
อนาคตภาพการพฒันา การศึกษา และความท้าทายส าหรบัประเทศไทย

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. ชนิตา รกัษ์พลเมือง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม

อดีตคณบดีคณะครศุาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

19 พฤศจิกายน 2564
ITD Trend Analysis

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


สามกระบวนทัศน์ของการพัฒนาและการศึกษา
การพัฒนาและการศึกษาในโลกแห่งความผนัผวน

กระบวนทศัน์ “การพฒันา” “การศึกษา”01

ฉากทัศน์อนาคตท่ีกระทบฉากทัศน์การศึกษา
ฉากทัศน์อนาคตการศึกษากบัระบบนิเวศการเรียนรู้

อนาคตภาพการศึกษา : โลกปรบั การศึกษาเปลี่ยน02

การศึกษากบัการพัฒนาประเทศ: โจทยท่ี์ต้องทบทวน 
ปฏิรูปการศึกษา: ความปรารถนาท่ียงัไปไม่ถึง

ความท้าทายส าหรบัการศึกษาไทย03

เส้นทางไปสู่เป้าหมาย04

กรอบแนวคิด



Covid-19 

Pandemic

VUCA World

กระบวนทศัน์ “การพฒันา” และ “การศึกษา”

Rethinking about “Development” and  “Education”
“คนที่ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อีกต่อไป แต่จะหมายถึงคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ ละทิ้งความรู้เดิม 
แล้วเริ่มเรียนรู้ใหม่ต่างหาก (learn/unlearn/relearn)” (Toffler, 1970)



อนาคตภาพการศึกษา : โลกปรบั การศึกษาเปลี่ยน 
ฉากทศัน์อนาคตท่ีกระทบฉากทศัน์การศึกษา

ฉากทศัน์อนาคตการศึกษากบัระบบนิเวศการเรียนรู้ 
“สญัญาประชาคมใหม่” ของการศึกษา
ระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีต้องปรบัเปล่ียน 



7 ฉากทศัน์กระทบ “การศึกษา”
• ฉากทศัน์ท่ี 1 ความก้าวหน้าและการพลิกผนัทางเทคโนโลยี

– ความก้าวหน้า Virtual and digital technology 
– ตัง้แต่ IR4 เป็นต้นไป – Ai, IOT, ML, from robot to humanoid, metaverse, etc. 

• ฉากทศัน์ท่ี 2 การก้าวเข้าสู่สงัคมสงูวยั
– UN (2019): สดัส่วนประชากรโลกทีม่อีายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไปจะเติบโตถึงร้อยละ 120 ใน ค.ศ. 2050

• ฉากทศัน์ท่ี 3 การเอาใจใส่สขุภาวะและสมดลุชีวิต 
– เปลีย่นชุดความคิด (mindset) เกี่ยวกับชึวติและการด าเนินชีวติ หลงั pandemic

• ฉากทศัน์ท่ี 4 การเปล่ียนขัว้อ านาจและฐานเศรษฐกิจ 
– Price Waterhouse (2017) - emerging markets โดยเฉพาะE7 ได้แก่ จีน อนิเดีย บราซลิ รัสเซยี อนิโดนีเซยี เมก็ซโิก และตุรกี 

จะเป็นกลจักรส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของโลก ใน ค.ศ. 2050  
– Roland Berger (2020) เอเซยีหรือ “เสน้ทางสายไหม” จะเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิ 

• ฉากทศัน์ท่ี 5 สงัคมวฒันธรรมท่ีแปรเปล่ียน 
– UN (2018) ภายในปี ค.ศ. 2050 คาดว่า 2 ใน 3 ของประชากรโลกหรือประมาณ 2.5 พนัลา้นคนจะอยู่อาศัยในเมอืง 
– พหุวฒันธรรม การยา้ยถิ่น ความเหลื่อมล า้ทางสงัคม

• ฉากทศัน์ท่ี 6 การสร้างสมดลุของโลก 
– climate change global action

• ฉากทศัน์ท่ี 7 การเปล่ียนมุมมอง “การพฒันา” และ “ความยัง่ยืน” 
– 17SDGs??? Green Growth +Silver economy
– The model of doughnut economics: ความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์12 ด้าน 



ฉากทศัน์อนาคตการศึกษากบัระบบนิเวศการเรียนรู้ 



“สญัญาประชาคมใหม่” ของการศึกษา

• “New” social contract of “education”
– Education becomes more 

“hyper‐personalization” 
แต่ mainstream ยงัส ำคญั

– Quality education as basic human rights + 
Education as a public and common good  
(all levels and all types of education)

– Magna Charta Universitatum 2020

• Problem Posing: What is “education”? 
For who? By who? How?



ระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ท่ีปรบัเปลี่ยน
• บคุคล (The People) - ผู้เรียนยุคใหม่: บุคคลแห่งการเรียนรู้และนวตักรสงัคม

– VUCA world”: growth mindset (เช่ือพรแสวง) + transformative competencies + key sustainability 
competencies

– Learning to know, to do, to be, to live together + Learning to transform oneself and society + Learning to 
become (ongoing reskill, upskill) 

• ศาสตรก์ารสอนและการเรียนรู้ (Pedagogy and Delivery Modes) 
– เส้นแบ่งวิชาจะหายไป + inter/multi disciplinary – สมัครเรียนโดยไม่ระบุสาขาวิชา คณะ (life-designed)
– “วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่”  lifelong learning + learning how to learn + virtual learning
– Soft skills v.s. hard skills, T-shape person v.s. I-shape person

• โครงสร้างพ้ืนฐานของการเรียนรู้ (Learning Infrastructure) 
– Physical infrastructure – agile management
– Human infrastructure “ครู” ยังคงส าคญัท่ีสุด แต่บทบาทต้องปรบัเปล่ียน

• ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
– The “Deschoolers’ Learning Webs”
– Living Lab = collaborative learning with all stakeholders
– Living Learning Lab model 



ความท้าทายส าหรบัการศึกษาไทย • การศึกษากับการพฒันาประเทศ: โจทยท์ีต่อ้งทบทวน
• ปฏรูิปการศึกษา: ความปรารถนาทีย่งัไปไม่ถงึ
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ภาพรวมตวัชี้วดัด้านการศึกษาปี 2564

ตวัช้ีวดัท่ีมีอนัดบัต า่

• อตัราการเข้าเรียนสุทธิระดบัมธัยมศึกษา
• อตัราส่วนนักเรียนต่อคร ู1 คนท่ีสอนระดบั

มธัยมศึกษา
• งบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP
• งบประมาณด้านการศึกษาต่อนักเรียนทุกระดบั

การศึกษา
• อตัราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ตวัช้ีวดัท่ีมีอนัดบัปานกลาง

• ผลการทดสอบ PISA
• ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และการอ่านท่ีไม่อยู่ในระดบัต ่า
• จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าเรียนระดบัอุดมศึกษา 

ในประเทศต่อประชากร 1,000 คน
• ผลสมัฤทธ์ิของการอุดมศึกษา
• ดชันีมหาวิทยาลยั
• ร้อยละของผู้หญิงท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้น

ไป

ตวัช้ีวดัท่ีมีอนัดบัดี 

• ความคิดเห็นเก่ียวกบัทักษะภาษาท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ

• ความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาท่ีตอบสนองต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ

• ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ

• ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการตอบสนอง
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของการ
อุดมศึกษา

• อตัราส่วนนักเรียนต่อคร ู1 คนท่ีสอนระดบั
ประถมศึกษา

IMD World Competitiveness Ranking 2021 



นักเรียนกลุ่มช้างเผือก คือ นักเรียนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในกลุ่มล่างสุด (นักเรียนด้อยเปรียบ) แต่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มบนสุด
ของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มน้ีอยู่ 13% 

(ค่าเฉล่ียของประเทศ สมาชิก OECD คือ 11%)

Program for International Student 
Assessment (PISA), 2018 



ดชันีการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (2564) ที่มา – สกศ.



สานเจตนารมณ์ร่วมในสงัคม : เข้าใจตรงกนั มุ่งมัน่บรรลุผล

• Shared mutual goals สงัคมไทย คนไทยท่ีพึงประสงค์ “สงัคมธรรมปัญญา” กมล เกศ กาย และกร (Heart, Head, Health, Hand)

สร้างสมดุลการศึกษา:   ให้สติ “เอาเย่ียง ไม่เอาอย่าง”

• Re-positioning สร้าง “คนไทย” รกัษา “ความเป็นไทย” รู้เท่าทันกระแสโลก (ตะวนัตก)

ออกแบบสาระใหม่ให้ตอบโจทย์

• โจทย ์= สาระในหลกัสูตร ก าหนด core competencies ส าหรบัความเป็นพลเมืองไทยท่ีสมดุลกบัความเป็นพลเมืองโลก

พัฒนาครูรุ่นใหม่หัวใจปฏิรูป

ปลดลอ็คข้อจ ากดัการบริหารการศึกษา 

พลิกโฉมการเรียนรู้สู่ภมิูทัศน์ใหม่ของการศึกษา

• โรงเรียน / มหาวิทยาลยั ไม่จ ากดัสถานท่ี/รูปแบบ Learning spaces (onsite + virtual + hybrid) = new platforms for learning 

เสริมสร้างชุมชนท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นศูนยก์ลาง

• All for education + lifelong learning-centered communities

เส้นทางไปสู่เป้าหมาย



ขอบคณุค่ะ


