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 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ถอดรหัสการศึกษาไทย 
 ครูในศตวรรษที่ 21 / นักเรียนในในศตวรรษที่ 21 
 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 
 การใช้สื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนการสอน 
 แนวคิด หลักการ การออกแบบสื่อมัลติมิเดีย 

หัวข้อ... 
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21st Century Skills : Rethinking How Students Learn 

https://www.youtube.com/watch?v=jW3YCkCotwE&feature=youtu.be&noredirect=1 

https://www.youtube.com/watch?v=jW3YCkCotwE&feature=youtu.be&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=jW3YCkCotwE&feature=youtu.be&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=jW3YCkCotwE&feature=youtu.be&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=jW3YCkCotwE&feature=youtu.be&noredirect=1






ทกัษะชีวติ
และอาชีพ การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

วชิาแกน
หลกั 

การประเมินใน
ศตวรรษที ่21  

ทกัษะการเรียนรู้
และการคดิ 

การรู้ไอซีท ี

เนือ้หาใน
ศตวรรษที่ 21 
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R=Reasoning(ความมีเหตผุล) 

C=Compassion 
(ความมีเมตตา) 
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http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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ทิศทางการศึกษาทัว่โลก เป็นการเรียนการ
สอนที่จะท าอย่างไรให้ผู้เรียนท างานเป็น มี
รายได้  เน้น ใครเก่งอะไร ก็ให้เรียน ท า
อย่างนั้น ไม่ได้เน้นสอนให้คนเหมือนกัน 

 ดร.สุพจน์ หารหนองบัว  
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มุมมอง
ทางการศึกษา 

การศึกษา 1.0 
(ดาวน์โหลด)  

การศึกษา 2.0 
(Open Access) 

การศึกษา 3.0 
(สร้างความรู้) 

การศึกษา 4.0 
(สร้างนวัตกรรม) 

ความหมาย 
ของการศึกษา 

ครูบอก 
ให้เชื่อตาม 
 

สร้างความรู้
ร่วมกันโดยใช้
อินเทอร์เนต็ 
(การเข้าถึงมี
ข้อจ ากัด) 

สร้างความรู้
ร่วมกันและ
สร้างความรู้
เดิมขึ้นมาใหม่ 

สร้างความรู้
จากความสนใจ
รายบุคคล 

Moving from Education 1.0 to Education 4.0 

ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
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มุมมอง
ทางการศึกษา 

การศึกษา 1.0 
(ดาวน์โหลด)  

การศึกษา 2.0 
(Open Access) 

การศึกษา 3.0 
(สร้างความรู้) 

การศึกษา 4.0 
(สร้างนวัตกรรม) 

บทบาทของ
เทคโนโลยี 

ยดึติดกบั
ห้องเรียน 

เร่ิมใช้เทคโนโลยี
อยา่งระมดัระวงั 

เทคโนโลยีมีอยู่
ทกุท่ีเพ่ือสร้าง
ความรู้และ
สง่ผา่นความรู้ท่ี
มีอยูท่กุๆท่ี 

เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป
ตามผู้ เรียนซึง่
ผู้ เรียนเป็นแหลง่
วิวฒันาการทาง
เทคโนโลยีท่ี
ส าคญัในการ
สร้างนวตักรรม 

Moving from Education 1.0 to Education 4.0 

ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
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มุมมอง
ทางการศึกษา 

การศึกษา 1.0 
(ดาวน์โหลด)  

การศึกษา 2.0 
(Open Access) 

การศึกษา 3.0 
(สร้างความรู้) 

การศึกษา 4.0 
(สร้างนวัตกรรม) 

ลกัษณะโรงเรียน เรียนในตกึ 
อาคาร 

เรียนในอาคาร
หรือออนไลน์แต่
มีการใช้เวบ็ไซต์
เพ่ือการเรียน
การสอนเต็ม
รูปแบบหรือแบบ 
( Blended -
 Hybrid  
Learning) 

เพิ่มขึน้ 

เรียนได้ทกุๆท่ีใน
สงัคมท่ี
สร้างสรรค์ เช่น 
ร้านกาแฟ อ่ืนๆ 

เรียนในโลกไร้
พรมแดนท่ีมีการ
เช่ือมตอ่
อินเทอร์เน็ต 
หรือท่ีๆมีการ
สง่เสริมการ
สร้างนวตักรรม 

Moving from Education 1.0 to Education 4.0 

ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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การศึกษา 1.0 การศึกษา 2.0 
 

การศึกษา 3.0 
 

การศึกษา 4.0 
 

ครูเป็นผู้ป้อน
ความรู ้

ผู้เรียนหาความรู้
เองจากสื่อ
ออนไลน์ได้ 

ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ได ้

ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรม 



ผมสอนใหส้นูป๊ป้ี 

ผิวปาก 
ไม่เห็นไดย้ิน 

อะไรเลย 

ผมบอกว่าผมสอน 

ไม่ไดบ้อกว่าเขาเรียน 



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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 การเรียนการสอนของประเทศไทยยังเป็น 1.0 
 การศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันส่วนใหญ่  

ท าได้เพียง 2.0 

 ดร.สุพจน์ หารหนองบัว  



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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รูปแบบ
การศึกษา  

การศึกษา 3.1 
 

การศึกษา 3.2 
 

การศึกษา 3.3 
 

วิธีการ จัดให้มีการ
ถกเถียง (Debate 
หรือ Discussion) 

ให้ลงมือปฏิบัติ 
(Practice) 

ให้สอนผู้อื่น  
(Teach other)  

ความรู้ที่เหลือ 50% 70% 90% 



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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ผู้เรียนจะท าหน้าที่สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิด การค้นหา
ข้อมูลเพื่อน ามาถกเถียง การแก้ปัญหาในการลงมือปฏิบัติ รวมไป
ถึงการสรุปข้อมูลเพื่อน าไปเสนอหรือน าไปสอนผู้อื่น วิธีการ
เรียนรู้รูปแบบนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ชนิดจากข้างในสู่
ข้างนอก (Inside out) 



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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http://www.komchadluek.net/news/edu-health/255208 

(Outside in) = นกแก้ว-นกขุนทอง 

(Inside out) 



http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 
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http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 



ริเริ่มสร้างโครงการจากความคิด
ของผู้เรียนเอง 

แสดงความคดิออกมาเป็น
รูปธรรมหรือใช้ส าหรับ

แลกเปลี่ยนกันได้ 

วเิคราะห์ความคิดของตนเอง
และน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดซึ่งกันและกัน 



http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 
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ทกัษะการคิดขั้นสงูของบลมู  (Bloom’s Taxonomy) 

การสร้างสรรค์ 

การประเมินค่า 

การวเิคราะห์ 

การประยกุต์ใช้ 

ความเข้าใจ 

การจ าได้ 

โครงสรา้งท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือพฒันาวตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละจดัหมวดหมู่ค าถาม  
(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) 



INTEGRATING TECHNOLOGY TO 
BLOOM'S TAXONOMY 

31 

การสร้างสรรค์ 

การประเมินค่า 

การวเิคราะห์ 

การประยกุต์ใช้ 

ความเข้าใจ 

การจ าได้ 



ใชค้ ากริยาเพือ่ใหแ้น่ใจว่าวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้                           

สะทอ้นทกัษะการคิดขั้นสูง 

บอกความแตกต่าง เปรียบเทียบ เลือก จ าแนก จดัหมวดหมู่ 

คดัเลือก โตแ้ยง้ ท านาย ประมาณค่า วิพากษ์วจิารณ ์ประเมิน 

รวบรวม ประดิษฐ ์ออกแบบ สรา้งสรรค ์เสนอขอ้คิดเห็น อภิปราย 

บอก ระบุ จดจ า ท าซ ้า เลียนแบบ ใหค้ านิยาม ระลึก ท่องจ า  

แสดง สาธิต ทดลอง อธิบาย บรรยาย แปล ทบทวน กล่าวใหม่ 

น าไปปฏิบติั ค านวณ ประยุกตใ์ช ้ปฏิบติั ดดัแปลง ตีความ เขียน  



เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา 



เข้าใจ : ปัญหาการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา                 
เข้าถึง : สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 
          หรือนวัตกรรม 
พัฒนา : น าสู่การปฏิบัติ สะท้อนผล และปรับปรุง 
           ประเมินผลการท างานเพ่ือดูความส าเร็จ 

เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา 



ท าไม ? / ใคร ?....ได้ประโยชน์จาก PLC 

PLC 

แก้ปัญหา... 

พัฒนา... 

เตรียม... 

 O-NET 
 PISA 
 ประกัน 
 ทักษะศตวรรษ 21 
 สมรรถนะของหลักสูตร 

 สมศ.รอบ 4 
 ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ 

 อื่น ๆ 

I

N

N

O

V

A

T

I

O

N
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 
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ถอดรหัสการศึกษาไทย 



วิชา IS  
(Independent Study) 
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        แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศกึษาที่จะต่อยอด
ไปสู่การน าไปใช้นัน้ ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วธีิที่ดี
ที่สุดที่จะท าให้เดก็สร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบ
น าเสนอโครงงาน  (นพ.ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

51 



 ส่ิงแวดล้อมท่ีครูเป็นศูนย์กลาง 
 ครูเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอน 
 อ านาจและความรับผิดชอบอยู่ท่ีครู 
 ครูเป็นผู้สอน ตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือหา 
 ครูเป็นผู้ก าหนดภาระงาน ภายใต้วิชาที่แยกขาดจากกัน 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 เน้ือหาเป็นส่ิงส าคัญที่สุด  
 ผู้เรียนได้รับความรู้จากการฝึกและปฏิบัติ 
 การเรียนรู้เน้ือหาไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นตามบริบท 



1. Content  
2. Computer (ICT) Integration  
3. Constructionist  
4. Connectivity  
5. Collaboration  
6. Communication  
7. Creativity  
8. Caring 

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 



1) ทกัษะในการตัง้ค าถาม 
2) ทกัษะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning)  
3) ทกัษะในการคัดเลือกความรู้  
4) ทกัษะในการประเมินผลตามสภาพจริง 
5) ทกัษะการสอนคิด 
6) ทกัษะการบรูณาการการสอน 
7) ทกัษะในการประเมินผล 

ครูไทยในศตวรรษที่ 21  

https://hooahz.wordpress.com/ 



8) มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู 
9) ต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
10) เปิดใจรับการเปล่ียนแปลง 
11) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
12) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กับนักเรียน 
13) มีความคิดสร้างสรรค์ 
14) ครูต้องท าตนให้ศิษย์รัก 
15) ยึดหลักแห่งความพอเพียง 

ครูไทยในศตวรรษที่ 21  

https://hooahz.wordpress.com/ 



 ส่ิงแวดล้อมท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง 
 อ านาจและความรับผิดชอบอยู่ท่ีผู้เรียน 
 ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเน้ือหาการเรียนรู้ 
 ลักษณะของงานอยู่ในรูปของโครงงานหรือโจทย์ปัญหาจากสภาพจริง    

 และมีการบูรณาการสาระวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 การเรียนรู้ขยายขอบเขตจากชั้นเรียนออกไป 

นักเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 



 ส่ิงส าคัญที่สุดอยู่ท่ีกระบวนการท่ีผู้เรียนเกิดการประมวลผล ข้อมูล    
     สารสนเทศ และการน าผลท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ผู้เรียนประเมิน ตัดสินใจ และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง   

 ผู้เรียนได้รับความรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรูเ้น้ือหาเป็นการเรียนเกิดขึ้นในบริบททีเ่ก่ียวข้องชีวิตจริง 

นักเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 



เราวัดและประเมินผลอะไร ในศตวรรษที่ 21 

1. Assessment FOR Learning 
2. Assessment  AS  Learning 
3. Assessment  OF  Learning 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน 58 



เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่ือมการประเมินและ
การเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
แนวคิดส าคัญของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้: 
• ประเมินในห้องเรียนในขณะท่ีจัดการเรียนการสอน 
• ครู และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันสูง ผ่านค าถามให้คิด ฟังอย่างตั้งใจ 
และใหค้ าตอบเพื่อสะท้อนความคิดออกมา 

• นักเรียน ครู และผู้ปกครองรู้ถึงสิ่งท่ีต้องเรียนรู้และผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น 
• ครู ให้ผลย้อนกลับ(Feedback) เก่ียวกับคุณภาพของงานท่ีท า 
• นักเรียนและ ครู มีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการผ่านข้ึนไป
เรียนในระดับต่อไป 

Assessment For Learning 

59 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน 



เป็นการใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เชื่อม
การเรียนการสอนกับหลักสูตร 

แนวคิดส าคัญของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้: 
• นักเรียน ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของตน    
• นักเรียนใช้เครื่องมือประเมินเป็นหลักฐานหรือแนวทาง
ในการเรียนรู้ของตนเอง 

• นักเรียนและครูช่วยกันจัดท าเป้าหมายการเรียนรู้ 

Assessment AS Learning 

60 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 



เป็นการประเมินเพ่ือใช้ในการตัดสินผลว่าเกิดการเรียนรู้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเพียงใด 
แนวคิดส าคัญของการประเมินการเรียนรู้: 
• ครูใช้สารสนเทศจากการประเมินเพ่ือติดตามความก้าวหน้า และ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนา  

• ครูใช้ผลการประเมินในการตัดสินผลการเรียนรู้  ปรึกษาหารือเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับมาตรฐานในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน 

• ครูใช้ผลการประเมินจากกิจกรรมแต่ละวันเพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน 

61 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน 

Assessment Of Learning 





ใช้เพื่อการสอน (Teaching) 

ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ(Drill and Practice) 

ใช้เป็นสถานการณ์จ าลอง (Simulations)  

ใช้ในการสาธิต (Demonstration)  

ใช้เป็นเกมส์(Games)  



ความส าคัญของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 

1. สร้างแรงจูงใจ  
2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามรถเข้าใจเนื้อหาได้ดี 

3. มีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย 

4. การได้โต้ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 
http://www.ict.up.ac.th/ 



ความส าคัญของมัลติมเีดียเพ่ือการเรียนรู้ 

http://www.ict.up.ac.th/ 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง 

7. ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ  

6. การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที 

8. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง  



องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 

ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 
ภาพนิ่ง (Still Image) 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
เสียง (Sound)  

วีดีโอ (Video)  







การวิเคราะหผู์เ้รียน (Analyze Leaner Characteristics) 

1. การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไป  ได้แก ่ 
 อายุ  
 ระดับความรู้  
 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ 
 ทักษะที่มีมาก่อน ( prerequisite skills )  
  ทักษะเป้าหมาย ( target skills )  
 ทักษะในการเรียน ( study skills )  
 ทัศนคติ ( attitudes )  

A 



การก าหนดวตัถุประสงค ์(State Objectives) 

เพื่อ 

1. เลือกสื่อและวิธกีารให้ถูกต้อง 

2. เพื่อช่วยจัดล าดับกจิกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ได้เหมาะสม  

3. ช่วยในการประเมินผู้เรยีนได้อย่างถูกต้อง 

ประกอบด้วย 

1. การกระท า (Action) หรือ ความสามารถ (Performance) 

2. เงื่อนไข (Conditions) 

3. เกณฑ์ (Criteria) 

S 



การเลือก ดดัแปลง หรือออกแบบสือ่  
( Select, Modify, of Design Materials ) 

1. เลือกจากสื่อที่มีอยู่แล้ว 

2. ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว 

3. การออกแบบส่ือใหม่  ต้องพิจารณา 
วัตถุประสงค์/ผู้เรียน/ราคา/ฝ่ายเทคนิค/อุปกรณ์/เวลา  

S 



การใชส้ือ่ (Utilize Materials) 

1. ผูส้อนเตรียมตวั  

2. จดัเตรียมสถานที่  

3. เตรียมตวัผูเ้รียน  

4. ควบคุมชั้นเรียน 

U 



การก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน  
(Require Learner Response)  

1. การตอบสนองโดยเปิดเผย (overt response)  

• โดยการพูดหรือเขียน  

2. การตอบสนองภายในตัวผู้เรียน (covert response)  

• โดยการท่องจ าหรือคิดในใจ  

R 



การประเมิน ( Evaluation )  

1. การประเมินกระบวนการสอน  
• ก่อนการสอน  
• ระหว่างการสอน  

• หลังการสอน  

2. การประเมินความส าเร็จของผู้เรียน  
• วัตถุประสงค์ 
• เกณฑ์ที่ตัง้ไว้  

3. การประเมินส่ือและวิธีการสอน  

E 





 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



https://www.toptools4learning.com/ 





ขอบคุณครับ 
ดร.คเชนทร์ กองพิลา 

ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 25 


