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	 ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี	2562	ภาคีเพื่อการศึกษาไทย	(Thailand	Education	Partnerships:	TEP)	ได้

จดัเวทีเสวนา	“ชวนพรรครว่มคดิ	พลกิห้องเรยีน	เปลีย่นไทยทันโลก”	โดยวเิคราะห์	3	ปัญหาเกา่ของระบบการศกึษา

ไทยท่ีจำาเป็นตอ้งแก	้ท้ังปัญหาคุณภาพของระบบการศกึษาโดยรวมท่ีอยู่ในระดบัต่ำา	ความเหลือ่มล้ำาทางการศกึษา

ในระดับสูง	และการขาดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร	รวมทั้งนำาเสนอ	2	ความท้าทายใหม่ที่ต้องเผชิญคือ	การที่

สังคมไทยกำาลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว	และการเข้าสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี		และเชิญชวน	7	

พรรคการเมืองมาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเดิมและรับมือกับความท้าทายใหม่ดังกล่าว	

	 นบัตัง้แตจ่ดัเวทีพรรคการเมอืงครัง้นัน้มาจนถงึปัจจบัุน	ระบบการศกึษาไทยกเ็ผชิญกบัความท้าทายท่ียาก

ยิ่งขึ้นจากการสูญเสียการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของโควิด-19	การที่เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเร็ว

ข้ึนกวา่เดมิ	โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ	์(Artificial	Intelligence:	AI)	และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

(Climate	Change)	ซ่ึงทำาให้ความสามารถในการปรบัตวัได	้(Adaptability)	และทักษะการคดิขัน้สงู	(Higher-Order	

Thinking)	มคีวามสำาคญัเพิม่ข้ึนเป็นอย่างมาก	และทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นตอ้งปฏริปูการศกึษาเพือ่	“ฟืน้ชีวติเรยีน

รู้ใหม่	หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก”	อย่างเร่งด่วนมากยิ่งขึ้น		

	 ท้ังนีทิ้ศทางการสร้างการเรียนรู	้(Learning	Compass)	เพือ่รบัมือกบัโลกอนาคตคอื	การพฒันาให้เดก็ไทย

มเีจตคติและคณุคา่	(Attitude	and	Value)	ทักษะ	(Skill)	และความรู	้(Knowledge)	ท่ีเหมาะสม	และสามารถนำาองค์

ประกอบเหล่านี้มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นสมรรถนะ	(Competency)	ซึ่งทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	และอยู่

รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายได้อย่างมีคุณค่า		

	 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	(OECD)	รายงานว่า	รัฐบาลใน	188	ประเทศ

ได้ประกาศปิดโรงเรียนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

โควิด-19	ส่งผลให้เด็กและเยาวชน	1.5	พันล้านคนไม่

สามารถเข้าเรียนได้แบบปกติ	[1]	เด็กและเยาวชนไทย

ก็ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการปิดโรงเรยีนเช่นเดยีว

กับเด็กท่ัวโลกจากการเรียนรู้ท่ีถดถอยลงและการหลุด

ออกนอกระบบการศึกษามากขึ้น	ซึ่งทำาให้คุณภาพการ

ศึกษาลดลงและมีความเหลื่อมล้ำาเพิ่มขึ้นอีก

	 ท่ีจริงระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาเรื่อง

คุณภาพและความเหลื่อมล้ำามาตั้งแต่ก่อนเกิดการ

ระบาดของโควิด-19	แล้ว	โดยผลการทดสอบ	PISA	
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2018	ช้ีว่า	เด็กไทยอายุ	15	ปี	จำานวนร้อยละ	59.6	 

ไม่สามารถอ่านจับใจความได	้รอ้ยละ	52.7	ไมส่ามารถนำา

ความรูค้ณติศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในสถานการณท่ี์ไม่ซับ

ซ้อน	และรอ้ยละ	44.5	ไมส่ามารถใช้ความรูว้ทิยาศาสตร์

มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคยและไม่ซับซ้อน	 

ซ่ึงหมายความวา่เดก็ไทยขาดความเข้าใจพืน้ฐานท่ีเพยีง

พอตอ่การใช้งานจรงิ	(Functionally	illiterate)	นอกจากนี้

ยังพบวา่มีความเหลือ่มล้ำาในการศกึษาเพิม่ข้ึนตามเวลา	

เช่น	ทักษะการอ่านของเด็กจากครอบครัวรายได้สูงกับ

เดก็จากครอบครวัรายไดต้่ำาแตกตา่งกนัมากข้ึน	โดยในปี	

2015	คะแนนเฉลี่ยของทั้ง	2	กลุ่มห่างกันร้อยละ	8	แต่

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	12	ในปี	2018	[2]

ความถดถอยของการเรียนรู้
ในช่วงโควิด-19 ระบาด 1
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	 การระบาดของโควดิ-19	ย่ิงตอกย้ำาปัญหาการศกึษา

ของไทยให้รุนแรงขึ้น	โดยการประกาศปิดสถานศึกษา

ในสังกัดทุกแห่งตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	17	มีนาคม	

2563	ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนข้ันพื้นฐานมีเวลา

เรยีนลดลงรอ้ยละ	10	(หรอื	19	วนั)	ในปีการศกึษา	2563	

และลดลงร้อยละ	18	(หรือ	30	วัน)	ในปีการศึกษา	2564		

การสำารวจของกระทรวงศึกษาธิการในเดือนสิงหาคม	

2564	พบว่า	โรงเรียนจำานวนประมาณ	12,000	แห่ง	

(ร้อยละ	40	ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด)	ไม่สามารถ

เปิดเรยีน	Onsite	ได	้สว่นโรงเรยีนท่ีเหลอืสว่นใหญ่กต็อ้ง

ปิดโรงเรียนเป็นระยะ	ตามสถานการณ์การระบาดของ

โรคในชุมชนโดยรอบ	ซ่ีงส่งผลให้นักเรียนมีเวลาเรียน

น้อยลงและเรียนไม่ต่อเนื่อง

	 การศึกษาของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ชี้ว่า	เด็กไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการท่ีถดถอยลงจากการปิดโรงเรียน	 โดย

เฉพาะในด้านภาษาต่างประเทศ	วิทยาศาสตร์	และ

คณิตศาสตร์[3]	นอกจากนี้การศึกษาของสถาบันวิจัย

เศรษฐกจิป๋วย	อ๊ึงภากรณ	์ยังพบภาวะการเรยีนรูถ้ดถอย

ในกลุ่มเด็กอนุบาลจากการปิดโรงเรียน	โดยเฉพาะด้าน

การคำานวณ	(Mathematics)	และด้านความจำาเพื่อใช้

งาน	(Working	Memory)	ท่ีสูญเสียไปเทียบเท่ากับวัน

เรียน	35	วัน	และ	49	วันตามลำาดับ[4]

	 การระบาดของโควิด-19	ยังทำาให้มีเด็กยากจนเพิ่ม

ข้ึน	และเสีย่งต่อการหลดุออกจากระบบการศึกษาในช่วง

ช้ันรอยต่อ	การสำารวจของกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา	(กสศ.)	พบความยากจนฉับพลันเพิ่มขึ้น

ในกลุ่มนักเรียนไทย	โดยจำานวนเด็กยากจนพิเศษ	(ราย

ได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า	1,200	บาทต่อเดือน)	

ในภาคเรียนท่ี	1	ในปีการศึกษา	2564	เพิ่มข้ึนจากใน

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	ถึง	250,163	คน	โดย

มีรายได้ลดลงจาก	1,159	บาทต่อเดือน	เหลือ	1,094	

บาทต่อเดือน

	 เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการระบาดของ 

โควิด-19กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาโครงการ	3	

โครงการ	ตัง้แตต่น้ปี	2565	จนถงึปัจจบัุน	ไดแ้ก	่โครงการ

พาน้องกลับมาเรียน	โครงการด้านความปลอดภัยใน

สถานศึกษา	และโครงการแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้

ถดถอย[5]		ในโครงการแรก	กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เร่งใช้ระบบสารสนเทศในการ

ตดิตามเดก็หลดุออกจากระบบเพือ่พากลบัมาเรยีนใหม	่

โดยตดิตามเดก็	67,132	คน	พบตวั	62,860	คน	(รอ้ยละ	

93.6)	และสามารถพากลับเข้าเรียนในระบบได้	27,273	

คน	(ร้อยละ	40.6)	[6]		ในโครงการท่ีสอง	กระทรวง

ศึกษาธิการได้เฝ้าติดตามปัญหาการแพร่ระบาด

ของโควิด-19	และการฉีดวัคซีนในเด็กให้เกิดความ

ปลอดภัยมากขึ้น	ในส่วนของโครงการที่สาม	กระทรวง

ศึกษาธิการก็แก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย	โดยมุ่งเน้น

ให้โรงเรียนนำาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีดี	(Best	Practice)	มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

	 เมื่อ เปรียบเทียบกับแนวทางการฟื้นฟูของ

ธนาคารโลก	UNESCO	และ	UNICEF	แล้ว	มาตรการ

ของไทยยังควรเติมเต็มในด้านการฟื้นฟูภาวะการ

เรียนรู้ถดถอย	ซ่ึงครูต้องสามารถจัดการประเมินเพื่อ

พัฒนา	(Formative	Assessment)	เพื่อให้ทราบว่าเด็ก

ถดถอยในด้านใด	และนำาผลการประเมินมาวางแผนจัด

ประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่	เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ

ท่ีเหมาะสมกับระดับการศึกษา	อย่างไรก็ตาม	ผลการ

วิจัยในบางจังหวัดพบว่า	ครูยังขาดทักษะการประเมิน

เพื่อพัฒนา	[7]	[8]	

1	 คำานวณวนัจากหนงัสอืสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	เรือ่ง	แนวทางการเปิด	-	ปิดภาคเรยีน	ปีการศกึษา	2563	และ	2564	โดยเปรยีบเทียบ 
	 กับเวลาเรียนปกติจำานวน	200	วันในแต่ละปีการศึกษา
2	 หากคำานวณโดยเปรียบเทียบกับจำานวนวันปิดโรงเรียนมากที่สุด	42	วัน	หมายความว่าการเรียนรู้ด้านการคำานวณของเด็กอนุบาลไทยลดลงร้อยละ	83	และด้าน 
	 ความจำาเพื่อใช้งานลดลงมากกว่าร้อยละ	100
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	 ในอนาคต	เดก็และเยาวชนไทยตอ้งมีสมรรถนะท่ีจำาเป็นตอ่การใช้ชีวติอยู่ในโลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	

ไม่แน่นอนและซับซ้อนมากข้ึน	ความท้าทายต่างๆ	ท่ีเกิดขึ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ว	รวมท้ังพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด

ของเทคโนโลยีต่างๆ	โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์	จะส่งผลให้ทักษะในการปรับตัวและความสามารถในการใช้ชีวิต

ให้อยู่รอดอย่างมีความสุขมีความสำาคัญมากย่ิงข้ึน	ระบบการศึกษาไทยจึงควรเร่งสร้างสมรรถนะใหม่ๆ	ท่ีจำาเป็น

ให้เด็กไทย	

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เริ่มส่งผลต่อ

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์	โดยทำาให้เกิดภาวะอากาศ

ร้อนจัด	หนาวจัด	ฝนตกหนักหรือแห้งแล้งอย่างรุนแรง	

ซ่ึงจะนำาไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำาสะอาดในวง

กว้าง	ทำาให้เกิดการย้ายถิ่นฐานขนานใหญ่	การประเมิน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่า

หากอุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึน	2.3	องศาเซลเซียสภายในปี	

2050	ความสามารถของแรงงานท่ีทำางานกลางแจ้งจะ

ลดลงร้อยละ	7	ถึง	12	เพราะคนงานจะเหนื่อยง่ายและ

ต้องพักถี่มากข้ึน	อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นยังจะสร้างความ

ผันผวนในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	 ซ่ึงทำาให้

รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนเพิ่มข้ึนด้วย	[9]	ดังนั้น	

ประเทศกำาลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยจะได้รับผลกระ

ทบจากวกิฤตสภาพภมิูอากาศคอ่นขา้งมาก	เนือ่งจากมี

แรงงานท่ีทำางานกลางแจง้และแรงงานในภาคการเกษตร

จำานวนมาก	[10]

ความท้าทายใหม่
แห่งโลกอนาคต2

วิกฤตสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

	 การปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำา	(Transition	

to	Low	Carbon	Society)	เพื่อลดผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้อาชีพเก่าบาง

ส่วนมีแนวโน้มลดลง	เช่น	คาดการณ์กันว่า	อาชีพเกี่ยว

กับเหมืองถ่านหิน	รถยนต์สันดาปภายใน	จะลดลง	6	

ล้านตำาแหน่ง	อีกทางหนึ่ง	ความพยายามใช้พลังงาน

สะอาดทดแทนจะสร้างอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากถึง	24	ล้านตำาแหน่งภายในปี	

2030	ตัวอย่างของอาชีพใหม่ดังกล่าวได้แก	่ช่างซ่อม

รถพลังงานไฟฟ้า	และสถาปัตยกรรมรักษ์โลก	(Eco- 

Architect)	เป็นต้น	[11]	

	 ระบบการศึกษาไทยจึงต้องเตรียมให้เด็กและ

เยาวชนให้ความเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 มีสมรรถนะท่ีพร้อมประกอบ

อาชีพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสีเขียวท่ี

จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต	และสามารถปรับตัวได้

ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ท้ังการเปลี่ยน

วิธีการทำางาน	เปลี่ยนงานหรือย้ายถิ่นฐานในอนาคตใน

ระยะยาว
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	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	ได้เร่งให้โลกเข้าสู่

ยุคดิจิทัลรวดเร็วข้ึน	เช่น	จากการสำารวจหลังจากเกิด

การเริ่มแพร่ระบาดเป็นเวลาประมาณ	6	เดือน	(ตุลาคม	

2563)	พบว่า	ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเร่งนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเร็ว

ขึ้นประมาณ	7	ปี	ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มีนัยสำาคัญของรูปแบบการทำางานและการใช้ชีวิตใน

อนาคต	[12]	

	 ในขณะเดียวกัน	 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็มี

พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดและเริ่มถูกนำามาใช้งานใน

วงกว้าง	เช่น	มีศิลปินใช้	AI	Midjourney	วาดภาพจน

ชนะเลศิการประกวดศลิปะของรฐัโคโลราโด	[13]	ประเทศ

เอสโตเนียใช้	AI	Judge	แทนนักกฎหมายในการตัดสิน

ข้อพิพาทด้านสัญญาท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า	7,000	ยูโร	[14]	

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยท่ี

ใช้อยู่ในปัจจบัุนถกูใช้มาตัง้แตปี่		2551	หรอืผา่นมาแลว้

เกอืบ	15	ปี	จงึคอ่นข้างลา้สมยัและไม่สง่เสรมิให้เกดิการ

เรียนรู้สมรรถนะที่จำาเป็นต่างๆ	แม้ในปี	2560	จะมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภูมิศาสตร์	โดย

เน้นสมรรถนะของผู้เรียนมากข้ึน	เช่น	กำาหนดตัวช้ีวัด

ให้ผู้เรียนต้องออกแบบการแก้ปัญหา	โดยวิเคราะห์จาก

การเลอืกข้อมูลภายใต้เงือ่นไขท่ีกำาหนด	และสามารถนำา

เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ	[15]	[16]	แต่ก็ยังไม่มี

การปรับโครงสร้างเวลาใหม่ให้ระยะเวลาในการเรียนรู้

กระชับมากข้ึน	รวมท้ังยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรใน

เป็นต้น	ท่ีสำาคัญการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ

รากฐาน	(Foundation	AI)	ได้ก่อให้เกิดระบบปัญญา

ประดิษฐ์แบบใหม่ท่ีมีขีดความสามารถใกล้เคียงหรือ

เหนือกว่ามนุษย์ในหลายด้าน	ดังตัวอย่างของระบบ	

ChatGPT	ซึ่งสามารถสนทนากับคน	แต่งแพลง	เขียน

บทความและร่างสัญญาทางกฎหมาย	ตลอดจนเขียน

โปรแกรมได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งจะส่งกระทบผลต่อ

การทำางานของคนจำานวนมากในอนาคตอันใกล้					

	 ระบบการศึกษาไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเด็กไทยให้

มีทักษะในการคิดข้ันสูง	มีทักษะการสื่อสาร	มีกรอบ

ความคดิแบบเตบิโต	(Growth	Mindset)	สามารถพฒันา

ตนเองและเรยีนรูไ้ดโ้ดยมรีะยะเวลาการเรยีนรู	้(Pace	of	

Learning)	ท่ีสัน้ลง	และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีตา่งๆ	

ได้อย่างเหมาะสม		

กลุม่สาระวชิาหลกัอ่ืน	ๆ 	เช่น	วชิาประวตัศิาสตร์	ซ่ึงเป็น

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ	[17]	แต่เมื่อวิเคราะห์ตัว

ช้ีวดัของวชิาประวตัศิาสตร์ในระดบัการศกึษาภาคบังคบั	

(ป.1	ถึง	ม.3)	พบว่า	จากตัวชี้วัดทั้งหมด	71	ตัวมีเพียง	

16	ตัว	(ร้อยละ	22.5)	เท่านั้นท่ีวัดทักษะการคิดข้ันสูง	

(Higher-Order	Thinking)	ท่ีเหลืออีก	55	ตัว	(ร้อยละ	

77.5)	วัดเพียงทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน	(Lower-Order	

Thinking)	นอกจากนี้	ทักษะการคิดขั้นสูงจะเริ่มสอนก็

ต่อเมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับ	ม.1	ซึ่งสะท้อนว่าผู้ออกแบบ

หลักสูตรแกนกลางไม่คาดหวังให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด

ข้ันสงูในวชิานีจ้นกวา่จะถงึระดบัมธัยม	(ดภูาคผนวก	ก)

ความท้าทาย 4 ประการ
ในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย 3

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI

1. การปรับหลักสูตรแกนกลางครั้งใหญ่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สมรรถนะ 
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	 ท่ีผา่นมามีความพยายามท่ีจะ	“ยกเครือ่ง”	หลกัสตูร

แกนกลางครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี		2560	โดยคณะกรรมการ

อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	(กอปศ.)	 ซ่ึงนำาร่อง	

“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”	10	ด้าน	ในโรงเรียนท้ังหมด	

24	แห่ง	ต่อมา	มีการปรับจำานวนสมรรถนะใหม่เป็น	5	

สมรรถนะในปี	2563	[18]	และมีการปรับหลักสูตรอีกครั้ง	

โดยเพิ่มเป็น	6	สมรรถนะในปี	2565	[19]	อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(กพฐ.)	มแีผน

จะประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางฉบับใหม	่ฝา่ยการเมือง

ก็ได้ระงับแผนดังกล่าวและประกาศว่าจะใช้หลักสูตรปี	

2551	ต่อไป	โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง	เพราะจะ

กระทบการจัดพิมพ์ตำาราและเป็นภาระแก่ผู้ปกครอง	[20] 

ภายหลงัฝา่ยการเมอืงไดส้ือ่สารเพิม่เตมิวา่	การประกาศ

ระงับดังกล่าวหมายถึงการยังไม่นำาหลักสูตรใหม่มาใช้

แทนหลกัสตูรแกนกลางเดมิ	แตจ่ะทดลองใช้ในบางพืน้ท่ี	

เช่น	พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเท่านั้น	

	 การฟื้นฟูการเรียนรู้ท่ีถดถอยและการสร้างสมรรถนะ

ใหม่จำาเป็นต้องมีทรัพยากร	ท้ังงบประมาณและบุคลากร

ครทูีเ่พยีงพอทั้งในดา้นจำานวนและคณุภาพ		อยา่งไรกต็าม	

ในช่วงท่ีผ่านมาจำานวนโรงเรียนขนาดเล็กได้เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องจากการท่ีประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง	โดย

นักเรียนในสังกัด	สพฐ.	ลดลงจาก	7.2	ล้านคน	ในปี	2556	

เหลือ	6.5	ล้านคน	ในปี	2565	ทำาให้โรงเรียนสังกัด	สพฐ.	

จำานวน	21,341	แห่ง	จากทั้งหมด	30,764	(ร้อยละ	69.4)	มี

นักเรียนลดลง	และมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนอีก	2,246	

แห่ง		การเปลีย่นแปลงนีท้ำาให้ตน้ทุนตอ่หนว่ยในการจดัการ

ศกึษาเพิม่สงูข้ึน	และสง่ผลกระทบต่อเนือ่งไปถงึการบริหาร

บุคลากรท้ังสว่นกลาง	เขตพืน้ท่ีและโรงเรยีน	ซ่ึงเป็นตน้ทุน

ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	60)	ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	[21]

	 ในด้านบุคลากรครู	จากข้อมูลข้าราชการครูปี	2565	

(จ.18)	พบวา่	โรงเรยีนสว่นใหญ่	15,802	แห่ง	(รอ้ยละ	55.3)	

มีครูไม่ครบตามเกณฑ์	และที่เหลืออีก	5,498	แห่ง	(ร้อยละ	 

	 ทา่ทไีมส่นบัสนนุหลักสูตรใหมข่องฝา่ยการเมอืงได้

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ	และ

สร้างความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ทำาให้ไม่กล้านำา

มาทดลองใช้อย่างเต็มที่	[8]	ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเสีย

โอกาสในการปรับหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัย	

และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการระงับหลักสูตรใหม่

เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์	เนื่องจาก

สำานักพิมพ์จะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวในการพัฒนาตำารา

ใหม่	ไม่ใช่ภาระของผูป้กครองตามท่ีกลา่วอ้าง	เนือ่งจาก

รฐับาลมงีบอุดหนนุการซ้ือตำาราเรยีนจากนโยบายเรยีน

ฟรี	15	ปีอยู่แล้ว		

15.7)	มีจำานวนครูเกินเกณฑ์ท่ีกำาหนด	ซ่ึงหากมีการเกลี่ย

ครจูากโรงเรยีนท่ีเกนิไปยงัโรงเรยีนท่ีขาดแลว้	กยั็งตอ้งการ

ครูเพิ่มอีกประมาณ	22,000	คน	ท้ังนี้	โรงเรียนส่วนใหญ่ 

ท่ีขาดแคลนครูเป็นโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียน

ขยายโอกาสขนาดเล็ก	(11,866	แห่ง	หรือร้อยละ	75.1	

ของโรงเรียนท่ีขาดครู)	การท่ีโรงเรียนเหล่านี้เผชิญปัญหา	 

“ครูไม่ครบชั้น”	 ส่งผลให้ครูดูแลเด็กไม่ท่ัวถึง	 ซ่ึงทำาให้

การสอนมีคุณภาพลดลง	และน่าจะไม่สามารถตอบโจทย์ 

โลกยุคหลังโควิด-19	ได้

	 ธนาคารโลกไดเ้สนอแนวทางการบรหิารจดัการโรงเรยีน

ขนาดเล็กของไทย	โดยใช้วิธีการควบรวมโรงเรียน	และการ

พัฒนาเครือข่ายของโรงเรียนท่ีมีระยะทางห่างกันไม่มาก	 

ซ่ึงจะชว่ยประหยัดทรพัยากร	ในขณะท่ีสนบัสนนุทรพัยากร

เพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกลท่ีไม่

สามารถควบรวมได้	และช้ีว่าการปฏิรูปดังกล่าวจะช่วยลด

จำานวนครูที่ต้องใช้ลงประมาณ	20,000	คน	ทำาให้ค่าใช้จ่าย

2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและบุคลากรครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ภาครัฐลดลงถึง	11,206	ล้านบาทในแต่ละปี	และเมื่อหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มข้ึนจากการบริหารจัดการ	เช่น	เงิน

อุดหนุนเป็นค่าเดินทางของนักเรียนในพื้นที่เครือข่าย	และ

เงนิอดุหนนุให้เดก็พกันอกสถานท่ีเพิม่ข้ึน	ปีละ	10,511	ลา้น

บาท	กจ็ะทำาให้รฐัประหยัดงบประมาณไดส้ทุธปีิละ	695	ลา้น

บาท[22]ซึ่งไม่ได้มากนัก	แต่จะมีผลในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนทั้งหลาย

	 อีกปัญหาหนึง่ในระบบการศกึษาไทยคอื	การละเมดิสทิธิ

เสรีภาพของนักเรียน	โดยโรงเรียนหลายแห่งใช้มาตรการ

รุนแรงจนเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็ก	เพื่อให้เด็ก

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือคำาสั่ง	แม้กระทรวงศึกษาธิการ

ไดเ้คยประกาศห้ามลงโทษนกัเรยีนดว้ยความรนุแรง	[23]	แตก่็

ยังปรากฏข่าวอยู่บ่อยครัง้วา่	ครกูลอ้นผมนกัเรยีนเพราะผม

ยาว	หรือด่าทอนักเรียนด้วยถ้อยคำาที่รุนแรง	[24][25]	หรือใน

บางกรณีก็รุนแรงถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศด้วย	นอกจากนี้ 

การกลั่นแกล้ง	(Bullying)	กันเองระหว่างนักเรียนก็เป็นอีก

ปัญหาหนึ่งที่พบมาก	โดยการสำารวจของ	PISA	2018	ชี้ว่า 

มนีกัเรยีนไทยท่ีถกูกลัน่แกลง้	2-3	ครัง้ตอ่เดอืนมากถงึร้อยละ 

27	และมีนกัเรยีนท่ีถกูกลัน่แกลง้เป็นประจำาถงึรอ้ยละ	13	[26]

	 การละเมิดสทิธเิสรภีาพของนกัเรยีนและการกลัน่แกลง้

ในลกัษณะดงักลา่วไมเ่พียงสง่ผลทำาให้โรงเรยีนมบีรรยากาศ

เลวร้ายลง	แตยั่งสง่ผลในดา้นลบตอ่การพฒันาทักษะพืน้ฐาน 

	 การปฏิรูปการศึกษาให้สำาเร็จจำาเป็นต้องอาศัยการ

ทดลองทำาสิ่งใหม่และการสร้างนวัตกรรมต่างๆ	ท้ังในด้าน

วิชาการและการบริหาร	ท่ีผ่านมา	รัฐบาลได้ประกาศให้มี	

“พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา”	เพื่อเป็นพื้นท่ีทดลองนำาร่อง

ให้โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นท่ีมีอิสระในการจัดการการ

ศกึษามากขึน้	โดยปลดลอ็กดา้นกฎระเบียบตา่งๆ	ท้ังในดา้น

วิชาการ	การบริหารบุคลากร	และการบริหารงบประมาณ	

ซึ่งพบว่าทำาให้เกิดความตื่นตัวของภาคส่วนต่างๆ	ในพื้นที่

ในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่ของตน	

	 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นโจทย์ท่ีมีความสำาคัญในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโดยรวม	อย่างไรก็ตาม	สิ่งท่ีต้องทำา

ควบคู่กันไปคือการบริหารบุคลากรครูท่ีต้องโยกย้ายหรือ

เกลี่ยภายในหรือระหว่างเครือข่ายทั้งหลายอย่างเหมาะสม

ของเด็ก	เช่น	นักเรียนท่ีถูกกลั่นแกล้งมีคะแนนการอ่าน

เฉลี่ยน้อยกว่าถึง	33	คะแนน	เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

นักเรียนท่ีไม่ถูกกลั่นแกล้ง	[26]	นอกจากนี้	การละเมิดสิทธิ

เสรีภาพและการกลั่นแกล้งยังอาจส่งผลต่อทักษะการคิด 

ขั้นสูงของนักเรียน	ตลอดจนส่งผลต่อมุมมองของนักเรียน

ต่อสภาพสังคมภายนอกดว้ย	เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือน

การจำาลองสภาพสังคมจริง		

	 ปัญหาเหล่าน้ีจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	

แม้ท่ีผ่านมามีการจัดการเป็นกรณี	แต่ยังไม่มีการจัดการ

เชิงระบบท่ีชัดเจน	[27]	ท้ังนีก้ารออกคำาสัง่หรือประกาศอยา่ง

เดยีวนา่จะไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสทิธผิลนกั	

หากขาดการสรา้งความเข้าใจแกบุ่คลากรอยา่งถกูตอ้ง	การ

บังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจัง	และสร้างระบบการร้อง

เรียนและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล

และเห็นสัญญาณด้านบวกจากการท่ีผู้อำานวยการและครู

เข้าใจบทบาทและความต้องการในการพัฒนาทักษะของ

ตนมากข้ึน	และนกัเรียนมคีวามสขุในการเรียนรูม้ากข้ึน	จน

ทำาให้มีจงัหวดัตา่งๆ	มาเข้ารว่มในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษา

แล้วถึง	19	จังหวัด	

	 อย่างไรก็ตาม	การทบทวนบทเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรม

การศึกษาพบว่า	มีพื้นท่ีและโรงเรียนบางส่วนท่ียังไม่กล้า

ใช้ประโยชน์จากความเป็นอิสระท่ีได้รับ	โดยยังปฏิบัติตาม

ความเคยชินเดิมทั้งที่มีการปลดล็อกด้านกฎระเบียบ

3. การป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน

4. การปรับวัฒนธรรมการทำางานให้กล้าทำาสิ่งใหม่
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ไปแล้ว	[8]	เช่น	โรงเรียนบางแห่งยังไม่กล้าปฏิเสธโครงการ

ท่ีไม่ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ของตน 

ไม่กลา้ซ้ือหนงัสอืเรยีนนอกบัญชีของ	สพฐ.	เพือ่จดัการสอน

ตามหลักสูตรใหม่	และไม่กล้าคัดเลือกผู้อำานวยการสถาน

ศึกษาโดยวิธีทาบทาม	ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีผู้อำานวยการ

ที่มีคุณลักษณะที่โรงเรียนต้องการ	เป็นต้น

	 ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	แม้การให้ความ

เป็นอิสระเป็นเงื่อนไขท่ีจำาเป็นในการสร้างนวัตกรรมด้าน

วชิาการและการบรหิารจดัการทางการศกึษา	แต่ในช่วงแรก 

ผู้กำาหนดนโยบายยังคงต้องเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนท่ี

และโรงเรียนกล้าเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำางาน	เพ่ือ

ให้สามารถจดัการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทของพ้ืนท่ีและ

ตอบโจทย์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยควรสง่เสรมิให้ผูป้ฏิบัติ

กลา้ตัง้คำาถามตอ่สิง่ท่ีดำาเนนิการมา	ทดลองสรา้งนวัตกรรม	

และเรยีนรูจ้ากการทดลองท้ังท่ีสำาเรจ็และลม้เหลว	เพือ่นำามา 

พัฒนาการดำาเนินงานให้ดีขึ้น

	 ภาคีเพื่อการศึกษาไทย	(TEP)	มี	5	ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมือง	และรัฐบาลใหม่	โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่	ว่าควรมีนโยบายดังต่อไปนี้

	 ควรเร่งปรบัให้มหีลกัสตูรแกนกลางใหม่ภายใน	3	ปี	โดย

ออกแบบให้เป็นหลักสูตรท่ีอิงกับฐานสมรรถนะ	จากการ

เปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร	และ

ไม่ยอมให้กลุม่ผลประโยชนบ์างกลุม่สามารถยับย้ังการปรับ

หลักสูตรได้

	 ท้ังนี้	การจัดทำาหลักสูตรแกนกลางใหม่อาจทำาได้โดย

การนำาเอารา่งหลกัสตูรฐานสมรรถนะท่ีมีการพฒันามากอ่น

หน้านี้มาปรับใช้	และทดลองนำาร่องในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย4

ข้อเสนอที่หนึ่ง

ศึกษา	ซ่ึงอนุญาตให้โรงเรียนนำาร่องสามารถใช้หลักสูตรท่ี

แตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้		ทั้งนี้	

กระทรวงศึกษาธิการควรใช้	 “คูปองครู”	 เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาทักษะของครูให้สามารถนำาหลักสูตรใหม่ไป

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	สามารถออกแบบการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการ

ลงมือทำาจริง	ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้	และให้นักเรียนร่วมตัดสินใจกับ

การเรยีนรูข้องตนเอง	ตลอดจนสามารถประเมินเพ่ือพัฒนา	

(Formative	Assessment)	ได้	
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	 กำาหนดนโยบายให้กระทรวงศกึษาธกิารมีเป้าหมายและ

แผนการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีชัดเจน	โดยอาจ

นำาข้อเสนอของธนาคารโลกเป็นจดุตัง้ตน้	และเสรมิดว้ยการ

ให้แรงจูงใจแก่ครูในการย้ายไปสอนในโรงเรียนฮับ	(Hub	

School)	หรือโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล	(Small	

Protected	School)	โดยพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมิน

เลือ่นข้ันเงนิเดอืนหรอืวทิยฐานะของคร	ูตลอดจนยินยอมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนำาท่ีดินหรือทรัพย์สิน

ของโรงเรยีนท่ีถกูยุบหรือควบรวมไปใช้ประโยชนต์ามความ

ต้องการของชุมชน

	 กำาหนดนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการและประสาน

หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาอ่ืน	ให้ทบทวนและยกเลิก

โครงการต่างๆ	 ท่ีมีอยู่	 ซ่ึงไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของ

นักเรียนหรือการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในการสอนของครู

ตามหลักสูตรใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน	1	ปี	ท้ังนี้	ควรเปิด

ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้อำานวยการสถานศึกษาและครู

เข้ามาร่วมตัดสินใจ	หลังจากนั้นควรจัดสรรงบประมาณท่ี

ได้มาจากการทบทวนและยกเลิกโครงการต่างๆ	เหล่านั้น

อีกครั้งให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่	โดย

นำามากระจายลงสู่โรงเรียนและนักเรียนมากข้ึน	เพ่ือให้มี

ทรพัยากรเพยีงพอในการสรา้งสมรรถนะสำาคญัท่ีเหมาะสม

กับบริบทพื้นที่		

	 ประกาศนโยบายไมย่อมรบัความรนุแรงในสถานศกึษา

ในทันทีท่ีรับตำาแหน่ง	และรณรงค์ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

เข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็ก	ตระหนักถึงผลเสียจาก

การถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อพัฒนาการของเด็ก	และให้

เด็กทราบแนวทางปกป้องตนเองหากมีการละเมิด	ท้ังนี้

กระทรวงศกึษาธกิารสามารถบูรณาการมาตรการท่ีมีอยู่แลว้

เข้าด้วยกัน	เช่น	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	และศูนย์

บริการประชาชน	(กระทรวงศึกษาธิการ)	เป็นต้น	เสริมด้วย

กลไกเพิ่มเติม	เช่น	ระบบการร้องเรียนท่ีไม่เปิดเผยตัวตน

ผู้ร้อง	ระบบการตรวจสอบเหตุ	ระบบการส่งต่อไปยังหน่วย

งานอืน่ในกรณไีมส่ามารถแกปั้ญหาไดภ้ายในโรงเรยีน	และ

กำาหนดให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นหนึ่งในเกณฑ์การ

ประเมินภายนอกของสถานศึกษา	เป็นต้น		

	 สร้างตัวอย่างให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการมี

วัฒนธรรมแบบใหม่ในการทำางานท่ีเปิดกว้างในการรับฟัง

ความเห็น	กล้าทดลองสิ่งใหม่	ไม่สั่งการจากเบื้องบนลงไป

โดยไมเ่ขา้ใจผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึนตอ่โรงเรยีน	โดยรฐัมนตรี

วา่การกระทรวงศกึษาธกิารอาจแสดงตวัอย่างโดยการไปรบั

ฟังสภาพปัญหาของโรงเรียน	ให้กำาลังใจและสนับสนุนการ

ดำาเนินการของโรงเรียน	และอาจจัดให้มีพื้นท่ีสำาหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมของครู	จัดช่อง

ทางประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้เมื่อครูกล้าทดลองสิ่งใหม่

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็ก	และส่งเสริมให้เกิดการเรียน

รูจ้ากขอ้ผดิพลาด	โดยไมน่ำาความผดิพลาดมาลงโทษ	หาก

ไม่ใช่กรณีที่ร้ายแรง

ข้อเสนอที่สอง ข้อเสนอที่สาม

ข้อเสนอที่สี่ ข้อเสนอที่ห้า
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ตารางที่ 1 
จำานวนตัวชี้วัดในสาระวิชาประวัติศาสตร์ จำาแนกตามระดับทักษะการคิด

ที่มา: ผู้เขียนวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ภาคผนวก 1
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระประวัติศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับ
ทักษะการคิด

ระดับการเรียนรู้
ของ Bloom’s จำานวนตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น 71

ตัวอย่าง

เห็นความสำาคัญของการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (ม.2)

ลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(ป.2)

วิเคราะห์พัฒนาการของไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ (ม.3)

นำาเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำาความเข้าใจเรื่องราวสำาคัญในอดีต 
(ป.6)

ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำาคัญด้านต่างๆ 
สมัยรัตนโกสินทร์ (ป.6)
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รูปที่ 1  
จำานวนและสัดส่วนตัวชี้วัดในสาระวิชาประวัติศาสตร์
จำาแนกตามระดับการศึกษาและระดับทักษะการคิด

หมายเหตุ: ตัวเลขในแผนภูมิแท่งคือจำานวนตัวชี้วัด

ที่มา: ผู้เขียนวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551




