช่ือดัง ไมใชการเรียนเพื่อใหเขาสูสังคมช้ันสูง 

การเรียนการสอนนั้นไมใชเนนเนื้อหา หลักสูตร หรือจํานวนช่ัวโมง แตเนนในเรื่องของสมรรถนะ ลงไป

ถึงวิชาชีพของผูเรียน สรางผูเรียนใหเปนผูมีอาชีพต้ังแตในโรงเรียน 

ตอบคําถาม โรงเรียนมีความจําเปนไหมในอนาคต “ตอบคือ” โรงเรียนมีความจําเปนมาก องคกร

โรงเรียนยงัคงมีความสําคัญมาก แตโรงเรียนจะตองเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งในตอนนี้โรงเรียน

หลาย ๆ โรงเรียนท่ัวโลก กําลังเปล่ียนแปลงไป 

แลกเปลีย่นความคิดสะทอนความเห็น โดย ดร.อรรถพล สังขวาส ี 

เลขาธิการสภาการศึกษา 

 สพฐ. และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา อยูในชวงของการเปล่ียนผาน การ

ปรับหลักสูตรใหม ซึ่งในปนี้การประเมิน ความสามารถในการแขงขันของประเทศ IMD และเขตเศรษฐกิจท่ัว

โลก จากท้ังหมด 63 เขตเศรษฐกิจของเราอยูอันดับท่ี 33 และเปนขาวดีนะครับพี่ขยับจากอันดับท่ี 56 มาอยู 3 

อันดับคือมาอยูท่ีประเภท 53 โดยทานเลขาธิการฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดแถลงขาววาเปนขาว

ดี แมวาจะมีผลกระทบในชวงโควิด 19 ท่ีผานมาก็ตาม  



IMD ก็คือ การวัดความสามารถในการแขงขันในท้ังหมด 4 ดาน คือ ดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ดาน

ประสิทธิภาพของภาครัฐ ดานประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน ใน 10 อันดับแรก จะเปน

ประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีติดอันดับ ซึ่งอันดับ 1 คือ ประเทศเดนมารก ซึ่งเปนประเทศท่ีมีความโดดเดนในดาน

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ พรอมท้ังเปนเขตเศรษฐกิจท่ีมีความกาวหนาทางดานดิจิตอลมากท่ีสุด 

ในการเกริ่นนํานี้อยากท่ีจะแลกเปล่ียนกับผูท่ีเขารวมฟงการประชุมในครั้งนี้ โดยในชวงกอนหนาทาน

วิทยากร  Dr. Valerie Hannon ก็ไดบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาในโลกท่ีผันผวน ซึ่งการแขงขันนั้นไมได

เกี่ยวกับภาคธุรกิจเทานั้น แตภาคการศึกษานั้นก็เชนเดียวกัน เราจะมองเห็นไดวาการจัดการศึกษาของประเทศ

ท่ีไดอันดับโลกนั้น จะเห็นไดวาไมไดวัดผูเรียนดวยคะแนน O-NET หรือ NT แตเปนการวัดความสุขของตัว

ผูเรียน ประชาชนท่ีมีคุณภาพคือประชาชนท่ีมีความสุข เปนตน 

ซึ่งในวันนี้เราจะกาวเขาสูการปรับตัว และการปรับตัวในครั้งนี้เราจะกาวทันหรือไม เวทีในวันนี้เปนเวที

ท่ีจะสะทอนถึงสภาพการศึกษาไปยังนักการศึกษาทุกทาน ไมเพียงเชนนั้นการจัดการศึกษานั้นจะสัมฤทธิ์ผล

จะตอง ประกอบไปดวยภาคธุรกิจ ภาครัฐ ซึ่งจะตองเขามารวมกันจัดการศึกษา เชน ประเทศไทยมีธุรกิจอะไร 

และตลาดธุรกิจตองการอะไร โรงเรียนก็จัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการตอบโจทยภาคธุรกิจ และภาครัฐ

สามารถสนับสนุนอะไรไดบาง อาจจะเปนเรื่องของงบประมาณ หรือสถานท่ี เปนตน 

การเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดสะทอนความเห็น โดย ดร.ชยพร กระตายทอง สาํนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นสําคัญแคไหน แตแทท่ีจริงแลวหัวใจสําคัญคือในเรื่องของการจัดการ

เรียนรู ตองเรียนรูอยางมีความหมาย ตองมีความสัมพันธกับสังคม ชุมชน ความสัมพันธกับสังคมโลก และส่ิง

สําคัญท่ีสะทอนวาสภาพบริบทของโลกทุกวันนี้เราอยูเฉยไมไดแลว เพราะฉะนั้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพโรงเรียน

ตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ  ดาน ซึ่งการเปล่ียนแปลงครั้งใหญของการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศของเรานั้น คือ

ในชวงการระบาดของโควิด 19 ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาทางไกล (ออนไลน) การจัดการศึกษาแบงเปนกลุม 

ๆ ขนาดเล็ก การประเมินแบบบูรณาการ เพื่อรวมตัวช้ีวัดในแตละวิชาในชวงของโควิด 19 โดยเปนการบูรณา

ช้ินงาน ทําใหนักเรียนมีภาระงานท่ีนอยลง และมปีระสบการณในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน  

ในการสัมมนาในวันนี้นัน้ถามีการสะทอนความคิดเห็น นําไปใช สงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนรู จะยิ่ง

สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษามากยิ่งข้ึน โดยหนวยงานแตละหนวยงานจะตองมีการแลกเปล่ียน

ประสบการณซึ่งกันและกัน ยิ่งจะทําใหมีคุณภาพมากและมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน 

  



การเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดสะทอนความเห็น โดย Dr. Valerie Hannon 

 ณ ขณะนี้การจัดการศึกษาของประเทศไทยเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง ซึ่งหลังจากนี้แลวอยากใหมี

ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ยิ่งจะทําใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 

เพราะถาผูปกครองมีความเขาใจแลว ก็ยิ่งจะสงเสริมใหเด็กของเรามีการเติบโตในระดับปจเจกบุคคล ระดับ

สังคม ระดับประเทศ และไปถึงระดับสากล ไมใชแคการเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนความยั่งยืนของ

มนุษยชาติ และหลังจากนี้หวังเปนอยางยิ่งวา จะมีการลงฝกปฏิบัติใหกับครูผูสอน ผูบริหาร สงเสริมใหมี

ศักยภาพ เพื่อใหมีการพัฒนาท้ังระบบจนทําใหเกิดมีการเปล่ียนแปลงอยางถาวร ซึ่งส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

เนนเปนอยางยิ่งในเรื่องของการบูรณาการในทุก ๆ วิชา พรอมท้ังเรื่องของเทคโนโลยี ถือเปนหัวใจของการจัด

การศึกษา 

 

การเสวนา เร่ือง “การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแคไหน” 

โดย 

1) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ – อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา 

2) นางสาวโยโกะ เตรูยา – ผูแทนบริษัท สตารฟชเอ็ดดูเคช่ัน โซเชียล เอนเทอไพรส จํากัด 

3) นายทัฬหวิชญ ฐิติรัตนสกุล – นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

4) นายณชพล จึงสําราญ – นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเด็นของการพูดคุยมี 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 VUCA WORLD การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรเรียนแคไหน และควรเรยีนอยางไร 

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ – อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา 

 การศึกษาข้ันพื้นฐานถาใหพูดใหตรงไปตรงมาก็คือ “เราตองเรียน” แตส่ิงท่ีตองฉุกคิดคือ คําวาพื้นฐาน

นั้น เปนพื้นฐานของตัวผูเรียนหรือพืน้ฐานของเศรษฐกิจบานเมือง 

 ความรู คือ การสงตอ เมื่อโลกมันเปล่ียนไป ส่ิงท่ีเราคิดวาดีอยากถายทอดนั้น บางทีก็อาจจะไมได

สําคัญตอโลกในยุคท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว ใหเราตระหนักเสมอวาโลกมันเปล่ียนไปแลว ชวนใหคิดวา “การทํา

หลักสูตรข้ันพื้นฐาน มันไมใชสูตรสําเร็จสําหรับทุกคน”  



 ทําไมเราไมกลับไปท่ีปรัชญาพื้นฐานของการศึกษา วาการศึกษาในแตละระดับวาเราตองการอะไร เชน 

ประถมศึกษา เราตองการเตรียมความพรอมของเด็ก ในเรื่องของการส่ือสาร การอยูรวมกันในสังคม 

มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเตรียมคนใหเขาสูการประกอบอาชีพ หรือความชอบ และในสวนของมัธยมศึกษาตอน

ปลาย คือ การเตรียมคนใหมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีตนเองถนัด ไมจําเปนวาจะเปนรูปแบบเดียวกัน

ต้ังแตระดับประถมศึกษา เมื่อโลกเปล่ียนไปการศึกษาก็ตองเปล่ียนไปเชนกัน ซึ่งการเปล่ียนแปลงนั้น “ไมใชการ

เปล่ียนของเนื้อหา แตเปนการเปล่ียนแปลงในเรื่องของสมรรถนะของการศึกษา” แตเนื้อหาในบางเนื้อหายังคง

ตองลงลึก เชน เรื่องของภาษาตาง ๆ แตในบางวิชาในชวงวัยก็ไมตองลงลึกมาก จะเห็นไดวาประเทศเพื่อนบาน

ของ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีการบังคับเรียนวิชา เคมี-ฟสิกส คําตอบท่ีไดก็คือเปนพื้นฐานของ

การสรางนวัตกรรม แตความโชครายของประเทศไทยในวิชา เคมี-ฟสิกสนั้น เปนการสอนท่ียากมาก  

 เราควรหันกลับมาเปล่ียนแปลงเนื้อหาการเรียนใหม ๆ และสมรรถนะการศึกษา เรานั้นมีเปาหมาย

เหมือนกับประเทศอื่น ๆ แตเปาหมายเหลานี้ไมไดกลับเขาสูในหลักสูตร วิธีการสอนของครูยังคงเปนแบบเดิม 

สอนตามหนังสือ คาบเรียนไมพอเพราะยงัสอนในหนังไมเลม และการสอนของครูนั้น ก็ข้ึนอยูกับหลักสูตร

สถานศึกษาดวยเชนกัน ตองมีการออกแบบใหเด็กไดเรียนรู ไมใชออกแบบใหครูสอน ความทาทายตาง ๆ มัน

ถามโถมเราอยางรวดเร็วมาก “การศึกษาตองการมากกวาเนื้อหา” 

นางสาวโยโกะ เตรูยา – ผูแทนบริษัท สตารฟชเอ็ดดูเคช่ัน โซเชียล เอนเทอไพรส จํากัด 

 ตอบไมไดวาควรเรียนแคไหน เรียนกี่ป แตพื้นฐานมีเพื่ออะไร พื้นฐานมีเพื่อพรอมประกอบอาชีพใหม 

พื้นฐานเมื่อ 5 ปท่ีแลว ยังคงเปนพื้นฐานแบบเดิมไหม เพราะฉะนั้น ถาพื้นฐานใน 5 ปท่ีแลวตางไปแลว ดังนั้น 

พื้นฐานการศึกษาตองเปล่ียนไปเชนกัน พื้นฐานการศึกษานั้นสําคัญมาก คือ ตองอานออกเขียนได มีความ

เขาใจในคณิตศาสตร เรียนรูท่ีจะทํางาน มีทักษะการคิด การทํางาน การแกปญหา มีทักษะในเร่ืองของการ

จัดการอารมณในการอยูรวมกันในสังคมท่ีดี เพื่อเตรียมพรอมสําหรับโลกอนาคต เด็กยุคนี้ตองเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของโลก เพราะเมื่อนักเรียนท่ีเรียนอยูในระบบจนจบมหาวิทยาลัย ยังไมสามารถตอบตนเองไดวา

ตนเองตองการประกอบอาชีพอะไร แตสังคมธุรกิจนั้นมีอาชีพใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปน อาชีพขายของ

ออนไลน อาชีพ Youtuber ซี่งเปนอาชีพท่ีไมมีอยูในหนังสือเรียน ไมไดถูกพูดถึงในหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนภายในหองเรียน  

 การจัดการศึกษาแบบใหมนั้น เมื่อเด็กมีพื้นฐานในตอนตนแลว สอนใหเขาใชเทคโนโลยีในการคนหา

ความรูรอบท่ีมีอยูท่ัวไปรอบ ๆ  ตัวเขา ซึ่งในเด็กยุคใหมนั้น เราตองติดอาวุธทางการศึกษา คือเครื่องมือในการหา

ความรู 



 อยากใหเด็กเปน นวัตกร ตองจัดการศึกษา โดยใหเด็กคนพบตัวตนของตนเอง คนพบวาชอบอะไร คน

พบวาอยากจะทําอะไร ลองผิด ลองถูก เจ็บปวดไดก็ตองลุกข้ึนใหมได 

 การจัดการเรียนการสอนควรเปนแบบ Active Learning เพื่อใหเขาไดคนพบวาชุมชนของเขาตองการ

อะไร เพื่อสรางใหเขามีประโยชน มีคุณคาตอสังคม และเด็กก็จะเห็นถึงคุณคาของการศึกษา 

นายณชพล จึงสําราญ – นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 อยูกับการเรียนของ สพฐ. มาตลอด เพราะพอแมเปนขาราชการ และไดเห็นถึงการเปล่ียนแปลงมา

ตลอด ไมวาจะเปน O-NET สังคมศึกษา ในระดับช้ันประถมศึกษาของปท่ี 6 แตยกเลิกไปแลว และส่ิงท่ีเห็นการ

เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือการเรียนการสอนอนไลนในชวง 1 ปการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ  

 กระทรวงศึกษาธิการกับครูส่ือสารกันไมถึง แตส่ิงท่ีเด็กตองการ คือการรูจักตนเอง และการรูวาตนเอง

อยากประกอบอาชีพออะไร ไมมีการสอนถึงสถานการณจําลองท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตจริงเมื่อเขาสูสังคมจริง อยาก

ใหมีการปรับเปล่ียนในเรื่องของการศึกษาอยางจริงจัง อยากใหมีการสอนใหมีการสัมผัสกับประสบการณใน

สถานการณจรงิ ซึ่ง “ไมรูวาเรียนไปทําไม แตรูวาเรียนแลวตองไดเกรดดี ๆ แลวเขามหาวิทยาลัยดี ๆ” แตแทท่ี

จริงแลวชีวิตก็เปรียบเสมือนกับเกม 1 เกม “Life is a game, that we have to play.” ท่ีเราตองเลนจริง

การศึกษาก็เชนกันซึ่งเราตองลองและเราตองเลน  

นายทัฬหวิชญ ฐิติรัตนสกุล – นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

มี 3 ขอในการตอบคําถาม 

1. เด็กไทยเรียนเยอะ แตไดผลนอย คือ ไมสามารถเอาไปใชในชีวิตประจําวันได 40-50% ไมสามารถเอาความรู

ในเรื่องท่ีเรียนแบบงาย ๆ ไปใชไดจริง 

2. ความรูมีหมดอายุ ถาสอนเนื้อหาเกา ไมตอบโจทยอนาคต จากบทความของหนังสือ The Half Life of Facts 

แสดงใหเห็นวาความรูมีวันหมดอายุอยางไร เชน ฟสิกส 15 ป คณิต-เศรษฐศาสตร 10 ป ประวัติศาสตร 5 ป 

โลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเรียกรองใหคนตองมีสรรถนะใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ สังคมท่ีมีความ

ปนปวนทางเทคโนโลย ีแรงงานไทย 8.3 ลานคนท่ีจะถูกแทนท่ีดวยหุนยนต ดังนั้นจะตองสรางประชากรท่ีมี 3H 

(Head- มีสมองในเชิงสรางสรรค Heart- มีความเขาใจในการทํางาน ใชใจในการทํางาน Hand- งานท่ีตองลง

มือทําดวยตนเอง) เปนตน การเรียนท่ีไมหมดอายุ คือ การเรียนท่ีนําความรูในแตละดานมาประกอบกันแลวไป

แกปญหา 

3. สุขภาวะของระบบการศึกษาไทยมีปญหา โดยเฉพาะในชวง Covid 19 คือ นักเรียนตองเรียนออนไลน ปญหา

ท่ีเกิดเวลาเรียนลดลง การเรียนไมตอเนื่อง เด็กมากมายไมมีอุปกรณในการเรียนออนไลน 



สรุป ถาไมปรับการสอนใหม การศึกษาข้ึนพื้นฐานเรียนแคไหนก็ไมพอ    

ประเด็นท่ี 2 : ในมุมมองและประสบการณของแตละทาน ถาจะทําตามในสิ่งท่ีวิทยากรพูด

ในชวงตน ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีอยากจะฝากไวกับทางกระทรวงศึกษาธิการคืออะไร และ

ขอเสนอในการปรับเปลี่ยนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ – อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา 

1. ตองมีการต้ังวงในการเสวนาไมวาจะเปนมิติในเรื่องของเนื้อหา และในมิติของเรื่องสมรรถนะ อะไรคือความ

จําเปนท่ีคนในอนาคตจะตองเรียน บางทีเราคิดกันเองวาส่ิงนี้ผูเรียนจะตองเรียน แตถามีการพูดคุยทบทวนกันก็

จะมีการเปล่ียนแปลง และส่ิงท่ีตองพูดคุยคืออะไรคือความตองการของประเทศ อะไรคือความตองการของ

สากล และอะไรคือความตองการของตัวผูเรียน  

2. หาวิธีคุยกับครูผูสอนใหรูเรื่อง ครูผูสอนจึงไมเขาใจ ดังนั้น ครูจึงสอนไปตามหนังสือ จับตัวหลักสูตรแตไมได

เปดอานและทําความเขาใจหลักสูต แตแทจริงแลวไมใชเพียงกาสอนในหองเรียนเทานั้น การเรียนการสอนนั้น

ตองเปนกระบวนการท้ังโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียนเปนบรรยากาศแหงการหลอหลอมใหเกิดการเรียนรู 

ไมวาจะเปนวิชาการตักอาหารใหเพื่อน วิชาบริการชุมชน วิชาทําความสะอาดโรงเรียน เปนตน ซึ่งส่ิงนี้ควร

รวมอยูในการจัดกระบวนการเรียนกาสอนท้ังระบบในโรงเรียน การยกตัวอยางนี้ อาจจะไมตองเรยีนวิชาการ

งานในหองเรียน ปรับท้ังระบบ ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน โรงเรียน ตองพูดคุยกันแลวจะมีความสุขในการจัด

การศึกษา และผูเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งข้ึน 

นางสาวโยโกะ เตรูยา – ผูแทนบริษัท สตารฟชเอ็ดดูเคช่ัน โซเชียล เอนเทอไพรส จํากัด 

1. การพูดถึงทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดพูดถึงเยอะมาก แตยังอยูในเพียงกระดาษยังไมไดเขาสูการ

จัดการเรียนการสอนอยางแทจริง การศึกษาข้ึนพื้นฐานควรจัดใหเด็กมีทักษะของศตวรรษท่ี 21 การเรียนการ

สอนในหองเรียนควรมีการบูรณาการวิชาความรูกับชีวิตจริง เพื่อท่ีเด็กจะไดรูวาส่ิงใดท่ีเรียนไปแลวมีคุณคากับ

ชีวิตจริง ๆ หรือส่ิงใดท่ีเรียนไปแลวไมสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และเมื่อไดเรียนรูไดลงมือทําการ

เรียนรูนั้นจะมีความหมาย มีคุณคากับชีวิตจริง ๆ ของผูเรียน จนเกิดเปนสมรรถนะของผูเรียน ซึ่งสมรรถนะก็จะ

เกี่ยวของกับ ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณคา เมื่อมีคุณคาก็จะมีความหมายตอตนเอง ชุมชน และสังคม 

2. ชวยเหลือคุณครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ใหสรางหองเรียน Active Learning, Design 

Thinking ใหมีแบบท่ีงาย ๆ ท่ีเมื่อนักเรียนไดเรียนแลวสามารถสะทอนผลงานของตนเองได อยากใหนักเรียน

เปนเชนใดครูก็จะตองมีโอกาสท่ีจะไดเปนเชนนั้นดวย กระบวนการตาง ๆ เหลานี้ทางโรงเรียนจะตองชวย

สนับสนุนใหคุณครูไดติดอาวุธตาง ๆ เหลานี้ และเมื่อครูมีความเช่ือมั่นวาอาวุธตาง ๆ เหลานี้ เมื่อนําไปสอนแลว



มีคุณคากับชีวิตของครู ครูก็เปดพื้นท่ีและเปดโอกาสสําคัญใหเด็กไดเกิดการเรียนรูเชนนั้นดวย เชน มี 100 

ทฤษฎี แตใหเลือกเพียง 1-2 ทฤษฎีแลวใหครูผูสอนใชจริงในหองเรียน สัก 1-2 ปในการจัดการเรียนการสอน มี

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเกิดข้ึนอยางแนนอน  

3. ควรบอกเด็กวาส่ิงท่ีนักเรียน เรียนอยูนั้นสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางไร และใชในชวงเวลาไหน กับ

การประกอบอาชีพอะไรพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบดวย เชน คณิตศาสตร ตองสอนวาเนื้อหานี้ไปใชได

อยางไร หลักสูตรสมรรถนะ ให List ส่ิงท่ีตองรูออกมา และหารือกันภายในหองเรียน บูรณารายวิชาตาง ๆ 

อยางไร เมื่อส้ินปการศึกษาใหดูการประเมินตามสมรรถนะ เมื่อสอนไปแลวก็ให list เอาไววาสอนแลว และเรา

จะรูวาวิชาไหนท่ีไมสามารถบูรณาการได ก็สามารถสอนเพิ่มเติมลงไปได 

นายทัฬหวิชญ ฐิติรัตนสกุล – นักวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ขอเสนอแนะนี้ไดมาจากโรงเรียนท่ีไดมาจากงานวจัิย ท่ีไดถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงหลักสูตรจริง 

ๆ จาก “โรงเรียนนวัตกรรม จ.ระยอง” ซึ่งในการปรับนั้นจะตองปรับท้ังระบบ  

คือ เสนอการติดกระดุม 6 เม็ด  

- ปรับหลักสูตรใหม  

- พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความพรอม 

- ปรับระบบการพัฒนาบุคลากร วิธีการปรับการประเมินวิทยะฐานะ 

- ปรับความยืดหยุนของหนังสือ 

- ปรับระบบการวัดและประเมินผล  

- ปรับระบบการประกันคุณภาพท้ังภายใน-ภายนอก ใหมีความสอดคลอง 

เมื่อตองการอยากจะพัฒนาก็ตองใหอิสระใหการลอง แตการจะติดกระดุม 6 เม็ด นั้นจะตอง รูกอนติด ติดใหถูก 

และติดใหครบ 

นายณชพล จึงสําราญ – นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปรับหลักสูตรใหกาวทันโลก เด็กไปไกล แตครูยังอยูกับท่ี บางที Google เขาถึงไดงายมากข้ึน โดยครูก็

ตองเปดใจ เปดกวางใหหองเรียนเปนหองเรียนของนักเรียนมากยิง่ข้ึน อยากใหคืนครูใหกับหองเรียน ไมอยาก

ใหครูถูกดึงออกจากหองเรียนไปทํางานอื่น ๆ เพราะถาครูเตรียมตัวมาดี แตงานหรือภาระหนาท่ีตาง ๆ ดึงตัวครู

ออกไปนอกหองเรียนการปฏิสัมพันธในเรื่องของครูกับเด็กก็จะมีเพิ่มมากข้ึน ส่ิงท่ีพบวาในหองเรียนนั้นมนัไม

ตอบโจทยตามตัวช้ีวัด การเรียนการสอนในหองเรียนนั้น ไปไมถึงตัวช้ีวัดจริง ๆ  



 ในเรื่องของระเบียบวินัยในโรงเรียนอยากใหมีการเปดใจยอมรับนักเรียนมากยิ่งข้ึน ใหนักเรียนชวยใน

การกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ภายในหองเรียน   

วาท่ีรอยเอก สาคร ก่ิงจันทร รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ทบทวนการใหความรู และส่ิงท่ีเขาควรรูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งตองคํานึงถึงส่ิงท่ีสําคัญ ๆ ตอการ

เรียนรูในชวงศตวรรษท่ี 21 เปดใจยอมรับเปล่ียนแปลง มีการประเมินนักเรียนในเบ้ืองตน และจัดระดับความรู

ใหมีความแตกตางออกไป  

 ทบทวนการสอนโดยการพูดคุยกันมากข้ึน วาวิชาใดสําคัญมากนอยเพียงใด ไมใชทุก ๆ วิชานั้นสําคัญ

ท้ังหมด แตการสอนนั้นตองสนใหเด็กมีประสบการณ เติมเต็มในส่ิงท่ีไมรู อยากเห็นการศึกษาข้ันพื้นฐานสงเสริม

ใหคิดเปน โดยเปนเหมือนการใหหัวเช้ือและเด็กสามารถไปตอยอดไดดวยตนเอง 


