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 จากสงัคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที� 18 เปลี�ยนผ่านเขา้สู่สงัคมยุคอตุสาหกรรมในช่วงศตวรรษที� 
19 และ 20 ในระยะปจัจบุนักาํลงัเปลี�ยนผ่านเขา้สู่สงัคมยุคความรูแ้ห่งศตวรรษที� 21 ดว้ยพลงัขบัของ
เทคโนโลยดีจิติอลที�มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นความรวดเร็วที�นกัวชิาการเหน็ตรงกนัว่าเพิ�ง
จะเริ�มตน้ เท่านั�น ในระยะถดัไปจะยิ�งทวคีวามรวดเร็วขึ�นเป็นทวคูีณ นอกจากนั�น นกัวชิาการบางท่าน
ไดท้าํนายกา้วไกลเป็นสงัคมยุคนวตักรรมกนัแลว้ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัการ
เปลี�ยนแปลงทางการศึกษาดว้ย ทฤษฎใีหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ถกูพฒันาขึ�น เกดิกระบวนทศันใ์หม่เชิง
เปรียบเทยีบกบักระบวนทศันเ์ก่ามากมาย  

 จดุมุ่งหมายพื�นฐานทางการศึกษาคือการเรียนรูเ้พื�อความเป็นมนุษยท์ี�สามารถดาํรงชพีอยู่ในโลกตาม
ยุคสมยัไดอ้ย่างมคีุณภาพ เมื�อสงัคมเปลี�ยน กระบวนทศันท์างการศึกษาเปลี�ยน นกัวชิาการหลายท่าน
กเ็หน็ตรงกนัว่า หากยงัหลงตดิอยู่กบัสิ�งเก่าที�เคยใชไ้ดผ้ลในยุคเก่า ย่อมจะส่งผลใหก้ารเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกบัโลกที�เป็นจริงท ั�งในปจัจบุนัและในอนาคตที�จะยิ�งเขม้ขน้ขึ�นนั�น 



 กระบวนทศันใ์หม่ ...มหีลายประเดน็ที�ใช่หรือไม่ใช่ ควรทาํหรือไม่ควรทาํ ตดัสนิใจไดใ้นระดบับคุคล
หรือระดบัหน่วยงาน อย่างตระหนกัในศกัยภาพของตนเอง ไม่จาํเป็นตอ้งรอนโยบายหรือคาํส ั �งจาก
ระดบัชาตหิรือส่วนกลาง โดยเฉพาะเรื�องการสอน การเรียนรู ้การบริหารจดัการ และการเป็นผูน้าํ เพื�อ
เป็นส่วนหนึ�งในการนาํพาผูเ้รียนใหก้า้วสู่ความเป็นผูใ้หญ่ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัโลกที�เปลี�ยนแปลงไป 
แมบ้างประเดน็มกีลา่วถงึไวใ้นพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิในนโยบายของรฐับาล หรือ
หน่วยงานส่วนกลาง กด็าํเนินการใหต่้อเนื�อง แต่ตอ้งทบทวนในแนวคิด เพราะแมจ้ะกลา่วถงึเรื�อง
เดยีวกนั แต่ความหมายในช่วงเวลานั�นกบัช่วงเวลาปจัจบุนัอาจแตกต่างกนั เพราะความเขม้ขน้ของ
ดจิติอลที�มมีากขึ�น 

         หนงัสอืเลม่นี�  เขยีนขึ�นจากที�ไดศึ้กษานานาทศันะของนกัวชิาการหรือหน่วยงานที�มต่ีอการศึกษา
ในศตวรรษที� 21 แลว้ เหน็ว่าจะเป็นประโยชนต่์อนกับริหารการศึกษา นกัการศึกษา ครู นกัศึกษา 
ผูป้กครอง และผูส้นใจ ไดใ้ชเ้ป็นจดุเริ�มตน้ที�จะไดร้บัรู ้แลว้นาํไปสู่การตดัสนิใจ เพื�อการปฏบิตัหิรือ
การวจิยั เพื�อใหก้ารปรบัเปลี�ยนกระบวนทศันท์างการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธิผล ซึ�งทศันะที�นาํมา
เสนอไวน้ี� เป็นเพยีงส่วนหนึ�งเท่านั�น ยงัมอียู่อกีมากมาย และจะยิ�งมมีากขึ�นในอนาคตอนัใกล ้จงึหวงัว่า
จะมกีารศึกษาคน้ควา้เพิ�มเตมิกนัอกีและอย่างต่อเนื�อง



มุ่งใหผู้เ้รยีนเกดิการ “เรยีนรู”้
(aims to students’ learning)





Old version 1956 New version 2001



Digital Taxonomy



Remembering:
 recognizing, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, 

finding, 
 bullet pointing, highlighting, bookmarking, social networking, social 

bookmarking, favouriting/local bookmarking, Searching,  googling,

Understanding:
 interpreting, summarizing, inferring, paraphrasing, classifying, 

comparing, explaining, exemplifying,
 advanced searching, boolean searching, blog journaling, tagging, 

categorizing and tagging, commenting, annotating, subscribing

Applying:
 implementing, carrying out, using, executing, 
 running, loading, playing, operating, hacking, uploading, sharing, editing



Analyzing:
 comparing, organizing, deconstructing, attributing, outlining, finding, 

structuring, integrating, 
 mashing, linking, reverse-engineering, cracking, mind-mapping

Evaluating:
 checking, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging, testing, 

detecting, monitoring, 
 (blog/vlog) commenting, reviewing, posting, moderating, collaborating, 

networking, reflecting, (alpha & beta) testing, validating

Creating:
 designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, 

making, 
 programming, filming, animating, blogging, video blogging, mixing, 

remixing, wiki-ing, publishing, videocasting, podcasting, 
directing/producing, creating or building mash ups





Digital 
Thinking Skills 

แสดงว่า... ตอ้งใช ้“เทคโนโลยดีจิติอล” เพิ�มขึ�นจากการสอนแบบเดมิ

Face to Face 
Thinking Skills

เดิม

เพิ�มขึ�น



/synthesis





Digital มีผล....ต่อนกัเรยีนและครู
digital natives VS digital immigrants

คนรุ่นใหม่ ชาวพื�นเมืองดิจติอล เกดิต ั�งแต่ 1980, 2523.....
คลอ่งในภาษาดิจติอล แต่ตอ้งใหโ้อกาสและพฒันา 

คนรุ่นเกา่ ชาวอพยพดิจติอล แมดู้ขดัเขิน แตต่อ้ง
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาษาดิจติอล

โลกเปลี�ยน.. ผูเ้รยีนเปลี�ยน.. ครูตอ้งเปลี�ยน..เพิ�มทกัษะดิจติอล





แต่... แมห้อ้งเรยีนในศตวรรษที� 21 

จะมกีารใชเ้ทคโนโลยมีากขึ�น แต่
ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรยีนก็
ยงัเป็นเสาหลกัของการจดัการศึกษา 
การใหค้วามเอาใจใส่ดูแลเป็น
รายบคุคล หรอืการเป็นพี�เลี�ยงในฐานะ
การเป็นครูที�ด ีก็ยงัคงเป็นทรพัยากรที�
ล ํ �าค่า (invaluable resource) ที�
เทคโนโลยไีม่สามารถจะทาํหนา้ที�ได ้
เทยีบเท่าหรอืมาแทนที�ได ้

• Blogging,
• Tweeting,
• Facebooking

ครูศตวรรษที� 21 ... Digital Skills









Space หอ้งเรยีน...ปรบัใหม่



ออกแบบเฟอรน์ิเจอรอ์ย่างมจีนิตนาการมากขึ�น ไม่วา่
จะเป็นโตะ๊ เกา้อี� หรืออปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ มคีวาม
ยดืหยุ่นในการจดัวางใหมไ่ดอ้ย่างงา่ยและอย่าง
รวดเร็ว เพื�อการทาํงานเดี�ยว การทาํงานเป็นกลุม่ การ
นาํเสนอรายงาน การอภปิราย การวางแผน  การ
สื�อสาร และรูปแบบร่วมมอือื�นๆ 

New Design



เดมิ... หอ้งเรียนเป็นโลก..................... ใหม่... โลกเป็นหอ้งเรียน



สถานที�เรยีน.. ยดืหยุน่.. Anywhere Anytime

การเรียนรูท้ ั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใชเ้ทคโนโลยี 



หอ้งสมดุ..... Redesign



ยกเครื�องหลกัสูตรปรญิญาตรทีาง
การศึกษา ที�อาจเป็นรากเหงา้ของ
ปญัหาท ั�งมวล เปลี�ยนใหเ้ป็น
หลกัสูตรที�ส่งเสรมิต่อวธิกีารสอน
ใหม่ๆ 

จากหลกัสูตรรูปแบบโรงงาน (factory model) ที�เกดิขึ�นในยุคปฏวิตัอิตุสาหกรรม ซึ�งมุง่ผลติคน
เขา้สู่โรงงานตามทศันะพฤตกิรรมนิยมของ Skinner (Skinner’s behaviorism) ยดึ
ตาํรา ยดึครู ยดึกระดาษดนิสอเป็นสาํคญั เปลี�ยนเป็นหลกัสูตรรูปแบบยดึโครงงานเป็นฐาน 
(project-based curriculum) ยดึการขบัเคลื�อนดว้ยการวจิยั (research 
driven) เป็นหลกัสูตรเพื�อชวีติ เชื�อมโยงชมุชนกบัประเทศ กบัชาต ิและกบันานาชาต ิพฒันาทกัษะ
การคดิข ั�นสูง พหุปญัญา การอ่านออกเขยีนไดเ้ชงิพหุ เทคโนโลยแีละมลัตมิเีดยี การเรียนรูป้ญัหาจากโลก
ที�เป็นจริง จากประเดน็เกี�ยวกบัความเป็นมนุษย ์(humanity)  และประเดน็เกี�ยวกบัสภาพ 
แวดลอ้ม (environment)  



การศึกษาในปจัจบุนัถอืวา่ “เทคโนโลย”ี เป็นเสน้ทางเดนิไปสู่การปรบั
โฉมใหมข่องระบบการศึกษา โดยเฉพาะการสรา้งรายวิชาออนไลน ์
(online course) จะกลายเป็นจริงขึ�นมาอย่างรวดเร็ว สามารถใช ้
ผูเ้ชี�ยวชาญ หรือผูม้อีจัฉริยภาพในแต่ละสาขา  สรา้งรายวชิาเรียนรูด้ว้ย
การกระทาํ (learn by doing course) ขึ�นได ้ซึ�งจะเป็นปจัจยั
ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงทางการศึกษา ในศตวรรษที� 21 ผลจาก
รายวชิาออนไลนท์ี�จะมมีากขึ�น หอ้งสมดุจะมรีายวชิาเหลา่นี�มาแทนที�  
บทบาทของครูจะเปลี�ยนไป ทาํหนา้ที�อื�นที�เทคโนโลยไีมส่ามารถทาํได ้
แทน เช่น สอนตวัต่อตวั ใหค้าํปรึกษาแนะแนว สอนการทาํงานเป็นกลุม่ 
สอนทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและทกัษะทางสงัคม เป็นตน้ 
การประเมนิผลจะเปลี�ยนจากคะแนนการทดสอบ (test scores) 
เป็นการประเมนิเชงิคุณภาพของมนุษย ์(human qualities) 
(THE Journal , 2000)

ผลจากการม ีonline courses จะทาํ
ใหส้่วนกลางสามารถหา “ครู” เก่งๆ มา
ประจาํศูนยเ์พื�อใหค้าํแนะนาํปรึกษาหรือ
แกป้ญัหาใหก้บัครูและนกัเรียนไดท้ ั �ว
ประเทศ รวมท ั�งพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  
สนบัสนุนเพิ�มเตมิ



รูปแบบการสอน..... ลดแบบเกา่ๆ

เกา่



ทาํไมตอ้งเปลี�ยน... เหนื�อย...เครยีด... ท ั�งครูและผูเ้รยีน



ควรเปลี�ยนเป็นอย่างไร ---
เป็น Less Us, More Them ดีหรือไม่ ?



เกา่



More digital

More Them.. “นักเรยีนเพิ�ม” เรียนรูแ้บบใหม่ๆ เป็นการเรียนรูเ้พื�อชีวติ การเรียนรู ้

ในโลกที�เป็นจริง การสอบเป็นสว่นหนึ�ง  (จาก test เป็น test + assessment)

ใหม่



Ten Sites Supporting Digital Classroom Collaboration 
In Project Based Learning

1. Titan Pad
2. Wall Wisher
3. Corkboardme
4. Google Docs
5. Microsoft Live
6. Today’s Meet
7. Will You Type With Me
8. Linoit
9. Skype in Education
10. Quick Screen Share

http://21centuryedtech.wordpress.com/2012/01/31/ten-sites-supporting-
digital-classroom-collaboration-in-project-based-learning/



Project Based, 
Problem Based

ใหม่

นกัเรยีน More…. Active Learning



Project 
Based, 

Problem 
Based

นักเรยีน More…. Active Learning



Love of Learning

นกัเรยีน More… Self-Learning, Self-directing,… 

……… for  life long learning



Teachers Again ……. So What ?



 ช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้ปลี�ยนสารสนเทศเป็นความรู ้เปลี�ยนความรูเ้ป็นภมูปิญัญา 
เนน้การก่อใหเ้กดิความรู ้(knowledge generation) โดยสรา้ง
วฒันธรรมการสบืคน้ (culture of inquiry)  

 กระตุน้ปลุกเรา้ใหผู้เ้รียนเป็นบคุคลเจา้ความคิดเจา้ปญัญา(resourceful) ที�ยงัคง
มกีารเรยีนรูแ้มห้ลงัเลกิเรียนในแต่ละวนั หรอืแมพ้น้จากวยัเรยีนไปแลว้

 ใหค้วามสาํคญักบัความสนใจและช่วยใหเ้รียนรูเ้ตรยีมตวัสู่โลกที�เป็นจรงิ
 กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็เพื�อเป็นพื�นฐานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 ใชห้ลกัความยดืหยุ่นในวธิกีารสอน



ครูหยดุนิ�งไม่ได ้...กา้วทนัโลกและเตรยีมการสอน...มากขึ�น

ใช ้Google ยาสามญัประจาํโลกอนิเตอรเ์น็ต
ใหเ้ป็นประโยชน์

TEACHER CAN

More digital



ครูเตรยีมตวั ... แนะนําแหลง่ขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ นกัเรยีนคน้เพิ�ม 

แลว้

Let Them Learn, 

และ

Let Them Teach 
Each Other

 Teaching English as a Second Language  By Nicole Langton
 http://www.ehow.com/way_5188543_teaching-english-second-language.html

 What Are the Problems With Teaching English as a Second Language? By Enzo Silvestri
 http://www.ehow.com/way_5176016_problems-teaching-english-second-language_.html

 How to Teach English to Non English Speakers    By Erin Schreiner
 http://www.ehow.com/how_6176078_teach-english-non-english-speakers.html

 Methods for Teaching English to Non English Speaking People     By Somer Taylor
 http://www.ehow.com/info_8337314_methods-non-english-speaking-people.html

 How to Teach English to Non-English Speaking Children     By Lucy Dale
 http://www.ehow.com/how_6905859_teach-english-non_english-speaking-children.html

 How to Teach English as a Second Language for Kids    By Karen Farnen
 http://www.ehow.com/how_6608624_teach-english-second-language-kids.html



 How to Teach the English Language Online   By Renee Williams 
 http://www.ehow.com/how_7337354_teach-english-language-online.html

 How to Teach English on the Internet          By R.A. Anderson
 http://www.ehow.com/how_5047781_teach-english-internet.html

 How to Use Skype to Teach English  By Julia Estrela
 http://www.ehow.com/how_5805156_use-skype-teach-english.html

 How to Improve Your English Using the Internet         By J. Johnson
 http://www.ehow.com/how_5974566_improve-english-using-internet.html

 How to Use the Internet in English Language Learning   By Rochelle Leggett
 http://www.ehow.com/how_7796471_use-internet-english-language-learning.html

 How to Make Students Interested in Learning English by Using the Internet  By Sue Balk
 http://www.ehow.com/how_7930887_make-learning-english-using-internet.html



Project Based Learning

http://www.google.co.th/search?hl=th&site=imghp&t
bm=isch&source=hp&biw=1202&bih=591&q=project+
based+learning&oq=project+based+learning&gs_l=i
mg.3..0j0i24l2.3062.7781.0.9109.22.7.0.15.15.0.218.10
16.0j6j1.7.0...0.0...1ac.1.6.img.egX5OMjCX98

Bloom’s Taxonomy
http://www.google.co.th/search?hl=t
h&site=imghp&tbm=isch&source=hp
&biw=1202&bih=591&q=Bloom+Taxo
nomy&oq=Bloom+Taxonomy&gs_l=i
mg.3..0l2j0i24l4.3484.8891.0.9844.14
.8.0.6.6.0.312.1406.0j3j3j1.7.0...0.0...1
ac.1.6.img.V4aEPLqi4RY

ครูเตรยีมตวั ... แนะนําแหลง่ขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ นกัเรยีนคน้เพิ�ม 

Problem Baed learning
http://ctlupdates.wordpress.com/2011/12/06/university-of-delaware-
problem-based-learning-workshop/



Educational Blog Lists เช่น
Top 50 Education Innovator,
Top Forty Most Trusted Education Blog. 
Wiki --- awesome blog,  ---- great list ---- ; The DEN 
Blog, 21centuryedtech, Free Technology For Teachers, Educate To Innovate 
With STEM, Pogue’s Posts… The Latest Technology,Tech and 
Learning, Teach 42 .

The DEN - BIE - Siemens STEM Academy - Assessment For 
Learning - iEar - Flipped Learning Network - Edutopia -

MSP2 - Classroom 2.0 , Educational Networking - Edmodo -

My Big Campus - ePals - iEARN - Taking It Global -

DEN VirtCon - Learning 2.0 Conference -
iEARN Virtual Conference - Global Education 

Conference -

professional online learning communities

virtual learning opportunities

ครูเตรยีมตวั ... แนะนําแหลง่ขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ นกัเรยีนคน้เพิ�ม 



วดิีโอ... ทกัษะแหง่ศตวรรษที� 21
http://www.youtube.com/watch?v=
XWGF6v9QnTQ

http://www.onlineteflexpress.com/

YouTubeครูเตรยีมตวั ... แนะนําแหลง่ขอ้มูลที�ดีมีประโยชน์ นกัเรยีนคน้เพิ�ม 



เช่น สรา้ง Blogs เพื�อการเรียนการสอน

ตวัอยา่ง

ครูสรา้งสรรค์



98% ของแหลง่อา้งองิ
ในหนงัสอืเลม่นี�
มาจากเวบ็ไซด์



More them.. นักเรยีน.... เป็น Learner เพื�อเรียนรูม้ากขึ�น

ครู.. เป็น Co-Learner เป็น Adviser, เป็น Guide, เป็น Facilitator, เป็น ....

มอีกีแนวคดิหนึ�ง คอื Study Less, Learn More คงมคีวามหมายเหมอืนกบั Less Us, More Them เพยีงแต่
เปลี�ยนจากมองไปที�ครูเป็นมองไปที�นกัเรียน นั �นคอื ใหน้กัเรียนลดสิ�งที�เป็น study ในความหมายแบบเดมิๆ ที�เนน้การ
ท่องการจาํจากครูและตาํรา แลว้เพิ�มสิ�งที�เป็น learning ในความหมายแบบใหม่ๆ  ที�ผูเ้รียนเป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รูจ้าก
หลากหลายแหลง่ใหม้ากขึ�น

และเป็นนกักระตุน้จูงใจ นกัทา้ทาย และนกั...... ใหม้ากขึ�น 



Teachers more time on.. 
Social Activities

ครูไปทาํหนา้ที�อื�นที�เทคโนโลยไีม่สามารถทาํไดแ้ทน เช่น สอนตวั
ต่อตวั ใหค้าํปรึกษาแนะแนว สอนการทาํงานเป็นกลุ่ม สอนทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและทกัษะทางสงัคม เป็นตน้ 



ในโรงเรียน.....แต่ละบคุคลตอ้งมคีวามเขา้ใจในเนื�อหาเชงิวชิาการ การประเมนิผล 
และเทคนิคการสอน มกีารทาํงานเพื�อเสริมสรา้งทกัษะร่วมกบัครู การรวบรวม 
วเิคราะห ์และการใชข้อ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจ ผูน้าํถูกคาดหวงัใหท้าํงาน
ร่วมกบัครู นกัเรียน ผูป้กครอง สมาชกิในชมุชน และหน่วยงานต่างๆ เพื�อใหม้คีวาม
ม ั �นใจไดว้า่ความตอ้งการในการเรียนรูข้องนกัเรียนทกุคนไดร้บัการตอบสนอง  และ
นั �นหมายความวา่ “สมาชิกในโรงเรียนจะตอ้งมีภาวะผูนํ้านี� กนัทกุคน” ไมห่มายถงึ
เฉพาะตวัผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่านั�น ตอ้งมกีารสรา้งวฒันธรรมภาวะผูน้าํร่วม 
(shared leadership) เพื�อใหแ้นวคดิเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ มาจากสมาชกิทกุคน
ร่วมกนั ....... แต่ก็มไิดห้มายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะปลกีตวัจากความ
รบัผดิชอบนี�ออกไป แต่กลบัจะตอ้งสนบัสนุนใหม้คีวามรบัผดิชอบร่วม (shared 

responsibility) ในการระบปุญัหา การสรา้งทางเลอืก และการนาํไปปฏบิตั ิ



 ทนัสมยั (modernization) - มองอนาคตอย่างมวีสิยัทศัน์
 มสีมัพนัธภาพ (relationships) – สรา้งมติรภาพที�เขม้แขง็และย ั �งยนื
 ปรบัตวั (adaptability) - ตอบสนองความไม่แน่นอนไดร้วดเรว็
 มุ่งม ั �น (assertiveness) - เขา้ใจความขดัแยง้ จดัการดว้ยสมอง
 สรา้งแรงบนัดาลใจ (inspiration)- ไม่บงัคบัแต่จูงใจสรา้งแรงบนัดาลใจ
 ทะเยอทะยาน (aspiration) - มุ่งสรา้งความสาํเรจ็ 
 โปร่งใส (transparency) - สรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิขึ�น
 เป็นพี�เล ี�ยง (mentoring) - เป็นพี�เล ี�ยงมากกวา่เป็นผูส้อน 
 ซื�อสตัย ์จรงิใจ (honesty) - ไม่โกหกหลอกลวง
 มพีนัธะรบัผดิชอบ (accountability) - คาํนงึถงึคาํม ั �นสญัญา 

คาํนงึถงึความสาํเรจ็หรอืลม้เหลว ปรบัทศิทางหากไม่ถกูตอ้งหรอืไม่บรรลผุล 





ชดุขอ้มลู 1

ชดุขอ้มลู 2

ช่วยกนัศึกษา
คน้ควา้เพิ�มเตมิ
เพื�อความกระจ่าง
ที�ชดัเจนมากขึ�น

New paradigm !!



 การจดัการศึกษาไทยในอดตีที�ผ่านมาช่วงศตวรรษกวา่ๆ หรอื 100 กวา่ปีที�ผ่านมา  ม ี
“การเปลี�ยนแปลง” (change) อย่างมพีลวตั (dynamic) มาโดยตลอด ไม่หยุด
นิ�ง (static) เป็นการเปลี�ยนแปลงตามสภาพการเปลี�ยนทางสงัคม เป็นสงัคมที�ไดร้บั
อทิธพิลจากปจัจยัภายนอกประเทศ โดย เฉพาะจากสงัคมตะวนัตก 

 นกัวชิาการบางท่านอาจจะมองการเปลี�ยนแปลงนั�นเพื�อความเป็นตะวนัตก 
(Westernization) เพื�อความอยู่รอดในยุคการลา่อาณานคิม หรอืเพื�อความ
ทนัสมยั (Modernization) หรอืเพื�อความเป็นอตุสาหกรรม 
(Industrialization) ในระยะต่อมา ก็แลว้แต่คาํอธบิายที�แต่ละยุคแต่ละสมยัจะ
นาํมาใชก้นั 

แต่สงัเกตไดว้า่ นวตักรรมหรอืกระบวนทศันใ์หม่ทางการศึกษาในยุคสมยันั�น แรกสุดในปี 
2414 ก็คอืการม ี“โรงเรยีนหลวง”  ที�มโีรงเรยีน มคีรู มนีกัเรยีน และมแีบบเรยีนตามรูปแบบ
ปจัจบุนั หลงัจากนั�นก็มวีวิฒันาการในเรื�องอื�นๆ ตามมาเป็นลาํดบั 



การเปลี�ยนแปลงในอดตีที�ผ่านมา ไมว่า่จะเป็นเช่นไร แต่สงัคมไทยและการศึกษาไทยก็มวีวิฒันาการมาไดจ้นถงึปจัจบุนั 
แมบ้างเรื�องจะชา้ ดงัเช่น การศึกษาภาคบงัคบั แต่หลายเรื�องไดก้ลา้คดิกลา้ทาํแต่ในปจัจบุนัตอนนั�น ดงัเช่น การจดัต ั�ง
โรงเรียนหลวงสาํหรบัราษฎรแห่งแรกขึ�นที�วดัมหรรณพาราม ในปี 2427  ที�ปรากฏวา่มปีระชาชนแตกตื�น กลวัวา่จะเป็น
การเกณฑเ์อาบตุรหลานของตนไปเป็นทหาร ซึ�งหากไมเ่ริ�มตน้แต่ในปีนั�น ก็ไมท่ราบวา่จะเริ�มตน้ไดเ้มื�อใด หรือหากไมม่ี
โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ในปี 2453 แลว้คงมจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ที�ทนัสมยัอย่างในปจัจบุนั เป็นตน้

บางเรื�องชา้....แต่หลายเรื�องไดก้ลา้คดิกลา้ทาํแต่ในปจัจุบนัตอนนั�น 





การศึกษาไทยก็มปีญัหาในเชิงคุณภาพที�จะตอ้งไดร้บัการพฒันาอกีมาก สะทอ้นไดจ้ากการจดัอนัดบัประเทศ อาทเิช่น  SCImago

Institutions Ranking (SIR) เป็นการจดัอนัดบัสถาบนัที�มผีลงานวจิยัในระดบันานาชาต ิซึ�งจะไม่ไดน้บัเฉพาะมหาวทิยาลยั 
แต่จะนบัสถาบนัเฉพาะทางดว้ย เช่น สถาบนัเทคโนโลย ีวทิยาลยั โรงพยาบาล เป็นตน้ อนัดบัของสถาบนัในประเทศไทยจากการจดั
อนัดบัสถาบนัท ั �วโลกปรากฏดงัตารางขา้งล่าง (วกิิพเีดยี, 2556)

มหาวิทยาลยั อนัดบัในประเทศ (อนัดบัโลก)

2012 2011 2010 2009
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 (480) 1 (492) 1 (527) 3 (566)

มหาวิทยาลยัมหดิล 2 (538) 2 (521) 2 (539) 2 (507)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3 (942) 3 (914) 3 (981) 4 (954)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 4 (1153) 5 (1241) 6 (1416) 7 (1278)
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 5 (1185) 4 (1170) 4 (1298) 6 (1205)

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 6 (1293) 7 (1605) 8 (1763) -
มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 7 (1341) 6 (1288) 7 (1462) 8 (1362)

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 8 (1449) 10 (1665) 9 (1780) -

โรงพยาบาลศิรริาช 9 (1795) 9 (1635) 5 (1316) 5 (1154)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 10 (1850) 13 (2409) 11 (2220) 10 (1816)

สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชีย 11 (1936) 11 (2064) 10 (1917) 9 (1497)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 (2332) 12 (2188) - -

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 13 (2478) 14 (2618) 12 (2562) -
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร ์

แหง่ชาติ 14 (2849) - - -

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 15 (2863) 15 (2867) 14 (2807) -
มหาวิทยาลยัศิลปากร 16 (3014) 16 (2942) 13 (2806) -

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 17 (3124) - - -
ไววานิชกจิ 18 (3281) - - -

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ - 8 (1609) - -
มหาวิทยาลยัเอเชียน - - - 1 (432)

การศึกษาไทยในปจัจุบนั.... สวยแต่รูป ยงัจูบไม่หอม !!



 “จากการจดัอนัดบัประเทศที�มรีะบบการศึกษาที�ดทีี�สุดในโลกของบรษิทัจดั
อนัดบัการศึกษา เพยีรส์นัของสหรฐัอเมรกิา เมื�อวนัที� 28 พฤศจกิายน 2555 
พบว่าประเทศไทยอยู่อนัดบัที� 37 ของโลก ถา้เราอ่านเพยีงแค่นี�ก็คงจะไม่
รูส้กึตกใจ เพราะในโลกนี�มอียู่เป็นรอ้ยๆ ประเทศ แต่ถา้เราลองตระหนกัลง
ไปอกีว่า แลว้ประเทศที�เขาจดัระบบการศึกษาที�มผีลสมัฤทธิ�ไดด้กีว่า มี
ประเทศอะไรบา้ง เราอาจจะเริ�มรูส้กึตกใจเพราะประเทศเพื�อนบา้นขา้งเคยีง
เราลว้นมีผลสมัฤทธิ�ทางการศึกษาสูงกวา่เรา และถา้เราลองศึกษาใหล้กึลงไป
อกีเราตอ้งวติกกงัวลไปมากกว่าที�จะอยู่เฉยๆ ต่อไปได ้

หนา้ 6 มติชนรายวนั ฉบบัวนัพธุที � 19 ธนัวาคม 2555 
http://campus.sanook.com/1144098/



"ภาวชิ" ระบคุุณภาพการศึกษาไทยตกตํ �าลงเรื�อยๆ สถาบนัวจิยัของสาํนกัพมิพต์าํรา 
Pearson จดัอนัดบัการศึกษาของไทยอยู่ในกลุ่มสุดทา้ย มีคะแนนตํ �าที�สุด 
ระดบัอดุมศึกษาแย่หนัก ถกูจดัอยู่อนัดบั 8 ตามหลงักมัพชูาและฟิลปิปินส ์ยกย่อง
มาเลเซยีเดนิหนา้พฒันาคุณภาพการศึกษาดเียี�ยม ดา้นที�ประชมุ สกศ.หนุนใช ้
งานวจิยักาํหนดนโยบายการศึกษา ชี�ที�ผ่านมาลองถกูลองผดิจนการศึกษาลม่ 
"สมพงษ"์ จี�  สกศ. อย่าเกบ็ผลวจิยัเสรจ็เขา้กเุหมอืนที�ผ่านมา 

ไทยโพสตอ์อนไลน ์(http://www.thaipost.net/news/271212/67228 วนัที� 27 ธนัวาคม 2555) 









 จากภาพ.... การศึกษาไทยมวีวิฒันาการมาอย่างทนัสมยั โดยเฉพาะสภาพทางกายภาพ 
เรามรูีปแบบ (format) ที�ทนัสมยัไมน่อ้ยหนา้ประเทศอื�นใด อาจจะยิ�งใหญ่กว่า
ดว้ยซํ�า ...... หากมกีารจดัอนัดบัโดยเนน้เรื�องรูปแบบเราอาจจะอยู่ในลาํดบัตน้ๆ แต่
จากขอ้มลู 3 แหลง่ แสดงว่าเรามปีญัหาทางเนื�อหา (content) คือ คุณภาพ เป็น
ปญัหาที�มองเหน็ยาก ที�หากไมม่สีถาบนัการจดัอนัดบัที�น่าเชื�อถอืและเป็นกลาง เป็นผู ้
ประเมนิใหไ้ดท้ราบกนั เรากอ็าจจะถกเถยีงกนั อาจโตแ้ยง้กนั และอาจหลงตวัเองว่า
เรามคีวามเป็นเลศิแลว้ มคีวามยิ�งใหญ่ทางการศึกษาแลว้ เพราะดูตรงไหนที�ไหน เราก็
มรูีปแบบ (format) ที�ทนัสมยั มกีารใชเ้งนิงบประมาณมากมาย กน่็าจะมคุีณภาพ
ที�ดตีามไปดว้ย



ผลจากการประเมนิเพื�อจดัอนัดบัคุณภาพการศึกษาจากขอ้มลู 3 แหลง่ที�นาํมาแสดง ...คงทาํให ้
เรามคีวามชดัเจนขึ�นในปญัหาเรื�องคุณภาพของการศึกษาไทย  และคงจะช่วยใหท้กุฝ่ายเกดิ
ความตระหนกักนัถงึความรบัผดิชอบที�มต่ีอ “พนัธกจิที�กดดนั” หรอื “พนัธกจิที�ทา้ทาย” ว่าทาํ
อย่างไรจงึจะทาํใหก้ารศึกษาของไทยมคีุณภาพสูงขึ�น ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบเชงิแข่งขนักบันานา
ประเทศไดด้ขีึ�น ไม่ใช่นบัวนัมแีต่จะถดถอยลง แมแ้ต่ประเทศที�มองกนัว่าดอ้ยพฒันากว่าบาง
ประเทศก็แซงหนา้ออกไป  

แน่นอนว่าความรบัผดิชอบต่อพนัธกจินั�น คงไม่รอว่ารฐับาลจะมนีโยบายอะไรออกมา 
กระทรวงศึกษาธกิารหรอืตน้สงักดัจะมแีนวคดิมแีนวการปฏรูิปการศึกษาอะไรใหม่ๆ ออกมาอกี 
คงจะเริ�มตน้กนัที�ตวัของตวัเองและที�หน่วยงานของตวัเอง เป็นสาํคญั 



 “กระบวนทศันใ์หม่ทางการศึกษาสาํหรบัศตวรรษที� 21” มมีากมายหลาย
ประเดน็ที�สามารถตดัสนิใจเพื�อการปฏบิตัไิด ้ในระดบัตวับคุคลหรอืใน
ระดบัหน่วยงาน อย่างตระหนกัดว้ยตนเอง (self-awareness) 
อย่างมคีวามเชื�อม ั �นในตวัเอง (self-confidence) อย่างชี�นาํตนเองได ้
(self-directing) และอย่างมพีนัธะรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(accountability) ที�มจีนิตนาการภาพการทาํงานร่วมกนัแบบ “มดงาน” 
คนละไมค้นละมอืของคนระดบัปฏบิตั ิ

 ทาํดว้ยใจรกัที�รเิริ�มและมุ่งม ั �น เริ�มจากประเดน็เลก็ที�ทาํไดแ้ละเป็นไปได ้
แลว้ค่อยขยบัพฒันาใหสู้งขึ�นใหญ่ขึ�น โดยไม่ตอ้งรอใครมาส ั �งการหรอื
ชี�นาํ และดว้ยความตระหนกัวา่ปรากฏการณ์ทางการศึกษาในปจัจบุนั 
เป็นปรากฏการณ์ที�ไทยเป็นส่วนหนึ�งของระบบการศึกษาโลก 



 คงไม่มใีครฉายภาพใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนวา่ สงัคมไทยและการศึกษาไทยในตน้ศตวรรษที� 22 
หรอือกีประมาณ 100 ปีขา้งหนา้ จะเป็นเช่นไร แต่เมื�อมองยอ้นหลงัไปในอดตี ก็น่าจะช่วยใหม้ี
พลงัใจที�จะมุ่งหนา้ต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างม ั �นใจในศกัยภาพของคนไทย เพราะดูบนัทกึ
ยอ้นหลงั คนไทยแต่ด ั�งเดมิ จากรุ่นต่อรุ่น ก็มพีฒันาการมาอย่างเป็นนกัเคลื�อนไหว
เปลี�ยนแปลง อย่างทุ่มเทความพยายาม อย่างกลา้คดิกลา้ทาํ เพราะคาํวา่ “โรงเรยีน” “ครู” 
“นกัเรยีน” “แบบเรยีน/หนงัสอื/ตาํรา” ในยคุสมยันั�น ถอืเป็นสิ�งที�ลํ�าสมยั เป็นกระบวนทศัน์
ใหม่ทางการศึกษาที�กา้วหนา้ 

 เราในยุคปจัจบุนั และรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ก็คงจะสบืทอดเจตนารมณ์การเป็นนกัเคลื�อนไหว
เปลี�ยนแปลงอกีต่อไปอย่างไม่หยุดย ั�ง ดงันั�น กระบวนทศันใ์หม่ทางการศึกษาที�เกดิขึ�นในตน้
ศตวรรษที� 21 ที�มคีาํวา่ “ดจิติอล” บูรณาการเขา้ไปดว้ย ถอืเป็นสิ�งทา้ทาย ที�ไม่น่าจะเหลอืบ่า
กวา่แรงพลงัของคนไทยในยุคปจัจบุนัและในอนาคตทกุรุ่นทกุวยั หากเพยีงมขี ั�นที� 1 ข ั�นที� 2 –
3 – 4 ก็จะตามมาตามลาํดบั 



 ......เหน็ดว้ยกบัการเปลี�ยนแปลงในกระบวนทศันใ์หม่ทางการศึกษาที�
เกดิขึ�น   และเหน็ว่าสิ�งที�เกดิขึ�นเป็นสิ�งล ํ �าสมยัในยุคปจัจบุนั ที�ตอ้งนาํมาใช ้
ใหเ้ป็นประโยชนก์บัประเทศชาต ิแมจ้ะมอีปุสรรคปญัหาหรือความไม่พรอ้ม 
กเ็ป็นผลจากการเกดิขึ�นของสิ�งใหม่ๆ จงึเป็นสิ�งที�น่าทา้ทา้ยต่อการเริ�มไต่
บนัไดข ั�นที� 1 แห่งศตวรรษที� 21 นี�ไปดว้ยกนัอย่างตระหนกัดว้ยตนเองใน
ระดบัตวับคุคลหรือระดบัหน่วยงาน ไม่ตอ้งรอนโยบายหรือคาํส ั �งการจาก
ส่วนกลางหรือตน้สงักดั อย่างเป็นมดงานคนละไมค้นละมอื 

 ....... หากแมใ้ครมอีายุยนืยาวถงึปี พ.ศ. 2656 หรือ ปี ค.ศ. 2113 หรืออกี 
100 ปี ขา้งหนา้ อาจเป็นบนัไดข ั�นที� 10 แลว้หนักลบัมองมาที�บนัไดข ั�นที� 1 
นี�แลว้จะบอกว่าช่างลา้สมยัหรือน่าขาํกต็ามท ีเพราะการอยู่ข ั�นที� 10 ตอ้งมี
ววิฒันาการผ่านจากข ั�นอื�นๆ ก่อนหนา้นั�นไปตามลาํดบั กเ็หมอืนกบั
อทุาหรณใ์นอดตี เรื�องการจดัต ั�งโรงเรียนหลวงสาํหรบัราษฎรแห่งแรกในปี  
2427 หากหว ั �นเกรงต่อกระแสต่อตา้นเพราะความกลวัเรื�องการเกณฑค์นไป
เป็นทหารแลว้ โรงเรียนดงักลา่วอาจจะไม่เกดิขึ�นหรืออาจชะลอลา่ชา้ออกไป



กระบวนทศันใ์หม่ทางการศึกษาที�เกดิขึ�นใน
ตน้ศตวรรษที� 21 มมีากมายหลายประเดน็ที�
สามารถนาํไปสู่การปฏบิตัดิว้ย
กระบวนการวจิยั เพื�อก่อใหเ้กดิการ
เปลี�ยนแปลงในสภาพที�คาดหวงั และ
ขณะเดยีวกนัก็สามารถใชเ้ป็นผลงานทาง
วชิาการเพื�อพฒันาวชิาชพีของผูว้จิยัไดด้ว้ย ผูน้าํ... แกป้ญัหา..และ..นาํการเปลี�ยนแปลง



 กรณี “นานาทศันะต่อการศึกษาศตวรรษที� 21” สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเกดิขึ�นของกระบวนทศันใ์หมท่าง
การศึกษามากมาย เป็นกระบวนทศันใ์หม่ที�บคุลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา ควรรบัรู ้
ควรทาํความเขา้ใจใหก้ระจ่าง เพื�อการตดัสนิใจสู่การปฏบิตัทิี�มปีระสทิธิผล เช่น  Bloom’s 
Digital Taxonomy of Educational Objective ซึ�งเพิ�งมกีารปรบัปรุงแกไ้ข
ในปี 2001 และ 2007 หรือรูปแบบการเรียนรู ้เช่น Project-Based Learning, 
Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning หรือรูปแบบ
การประเมนิผล (assessment) รวมท ั�งหลกัความร่วมมอื (collaboration) ที�แมม้กีาร
กลา่วถงึมาตั�งแต่พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แต่ในช่วงเวลานั�น ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยดีจิติอลยงัไม่เขม้ขน้มากเท่าในปจัจบุนั เป็นภาพของกระบวนทศันแ์บบเดมิในศตวรรษที� 20 
เป็นภาพของการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแบบพบปะกนั (face to face) ยงัไม่มภีาพของคาํว่า 
“ดจิติอล” หรือ “ออนไลน”์ มาบูรณาการอย่างชดัเจน จนกลายเป็นกระบวนทศันใ์หม่ขึ�นมา เช่น การ
ประเมนิผลออนไลน ์โครงการ PBL ออนไลน ์หรือแมแ้ต่ Digital Taxonomy of 
Educational Objective ไม่นบัรวมแนวคิดใหม่ๆ อื�นๆ เช่น ชุมชนการเรียนรูอ้อนไลน ์
การสรา้งเครือข่ายทอ้งถิ�นและโลก การสื�อสารและความร่วมมอืออนไลน ์เป็นตน้



 “การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม” (Participatory 
Action Research: PAR)  เป็นการวจิยัที�มจีดุมุง่หมาย
เพื�อแกป้ญัหา ใหเ้กดิการการเปลี�ยนแปลง ควบคู่กบัการเรยีนรู ้และ
การพฒันาความรูใ้หมจ่ากการปฏบิตังิานจรงิของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
ตามหลกัการเรยีนรูจ้ากการกระทาํ (action learning) ตาม
วงจรแบบเกลยีวสวา่น (spiral cycle) ของกจิกรรมการวางแผน 
การปฏบิตั ิการสงัเกตผล  และการสะทอ้นผล  โดยผลจากการวจิยัจะ
มขีอ้จาํกดัในการนาํไปเผยแพร่เพื�อใชใ้นวงกวา้ง เนื�องจากเป็นการวจิยั
ในบรบิทเฉพาะ แต่ก็สามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพื�อประยุกตใ์ช ้ใน
บรบิทที�คลา้ยคลงึกนัได ้



21st Century Just the Beginning
Brighter Education, Brighter Future

Let’s Start  Now!!

There Is Nothing Worse 
Than Too Late !!


