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คนยุคใหม� ไม�ได�หมายถึงแค�คนหนุ�มสาว

หลากวัย

หลากฐานะ และข�อจำกัด หลากหลายเพศ และความชอบ

หลากเช้ือชาติ



การเรียนรู�จึงต�องเสริมทักษะการปรับตัว
และตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ความท�าทายที่ต�องปรับตัว
และจุดมุ�งหมายการเรียนรู�
ของแต�ละคนต�างกัน ...



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
อย�างรวดเร็วกับทุก Generation

โรคระบาด เทคโนโลยีป�วน โลกรวน



Covid-19 กระทบวัยเรียน 
ตอกย้ำแผลเก�า + สร�างแผลใหม�ให�ระบบการศึกษาไทย



Covid-19 กระทบวัยทำงาน 
ชั่วโมงการทำงาน การว�างงาน และค�าจ�าง 

o การป�ดเมือง ทำให�ชั่วโมงการลดลง 7% (ไม�นับคนตกงาน)
o การว�างงานเพ่ิมขึ้นเป�นครั้งประวัติศาสตร� โดยเฉพาะกลุ�มเยาวชน (15-24 ป�) ที่สูงถึง 

9% 
o รายได�ของแรงงานในภาคธุรกิจที่มีความเส่ียงลดลง

o กลุ�มอุตสาหกรรมบริการที่พัก/อาหาร ลดลง 13%
o ขนส�งลดลง 10%
o ค�าส�ง/ค�าปลีกลดลง 9%

ที่มา: ILO (ข�อมูล Q1/2021)

ภาระที่เพ่ิมขึ้นเมื่อต�องดูแลบุตรหลานเมื่อ รร. เป�ด onsite ไม�ได�
รูปแบบการทำงานที่เปล่ียนไป เมื่อประกาศใช�มาตรการควบคุมโรคระบาด

สถานการณ�ในภาวะที่ความมั่นคงในอาชีพลดลง (รายได�ลดลง ตกงาน เริ่มงานใหม�)
โจทย�ที่ต�องรับมือ



AI สร�างความมหัศจรรย�ให�โลก 
พร�อมกับป��นป�วนอาชีพกว�างข้ึน

ประเทศเอสโตเนีย ใช� AI ตัดสินข�อพิพาท
ของสัญญาที่มีมูลค�าน�อยกว�า 7,000 ยูโร

เพียงแค�คู�กรณีอัพโหลดข�อมูล
(สามารถอุทธรณ�ต�อผู�พิพากษาที่เป�นมนุษย�ต�อได�)

(Hunt, F. A., 2022)

ฟินนิกซ� ใช� AI อนุมัติสินเชื่อ
ออนไลน� รวดเร็วภายใน 5นาที 

ผู�กู�แค�อัพโหลดข�อมูล

เทคโนโลยีรถไร�คนขับ
คนขับไม�ต�องอยู�บนรถ 
หรืออาจไม�ต�องมีคนขับ



AI ป��นป�วนเร่ืองศีลธรรม ความถูกต�อง

ท่ีมา: The Verge

การใช� AI มาทำงาน ท�าทายการตีความด�าน “ความถูกต�องเหมาะสม”

ภาพจาก Midjourney โปรแกรมสร�างภาพโดย AI
ชนะการประกวดงานศิลปะ

นักเรียนใช� AI ช�วยทำการบ�าน 
และรับจ�างทำการบ�านให�เพื่อน

https://www.theverge.com/2022/9/1/23332684/ai-generated-artwork-wins-state-fair-competition-colorado


Climate Change 
โลกรวนกระทบทุกวัยท�าทายการปรับตัว

ความรู�ที่จำเป�นในการใช�ชีวิต

>> การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก อาจ
ทำให�ภูมิประเทศเปลี่ยนไป จนคนจำเป�นต�อง
ย�ายถิ่นฐานไปยังพื้นท่ีใหม� ทำให�ต�องปรับตัว
ต�อสังคม และชุมชนใหม�
>> อาจเกิดภาวะขาดแคลนแหล�งอาหาร 
แหล�งน้ำ ทำให�คนต�องปรับตัวในการใช�ชีวิต

กระทบวัยแรงงาน: 
งานที่เคยทำอาจไม�มี หรือเปลี่ยนรูปแบบไป
>> การมุ�งไปสู�สังคมคาร�บอนต่ำจากกิจกรรมผลิตพลังงาน 
จะทำให�งานที่ใช�ทรัพยากรธรรมชาติประมาณ 6 ล�านตำแหน�ง
หายไป เช�น งานท่ีเกี่ยวกับเหมืองถ�านหิน หรือ รถยนต�ใช�น้ำมัน

>> การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน และการขนส�งแบบ
ยั่งยืน จะทำให�เกิดอาชีพใหม�ประมาณ 24 ล�านตำแหน�ง เช�น งาน
ท่ีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ช�างซ�อมรถพลังงานไฟฟ�า หรือ 
Eco Architect ภายในป� 2030 (ILO, 2018)



แรงงานไทยในอนาคตทำงานได�ไม�เต็มศักยภาพ
และห�างจากประเทศพัฒนาแล�ว

61%
69%

77% 78% 79% 80% 80% 80% 81%

88%

ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด� เนเธอร�แลนด� สวีเดน เกาหลี ญี่ปุ�น ฮ�องกง สิงค�โปร�

ดัชนีทุนมนุษย�จาก World Bank แสดงถึงระดับความสามารถของทำงานเต็มศักยภาพเมื่ออายุ 18 ป�

https://www.the101.world/the-great-gatsby-curve-and-human-capital



เด็กไทยมากกว�าคร่ึงหน่ึง ยังคิดว�าตัวเองปรับตัวไม�ดีพอ

6 อันดับ เรื่องที่เด็กไทยบอกว�าปรับตัวได�ไม�ดีพอ 
จากการสำรวจทัศนคติของเด็กไทยอายุ 15 ป� ของ PISA 2018 

รับมือกับสถานการณ�
ผิดปกติที่เกิดข้ึนไม�ได�63.7% 

53.5% 
ปรับตัวจากแรงกัน
ดัน/สถานการณ�
ใหม�ๆ ได�ยาก

51.7% 
ปรับตัวรับ
วัฒนธรรมใหม�ได�ยาก

แก�สถานการณ�ยุ�งยาก
ที่เกิดจากคนได�ยาก56.8% 

50.7% 
เปลี่ยนพฤติกรรมให�
เหมาะกับสถานการณ�
ใหม�ได�ยาก

57.3% 
พบปะกับผู�คนที่มาจาก
ต�างวัฒนธรรมได�ยาก



คนจะปรับตัวได�…ต�องเป�ดใจ กล�าลอง พร�อมเติบโต

พร�อมเติบโต

- ปลดองค�ความรู�เก�า
ซึ่งล�าสมัยแล�วออก 
นำความรู�ใหม�ท่ีทันสมัยเข�ามา

เป�ดใจ กล�าลอง 

- กล�าตั้งคำถาม 
- กล�าทดลอง 
- แสวงหาประสบการณ�ใหม� ๆ 

- เชื่อว�าตัวเองพัฒนาได�จาก
การฝ�กฝน และพยายาม 
(Growth Mindset)

- พร�อมฟื้นตัวเม่ือทำพลาด



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ต�องเป�นอย�างไร
เพ่ือตอบโจทย�ความท�าทายของคนยุคใหม�?

ประตูทางเข�าเป�ดสำหรับทุกคน 
เป�ดให�คนทุกช�วงวัย และมีความหลากหลายเข�าได�ง�าย

พ้ืนที่ทันสมัย 
มีองค�ความรู�ใหม�ๆ ใช�เทคโนโลยี และแหล�งเรียนรู�นอกห�องเรียนขยายพื้นที่การเรียนรู�

มีสะพานข�าม 
เช่ือมโยงใน-นอกห�องเรียนเข�าด�วยกันให�กว�างอย�างเป�นระบบ

ปลอดภัย
เป�ดใจรับส่ิงใหม� ๆ เอ้ือให�เกิดการทดลอง ต้ังคำถามแก�สังคมได�อย�างปลอดภัย



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ยังไม�ตอบโจทย�ความต�องการของคนยุคใหม�





ประตูไม�เป�ดกว�าง

ประตูไม�เป�ดกว�าง
“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน



ไม�ได�เรียนประถม
12% 

ไม�ได�เรียนต�อถึง ม.ต�น
32-33% 

ไม�ได�เรียนต�อถึง ม.ปลาย
43-45% 58-63 % 

กลุ�มรวยสุด 10%

กลุ�มจนสุด 10%

3-4 % 

โอกาสที่ได�เรียนต�อ ป.ตรี / ปวส.

“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ประตูไม�เป�ดกว�าง: ไม�ใช�ทุกคนสามารถเข�าถึงการศึกษาในระบบได�

คนจนน�อยมากที่สามารถ
เข�ามหาวิทยาลัยได�

ประชากรวัยเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง
เข�าไม�ถึงการศึกษา ม.ปลาย



37.9%

31.8%

39.9%

33.5%
36.6%

38.7%

ผู�ตอบทั้งหมด รายได�มาก รายได�น�อย กทม. 7 จังหวัดหัว
เมือง

จังหวัดอื่น

ค�าเฉล่ียเยาวชนที่ไม�เคยไปแหล�งเรียนรู�

ที่มา: คิด ฟอร� คิดส�

47%

21%

12%

9%

8%
3%

ไม�มีเวลาว�าง

ต้ังอยู�ไกล
ชอบกิจกรรมอื่น

ชอบเรียนรู�
ออนไลน�

ค�าใช�งานแพง

ไม�มีคุณภาพ

“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ประตูไม�เป�ดกว�าง: ไม�ใช�ทุกคนเข�าถึงแหล�งเรียนรู�นอกห�องเรียน



ประตูไม�เป�ดกว�าง

พื้นที่คับแคบไม�ทันสมัย
“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
พ้ืนที่คับแคบ : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการเรียนรู�ไม�ทันสมัย

แนวทางการเรียนรู�ของไทย 
ไม�เอ้ือให�มีทักษะการปรับตัวได� 
หลักสูตรเน�นเนื้อหาความรู� (knowledge) แน�น
มากทำให�ครูต�องบอกสอนให�ครบ การสอนไม�
ยืดหยุ�น ให�ครูจัดการเรียนรู�ได�เหมาะสมกับ
สถานการณ�ที่เปล่ียนเพื่อเน�นการสร�างทักษะ 
(skills) ที่เชื่อมโยงกับสังคมจริงที่ซับซ�อน

>> วิชาสังคม การเรียนรู�ประวัติศาสตร� ต�องรอให�ถึง ม.1 
กว�าจะสอนให�ฝ�กเด็กคิดวิเคราะห� การศึกษาภาคบังคับ 
(ป.1-ม.3) ตัวชี้วัดไม�ถึง 1 ใน 4 ที่ส�งเสริมการคิดชั้นสูง 
(22.5%) 16 จาก 71

>> การเรียนรู�ประวัติศาสตร�ต�องรอให�ถึง ม.1 กว�าจะสอนให�
เด็กฝ�กคิดวิเคราะห� ถ�านับเวลาเรียนทั้งหมด เวลาการสอนที่
ส�งเสริมการคิดข้ันสูง 80 ชั่วโมง จากทั้งหมด 360 ชั่วโมง

>> เน�นสอนเข�าใจความเป�นมาของไทย (106 ชั่วโมง) 
มากกว�าใช�วิธีทางประวัติศาสตร� (20 ชั่วโมง) และพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ (41 ชั่วโมง) 



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
พ้ืนที่คับแคบ : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการเรียนรู�ไม�ทันสมัย

กระแสป�จจุบันที่พบ 
รร. ส�วนใหญ�ยังยึดกับ
ความรู�ที่มีคำตอบ
ตายตัว 
การตีความคุณลักษณะ
อันพึงประสงค� ยังเน�นไม�ถูกจุด

>> เร่ืองการมีวินัย เป�นทักษะที่ช�วยให�ปรับตัวในอนาคตได�
สถานศึกษาหลายแห�งเน�นการฝ�กวินัยที่ด�านที่ไม�น�าจะส�งเสริมการ
เรียนรู� เช�น วินัยทรงผม



ประตูไม�เป�ดกว�าง

สะพานเชื่อมความรู�ใน-นอกห�องเรียน
“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ขาดสะพานข�าม: เช่ือมความรู�ระหว�างใน และนอกโรงเรียน

คำถามสะท�อนการ “ขาดสะพานข�าม”

“วิชาเลขที่ได�เรียนไป จะได�ใช�
ในชีวิตจริงหรือไม�?”



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
จะปรับตัวได� การเรียนรู�ต�องเช่ือมกับชีวิตประจำวัน



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ไทยมีสะพานเช่ือมการเรียนกับชีวิตจริง… แต�ยังน�อยโมเดล “ครูสามเส�า” ของสตูล 

ออกแบบการสอนให�ทุกคนเป�นครู

“ทำอย�างไร จึงจะลดค�าไฟฟ�า
ของชุมชนได�?”

ครูได�พัฒนาทักษะการสอนใหม� ๆ
สอนต้ังคำถาม มากกว�าให�คำตอบ

นักเรียนได�เรียนรู�จากโจทย�ในชีวิตจริง
รู�คณิต เห็นสถานการณ�ชุมชน รู�จักแก�ป�ญหา

ชุมชนได�ประโยชน�
รู�วิธีประหยัดพลังงาน ค�าไฟฟ�าลดลง



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ไทยมีสะพานเช่ือมการเรียนกับชีวิตจริง… แต�ยังน�อย

เมื่อป�าเป�นห�องเรียน

• เรียนทั้งออนไลน� และปฏิบัติจริง
• เรียนรู�ทักษะการเอาตัวรอด 

และความรู�วัฒนธรรมการเดินป�าสากล
• เข�าใจคุณค�าทรัพยากรธรรมชาติ 



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
ไทยมีสะพานเช่ือมการเรียนกับชีวิตจริง… แต�ยังน�อย

ที่มา: อว. / Checo (พ.ย. 65)

14,291
หลักสูตรทั้งหมด

โครงการผลิต “บัณฑิตพันธุ�ใหม�” ที่ตอบโจทย�ผลิต
แรงงาน ให�อุตสาหกรรมใหม�สู� New S-Curve เพื่อ
สร�างประสบการณ�ปฏิบัติงานจริง

<309 หลักสูตร

585
หลักสูตรทั้งหมด

<20 หลักสูตร

หลักสูตรระยะส้ันของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ที่ทำ MOU กับสถานประกอบการ
ที่มา: กรมพัฒนาฝ�มือแรงงานที่มา: (อว. และ ระบบ Checo, 15 พ.ย. 65)



ประตูไม�เป�ดกว�าง

พื้นที่ยังไม�ปลอดภัย
“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน



“พ้ืนที่การเรียนรู�” ของไทยในป�จจุบัน
พ้ืนที่ตั้งคำถามไม�ปลอดภัย…

เป�นความผิด ถูกยับย้ังไม�ให�วิพากย�
คำถามกลายเป�นอันตราย และถูกผู�ใหญ�ลากออกจากห�อง

เป�นไอคอน และแรงบันดาลใจใน
การเรียกร�องเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



พ้ืนที่ปลอดภัย อาจจะเหลือบนโลกออนไลน� 
แต�ยังถูกคุมคาม และเช่ือมเข�าแหล�งการเรียนรู�ในระบบได�ยาก

• พื้นที่ที่ทำให�ผู�ร�วมถกได�แลกเปล่ียนความคิด 
• เป�นส่ือให�ผู�รับฟังเรียนรู�ในมุมมองที่แตกต�าง
• ไม�นำเสนอคำตอบตายตัว
• ปรับบันทัดฐานสังคมในการพูดคุยประเด็นที่

อาจมีความเห็นไม�ลงรอย

ส่ือรายการ “ถกถาม” ช�อง YouTube
เรื่องมุมมองต�อศาสนา



“พื้นที่การเรียนรู�” 
จำเป�นต�องถูกออกแบบใหม� 

ใช�เมืองเป�นพื้นที่การเรียนรู�
และสร�างระบบนิเวศน�การเรียนรู�สำหรับทุกคน



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
โครงการ Whole City, เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด�

• ช�วงชั่วโมงเรียนนักเรียน และครูใช�ขนส�งสาธารณะฟรี
• กิจกรรมคู�ขนานไปกับกิจกรรมในห�องเรียน
• ใช�เทคโนโลยีมาช�วยในการเรียนรู� เช�น ใช�แท็บเล็ต

ถ�ายรูปส่ิงท่ีไม�รู�มาค�นคว�าต�อ

ใช�เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู� ท้ัง สวนสาธรณะ, พิพิธภัณฑ�,
สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร�, ห�องสมุด, ถนน



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
โครงการ Whole City, เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด�

• ใช�ป�ญหาเป�นฐานการเรียนรู� โดยใช�หัวข�อหรือ
เหตุการณ�ต�าง ๆ ท่ีมีจุดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 
และชุมชนของผู�เรียน

• เน�นทำงานเป�นกลุ�ม นักเรียกรับผิดชอบการเรียนรู�เอง
• ครูไม�ใช�ผู�กุมความรู� แต�เป�นผู�อำนวยให�เรียนรู�

เอื้อต�อการเรียนรู�โดยใช�ปรากฏการณ�เป�นฐาน 
(Phenomenon-based learning)



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
โครงการ Whole City, เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด�

ออกแบบอย�างไร …
สะพานเชื่อมแข็งแรง

เชื่อมการเรียนรู�ใน และนอกโรงเรียน มีระบบสนับสนุน

พื้นที่กว�าง ทันสมัย ปลอดภัย
ใช�ป�ญหานำการเรียนรู� ครูไม�ใช�ผู�กุมความรู�

ประตูพื้นที่การเรียนรู�เป�ดกว�าง
ห�องสมุดคือพื้นที่ของทุกคน

ห�องสมุดต�องเป�นมากกว�าห�องสมุด 
ไม�ได�มีแต�หนังสือ แต�เป�นพื้นท่ีเรียนรู�ของทุกคน

ห�องสมุด Oodi



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต�: แหล�งการเรียนรู�สำหรับทุกคน

แหล�งการเรียนรู�มากมายนอกห�องเรียน
ในป� 2019 มีสถานท่ีท่ีอำนวยความสะดวกในการเรียนรู�
ในเมืองซูวอนมากกว�า 600 แห�ง 

รับรางวัลเมืองแห�งการเรียนรู� 
UNESCO พ.ศ. 2560

• ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 42 แห�ง 
• ศูนย�การเรียนรู�ของเด็กและวัยรุ�น 73 แห�ง 
• ศูนย�แสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม 20 แห�ง 
• ห�องสมุดมีมากถึง 118 แห�ง 

(อยู�ห�างจากบ�านของประชากรทุกคนเฉล่ีย 10 นาที)



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต�: แหล�งการเรียนรู�สำหรับทุกคน

แหล�งการเรียนรู�ของคนทุกวัย 
• สถาบันโวลาโด (Mwolado School) 

โรงเรียนสำหรับผู�สูงอายุ ท่ีจะเรียนอะไรก็ได� 



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต�: แหล�งการเรียนรู�สำหรับทุกคน

ทุกคนมีโอกาสได�ทดลองแชร�ความรู� 
• สถาบันนูกูน�า (Nuguna School) 

สถาบันท่ีใครอยากมาแชร�ความรู�ก็ได�



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต�: แหล�งการเรียนรู�สำหรับทุกคน

เรียนรู�เรื่องใกล�ตัว 
อย�างความรู�ที่พิพิธภัณฑ�ห�องน้ำ 
• ศูนย�วัฒนธรรม แฮวูแจ



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต�: แหล�งการเรียนรู�สำหรับทุกคน

ออกแบบอย�างไร …
ประตูเป�ดกว�าง สะพานเช่ือมถึง

ต้ังเป�าสร�างเครือข�ายพ้ืนที่การเรียนรู�ให�คนเข�าถึงได�ด�วยการเดิน 5-10 นาที

พ้ืนที่ทันสมัย ตอบโจทย�ผู�เรียน
ทำ Survey ความต�องการของประชาชน

ทุกคนมีส�วนร�วมออกแบบพ้ืนที่
คณะทำงานมาจากทุกภาคส�วน

ส่ือสารกับคนในพ้ืนที่
ใช�ส่ือประชาสัมพันธ�โอกาสในการเรียนรู�ที่หลากหลาย



เมืองควรเป�นเครือข�ายพื้นที่การเรียนรู�นอกห�องเรียน 
ที่เป�นพื้นที่เรียนรู�ทางสังคมของผู�คน 

และสร�างเครือข�ายความร�วมมือเพื่อช�วยรัฐบาลท�องถิ่นพัฒนากล
ยุทธ�ที่เป�นรูปธรรมในการส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต และ

ส�งเสริมความเท�าเทียมทางการศึกษาของผู�คน



การสร�างพ้ืนที่การเรียนรู�แบบใหม�ต�องทำ 3 ปรับ

ปรับบรรทัดฐานสังคมใหม�

ปรับการลงทุน

ปรับเป�าหมายให�ผู�เรียนมีทักษะในการปรับตัว



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
ข�อเสนอ ปรับพ้ืนที่การเรียนรู�ของไทย

ขยายประตูให�กว�าง

• ลงทุนในมาตรการที่เพิ่มโอกาสการเข�าถึงพื้นที่การเรียนรู�ทุกระดับ 
เพื่อให�เกิดการนำนวัตกรรมใหม�ๆ มาใช�สนับสนุนให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน

ปรับพ้ืนที่ให�ทันสมัย
• ลงทุนในเทคโนโลยีใหม� ๆ เพื่อมาใช�ให�ห�องเรียน รวมถึงปรับ
ระเบียบจัดซ้ือจัดจ�างให�เอ้ือกับการซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ใหม� ๆ เช�น subscription แชร�ต�นทุนร�วมกัน
• ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางอย�างสม่ำเสมอ 
เพื่อยกระดับเป�าหมายการเรียนรู� โดยให�ผู�เรียนพร�อม
ปรับตัว

ข�อเสนอ ปรับพ้ืนที่การเรียนรู�ของไทย



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน

เพ่ิมสะพานเช่ือมที่แข็งแรง 
• นำท่ีดินของรัฐท่ีไม�ได�ใช�ประโยชน� มาเป�นแหล�งเรียนรู� 
• โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม�มี หรือมีแหล�งเรียนรู�น�อยสร�างความร�วมมือแบบใหม� 
• ใช�พ้ืนท่ีเอกชนสร�างศูนย�การเรียนรู� หรือพิพิธภัณฑ�ท่ีเป�นความรู�ของธุรกิจ โดยมีรัฐ

เสริมแรงจูงใจ 
• ส�งเสริมความร�วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู� 
• เพ่ือจัดให�มีการสร�างประสบการณ�การเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติงานจริง ในท่ีทำงานจริง
• ปรับปรุงระบบการผลิต และพัฒนาบุคลากรผู�สอนให�สามารถออกแบบกระบวนการ

เรียนรู� โดยใช�สถานการณ�ท่ีเกิดขึ้นจริงในโลก และแหล�งเรียนรู�นอกห�องเรียนได�
อย�างมีประสิทธิภาพ

ข�อเสนอ ปรับพ้ืนที่การเรียนรู�ของไทย



เมืองเป�นพ้ืนที่การเรียนรู�สำหรับทุกคน
จัดบรรทัดฐานสังคมใหม� เพ่ือให�ปลอดภัยในการเรียนรู�

บทบาทส่ือ
สำคัญ

• เลี่ยงนำเสนอข�าวในลักษณะนำไปสู�คำตอบเดียว 
ตายตัว เพื่อให�ทุกคนต�องรับฟังความคิดท่ีหลากหลาย 
และยอมรับความแตกต�าง

• นำเสนอเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในโลกให�รอบด�าน 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเป�นท่ีถกเถียงในสังคม หรือ
ประเด็นละเอียดอ�อน เพื่อให�สังคมรับรู� และเรียนรู�จาก
มุมมองท่ีหลากหลาย 



สำรวจพื้นที่การเรียนรู�รอบตัวในป�จจุบัน 
เป�ดใจเพื่อปรับพื้นที่ 

ให�เป�นประตูสู�การเรียนรู�ใหม�


