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ความเปนมาของการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ใน
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2559 หัวขอการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในการการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" นั้นก็
เพื่อที่จะกลาวถึงการเตรียมการศึกษาไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 มีปจจัยหลายอยางที่ตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรา
ยังมีคนอีกจํานวนมากที่อยูในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงตองเปนการกาวทีละกาวจึงจะเกิดความยั่งยืนได
เพราะวา Thailand 4.0 เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เปนยุคเกษตรกรรม จากนั้นกลายเปน
ยุค 2.0 ที่มีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและมี
การลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทยยังไม
สามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได ดังนั้นจึงนํามาสู Thailand 4.0 ที่เนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุด
พนจากกับดักรายไดปานกลาง เราจึงตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน
ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร
เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขามาตั้งในประเทศไทย และมีความ
รวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ใหมากขึ้นที่เรียกวาประชารัฐ โดยมีเปาหมายใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ป(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป.2559).
ในการสรางโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด 4.0" ที่เปน Value-based
Economy นั้น ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ
โดยมีเปาหมายอยูที่ 5 อุตสาหกรรมหลักไดแก
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
1. Food, Agriculture & Bio-tech
2. Health, Wellness & Bio-Medical
3. Smart Devices, Robotics & electronics
4. Digital & Embedded Technology
5. Creative, Culture & High Value Service
ทั้งนี้ ไดยกตัวอยางพัฒนาการการศึกษาของประเทศสิงคโปร ซึ่งไดเริ่มการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป ค.ศ. 1959 โดย
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปรไดกําหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสรางทักษะดานวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิง
อุตสาหกรรม พรอมทั้งมีการพัฒนาความสามารถดานการศึกษาและจัดใหมี
Thinking School โดยหลักการสําคัญดาน
การศึกษาของสิงคโปร คือ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษา การใชวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ การใช
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญา/ดานการคิด การใชเหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เนนการ
แกปญหา การคิดวิเคราะหเมื่อหันมามองประเทศไทย ในสวนของการเตรียมการศึกษาจะตองมีการวางแผนอยางเปนขั้นเปน
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ตอน จัดหลักสูตรใหครอบคลุมคนทุกกลุม พรอมทั้งปรับปรุงตําราใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในความเปน
จริงตองยอมรับวามีการเปลี่ยนหลักสูตรบางแลว แตไมไดเปลี่ยนตําราตามไปดวย อีกทั้งยังมีครูผูสอนเพียง 2% เทานั้น ที่มี
ความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาเปนอยางไร(โพยม จันทรนอย.2560)
ดังนั้น สิ่งที่เราควรจะตองดําเนินการคือ การปรับปรุงตําราเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งขณะนี้กําลังเตรียมการ
เพื่อจะใหมีการใหคะแนนตําราเรียน เชน ตําราที่ดีก็จะได 5 ดาว เปนตน พรอมทั้งจะจัดอบรมชี้แจงแกผูจัดพิมพตําราทั้งหมด
ในชวงเดือนตุลาคมนี้ดวย นอกจากนี้ตองเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเปน
วิเคราะหเปนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 แตหากยังไมปรับใหมีขอสอบแบบอัตนัยเรื่องนี้ก็คงจะเกิดขึ้นยาก ในขณะเดียวกัน
ตองปรับการอบรมครูใหตรงกับความตองการในการนําความรูไปใช ตลอดจนใหวิทยฐานะแกครูสอนดีหรือครูที่สนใจเด็กเพื่อ
ยกยองชมเชย สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่ตองดําเนินการควบคูไปดวยกัน ดังนั้น การที่ประเทศจะเปน Thailand 4.0 ได ทุกอยาง
ตองผานการวางแผนเพื่อสรางสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่ดี และตองใชความอดทนเปนอยางมาก เพราะกวาจะเห็นผล
ตองใชเวลานาน เปรียบดั่งการปลูกตนไม ที่จะตองมีการเตรียมดินใหดี มีเมล็ดพันธุที่ดี และตองเฝาดูแลรดน้ําพรวนดิน เพื่อให
ตนไมเจริญเติบโตขึ้นมาได ทุกอยางตองใชเวลาและตองดําเนินงานหลายสวนไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ ขณะนี้เราตองกลับมาดูวาสิ่งที่ผลิตกันอยูเปนนวัตกรรมหรือเปนเพียงสิ่งประดิษฐเทานั้น
เพราะนวัตกรรมที่ถูกตองจริงๆ ตองสามารถขยายผลในเชิงพาณิชยได (รังสิมา โพธิ์ชารี.2559)
สําหรับแนวทางสรางนวัตกรรมดานการศึกษาที่จะตอยอดไปสูการนําไปใชนั้น ตองยอมรับวาสวนใหญอยูในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงรวมคนเกง จึงสามารถสรางนวัตกรรมไดไมยากนัก สวนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบแนวทาง
แกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลววา วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหเด็กสรางนวัตกรรมได คือ การใชรูปแบบ
นําเสนอโครงงานที่ใชความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น เชน การผลิตกระแสไฟฟาจาก
โซลาเซลล ซึ่งจะทําใหเด็กสนุกกับการหาคําตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะไดปฏิบัติ จากนั้นใหสงผลงานมาประกวด หาก
ผลงานใดผานเกณฑก็จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อนําไปผลิตใชจริงในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะชวยสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กดวย
เพราะวาถาเด็กไทยไดมีกระบวนการเรียนในดานการสรางนวัตกรรมดานการศึกษาก็จะสามารรถตอบโจทยการศึกษาไทย
แลนด 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเหลานี้เด็กตองเรียนรูความรูตางๆทางดานนวัตกรรมดานการศึกษา ซึ่ง
ผูจัดทําไดวิเคราะหบริบทการเรียนรูไดในสวนตางๆออกมาไดดั้งนี้

นวัตกรรมดานการศึกษา

1. โสตทัศนะศึกษา
โสตทัศนศึกษา หมายถึง การเรียนรูหรือประสบการณทางการศึกษา ซึ่งผูเรียนรับรู โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา
2. นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม (Innovation) เปนคําที่คณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บัญญัติขึ้นเดิม
ใช นวกรรม มาจากคํากริยาวา Innovate มาจากรากศัพท ภาษาอังกฤษวา Inovare (in(=in)+novare= to renew, to
modify) และnovare มาจากคําวา novus (=new)Innovate แปลตามรูปศัพทไดวา "ทําใหม ,เปลี่ยนแปลงโดยนําสิ่งใหมๆ
เขามา "Innovation = การทําสิ่งใหมๆ สิ่งใหมๆ ที่ทําขึ้นมา ( International Dictionary) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง
การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐใหม ๆที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ที่มีอยูแลวใหทันสมัยและไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย
นวัตกรรมทางการศึกษา ( Educational Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิด
หรือการกระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษาเพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและชวยให
ประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนใชคองพิวเตอรชวย การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ( Interactive Video) สื่อหลายมิติ
(Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลานี้เปนตน
นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับกาลสมัย
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะของโครงการ
ทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project)
ระยะที่ 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ
3. เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกตหลักการวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตรใหเปนวัสดุ
เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชในการเสนอ แสดง และถายทอดเนื้อหาทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายนี้พัฒนามาจากความคิดของกลุมนักโสต-ทัศนศึกษาเพราะเทคโนโลยีการศึกษามีความหมาย โดยตรงตาม
ความหมายของเทคโนโลยี คือ ศาสตรแหงวิธีการ หรือการประยุกตวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา โดยคําวา”วิทยาศาสตร”ใน
ที่นี้มุงเนนที่วิชาพฤติกรรมศาสตร เพราะถือวาพฤติกรรมศาสตรเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเชนเดียวกับวิชาฟสิกส เคมี
ชีววิทยา (กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.2556).

สรุป

ไทยแลนด 4.0 เปนสิ่งที่ดี ถาเปนไปตามโมเดลนี้ ประเทศจะตองมีนวัตกรรมเปนของตนเองอยางแนนนอน ฉะนั้น
การศึกษา 4.0 เปนสวนหนึ่งของไทยแลนด 4.0 ที่จะนําพาไปสูความสําเร็จ จึงตองอาศัยทุกภาคสวนใหความรวมมือ
โดยเฉพาะครูตองปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM) และ Active Learning นํามาใชในการเรียนการ
สอนอยางจริงจัง ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาตองเนนที่หองเรียน ติดตามพฤติกรรมการ
สอนของครูโดยสรางตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนตองมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ป ประเทศไทยตองมี
นวัตกรรมเปนของตนเองแนนอน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของประเทศไทยในยุค 4.0คือ การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
“Value-Based Economy”หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเปลี่ยนการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมและ
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาภาคบริการมากขึ้น
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