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ทิศทางประเทศ ?
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ทศิทางการพฒันาผู้เรียน

•สร้างเดก็และเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะใน
การประยุกต์ให้เข้าถงึเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้าง
ความคดิของเดก็และเยาวชนไปสู่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ยาก
ขึน้ เมื่อใดก็ตามที่เด็กและเยาวชนมีความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย 
น่ันคือความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
• แต่ถ้าเด็กและเยาวชนพยายามหลีกหนีสิ่งท้าทายไปหาสิ่งที่
ยากล าบากน้อยกว่า หรือใช้ความพยายามน้อยกว่า ถือว่าไม่
ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย



ทศิทางการพฒันาผู้เรียน

เข้าถงึเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆ

ความคดิสิ่งใหม่ๆ
สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่
ยากขึน้ ยิ่งยากยิ่ง
ท้าทาย

หลกีหนีสิง่ทา้ทาย

ไปหาสิง่ที่งา่ยกว่า

หรอืใชค้วามพยายาม

นอ้ยกว่า



การพฒันาคน

ความรู้ทั่วไปเบือ้งต้น ( ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ชาต ิภาษา คณิตศาสตร์)

ความรู้รอบตัว รอบโลก 

สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี ความรู้ข่าวสาร 

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

ความร ู ้(Knowledge)



การพฒันาคน

ทกัษะ (Skills)

 ทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ

 ทกัษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 ทกัษะการคิดวิเคราะหว์างแผนลว่งหนา้

 ทกัษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ

 ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล

 ทกัษะการอยู่ร่วมในสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างปลอดภยั

Problem-based

Learning



Start Up ?  จุดพฒันา

สภาพที่เป็นจรงิ สภาพที่คาดหวงั=

ความตอ้งการ



Start Up ?  จุดพฒันา

สภาพที่เป็นจรงิ

สภาพที่คาดหวงั

อดีต ปจัจุบนั อนาคต

ปญัหาขดัขอ้ง



Start Up ?  จุดพฒันา

สภาพที่เป็นจรงิ

สภาพที่คาดหวงั

อดีต ปจัจุบนั อนาคต

ปญัหาเรื้อรงั



Start Up ?  จุดพฒันา

สภาพที่เป็นจรงิ สภาพที่คาดหวงั

อดีต ปจัจุบนั อนาคต

ปญัหาเชิงแนวโนม้



Start Up ?  จุดพฒันา

สภาพที่เป็นจรงิ สภาพที่คาดหวงั

อดีต ปจัจุบนั อนาคต

ปญัหาเชิงพฒันา



การพฒันาคน

มมุมอง (Perspectives) 

 ให้บคุคลมองได้รอบด้าน มองประเด็นปัญหาระดับโลกและเช่ือมโยง

ผลกระทบปัญหานัน้กบัระดบัทอ้งถ่ิน 

 เขา้ใจรากฐานปัญหา คาดการณถึ์งอนาคต

 เกิดความมีส่วนร่วมในปัญหาและหาแนวทางร่วมแกปั้ญหาได้อย่าง

สรา้งสรรค์



การพฒันาคน

ค่านิยม (Values)

ค่านิยมท่ีเหมาะสมส าหรบัสงัคมท่ียัง่ยืน

รกัษาความอดุมสมบรูณข์อง

ทรพัยากรและระบบนิเวศน์

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม

 สนัติภาพ ภารดรภาพ



การพฒันาคน ตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่ปฐมวยั



แนวทางการด าเนินงานสง่เสริมการศึกษา

เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยนื

 การจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

 การปรบัระบบการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด

ของการพฒันาท่ียัง่ยืน

 การเสรมิสรา้งความเขา้ใจและความตระหนกั

ของสาธารณชน

 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและฝึกอบรม





รปูแบบการเรียนรู้







•กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ I



DIDACTIC STRATERGY
Teaching Classroom

Management
ICT /Multi-Media Learning

Activity

1.การพูดให้เหน็
ภาพรวม

1.การจัดห้องเรียน
-โต๊ะรูปแบบต่างๆ
-บอร์ดส าหรับเขียน
แสดงผลงาน

1. ส่ือส าเร็จรูป CAI 1.  โครงงาน ( PBL )

2. Software 2.    การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. การบรรยาย 3. Video 3.   การสืบค้นข้อมูลจาก internet

3. การสอนนอกห้อง 4. Youtube / Google

4. การเปรียบเทียบ 2. เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้
กระดาษต่างๆ

5. Movie

5. การตอบค าถาม 3.แบบเรียน หนังสือ 
ค้นคว้า

6. e-Book

ครู

บทบาท
นักเรยีน

ผูอ้ านวยความ

สะดวก

สอน ช้ีแนะ /พีเ่ลี้ยง ( C/M 

:Coaching/Mentoring)

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ II



DIDACTIC STRATERGY
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ II

eaching Classroom
Management

ICT /Multi-Media Learning
Activity

6. การสาธิต
7. การแก้ปัญหาตามก าหนด

4. อุปกรณ์  เคร่ืองมือ
5. คอมพวิเตอร์   เคร่ืองพมิพ์   เคร่ือง
สแกน
6. Tablet / smart Phone
7. บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม
8. การควบคุมชัน้เรียน

7.  บาร์โคด  QR code

AR code

8.   กรณีศึกษา 8. LOM (Learning on the 
Move) GPS

9.   อ่านตามก าหนด

10. เขียนตามแบบ
11. สืบค้นตามแบบ

9. Internet , Wifi
10. โสตทัศนูปกรณ์

ครู

บทบาท
นักเรยีน

ผูอ้ านวยความ

สะดวก

สอน ช้ีแนะ /พีเ่ลี้ยง ( C/M 

:Coaching/Mentoring)







C&M MODEL : Coaching/Mentoring 
Model



e-Coaching



กลวธิจีดัการเรยีนรู้ไทยแลนด์ 4.0

การคิดระดบัสูง (HOT)

การสอนและพฒันา             

ทกัษะการคดิ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสม การสือ่สารที่มีประสทิธิภาพ

ทกัษะการท างานเป็นทีม

สง่เสรมิการช่วยเหลอืเกื้อกูล

ความสามารถทางเทคโนโลยี

การประเมืนผูเ้รยีนการใชก้ระบวนกาแกป้ญัหา

เชิงพฒันา

การสอนแบบโครงงาน

การพฒันา

สง่เสรมิการสะทอ้นผล

สะทอ้นตนเอง สะทอ้นโดยเพือ่น

ทกัษะสารสนเทศ

ทกัษะการใชส้ือ่ต่าง 

ทกัษะเทคโนโลยี

การช่วยเหลอืเกื้อกูล เรยีนรูต้ามบรบิท ปญัหาจรงิรอบตวั

ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม

สะทอ้นกลบัใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

จากภาระงานที่

เกี่ยวขอ้ง

ประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน

ตามเป้าหมาย  วตัถปุระสงค์

อย่างโปรง่ใส

เครื่องมือดิจติลั

สือ่ที่เนน้การท างานรว่มกนั

การสรา้งวนิัยสว่นรวม

การสรา้งวนิัยสว่นรวม

การพฒันา



ส่ือการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ยุค 1 ยุค 2 ยุค3

สิ่งแวดล้อม
กระดาษ
หุ่นจ าลอง

ส่ือ  AV
สไลด์
ฟิมล์สคริปต์
แผ่นใส
ภาพยนตร์
วิดโิอ

ส่ือ Digital

e-book 
บาร์โคด
QR code
AR code
LOM



สวสัดี


