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 Education 
means all round development of the child. Education is 

a power to change the society. To discussing about educational 
reforms, we have to understand the objectives of the education. 
Actually education is a continuous process. In our school, we 
generally focus only on curricular based learning. Generally 
teachers think that if they completed the course, it was enough, 
while other parts of education remains neglected.  A child is the 
clay to be molded in the hands of a teacher and curriculum 
should cater to all the needs of a child. 
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                                         การศึกษา 
                     หมายถงึการพฒันารอบด้านทั�งหมดของเด็ก การศึกษาเป็น
พลังที�จะเปลี�ยนแปลงสังคม หากต้องการพูดคยุเกี�ยวกบัการศึกษาต้อง
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา อันที�จริงการศึกษาเป็นกระบวนการที�
ต่อเนื�อง ในโรงเรียนมักจะมุ่งเน้นเฉพาะในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
โดยทั�วไปครูคดิว่าถ้าพวกเขาสอนจบตามหลักสูตร มันกม็ากพอแล้ว
ในขณะที�ส่วนอื�น ๆ ของการศึกษาเขายังคงละเลย เด็กคือดินเหนียวที�จะ
หล่อหลอมอยู่ในมือของครู และหลักสูตรกค็วรตอบสนองทุกความ
ต้องการของเด็ก
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                         การศึกษา 
 ในความหมายทั�วไปอย่างกว้างที�สุด  เป็นวิธีการซึ�งส่งผ่าน
จุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดํารงอยู่จากรุ่นหนึ�งสู่อกีรุ่นหนึ�ง 
โดยทั�วไป การศึกษาเกดิขึ�นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซึ�งมีผลกระทบเชิง
พฒันาต่อวิธีที�คน ๆ หนึ�งคดิ รู้สึกหรือกระทํา ในความหมาย เทคนิคอย่าง
แคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการ ซึ�งสังคมส่งผ่านความรู้ 
ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที�สั�งสมมาจากรุ่นหนึ�งไปยงัอกีรุ่นหนึ�ง 
นั�นคอื การสอนในสถานศึกษา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี



                        

การศึกษา 
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

                        การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
นั�นเกิดกบับุคคล และสังคม ถา้เราถือวา่คนเป็นส่วนหนึ�งของ
สังคม ดงันั�น การเรียนรู้ กคื็อการเรียนรู้ของคนในสังคมนั�นเอง



    การศึกษา 
  หมายถึง การสร้างคนใหมี้ความรู้ ความสามารถมีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นมีลกัษณะ
นิสัยจิตใจที�ดีงาม มีความพร้อมที�จะต่อสู้เพื�อตนเองและสังคม มีความพร้อมที�จะ ประกอบการ
งานอาชีพได ้  การศึกษาช่วยใหค้นเจริญงอกงาม ทั�งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
การศึกษาจึงเป็นความจาํเป็นของชีวิตอีกประการหนึ�ง นอกเหนือจากความจาํเป็น ดา้นที�อยูอ่าศยั 
อาหารเครื�องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจยัที� 5 ของชีวิต เป็นปัจจยัที�จะช่วย
แกปั้ญหาทุก ๆ ดา้นของชีวิตและเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�สุดของชีวิตในโลกที�มีกระแสความ
เปลี�ยนแปลงทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่ง รวดเร็ว และส่งผลกระทบใหว้ิถี
ดาํรงชีวิตตอ้งเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนัการศึกษายิ�งมีบทบาทและความจาํเป็นมาก
ขึ�นดว้ย
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   GLOBALIZATION
N. globalization def:[สังคมโลกในปัจจุบันที�มีการรวมตัวเป็นหนึ�งเดียวกนัเพิ�มมากขึ�น 
เพราะผลสืบเนื�องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลยด้ีานการ
ติดต่อสื�อสาร
N. globalization def:[การที�ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพนัธ์ 
หรือรับผลกระทบจากสิ�งที�เกดิขึ�นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ�งเนื�องมาจากการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 N. globalization def:[การที�ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพนัธ์ 
หรือรับผลกระทบจากสิ�งที�เกดิขึ�นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ�งเนื�องมาจากการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 

จาก พจนานุกรมแปลภาษาองักฤษเป็นไทย h.w3dictionary.org/index.php?q=globalization 



                      โลกาภิวัตน์ 
โลกาภิวัตน์ (มกัเขียนผิดป็น โลกาภิวัฒน์)  (องักฤษ: globalization) คือ 
ผลจากการพฒันาการติดต่อสื�อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการเจริญเติบโตของความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลย ีและวฒันธรรมที�เชื�อมโยงระหวา่งปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และ
รัฐบาล ทั�วทั�งโลก
โลกาภิวัตน์  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
"การแพร่กระจายไปทั�วโลก; การที�ประชาคมโลกไม่วา่จะอยู ่ณ จุดใด สามารถรับรู้ 
สมัพนัธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ�งที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง ซึ� ง
เนื�องมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นตน้" โลกาภิวตัน์ เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะที�
บญัญติัขึ�นเพื�อตอบสนองปรากฏการณ์ของสงัคมโลกที�เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมที�เกิดขึ�นในส่วนหนึ�งของโลก ส่งผลกระทบ
อนัรวดเร็วและสาํคญัต่อส่วนอื�นๆของโลก
โลกาภิวัตน์ หมายถึงกระบวนการที�ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคม
เดี�ยว กระบวนการนี� เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยแีละ
สงัคม-วฒันธรรมและการเมือง
 จากวิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี
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การศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์
• นฤมล รอดเนียม (2550) กล่าววา่ จากกระแสของโลกาภิวตัน์ที�พยายามที�จะ

เชื�อมโลกใหเ้ป็นหนึ�งเดียว ทั�งทางดา้นความคิด มุมมอง และการกระทาํ  ซึ� งสิ�ง
เหล่านี� ยอ่มมีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ  การศึกษา  วฒันธรรม และวิถีชีวิต  
"โลกาภิวตัน"์  จึงเป็นวาทกรรมการพฒันา (development 
discourse) อนัใหม่ล่าสุดต่อเนื�องมาจากคาํวา่ "การพฒันา"  "ความเจริญ" 
และ "การทาํใหท้นัสมยั"   ที� ประเทศกลุ่มตะวนัตกผูน้าํระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม และวฒันธรรมแบบบริโภคนิยม ไดส้ร้างทาํขึ�นจนเป็นกระแส เพื�อที�จะ
ส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตน ซึ� งยงัคงแฝงความหมาย
โดยนยัความหมายของการคุกคามประชาชนนอกกลุ่มประเทศเหล่า นั�นโดยปริยาย   
จะเห็นไดว้า่ กระแสโลกาภิวตัน์  มีจุดเริ�มตน้มาจากชาติตะวนัตก   เราจึงเห็นไดใ้น
ปัจจุบนัวา่ โลกปัจจุบนัถูกปรุงไปดว้ยกระแสความคิด การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยขีองฝรั�งเป็นส่วนใหญ่



นฤมล รอดเนียม  สรุปไว้ว่า 

• ดงันั�น ในดา้นการศึกษา ที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างคนใหเ้ป็นคนเก่ง 
คนดี และมีชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จาํเป็นตอ้งขบคิด และ 
หาแนวทางป้องกนั ปรับปรุงพฒันา เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง
ของสงัคมโลก คาํถามที�เกิดขึ�น คือ สิ�งที�ดีที�สุดคืออะไร? เราจะยอม
ตามกระแสของชาติตะวนัตกหมดหรือมนัคือสิ�งที�ดีที�สุดหรือยงั ทุก
คนมีสิทธิที�จะคิด ความคิดแต่ละคนไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั 
ไม่มีอะไรถูกอะไรผิด ความถูกหรือผิ ดขึ�นอยูก่บัพื�นฐานความรู้ 
ประสบการณ์ของแต่ละคนที�ไดรั้บมา



ดร.พระมหาสาคร ภักดีนอก กล่าวไว้ว่า
"ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดที�สุดแล้ว"
ดังนั�น หลักการจัดการศึกษาจึงควรยึดหลัก
"ไตรสิกขา" คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั�นเอง
เมื�อมาถึงการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ล่ะ ควรจะเป็นใน
แนวไหน ทิศทางใด มคีํากล่าวว่า
"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั�งชนะร้อยครั�ง"
เช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบัน ส่วนหนึ�งที�ต้องยอมรับการ
คือ โลกของการแข่งขนั ผู้มอีาํนาจทั�งทางวตัถุ ความรู้
ความดี ย่อมมีโอกาสที�จะชนะ และอยู่บนโลกใบนี�ได้
ดังนั�น เราในฐานะที�เป็นพลเมอืงของชาติไทย
จึงจําเป็นที�จะต้องเรียนรู้ทั�งศาสตร์ภายใน และ
ภายนอก แล้วคัดเลือกสิ�งที�ดีที�สุดสําหรับตนเอง

ดร.พระมหาสาคร ภกัดีนอก 

2013
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• สาํหรับการศึกษาแลว้ .... เมื�อเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสารกา้วหนา้ไปมาก จึงก่อใหเ้กิดโอกาสใหม่ๆ ทาง
การศึกษา การกระจายโอกาสทางความรู้สามารถที�กระจายไป
ถึงที�ห่างไกล การศึกษาจึงไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัแค่ในหอ้งเรียน
แคบๆ การศึกษาสามารถมีไดท้ั�ง ในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั



การศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์
• จึงเป็นการศึกษาที�เปิดกวา้ง เป็นการศึกษาที�นาํไปสู่ “การเรียนรู้ทุกหนทุก

แห่ง” (UBIQUITOUS LEARNING AND EDUCATION) โลกของเทคโนโลยี
เครือข่าย www.&nbsp;&nbsp; เครือข่ายใยแมงมุมนี� ยงัเป็นจุดเชื�อมต่อของ
การศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่เทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ที�นาํมาใชจ้ะพฒันาไปทั�ง แบบมี
สาย หรือ แบบไร้สาย กต็าม ส่วนดา้นซอฟตแ์วร์นั�น กพ็ฒันาไปไม่หยดุย ั�ง การ
เรียนรู้ในยคุใหม่จึงตอ้งเป็นการเรียนรู้ที�ตื�นตวัตลอดเวลา (active learning) และ 
เป็นการศึกษาที�ครอบคลุมทุกหนทุกแห่ง (U-learning) และ เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต (long life learning) ยิ�งในปัจจุบนัการศึกษาจะตอ้งควบคู่ไปกบัการ
ทาํงาน (re-learning) 



การศึกษาในยุคโลกาภวิตัน์

• จึงสรุปวา่  การศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์  จึงจาํเป็นที�จะตอ้งใช ้"ปัญญา" ในการคดัสรร
สิ�งดีงามกบัตนเอง   สาํหรับในประเทศไทยเรานี�   สิ�งดีๆ มีเยอะ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง  
แนวพระราชดาํริของพระเจา้อยูห่ัวที�ท่านทรงประทาน  "เศรษฐกิจพอเพียง"  
สามารถที�จะนอ้มนาํมาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี      และอีกประการหนึ�ง เราจะเห็นวา่ โลก
ปัจจุบนัถึงแมว้า่ส่วนหนึ�งจะเป็นโลกแห่งการแข่งขนั  แต่กย็งัแฝงดว้ยโลกของการ
แบ่งปัน    เทคโนโลยพียายามที�จะสร้างสรรคสิ์�งต่างๆ ใหเ้ราไดใ้ชง้าน  นั�นคือ การ
แบ่งปัน  เวบ็ gotoknow  ที�เราสามารถใชคิ้ด เขียน แลกเปลี�ยนเรียนรู้นี�กคื็อการ
แบ่งปัน    หรือ การมีเวบ็พวก bittorrent   กเ็ป็นส่วนของการแบ่งปัน      การใช้
เวบ็พวก Wiki  ซึ� งกคื็อส่วนของการแบ่งปัน    เป็นตน้     แต่ อยา่งไรกต็าม  ใน
ขอบเขตของการแบ่งปันนั�น   จาํเป็นที�เราจะตอ้งมีการเคารพสิทธิของความชอบธรรม  
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ� สิ�งของที�เขาไม่ปรารถนาจะให ้  และเราจะตอ้งรู้จะเลือกสรรสิ�งที�ดี  
ไม่รับสิ�งที�ไม่ดีงาม (ดร.พระมหาสาคร ภกัดีนอก )



• ดงันั�น  สิ�งที�อยากใหเ้กิดในตวับณัฑิตศึกษาและสังคมคือ การแบ่งปัน  
คนที�มีโอกาสตอ้งใหค้วามช่วยเหลือคนที�ดอ้ยโอกาส    แต่ละคนอยู่
ร่วมกนัดว้ยความเมตตา  พร้อมยดึหลกัการพึ�งตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกบัจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพสิทธิ
ของผูอื้�น พร้อมทั�งตอ้งมีภูมิคุม้กนัที�จะไม่เลือกรับสิ�งที� ไม่ดีไม่งาม
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         การเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 เกดิจากแนวคดิของกลุ่ม
นักวชิาการในประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเทศที�ขึ�นชื�อว่า
การศึกษาดเียี�ยม) เห็นว่าการศึกษาในโลกศตวรรษที� 20 ซึ�ง
เน้นแต่เรื�องเทคโนโลย ีมันไม่เหมาะกบัการเรียนการสอน
ในยุคใหม่แล้ว และการเรียนในแบบเก่าไม่เหมาะกบัสังคม
ปัจจุบันแล้ว จึงได้สร้างกรอบแนวคดิและหาแนวทางใน
การเรียนรู้แบบใหม่ๆ ซึ�งได้นําเสนอกรอบแนวคดิออกมา
ดังรูป





         การศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์

• จากกระแสของโลกาภวิตัน์ที�พยายามที�จะเชื�อมโลกให้เป็น
หนึ�งเดยีว  ทั�งด้านความคดิ  มุมมอง  และการกระทาํ

• ผลกระทบต่อ  การเมือง  เศรษฐกจิ  

การศึกษา  วฒันธรรม  และวถิีชีวติ



ในศตวรรษที� 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎกีาร
เรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 

Learning)
              จะเปลี�ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั�นที�สูงขึ�น (higher order learning 
skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที�โดย
ทกัษะการนําเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new 
knowledge in a creative way)  ในอดีตที�ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพื�อใช้
เวลาในการเรียนรายวชิาต่างๆ เพื�อรับเกรด และเพื�อให้จบการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที�แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที�ช่วยให้
นักเรียนได้เตรียมตวัเพื�อใช้ชีวติในโลกที�เป็นจริง (life in the real world) เน้น
การศึกษาตลอดชีวติ (lifelong learning) ด้วยวธีิการสอนที�มีความยืดหยุ่น 
(flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้า
ความคดิเจ้าปัญญา (resourceful) ที�ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษา
ออกไป



ด้านการศึกษา

สร้างคน

ให้เป็นคน

เก่ง

สร้างคนใน

ให้เป็นคนดี

สร้างคนให้มีชีวติ

ในสังคมที�มี

ความสุข



สิ�งที�ดทีี�สุดคอือะไร  ?

เราจะยอมตามกระแสโลกตะวนัตกหรือ ?

มันคอืสิ�งที�ดทีี�สุดหรือยัง  ?

ทุกคนมีสิทธิที�จะคดิ  ?

ความคดิแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกนั  ?

ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผดิ  ?

ความถูกหรือความผดิขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ที�ได้รับ
มา  ?



ไตรสิกขา

ปัญญา

ศีล
สมาธิ





แนวโน้มการศึกษาของไทย ในยุครองรับโลกาภิวตัน์           
จึงให้ความสําคญักบั “การปฏิรูปการศึกษา 5 ด้าน

ดา้นระบบการศึกษา

ดา้นการจดัการเรียนรู้

ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา

ดา้นผูบ้ริหาร  ครู  อาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษา

ดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื�อการศึกษา



Technology  Based  Paradigm

• แวดวงทางการศึกษาทั�วโลกต่างก้าวพ้นรูปแบบ
การเรียนการสอนที�ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง  
มาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทศัน์ใหม่  
เรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง
เทคโนโลย ี



คุณลกัษณะของเด็กไทยในศตวรรษที� 21  
จะต้องมีคุณลกัษณะที�สําคญั  3  ประการ

มีทักษะที�หลากหลาย  เช่น  สามารถทํางานร่วมกบัคนเยอะ  ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว  รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง  และรู้จักพลกิ

แพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้

มองโลกใบนี�เป็นโลกใบเลก็ ๆ ไม่ได้จํากดั
ขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย  เพื�อมองหา

โอกาสใหม่ ๆ ที�มีอยู่อย่างมากมาย

เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทกัษะด้านภาษา 
เพราะหากพูดหรือใช้แต่ภาษาไทยก็

เหมือนกับมี "กะลา"มาครอบไว้



กระแสของโลกาภวิตัน์ 
อาจส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของประเทศต่าง ๆ ในด้าน.





ศตวรรษที�  21  ถือเป็นช่วงเวลาที�ท้าท้าย
ความสามารถของมนุษยชาติ  เพราะเป็นยุคที�โลก

ต้องเผชิญกบัความเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นอย่าง
รวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างกไ็ม่ได้จํากดัอยู่

เพยีงรอบตัวเราอกีต่อไป



วสัิยทัศน์การศึกษาศตวรรษที�  21

การศึกษาในปัจจุบันถือว่า  “เทคโนโลย”ี 
 เป็นเส้นทางเดินไปสู่การปรับโฉมใหม่ของ

ระบบการศึกษา  โดยเฉพาะการสร้างรายวชิา
ออนไลน์  จะกลายเป็นจริงขึ�นมาอย่างรวดเร็ว





การสอนในระดบัประถม

• นักเรียนมีเวลาเล่น

• ทํากจิกรรมมากกว่าการ
เรียน

• ไม่นั�งเรียนนาน ๆ 

• ทําให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้



โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน

การใช้ผู้สอนกลาง  
โดย  

vedioconference

กรรมการ
สถานศึกษา

ระดบัท้องถิ�นไม่
ต้องพจิารณา

รายวิชา

การพฒันา
รายวิชา

ออนไลน์โดย
ผู้เชี�ยวชาญ



การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที�  21 , Kamat  

(2012)

การเรียนรู้แบบ
สุดโต่ง

การเรียนรู้แบบ
มวลชน

ชั�นเรียนกลบัทาง
การสร้างและ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้



10 แนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที�  21

.
• มีการใชแ้ละการบูรณาการเทคโนโลยทีี�มากขึ�น

• ใชห้ลกัความเป็นโลกเรียนรู้สิ�งที�ไกลตวัออกไป

• ตระหนกัถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที�มีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา

.
• ความจาํเป็นมีแรงงานเชิงแข่งขนัที�มีทกัษะสูง

.
• การศึกษาแบบไร้พรมแดนและขา้วพรมแดน



10 แนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที�  21

.
• การแลกเปลี�ยนครูและนกัเรียนใหมี้ประสบการณ์ระดบัโลกมากขึ�น

• ความสร้างสรรคม์ากขึ�น  ความรู้ถูกสร้างขึ�นมีมากขึ�น

• การเป็นหุน้ส่วนระหวา่งรัฐบาล  กรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาและนกัการศึกษา

.
• การเรียนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใชเ้ทคโนโลยี

.
• ยดึหลกัการประเมินสินทรัพยเ์ป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ



ทศันะเกี�ยวกบัการเตรียมนักเรียนในปัจจบุนั
เพื�อสงัคมอนาคตในอนาคตที�ซบัซ้อน

.

• ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

• ทักษะการทาํงานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการนําผู้อื�นโดยอทิธิพล

.

• ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว

• ทักษะการริเริ�ม  และการเป็นผู้ประกอบการ  กล้าคดิกล้าทํา

.

• ทักษะการสื�อสารโดยการพูดและการเขยีนที�มีประสิทธิภาพ

• ทักษะการเข้าถึงและการวเิคราะห์สารสนเทศ

.
• ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ



การจัดการศึกษาเพื�อบรรลุความต้องการในศตวรรษที�  21



ห้องเรียนสําหรับการศึกษาศตวรรษที�  21






