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คํานํา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา 

ฟวเจอรเทลส แล็บ ภายใตบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด 

(MQDC) ไดจัดทํารายงานเร�อง “อนาคตของการเรียนรู” (Future of Learning) เพ�อ

นําเสนอขอมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะหสถานการณ ปญหา ปจจัยขับเคล�อนที่สําคัญตอ

อนาคตของการเรียนรู และระบบการศึกษา รวมถึงผลการคาดการณภาพอนาคตของ

การเรียนรู ในบริบทประเทศไทย เพ�อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบ

อนาคตที่พึงประสงคใหกับรูปแบบการเรียนรูในประเทศไทย เพ�อนําเสนอตอภาคสวนที่

เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู เพ�อพัฒนาทักษะตลอดชีวิต เพ�อให

ประชากรไทยมีความสามารถตอการแขงขันในระดับโลก มีทักษะที่จําเปนตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน

ดานขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพ�อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานดานการเรียนรูในประเทศไทยใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป

National Innovation Agency (Public Organization) with FutureTales Lab 

by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) has 

produced the “Future of Learning” report to highlight key statistics and 

review the context, challenges, and driving forces shaping the future 

of learning in Thailand to prepare for coming changes and achieve 

a desirable future. The report will be presented to relevant sectors to 

develop educational systems and lifelong learning to build skills for 

Thais to compete globally and meet the changes and challenges of 

the future.  

The research team thank the experts from various agencies who have 

supported us and provided extremely helpful information and opinions. 

We greatly hope that this study will be useful to all relevant sectors in 

formulating and applying policies and plans for learning in Thailand 

to accommodate future changes.
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สถานการณในปจจุบัน
CURRENT SITUATIONS

“มนุษยเรียนรูตั้งแตวินาทีแรกที่เริ่มหายใจและเรียนรู ตอเน�องไปจนวินาทีสุดทายของชีวิต” 

การสงเสริมการเรียนรู ที่ดีตลอดชีวิตของมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมนุษยไดรู จัก

และพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการนําองคความรูตางๆ เหลาน้ันไปใชในการสรางประโยชน

เพ�อผูอ�นอีกดวย คําวา “การเรียนรู” คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรับรู

จากประสบการณที่ไดรับ สวน “การศึกษา” คือการฝกฝนผานการสอนและการเรียนรู ใน

โรงเรียนหรือในสภาพแวดลอมที่เทียบเทากับโรงเรียน การพัฒนาใหประเทศไทยมีระบบ

และสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทามกลางสังคมในยุค

ปจจุบันที่มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งสําคัญที่สุดคือการพัฒนาระบบ

การศึกษาไทยและสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตควบคู ไปดวยกัน

ในบริบทของประเทศไทยรัฐบาลไดใหความสําคัญของการศึกษาเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นได

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสูงสุดอยาง

ตอเน�องตั้งแตป พ.ศ. 2542 – 2563 คิดเปนประมาณรอยละ 11.5 - 25.7 ของงบประมาณ 

แผนดินทั้งหมด และมีความตั้งใจที่จะเดินหนาพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความรู

ความเชี่ยวชาญดาน STEAM ซ่ึงเปนแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการระหวาง 

ศิลปะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ในทุกระดับ แตผลคะแนน

จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International 

Student Assessment หรือ PISA) ในป พ.ศ. 2561 ยังอยูในระดับตํ่า โดยนักเรียนไทย

มีคะแนนดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร อยู ในลําดับที่ 68, 59 

และ 55 ตามลําดับ จาก 79 ประเทศที่เขารวมการประเมิน

 

ระบบการศึกษาไทยมีปญหาและความทาทายในหลายประเด็น ทั้งมาตรฐานการศึกษา ความ

เหล�อมลํ้าของการเขาถึงการศึกษาและแหลงความรูที่มีคุณภาพ จํานวนนักเรียนท่ีลดลง 

คานิยมตอการศึกษา หลักสูตรเพ�อพัฒนาทักษะแหงอนาคต การเรียนที่ไมตอบโจทย

ความตองการของตนเองและตลาดแรงงาน คุณภาพครูผูสอน ส�อการเรียนการสอน 

ความตอเน�องของการดําเนินนโยบายการศึกษา ระบบการคัดเลือกเขาทํางานที่มักพิจารณา

จากวุฒิการศึกษาและช�อเสียงของสถาบันการศึกษา สิ่งเหลานี้ไดสรางความกดดันและ

ความตึงเครียดใหผู เรียนสวนใหญตองดิ้นรนเพ�ออนาคตที่ดีกวา สงผลใหคนไทยมีปญหา

สุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้เด็กที่อยูในกลุ มนักเรียนดอยโอกาส-พิการในป พ.ศ.2561 

ยังมีจํานวนมากถึงรอยละ 49 จากจํานวนนักเรียนทั่วประเทศ 7,357,814 คน ปจจุบันได

มีการจัดตั้งภาคีเครือขายการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสตารทอัพดาน

การศึกษาเพ�อเขามามีสวนรวมในการชวยแกปญหาการศึกษาและทํางานรวมกับภาครัฐมากข้ึน

Thai students were ranked 
68th for reading, 
59th for mathematics, and 
55th for science 
out of 79 countries. 

นักเรียนไทยมีคะแนน
ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

ตามลําดับ จาก 79 ประเทศท่ีเขารวมการประเมิน
68, 59 และ 55 อยูลําดับท่ี

11.5-25.7 
ของงบประมาณแผนดิน
of the total.

Ministry of Education had 
the largest budget in 
1999-2020 at about

%7

กระทรวงศึกษาธิการไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสูงสุด
ต้ังแตป พ.ศ.2542–2563 คิดเปน 



คนไทยใชอินเทอรเน็ต
เพื�อติดตามขาวสารหรือความรู

ใชศึกษาผานหลักสูตรออนไลน

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของแหลงการเรียนรูเพ�อสรางทางเลือกใหมในการศึกษา เชน การเรียน

ผานพ็อดคาสท (Podcast) การศึกษาโฮมสคูล (Home school) การออกแบบการเรียนรู

ดวยตนเอง (Personalized Learning) การใชเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) 

การศึกษาดูงาน เปนตน

สําหรับสถานการณดานการเรียนรู ของคนไทย ในมิติการเขาถึงแหลงขอมูลการเรียนรู แมคนไทย

จะใชเวลาในการอานมากข้ึนตอเน�องทุกป และในป พ.ศ.2563 สํานักงานสถิติแหงชาติชี้ใหเห็นวา

คนไทยใชอินเตอรเน็ตเพ�อเขาถึงความบันเทิงและการส�อสารทางไกลเปนหลัก มีเพียงรอยละ 31.6 

ที่ใชเพ�อการติดตามขาวสารหรือความรู รอยละ 7.4 ใชศึกษาเรียนรู ผานหลักสูตรออนไลน 

นอกจากนี้สถานที่และแหลงเรียนรู นอกหองเรียนในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย สัดสวนหองสมุด

ตอประชากรคิดเปน 67,285 คนตอแหง แตกตางกับประเทศฟนแลนดซ่ึงเปนประเทศที่มีความ

เทาเทียมทางดานการศึกษามากที่สุดในโลก มีอัตราสวนหองสมุดคือ 7,477 คนตอแหง หรือ

ประมาณ 9 เทา อีกทั้งประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ 1,526 แหง โดยเม�อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มีพิพิธภัณฑหรือศูนยการเรียนรู มากที่สุดในโลกจํานวน 35,144 แหง ยังนอยกวาถึง 23 เทา

สําหรับสถานการณดานการเรียนรู ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ของประเทศไทย แมวา

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดมีการสงเสริมการเรียนรู เพ�อสงเสริมอาชีพใหกับ

คนไทยในทุกชวงวัย แตรูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีในขณะนี้ไมไดตอบโจทยการสราง

แรงงานคุณภาพที่มีความยืดหยุนหรือไมไดสนับสนุนใหคนไทยสามารถสรางอาชีพจากองคความรู

ที่มี กลับมุ งเนนการเรียนรู เชิงเทคนิคเพ�อวิชาชีพที่ตอบโจทยกับความตองการของตลาดแรงงาน

ในปจจุบันเปนหลัก ซ่ึงเปนเพียงการปอนแรงงานเขาสู ระบบอาชีพเดิมที่มีอยูแลว ไมไดสงเสริม

การสรางทักษะแหงอนาคตอยางแทจริง นอกจากนี้ขอมูลจากงานวิจัยที่สํารวจกลุ มตัวอยางที่

สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และขอมูล

ผูสําเร็จการศึกษาและทํางานในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ในป พ.ศ.2561 พบวาประมาณรอยละ 60 

ของกลุมแรงงานชวงอายุตํ่ากวา 38 ป ทํางานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต อีกทั้งโครงการพัฒนาแรงงานจากหนวยงานรัฐดังกลาวครอบคลุมกลุมคนจํานวนนอย 

ในขณะเดียวกันแมภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองคกรเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน�อง ผานหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย มีระบบการติดตามประเมินผล

การเรียนรู ที่ชัดเจนเพ�อสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะที่ตอบโจทยความตองการที่องคกรตองการ 

แตรูปแบบการพัฒนาทักษะบุคลากรดังกลาวสวนใหญยังกระจุกอยู ที่องคกรขนาดใหญ องคกร

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังติดขอจํากัดดานงบประมาณและโครงสราง ประกอบกับปญหา

เศรษฐกิจถดถอยในปจจุบัน อาจยิ่งเปนอุปสรรคใหองคกรตางๆ ลดตนทุนในการพัฒนาบุคลากร 

สงผลใหแรงงานไทยสุมเสี่ยงการขาดการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน�อง กลายเปนแรงงาน

ที่ขาดทักษะที่จําเปนแหงโลกอนาคตซ่ึงจะสงผลตอภาคเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยในทายที่สุด 

of Thais use the internet to 
follow news or gain knowledge 

to do online 
courses. 

and

31.6%

7.4%



“Humans learn from the first breath until their last.” Promoting good 

lifelong learning can play an important role in letting them know 

and develop themselves and apply that knowledge to help others. 

“Learning” is a process of changing behaviors and perceptions 

through experience, while “education” is instruction in schools or 

other institutions. The key point in developing the country to have 

better and more efficient learning systems and environments amid 

its changing social context is to develop the education system and 

lifelong learning together.

Thailand’s government has heavily focused on education. 

The Ministry of Education’s budget has grown in 1999-2020 to 

about 11.5-25.7% of state spending. The government has strived to 

develop specialism in STEAM, integrating art, science, technology, 

engineering, and mathematics at every level. Yet the country’s 

Program for International Student Assessment (PISA) scores in 

2018 were low. Thai students ranked 68th for reading, 59th for 

mathematics, and 55th for science out of 79 participating nations.

Thailand’s educational system has problems and challenges in 

many dimensions: inadequate educational standards, unequal 

access to quality education and knowledge sources, declining 

numbers of students, irrelevance of education and curricula for 

future skills, failure to meet personal and labor market needs, 

poor-quality instructors and materials, inconsistent policy 

implementation, corporate recruitment focused on qualifications 

and prestige of educational institution. All these issues mean 

students struggle for a better future and suffer from high rates of 

poor mental health. In 2018, 49% of Thailand’s 7,357,814 students 

were underprivileged or disabled. Collaborative networks between 

business, the non-government sector, and startups have been 

established to help solve educational issues and increase 

collaboration with government. New alternative learning platforms 

are available such as podcasts, home school study, personalized 

learning, virtual reality, and site visits.

ทํางานไมตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต

60 ของกลุมแรงงาน
ชวงอายุต่ํากวา 38 ป%

of graduates under 38 

work in a field unrelated to their 
degree and this trend is rising. 



For Thailand’s learning situation, in terms of access to learning 

sources, Thais spend more time reading. The National Statistical 

Office found that Thais in 2020 mainly accessed the internet for 

entertainment and telecommunication, with only 31.65% using it

to follow news or seek knowledge and 7.4% studying online courses. 

Outside the classroom, learning sources are limited. Thailand has 

a library for every 67,285 people, while Finland, with the world’s 

highest educational equality, has nine times as many, with one for 

every 7,477 people. Thailand has 1,526 museums, while the United 

States has 35,144 museums or learning centers, the world’s highest 

and 23 times as many. 

In lifelong learning, the Department of Skill Development in the 

Ministry of Labor has promoted career development training for 

people in every generation. But current labor development practices 

aren’t building agile, high-quality labor or helping Thais earn a living 

from their know-how. Training focuses on technical knowledge to 

meet the labor market’s current needs. It mainly supplies the current 

labor market rather than truly building future skills. Sixty percent of 

graduates in science, technology, engineering, and mathematic under 

38 don’t work in science and technology, according to research in 

2018 by National Science Technology and Innovation Policy Office 

(STI), which found a rising trend. Labor development projects by 

government agencies cover few people. Businesses have consistently 

focused more on developing human resources through courses, 

projects, and activities and concrete follow-up and assessment to give 

their workforces skills that meet corporate needs. But skill development 

clusters around large corporations while small and medium-sized 

organizations have financial and structural constraints. Amid the 

downturn, organizations may have to reduce human resource costs, 

putting continuous learning and self-development in jeopardy for 

Thai workers. Thailand’s workforce could lack the skills for the future, 

eventually affecting the country economically and socially. 

nine times less than Finland, 
which has one for each 7,477 people. 

Thailand’s has a library for each
สัดสวนหองสมุดตอประชากร
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23 times as
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สัญญาณการเปล่ียนแปลง (Signals of Change) คือ
เหตุการณหรือแนวโนมท่ีกอตัวและเกิดข้ึน โดยกําลังจะสราง
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

Signals of Change are events or incoming 

and established trends that bring 

significant changes. 

ระบบการสะสมหนวยการเรียนรู ที่ผู  เ รียนไดรับจากการประกอบอาชีพ การ

ฝกอบรม การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตลอดชีวิต เพ�อ

ใหผู  เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ไปใชตอยอดทางการศึกษาและการ

ทํางานได สงเสริมระบบการยกระดับทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต

ของคนไทย ในปจจุบันเร่ิมมีสถาบันการศึกษาประยุกตใชกับหลักสูตรเพิ่มข้ึน

Degrees and qualifications and the reputation of 

institutions will count for less when recruiting employees. 

Society will value relevant skills and intrinsic capabilities 

more. Learners can choose programs that suit their 

interests while worrying less about society’s expectations.

Credit Bank for Life-Long Learning

การใหคุณคาตอปริญญาบัตร วุฒิการศึกษา และช�อเสียงของสถาบันตางๆ 

จะลดลงในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน สังคมจะใหคุณคาตอทักษะที่

เหมาะสมตองานและความสามารถที่แทจริงของบุคคลมากข้ึน ผู  เรียนสามารถ

เลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของตนเองไดอยางเต็มที่ โดย

ไมตองกังวลเร�องความคาดหวังของสังคมแบบที่ เคยเปนมาในอดีต

Weakening Value of Degrees

Specialism Vs. Multipotentiality

สัญญาณการเปล่ียนแปลง

SIGNALS
OF CHANGE

Big Data and smart applications that make knowledge 

more diverse will reduce the value and role of experts. 

Multipotentiality will become more in demand, rather 

than specialism with in-depth knowledge in a single field. 

การรวบรวมขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการใชแอปพลิเคชันอัจฉริยะ

เพ�อรับความรู ที่หลากหลายกําลังทําให คุณคาและบทบาทของผู  เชี่ยวชาญ

ลดลงในอนาคต นอกจากนี้ผู ที่มีความสามารถหลากหลายดานจะกลายเปน

ที่ต องการมากกวาผู  เชี่ยวชาญที่รู ลึกเพียงเฉพาะดานใดดานหนึ่ง

This is learning credit bank in which learners gain credits 

from working, training, formal and informal education, and 

lifelong learning. Learners can transfer learning credits 

to extend their education and employment. This will help 

uplift skills for lifelong learning. Educational institutions 

increasingly take this approach with their programs.



Education will become one of the largest and fastest- 

growing economic sectors. Quality technology will make 

education faster and easier to access. Companies in this 

business will have more influence and the education 

market will grow faster all over the world. 

วงการการศึกษาจะกลายเปนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ ใหญและเติบโตเร็วที่สุด 

เทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข ามาเปลี่ยนโฉมหนาการศึกษาใหมี

ความสะดวกรวดเร็ว งายตอการเขาถึงแหลงขอมูลมากข้ึน บริษัทเทคโนโลยี 

ดานการศึกษาจะทรงอิทธิพลและเติบโตอยางรวดเร็วในตลาดการศึกษาทั่วโลก

School as a Mega Corporation

Receiving information screened by interest and behavior 

on social media and search engine algorithms that 

mainly match their interests exposes people to limited 

areas of knowledge and restricts their learning outlook.

การไดรับขอมูลที่ถูกกรองจากความสนใจและพฤติกรรมของผู  ใช  ผาน

อัลกอริทึมที่ ใชในโซเชียลมีเดียและเคร�องมือคนหาขอมูล ทําใหผู คนไดรับ

ขอมูลซํ้าเดิมที่ ข้ึนกับความสนใจของตนเปนสวนใหญ ขาดความหลากหลาย

ของขอมูล สงผลใหผู คนไมมีความรูใดๆ เกี่ยวกับขอมูลในดานอ�น เกิด

การเรียนรู  ในมุมมองที่จํากัด

Echo Chamber 

Teachers become facilitators to help learners access 

a wider scope of learning. Pupils can choose topics 

of interest and learn with teachers who facilitate 

self-directed learning with an increase in dedicated 

hours from 4 in 2006 to 14 in 2030. This relationship 

between teachers and learners will be key to such 

collaboration. 

ครูทําหนาที่ เปนผู อํานวยความสะดวก (Facilitator) สงเสริมใหผู  เรียน

ขยายขอบเขตของการเรียนรู โดยผู เรียนสามารถเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจ

และเรียนรูไปพรอมกับครู ครูจะมีเวลาในการอํานวยความสะดวกการเรียนรู

ดวยตนเอง (Self-Directed Learning) ของผู เรียนเพิ่มข้ึนจาก 4 ชั่วโมง

ใน พ.ศ. 2549 เปน 14 ชั่วโมงใน พ.ศ. 2573 ซึ่งความสัมพันธระหวาง

ครูกับผู  เรียนเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความรวมมือดังกลาว

Teacher as a “Meddler in the Middle”



Learning does not take place only in classrooms. 

Perceptions of education will include onsite learning 

with hands-on experience. The world is like a classroom 

where learners can learn from everywhere and from 

direct experience rather than books. Students won’t 

depend on educational institutions only.  

Artificial Intelligence (AI) has enhanced teachers’ 

capability since it helps create individual learning 

plans so learners can learn at a pace that matches 

their interest and capability. AI can ease teaching 

workload and boost efficiency and accuracy.  

ปญญาประดิษฐ (Artif icial Intel l igence) มีส วนชวยในการเพิ่ม

ขีดความสามารถของผู สอน ชวยทําการวิเคราะหและวางแผนใหผู  เรียนเปน

รายบุคคล สงเสริมใหผู  เรียนสามารถเรียนรู  ได ตรงกับความสามารถและ

ความสนใจของตนเองมากข้ึน แบงเบาภาระในการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการสอนใหดีและแมนยํามากยิ่งข้ึน 

AI-Based Teaching & Tutoring

การเรียนรู  ไม  ได  เกิดข้ึนเพียงแค ในหองเรียนหรือพื้นที่จํ ากัดอีกตอไป 

กระบวนทัศนตอการศึกษาของผูคนในสังคมมุงไปสู การเรียนรูนอกสถานที่

ที่ผู  เ รียนสามารถเรียนรู ผานประสบการณตรง ณ สถานที่จริง หรือโลก

ออนไลนได เปรียบเสมือนโลกใบนี้ เปนหองเรียน ที่ผู  เรียนสามารถเรียนรู

ไดจากทุกที่ เรียนรูผานประสบการณตรงมากกวาการทองจําเนื้อหา และ

ไมไดยึดติดกับสถาบันการศึกษาเพียงอยางเดียว

The World as Our Classroom

Communication technology allows the creation of 

tele-education and virtual schools in which instructors 

and learners don’t have to stay in the same place. 

Online classes are more flexible in place and time.

การประยุกตใช  เทคโนโลยีการส�อสารเพ�อการศึกษา สงผลใหการศึกษา

สามารถเกิดข้ึนไดผานรูปแบบการศึกษาทางไกล (Tele-education) และ

โรงเรียนเสมือน (Virtual School) ที่ผู  เรียนกับผู สอนไมจําเปนตองอยู ใน

สถานที่เดียวกัน แตก็สามารถเรียนรูรวมกันผานระบบออนไลนได สงเสริม

รูปแบบการเรียนรู ที่ยืดหยุ นมากข้ึนในแงของสถานที่และเวลา 

Integration of Tele-education and Virtual Schools



VR (virtual reality) and AR (augmented reality) 

technologies applied in areas such as art, medical 

science, and education will enhance experiences for users 

enabling them to get a variety of information in a more 

entertaining way and to understand the content better. 

Learning content will become more enjoyable and 

entertaining. Learning will be done with media, technology, 

and methods that enable learners to remember and 

understand lessons better. Learners will become more 

enthusiastic and interested in learning. 

Just-in-time learning for individuals or groups 

promotes learning by supplying relevant knowledge 

and required skills whenever needed, letting students 

gain and apply them immediately. It will expedite and 

enhance learning, enhance efficiency, and help ensure 

benefits for participants.  

รูปแบบของการเรียนรูที่มีเนื้อหาสนุกสนาน สรางความบันเทิงและความสุข 

ให กับผู  เ รียนมากข้ึน ผานส�อการเรียนรู  เทคโนโลยี และวิธีการสอน

ในรูปแบบตางๆ สงผลใหผู  เรียนจดจําและเข าใจเนื้อหาตางๆ ไดดีมากข้ึน 

เพิ่มความกระตือรือรนและความสนใจตอการเรียนรู มากยิ่งข้ึน  

Edutainment

การประยุกตใช  เทคโนโลยีโลกเสมือน VR (Virtual Reality) และ AR 

(Augmented Reality) เขากับการเรียนรู  เชน การเรียนศิลปะ การแพทย 

การศึกษา เปนตน เทคโนโลยีเหลานี้ ไดรับการออกแบบมาเพ�อเสริมสราง

ประสบการณใหแกผู  ใช  สงผลใหผู  เรียนไดเรียนรู ข อมูลที่หลากหลาย 

สนุกสนาน และเข าใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน

Immersive Education (AR/VR)

การเรียนรู แบบทันเวลาเปนแนวทางในการเรียนรู ระดับบุคคลหรือระดับ

องคกรที่สงเสริมการฝกอบรม การสนับสนุนความรูและทักษะที่เกี่ยวของ

กับความตองการของผู  ใช ใหพรอมในทุกเวลาที่ผู  เรียนตองการ ทําให

ผู  เ รียนสามารถรับรู และประยุกตใช  ได ทันที ชวยเรงความเร็วของ

กระบวนการเรียนรู เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและการทํางานใหมากข้ึน 

และลดปญหาการเรียนรู ที่ ไม  ได นํามาใช จริง

Just-in-Time Knowledge and Learning



The increase in data, information, and knowledge, 

which will grow exponentially, forces learners to be 

active and to focus on useful, necessary, and relevant 

information and knowledge. Learners also need to 

practice how to relearn and unlearn. 

Cognitive enhancement by natural or synthetic 

extracts that stimulate brain functions in learning, 

memory, concentration, intelligence, logic, and 

creativity will enhance learning capability. 

การเพิ่มความสามารถของสมองผานการกระตุ นดวยสารจากธรรมชาติหรือ

สารสังเคราะห โดยออกฤทธ์ิเพิ่มการทํางานของสมองในแงของการเรียนรู  

ความจํา สมาธิ สติปญญา การใชเหตุผล และความคิดสรางสรรค สงผล

ใหผู  เรียนสามารถเรียนรู  ได ดีมากยิ่งข้ึน

Cognitive Enhancement

ขอมูลขาวสารและความรูที่มีเพิ่มมากข้ึนในปจจุบันและจะยิ่งเพิ่มมากข้ึนหลาย

เทาในอนาคตดวยมิติของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหผู เรียน

จําเปนตองต�นตัวและใสใจเรียนรู ทักษะและวิธีเรียนรู (Learn) ขอมูลขาวสาร 

ความรูที่จําเปน เกิดประโยชนและเกี่ยวของ รวมไปถึงการเรียนรูสิ่งที่เคยเรียน

มาดวยมุมมองใหม (Relearn) และการละทิ้งสิ่งที่ เคยเรียนมา (Unlearn) 

Focus on Learning How to Learn

Self-development, soft skills, social skills, and 

self-actualization will matter more so learners know 

themselves in terms of intelligence, skills, and emotions 

and dare to decide their path of life. Moreover, 

implanting ethics and morality for peaceful coexistence 

is crucial for all of us living in the ever-changing world. 

การเรียนรู  เพ�อพัฒนาตนเอง (Self-development) ทักษะมนุษย (Soft 

Skills) ทักษะสังคม (Social Skills) เขาถึงการเปนมนุษยและเกิดการคนพบ

ตนเอง (Self-actualization) มากยิ่งข้ึน เพ�อใหผู  เรียนรู จักตนเองทั้งทาง

ดานสติปญญา ทักษะ และอารมณความรูสึก กลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดิน

ชีวิตของตน นอกจากนี้การปลูกฝงเร�องศีลธรรมจริยธรรมเพ�อใหอยู 

รวมกับผู อ �นไดอยางสงบสุขถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอมนุษยในโลกที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

Learning to be Human



ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ (Drivers of change) คือ ปจจัยหรือกลุม
สัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีสรางการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเปนแนวขับเคลื�อนไปสูภาพอนาคต

Drivers of Change are factors or groups of 

major signals significantly shaping change and 

the direction of future developments.   

กระบวนทัศนตอการเรียนรู เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอยางสิ้นเชิง สังคมให

ความสําคัญตอปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษาลดลง เห็นความสําคัญของ

การผสมผสานการเรียนรู ไปกับการใชชีวิต สงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต

พรอมสรางระบบเก็บหนวยการเรียนรู  ภาคธุรกิจจะเข ามามีสวนรวมตอ

วงการการเรียนรูมากข้ึนเพ�อสงเสริมการยกระดับผู คนใหมีทักษะที่จําเปนใน

อนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหบทบาทของผู  เชี่ยวชาญลดลง 

การคัดกรองขอมูลในอินเทอรเน็ตอาจทําใหเกิดการลมสลายของความรู 

ทั่วไป ซึ่งกอใหเกิดทั้งประโยชนและโทษอยางมหาศาลตอผู  เรียนและสังคม

Flipped Learning Paradigm 

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ

DRIVERS
OF CHANGE

The learning paradigm will flip because society will give 

less value to degrees and educational qualifications 

and more to learning blended with living and the 

promotion of lifelong learning through learning credit 

banks. Business will play a bigger role in learning to 

enhance future skills. Advances in technology will reduce 

the role of specialists. Screening information on the 

internet may end general knowledge, with both huge 

advantages and disadvantages for learners and society.  



Learning will blend distance learning technology 

and classroom learning. Virtual and entertainment 

technologies will be used to develop learning media 

and methods to entertain learners and help them 

understand lessons better. Learning is more flexible 

and promotes non-classroom learning through real 

experiences. The world is everyone’s classroom and 

most people view learning positively. 

การเรียนรู  เป นรูปแบบผสมผสานระหวางการใชเทคโนโลยีส�อสารทางไกล

กับรูปแบบการเรียนในหองเรียน การใชเทคโนโลยีโลกเสมือนและความบันเทิง

มาพัฒนาส�อและวิธีการเรียนรูใหผู  เรียนรู สึกมีความสุข สนุก และเขาใจเนื้อหา

ไดมากยิ่งข้ึน รูปแบบการเรียนมีความยืดหยุ นและสงเสริมการเรียนรูนอก

หองเรียนผานประสบการณตรง โลกเปรียบเสมือนเปนหองเรียนของทุกคน 

ผูคนสวนใหญมีมุมมองตอการเรียนรู  ในเชิงบวกและรักที่จะเรียนรู      

Blended Plearning* 

Teachers will take a new role, no longer acting only 

as gurus giving lectures in front of the class. They 

will become learning facilitators via collaboration 

in classrooms.Artificial intelligence will relieve the 

workload for teachers and raise their efficiency through 

individual learning plans and assistance with detailed 

and accurate evaluation and analysis of learners’ data. 

บทบาทของครูผู สอนจะเปล่ียนแปลงไป ครูจะไมไดทําหนาที่ เป นปราชญผู ทํา

หนาที่บรรยายความรูหนาหองเรียนเพียงอยางเดียวแลว แตจะทําหนาที่ เป น

ผู อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผู เรียน ผานการสรางความรวมมือ

ในชั้นเรียน และรวมเรียนรู  ไปดวยกัน นอกจากนี้การใชปญญาประดิษฐยัง

ช วยแบงเบาภาระของครูผู สอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนไดมาก

ยิ่งข้ึน ตั้งแตการวางแผนการเรียนรู ใหผู  เรียนรายบุคคล จนถึงการประเมิน

และวิเคราะหข อมูลของผู  เรียนอยางละเอียด แมนยํา

Goodbye Sage on the Stage 

*Plearning คือ การเลนคําระหวางคําวา Play และคําวา Learning

Plearning = Play + Learning



การเรียนรู  ได มีการออกแบบเฉพาะบุคคล เพ�อใหผู  เ รียนไดเรียนตรงตาม

ความสนใจและความถนัดของตนเอง ผู เรียนสามารถเพิ่มความสามารถของ

สมองไดดวยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรและการแพทย ผู เรียนจะรูวิธีในการ

เลือกเรียนสิ่งที่จําเปนตองรูทามกลางขอมูลความรูมากมายในอนาคต 

ระบบการเรียนรูจะเปนรูปแบบทันเวลาที่ช วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียน

และการทํางานมากยิ่งข้ึน มีทักษะที่สอดคลองกับความตองการในอนาคต 

นอกจากนี้การเรียนรู ยังมุ งไปสู การทําให ผู  เ รียนไดค นพบตนเองและเข าใจ

ความเปนมนุษย สามารถเลือกทางเดินใหกับชีวิตตามความตองการที่แทจริง

ของตนเอง รวมไปถึงการปลูกฝงศีลธรรมและจริยธรรมใหกับมนุษย

ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

Learning Adaptability 
Learning is individually customized so learners can 

study what they like and are good at. Learners can 

gain cognitive enhancement through scientific and 

medical technologies. They will know how to choose 

what they need from the huge flow of information in 

the future. Learning systems will be just-in-time to 

enhance learning and working efficiency and provide 

skills in line with future needs. Moreover, learning aims 

to lead learners to self-actualization and to allow them 

to understand people, so they can choose their path 

to their ultimate goals. Humans will be endowed with 

ethics and morality to live in the ever-changing world. 







1 LEARNING
DECOMPOSED

ผูเรียนรูสึกเปนทุกขตอการเรียน การเรียนไมสามารถนําไปตอบโจทยการทํางานในชีวิตได
ไมไดเรียนตามส่ิงท่ีตนเองสนใจ การเรียนรูเปนเรื�องท่ีถูกจํากัดและไมไดปรับปรุงหลักสูตร
หรือองคความรูท่ีไดรับตอผูเรียน เนื�องจากขอจํากัดเรื�องแหลงขอมูลท่ีทันสมัย 
การเขาถึง และคุณภาพของผูสอน รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอน สงผลกระทบ
อยางรายแรงตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Learners feel miserable about learning because it cannot address their 
real-life working challenges. They have not found what they are interested in. 
Learning is limited and curricula and knowledge are obsolete because of 
constraints in up-to-date information sources, accessibility, quality of 
instructors, and instruction format. These deficiencies seriously harm 
the country’s economy and society.  



สังคม 
ผูเรียนเปนทุกขจากการเรียน เนื �องจากระบบของการเรียนรูในทุก
ชวงวัยไรคุณภาพอยางมาก ครูผูสอนยังคงเปนผูควบคุมเน้ือหา 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยไมไดนําผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมไดปรับ
การนําเสนอเน้ือหาท่ีสอนใหมีความนาสนใจ การเรียนมีการแขงขันสูง 

Learners feel miserable about learning since the system 
is seriously degraded at every age level. Instructors 
still have control over class without putting learners at 
its center. They don’t adapt course contents to be 
interesting. There is also fierce competition in learning. 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจประเทศตกต่ํา ถดถอย เนื�องจากแรงงานสวนมากขาด
การเรียนรูความรูและทักษะท่ีตอบรับตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
คนในสังคมไมมีวิธีการพัฒนาทักษะตนเองได แรงงานทักษะต่ําตกงาน 
เนื�องจากถูกแทนท่ีงานดวยหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  

A downturn and recession result from the workforce’s 
lack of learning, knowledge, and skills for future 
changes. People don’t know how to develop their 
skills. Low-skilled workers are jobless because they 
are replaced by robots and automation.  

นโยบาย 

นโยบายการเรียนรูมีการจํากัดขอมูลและแนวคิดใหกับผูเรียนทุกชวงวัย 
ซ่ึงเกิดจากการไมปรับปรุงขอมูลเน้ือหา สงผลใหผู เรียนท้ังประเทศ
ไมมีชองทางในการเรียนรูท่ีหลากหลายและทันสมัย สงผลใหเกิดปญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และประเทศไมกาวหนา 

Policy limits information and concepts at every age 
through a failure to update content. This causes 
learners throughout the country to lack diverse and 
up-to-date learning channels, causing social and 
economic problems and underdevelopment.  

เทคโนโลยี 
ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู การเรียนยังตองเปน
รูปแบบเดิมอยูในหองเรียนเปนสวนมาก ไมมีการนําเทคโนโลยีมาชวย
ใหผู เรียนเขาใจงาย คนขาดการเขาถึงการศึกษา เทคโนโลยีมีการจํากัด
ขอมูลท่ีผูคนจะไดรับ ทําใหผู คนไดรับขอมูลจํากัด

There is a lack of technology for learning. Learning 
is still trapped in a traditional format or mainly in 
the classroom without technology to help learners 
understand lessons better. People lack access to 
education. Technology restricts what information 
people receive. 

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGYPOLICY

คุณคา 

ผูคนในสังคมรูสึกเปนทุกขจากความลําบากในการขาดแคลนการเขาถึง 
การเรียนรูท่ีทันสมัยตอบโจทยยุคสมัย และคิดวาการเรียนไมสามารถ
ตอบโจทยใหสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได ไมไดเรียนตามท่ี
ตนเองสนใจ ไมทราบความตองการท่ีแทจริงของตนเอง 

People struggle to access learning that meets their 
needs and think it cannot lead them to success in life. 
They cannot study what interests them and don’t 
know what they really need.  

VALUES



2THE VICIOUS CYCLE
OF JOB SEEKERS

ผูเรียนสวนใหญรูสึกกดดันกับการเรียนรูและเกิดการแขงขันในวัยเรียนและวัยทํางาน เนื�องจาก
แรงผลักดันของตลาดแรงงานท่ีบังคับการเลือกชีวิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม 
ไมใชจากความชอบท่ีแทจริงของตนเอง คุณภาพของการเรียนรูท่ีไดรับสวนมากยังข้ึนอยูกับ
โอกาสและเศรษฐานะทางสังคมสืบเนื�องจากความเหลื�อมล้ําในสังคม มีการเพ่ิมข้ึนของการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา แตยังไมท่ัวถึงในสถาบันการศึกษาและองคกรสวนใหญ สังคมใหคุณคา
กับวุฒิการศึกษา และไมเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตนอกหองเรียน

Competition in learning and working is fierce, so most learners are stressed 
out. The labor market and social needs force people into choices against their 
preferences. Learning quality depends mainly on opportunity and economic 
and social status because of social inequality. Educational technology is used 
more but not across the whole country. Society values education qualifications 
but not non-classroom and lifelong learning.  



สังคม 
ผูคนในสังคมมองวาการเรียนรูเปนเรื�องของเด็กและวัยรุนเปนหลัก 
ผูท่ีทํางานหรือโตเปนผูใหญแลวมักจะไมไดเรียนรูพัฒนาทักษะแรงงาน 
สงผลใหวัยแรงงานปรับตัวตอรูปแบบการทํางานใหมๆ ไดยากข้ึน 
หลักสูตรปรับตามความตองการของตลาดแรงงาน อันดับการศึกษา
ของไทยดอยลง ผูคนขาดการปรับตัวและการเตรียมพรอมสูอนาคต

People think learning is mainly for children and 
teenagers. Adults or working people don’t develop 
skills, so struggle to adjust to new ways of working. 
Curricula are reviewed to meet labor market needs 
and Thailand’s educational rank declines. People lack 
flexibility and preparedness for future. 

เศรษฐกิจ 
เกิดความเหลื�อมล้ําในดานเศรษฐกิจและสังคม แรงงานขาดทักษะท่ี
ตอบโจทยตอการทํางานในอนาคต การพัฒนาทักษะแรงงานยังไมเกิด
ประสิทธิภาพและมีหลักสูตรท่ีพัฒนาท่ีสอดรับกับความตองการไดอยาง
แทจริง เศรษฐกิจไมพัฒนา ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ยังไมสามารถเทียบเทาประเทศอื�นๆ ได 

There is economic and social inequality. The workforce 
lacks skills for future work. Skill development is 
inefficient and lacking in programs that really meet 
needs. The economy is stagnant and Thailand’s 
international competitiveness is low. 

นโยบาย 

นโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูท่ีไมตอเนื�องทําใหเกิดความลาชา
ในการพัฒนา นโยบายดานการพัฒนาทักษะแรงงานจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังไมเขนขนและจริงจัง ทําใหการเรียนรูตลอดชีวิตยัง
ไมมีประสิทธิภาพ

Interrupted policy in education and learning delays 
development. State and private-sector skill development 
policy is not serious, so lifelong learning is inefficient. 

เทคโนโลยี 
มีการนําเทคโนโลยีดานการศึกษามาใชในการเรียนรูมากข้ึน เชน แอปพลิเคชัน 
หรือการเรียนออนไลน แตการเขาถึงยังจํากัดเฉพาะคนบางกลุม เนื�องจาก
ขอจํากัดทางดานการมีอุปกรณอิเล็คทรอนิกสและสัญญาณอินเทอรเน็ต 
สงผลใหเกิดความเหลื�อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูตางๆ

Educational technology has been applied in areas 
such as online learning but access is restricted to 
some groups by constraints in internet connectivity 
and appliances. Therefore, there is asymmetry of 
knowledge and information access.  

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGYPOLICY

VALUES
คุณคา 

สังคมใหคุณคากับวุฒิการศึกษา สถาบัน และคณะท่ีจบ ทําใหการเรียนเกิดการแขงขันสูง 
ผูเรียนไดรับความกดดันจากตนเอง ครอบครัว และสังคม ทําใหผูเรียนสวนใหญไมทราบ
ความตองการท่ีแทจริงของตนเองและสามารถเรียนตามส่ิงท่ีตนเองสนใจได  

Society values education qualifications, institutions, and faculties, 
so learning is highly competitive. Learners are pressured by 
themselves, their families, and society. Most don’t know what 
they really like and can’t choose their own path of study. 



NEVER-ENDING
LEARNING3

การเรียนรูเปนเรื�องของคนทุกวัย สังคมมีรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูจากสถานท่ีใด 
เวลาใดก็ได โดยรูปแบบของการเรียนมีการใชเทคโนโลยีมาประยุกตใหผู เรียนสามารถเขาถึง
การเรียนการสอนไดอยางงายและสนุกมากข้ึน เน้ือหาสอดคลองกับการฝกทักษะแหงอนาคต 
ครูและหนวยงานพัฒนาบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนมีหนาท่ีในการแนะนําการสอน ผูเรียน
เรียนรูอยางมีความสุข ไดเรียนในส่ิงท่ีตนเองรักและสนใจ มีหลักสูตรและแหลงขอมูลให
ศึกษาไดอยางหลากหลาย มีทักษะท่ีเปนท่ีตองการและมีตลาดงานรองรับ 

Learning belongs to every generation. Society has lifelong learning for 
learning anywhere and anytime with technology for easier access and 
enhanced entertainment. Course contents help practice skills of the future. 
Teachers and state and private-sector human resource units help learners 
learn happily. They can choose to study what they love and are interested 
in. There are plenty of diverse programs and learning sources for 
necessary skills and there are relevant job opportunities.



คุณคา 

สังคมใหความสําคัญตอเรื�องการผสมผสานการเรียนรูไปกับทุกมิติ ทุกพ้ืนท่ี และทุกเวลาของการใชชีวิต คุณคาตอวุฒิการศึกษา
ลดลง ผูเรียนจึงสามารถเลือกเรียนหรือฝกทักษะท่ีตนเองสนใจไดอยางเต็มท่ี ความกดดันและการแขงขันตอการเรียนรูลดลง 
สงผลใหผู เรียนมีความสุขในการเรียนและการทํางานเพ่ิมมากข้ึน

Society focuses on learning tailored to all dimensions, every location, and every time of life. Educational 
qualifications play a less important role in life, so people can study or practice what they like as much 
as need. Learning pressure and competition are less tense, so learners enjoy learning and working more.   

VALUES

สังคม 
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตกับทุกคนในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียน
สามารถเขาถึงการศึกษาไดสะดวกมากข้ึนผานทางออนไลน หรือการเรียนรู 
โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) ความเหลื�อมล้ําใน
สังคมลดลง ผูคนมีทักษะท่ีตอบรับตอการเปล่ียนแปลงในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

Everyone enjoys efficient lifelong learning. Learners 
have easier access to education via online media or 
project-based learning. Social inequality remains but 
to a lesser degree. People have more skills to meet 
future changes. 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตัวมากข้ึน แรงงานทุกชวงวัยมีการพัฒนา
ทักษะของตนเองใหสอดรับกับรูปแบบการทํางานในอนาคต มีการพัฒนา 
ธุรกิจดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ท้ังบริษัทขนาดใหญและสตารทอัพ รวม
ถึงสถาบันการศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรใหมๆ   

The urban economy has expanded and every 
generation of the workforce has developed skills for 
future work. Education businesses have increased 
and large corporations, startups, and educational 
institutions jointly develop new programs. 

นโยบาย 

ประเทศไทยมีนโยบาย “Learning for All” สรางสภาพแวดลอมท่ีดี
ใหเกิดการเรียนรู โดยกระจายอํานาจใหสถาบันการศึกษาไดทําหนาท่ีเปนผู
รวมจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมแกผูเรียนรายบุคคล มีนโยบายสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจใหวัยแรงงานพัฒนาทักษะตนเอง สงเสริมองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหคนไทย

Thailand has a “Learning for All” policy to create a good 
atmosphere for learning. Education is decentralized to 
every institution to jointly design programs for individual 
learners. The government motivates the workforce to 
develop skills and encourages the state sector, business, 
and non-government bodies to jointly provide learning. 

เทคโนโลยี 
มีการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูเพ่ิมข้ึน ท้ังในแงของการเลือกหลักสูตร
ท่ีเหมาะสมตอตัวผูเรียนแตละบุคคลดวย AI เทคโนโลยีการเรียนรูทาง
ออนไลน ระบบบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบออนไลน รวมถึงการ 
นําเทคโนโลยี AR และ VR มาใชในการเรียนวิชาตางๆ เชน วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร กายวิภาคศาสตร เปนตน ทําใหผูเรียนทุกวัยสนุกกับเน้ือหา
และฝกปฏิบัติไดมากย่ิงข้ึน สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรูท่ีมากข้ึน

Learning technology is used more in selecting 
programs for individual learners by AI, in online school 
administration systems, and in AR and VR for courses 
such as science, mathematics, anatomy. People of 
every age enjoy course contents and study more, 
which boosts learning efficiency.  

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGYPOLICY



ระบบการเรียนรูของประเทศเปนระบบการสะสมหนวย
การเรียนรู (Credit Bank) ตลอดชีวิต มีเทคโนโลยี
การวางแผนการเรียนผานปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence) รวมกับผูเรียนเปนแผนรายบุคคล 
เพื�อการคนพบตนเองและนําทักษะไปตอยอดในการ
ทํางานไดตรงความสนใจและเกิดประโยชนตอสังคม
อยางเต็มท่ี มีเทคโนโลยีชวยสงเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู สังคมไมมีการตัดสินจากวุฒิการศึกษา 
สื�อการเรียนรู หลักสูตร และรูปแบบการเรียนรูมี
ใหเลือกหลากหลาย ผูเรียนรูสึกสนุกกับการเรียนรู 
สภาพแวดลอมในเมืองเอ้ือตอการเรียนรู การเรียนรู
เกิดไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา สําหรับผูคนทุกชวงวัย

The country’s learning system is turned into 
a lifelong credit bank. Learning plans are 
individually designed by artificial intelligence 
and learners for self-actualization and 
extension of skills for jobs that interest 
the learner and benefit society. Technology 
contributes to learning capability. Society 
does not judge people from their education 
qualifications. Learning media, curricula, 
and formats offer diverse choices. Learners 
enjoy learning and urban conditions contribute 
to learning. Learning takes place anywhere 
and anytime and for every generation.

DESIGN YOUR
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สังคม 
การเรียนรูเปนเรื �องท่ีผูเรียนทุกชวงวัยสามารถทําไดทุกท่ี ทุกเวลา 
ท้ังทางออนไลนและสถานท่ีจริง มีแหลงการเรียนรูในประเทศหลากหลาย
รูปแบบ ทุกคนสามารถเปนผูเรียนรูและผูมอบความรูใหผู อื �นได 

Every generation can learn anywhere, anytime, and 
online or on-site. Diverse sources of learning let 
people be both learners and instructors. 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว มีรูปแบบของนวัตกรรมและธุรกิจ 
รูปแบบใหมมากย่ิงข้ึน เนื�องจากผูคนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง และ
ทํางานในส่ิงท่ีชอบได จึงมีการคิดคนนวัตกรรม และโครงการเพื�อสังคม
ตางๆ ออกมามากมาย

The country’s economy has expanded with more 
innovations and new businesses. People can learn and 
develop themselves and do what they most love, so they 
come up with lots of innovations and projects for society. 

นโยบาย 

รัฐบาลประกาศนโยบายการพัฒนาการเรียนรูแหงชาติ มีการพัฒนาสื�อ 
หลักสูตรและเพ่ิมแหลงเรียนรูรวมกับบริษัทเอกชน สตารทอัพ รวมถึง
ชุมชนตางๆ ทําใหผู เรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดเต็มท่ีท้ังพ้ืนท่ี
ท่ีสถานศึกษา ออนไลน และชุมชนตางๆ  

The government announces a national learning 
development policy. Learning media, curricula, and 
new learning sources are jointly created with business, 
startups, and communities. People can fully access 
information sources, educational institutions, online 
sources, and communities.  

เทคโนโลยี 
มีการนําเทคโนโลยีดานการศึกษาและระบบสะสมหนวยการเรียนรู (Credit 
Bank) สะสมหลักสูตรและทักษะท่ีเรียนตลอดชีวิต ผานการวิเคราะหความ 
สนใจของแตละบุคคลดวยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 
ผูเรียนสามารถรวมออกแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเพื�อการคนพบ
ตนเองและนําทักษะไปใชตอยอดในการทํางานไดเต็มท่ี ความกาวหนาทาง
ดานวิทยาศาสตรและการแพทยทําใหเกิดเทคโนโลยีการเพ่ิมความสามารถ
ของสมองท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู จดจํา คิด และมีสติปญญาดีข้ึน

Educational technology and the credit bank system 
accumulate programs and skills people learn in life. 
People’s interests are analyzed by AI to allow them 
to design their own lifelong learning journey for 
self-actualization and extension of knowledge for 
work. Scientific and medical technology boosts 
brain capability to learn, memorize, and think. 

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGY

POLICY

คุณคา 

ผูคนในสังคมมีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรู ทุกคนสามารถเรียนรูได
ทุกท่ี ทุกเวลา เปนท้ังผูเรียนรูและผูแบงปนความรู การเรียนรูเปนเรื�อง
สนุกของคนทุกวัย นําไปประยุกตใชไดงาย การเรียนรูชวยใหคนพบ
ตนเอง สามารถคนพบความหมายของชีวิต ไดนําทักษะความรูท่ีไดรับไป
สรางประโยชนใหแกผูอื �นในสังคมตอไป

People have a positive attitude toward learning. All of them can learn 
anywhere and anytime. They can be both learners and knowledge 
sharers. Learning is enjoyable for all generations, who can easily 
apply knowledge to achieve self-actualization and find meaning in 
life. They can apply the knowledge they receive to benefit others.  
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