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เรื่องที่จะคุย 

 ผู้น าหรือผู้ตาม 
 จุดเปลี่ยนของสังคม 
 ผู้น า  ต้อง  KTPL 
 KNOWLEDGE 
 THINKING 
 PRODUCTION 
 LEADERSHIP 
 ของฝาก 



แนวคิดคุณลักษณะของนักเรียนมาตรฐานโลก 
คุณลักษณะ 

ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1.   มีความคิดริเริ่ม                                                

2.   รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล                                    
3.   มีความสามารถในภาษาอังกฤษอย่างดี 
4.   มีความรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                             
5.   มีความรู้ลึกซึ้งในวิชาท่ีตนศึกษา 
6.   รักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
7.   พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
8.   ผลิตและสร้างสิ่งใหม่ๆ  

9.   มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
10. มีความรับผิดชอบสูง                                          
11. เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

12. เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์                                    
13. เรียนรู้และเข้าใจปัญหาของโลก 
14. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
15. ให้ความส าคัญกับอนาคตมากกว่าอดีต 
16. มีความรู้พัฒนาการของโลกอย่างวิเคราะห์วิจารณ ์

17. มองเห็นทิศทางใหม่ๆ ของภูมิภาคและโลก 
18. ตามทันและร่วมแก้ปัญหาของโลก 
19. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ 
20. ดึงคุณค่าท่ีดีงามของโลกมาใช้ประโยชน์ได้ 



แนวคิดคุณลักษณะของนักเรียนมาตรฐานโลก 
คุณลักษณะ 

ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1.   มีความคิดริเริ่ม                                        [3] 
2.   รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล                  (2)          [4] 
3.   มีความสามารถในภาษาอังกฤษอย่างดี       (1)                   [1] 
4.   มีความรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                             [5] 
5.   มีความรู้ลึกซึ้งในวิชาท่ีตนศึกษา                      (4) 
6.   รักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
7.   พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
8.   ผลิตและสร้างสิ่งใหม่ๆ  

9.   มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
10. มีความรับผิดชอบสูง                             (5)         [2] 
11. เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

12. เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์                                [5] 
13. เรียนรู้และเข้าใจปัญหาของโลก 
14. มีความสามารถในการบริหารจัดการ               (5)                  [6] 
15. ให้ความส าคัญกับอนาคตมากกว่าอดีต 
16. มีความรู้พัฒนาการของโลกอย่างวิเคราะห์วิจารณ ์

17. มองเห็นทิศทางใหม่ๆ ของภูมิภาคและโลก 
18. ตามทันและร่วมแก้ปัญหาของโลก 
19. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ 
20. ดึงคุณค่าท่ีดีงามของโลกมาใช้ประโยชน์ได้ 

  ผอ.เขต 2 
   เทพศิรินทร ์  
 (1)   ศึกษานิเทศก ์
 [1]  รอง ผอ.เขตนนทบุร ี



The 15 key trends to shape your future 

1  The age of instant  communications 

2  A world without economic borders 

3  Four steps to one-world economy 

4  The new service society 

5  From big to small 

6  The new age of leisure 

7  The changing shape of work 

8  Women in leadership 

9  The decade of the brain 

10 Cultural nationalism 

11 The growing underclass 

12 The active aging of the population 

13 The new do-it-yourself boom 

14 Cooperative enterprise 

15 The triumph of the individual 
(Gordon Dryden, 1997) 



แนวโน้มปี 2551 

แนวโน้มที่ 1 Fueling the Future 

แนวโน้มที่ 2 The Innovation Economy 

แนวโน้มที่ 3 The Next Workforce 

แนวโน้มที่ 4 Longevity Medicine 

แนวโน้มที่ 5 Weird Science 

แนวโน้มที่ 6 Securing the Future 

แนวโน้มที่ 7 The Future of Globalization : Cultures in Collision 

แนวโน้มที่ 8 The Future of Climate Change 

แนวโน้มที่ 9 The Future of the Individual 

แนวโน้มที่ 10 The Future of America and China 

(James Canton, 2006) 



Seven Mega Trends 

1. Technologicalization 

2. Commercialization & Economy  

3. Globalization & Network 

4. Urbanization 

5. Environmentalization & Energy 

6. Individualization 

7. Ageing & Health 

 



จุดเปลี่ยนของสังคมโลก 

จุดเปลี่ยนของสังคม 

จุดเดิม จุดเปลี่ยน จุดเด่น จุดมุ่งหมาย 

แนวคิด Modernization 
Post- 

Modernization 

Critical / 

Analytical 
รู้จักตัวเอง 

กระบวนการ Industrialization 
Post- 

Industrialization 

Creative / 

Innovative 
พัฒนาตัวเอง 

วิถี Democracy Post-Democracy  
Involvement/ 
Participation 

เข้าใจสังคม 

ความสัมพันธ์ Capitalism Post-Capitalism 
Responsibility  

Ethics 
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ผล Knowledge-
Based 

Post-Knowledge 
Based 

Value / 

Equality 
สร้างค่านิยม 

ภาพ Globalization 
Post- 

Globalization 

Diversification / 

Individualization 

ยอมรับความ

หลากหลาย 



การด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม  
(Post-industrial) 

มืออาชีพหลากหลาย  (Multiple careers) 

ท างานหลายอยา่ง  (Multiple jobs) 

ไมม่ีความชัดเจนในตัวตน  (Blurred identity) 

การเรียน-การงานขาดความสัมพันธ์  (Work-study mismatch) 

มีโอกาสท างานอสิระ  (Possible free-lancing) 

ตกงานบ่อย  (Frequent off-jobs) 

รายได้ไม่แน่นอน  (Precarious incomes) 

สถานภาพปรับเปลี่ยนขึ้น-ลง  (Fluctuating status) 

อนาคตไม่แน่นอน  (Unpredictable future) 

มีการเปลี่ยนเครือข่าย  (Varying networks) 

มีการเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์  (Changing partners) 

ความไมม่ั่นคง/ไม่แน่นอน  (Insecurity, uncertainty) 

Kai-ming cheng, 2007/ ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 



โลกยุคใหม ่
1.  มีความหลากหลาย / มีลกัษณะเฉพาะ / กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2.  ปรบัตัวได้ / เปลี่ยนได้ / ท าได้ (เปลี่ยนงาน) 
3.  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่สมอ / ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4.  มขี้อมูล / มีเหตุผล / รับส่ือใหม่ได ้
5.  คดิวิเคราะห์ / สังเคราะห์ / ประเมิน 
6.  เรียนรู้ปัญหา / มีส านกึรว่ม / ร่วมแกป้ญัหา 
7.  รู้จกัตัวเอง / เป็นตัวของตัวเอง / มีความโดดเด่น 
8. มีความดี / ความงาม / เฉพาะตัว 
9.  มีทางเลือก / สร้างทางเลือกเอง 
10. มผีลงาน / Production ใหม่ๆ / ขายทั่วโลก 
 



กลุ่มน า 

  

กลุ่มตาม 

สิงคโปร ์

มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์

เวียดนาม 

บรูไน 

พม่า 

กัมพูชา 

ลาว 



KTPL Model 

Knowledge Thinking 

Production Leadership 



Knowledge 
 มีความรู้วิชาการอย่างลกึซึ้งเชี่ยวชาญ 
 รู้จักอาเซียนอย่างวิเคราะห์วิจารณ ์
 รู้ Positioning จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละประเทศ 
 เข้าใจระเบยีบของอาเซียน 

 
     ASEAN                         Order 
 
 

 มองเห็นบทบาทของไทยกับอาเซียน 
 มองอนาคตของอาเซียน 
 มองออกถึงอาเซียนกับโลกภายนอก           

Political 
Economic 

Social 
Education 



Thailand’s Positioning 
สาขาสินค้า/บริการ High Medium Low 

1. ผลิตภัณฑ์เกษตร ไทย, เวียดนาม มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, 
ฟิลิปปินส์ 

พม่า, กัมพูชา, ลาว 

2. ผลิตภัณฑ์ประมง ไทย เวียดนาม, อินโดนีเซีย พม่า 
3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ มาเลเซีย, เวียดนาม,

อินโดนีเซีย, ไทย 
- - 

4. ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไทย, มาเลเซีย อินโดนีเซีย อื่นๆ 
5. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไทย, อินโดนีเซีย เวียดนาม, มาเลเซีย กัมพูชา, พม่า, ลาว 
6. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ ไทย, มาเลเซีย ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย 
7. ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ สิงคโปร์, ไทย มาเลเซีย, เวียดนาม กัมพูชา 
8. ธุรกิจการท่องเที่ยว ไทย มาเลเซีย, เวียดนาม, 

อินโดนีเซีย, สิงคโปร ์
พม่า, ลาว, กัมพูชา 

9. ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ สิงคโปร์, มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ 
10. โลจิสติกส์ทางบก สิงคโปร์, มาเลเซีย ไทย CLMV, บรูไน 
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ สิงคโปร์, มาเลเซีย ไทย อื่นๆ 

ที่มา : ศูนย์ศึกษากาค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



โมเดลการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิรชิัยกุล, 2553 



Creative 

Work 

Routine 

Work 

Routine 

Work 

DONE BY MACHINES DONE BY PEOPLE 

The Future of 21st Century Work 

IN LESS DEVELOPED COUNTRIES 

IN MORE DEVELOPED COUNTRIES 

Source : Trilling & Fadel, 21st Century Skills, 2009 

• Research 

• Development 

• Design 

• Marketing and Sales 

• Global Supply Chain  
  Management 



นวัตกรรมและการลงทุนด้านวิจัย 
และพัฒนาในประเทศต่างๆ 

ประเทศ U.S. Patents 
(2003) 

R&D Spending 
(GDP) 2003 

Science & Engineering 
Graduates (1,000) 

อินเดีย 354 1% 316 

จีน 366 1.2% 337 

อิสราเอล 1,188 4.7% 14 

สิงคโปร์ 438 2.2% 5.6 

เกาหลีใต้ 3,954 2.9% 97 

ไต้หวัน 5,300 2.3% 49 

ไทย 44 0.26% 46 



จุดเปลี่ยนของสังคม 
จุดเปลี่ยนของสังคม 

จุดเดิม จุดเปลี่ยน จุดเด่น จุดมุ่งหมาย 

แนวคิด Modernization 
Post- 

Modernization 

Critical / 

Analytical 
รู้จักตัวเอง 

กระบวนการ Industrialization 
Post- 

Industrialization 

Creative / 

Innovative 
พัฒนาตัวเอง 

วิถี Democracy Post-Democracy  
Involvement/ 
Participation 

เข้าใจสังคม 

ความสัมพันธ์ Capitalism Post-Capitalism 
Responsibility  

Ethics 
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ผล Knowledge-
Based 

Post-Knowledge 
Based 

Value / 

Equality 
สร้างค่านิยม 

ภาพ Globalization 
Post- 

Globalization 

Diversification / 

Individualization 

ยอมรับความ

หลากหลาย 



การด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม  
(Post-industrial) 

มืออาชีพหลากหลาย  (Multiple careers) 

ท างานหลายอยา่ง  (Multiple jobs) 

ไมม่ีความชัดเจนในตัวตน  (Blurred identity) 

การเรียน-การงานขาดความสัมพันธ์  (Work-study mismatch) 

มีโอกาสท างานอิสระ  (Possible free-lancing) 

ตกงานบ่อย  (Frequent off-jobs) 

รายได้ไม่แน่นอน  (Precarious incomes) 

สถานภาพปรบัเปลี่ยนขึ้น-ลง  (Fluctuating status) 

อนาคตไม่แน่นอน  (Unpredictable future) 

มีการเปลี่ยนเครอืข่าย  (Varying networks) 

มีการเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์  (Changing partners) 

ความไม่มั่นคง/ไม่แน่นอน  (Insecurity, uncertainty) 

Kai-ming cheng, 2007/ ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 



Thinking 

 คิดวิเคราะห์วิจารณ์ / สร้างสรรค์  
 ผู้บรโิภคทีฉ่ลาด 
 รู้จักตัวเอง / มั่นใจในตนเอง 
 รู้จักสังคม / ประเทศไทยอย่างดีพอ 
 คิดในเชิงพหุสังคม รู้จักคนอาเซียนเขาคิดอย่างไร 
 คิดในเชิงผลสัมฤทธิ ์
 คิดในเชิงอนาคต 

 



ปัญหาของสังคม 

เศรษฐกิจ 
  การตลาด 
  จากทุกประเทศ 

      การเมือง 
             แบ่งฝ่าย 
             ภูมิภาค 

สังคม 
  เสื่อมลง 
  ปัญหาเยาวชน 

      นานาชาต ิ
             การแย่งอ านาจ 
             มหาอ านาจเปลี่ยน 

คิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ 
แก้ปญัหา 



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community-AEC) 

 1. เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 
 2. เคลื่อนย้ายการค้าบริการเสรี 
 3. เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 
 4. เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี 
 5. เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
 



enGauge 21st Century Skills 

Digital-Age Literacy 
• 

Basic, Scientific, Economic, 
And Technological Literacies 

• 
Visual and Information Literacies 

• 
Multicultural Literacy and 

Global Awareness 

Innovative Thinking 
• 

Adaptability, Managing 
Complexity, and Self-Direction 

• 
Curiosity, Creativity, 

And Risk Taking 
• 

Higher-Order Thinking and 
Sound Reasoning 

 

 
Effective Communication 

• 
Teaming, Collaboration, 
And Interpersonal Skills 

• 
Personal, Social, 

And Civic Responsibility 
• 

Interactive Communication 

 

 
High Productivity 

• 
Prioritizing, Planning, and 

Managing for Results 
• 

Effective Use of Real-World Tools 
• 

Ability to Produce Relevant, 
High-Quality Products 

21st Century Learning 

Academic Achievement 

Academic Achievement 
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Workforce Requirements Survey 

Knowledge Skills 

English Language (spoken) Critical Thinking / Problem Solving 

Reading comprehension (English) Communications (oral & written) 

Writing (English) Collaboration / Teamwork 

Mathematics Diversity 

Science Information Technology Applications 

Government / Economics Leadership 

Humanities / Arts Lifelong Learning / Self-Direction 

Foreign Languages Professionalism / Work Ethic 

History / Geography Ethics / Social Responsibility 



เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ สุวิทย์  มูลค า พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) 

1. ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ ์

   (Critical Thinking) 

1. การคิดวิเคราะห์ 

   (Analytical Thinking) 

1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

2. ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห ์

   (Analytical Thinking) 

2. การคิดเปรียบเทียบ    

    (Comparative Thinking) 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

3. ความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห์  

   (Synthesis-Type Thinking) 

3. การคิดสังสรรค์ 

   (Synthesis-Type Thinking) 

3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 

4. ความสามารถในการคิดเชิง 

   เปรียบเทียบ (Comparative Thinking) 

4. การคิดวิพากษ ์ 

    (Critical Thinking) 

4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบ 

    แก้ปัญหา 

5. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน ์

   (Conceptual Thinking) 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   (Critical Thinking) 

5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

6. ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค ์ 

    (Creative Thinking) 

6. การคิดประยุกต์  

    (Applicative Thinking) 

6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 

7. ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ 

   (Applicative Thinking) 

7. การคิดเชิงมโนทัศน์  

    (Conceptual Thinking) 

7. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 

8. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ 

   (Strategic Thinking) 

8. การคิดเชิงกลยุทธ ์ 

    (Strategic Thinking) 

8. วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม 

9. ความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ 

   (Integrative Thinking) 

9. การคิดแก้ปัญหา  

   (Problem Solving Thinking) 

9. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 

10.ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

   (Futuristic Thinking) 

10.การคิดบูรณาการ  

     (Integrative Thinking)     

10.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

11.การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

12.การคิดอนาคต (Futuristic Thinking) 

ลักษณะการคิด  



1.  คิดเปน็รายบุคคล 

          (กิจกรรมประกอบ) 

2.  แลกเปลี่ยนการคิด 

  (กลุ่มประกอบ) 

3.  แลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ ่

  (รายงานประกอบ) 

4.  วิเคราะห์การคิดโดยผู้สอน 

  (ข้อติชมประกอบ) 

กระบวนการสอนคิด 4 ขั้นตอน 



Production 

 ผลผลิตนิยม 
 รู้จักอาเซียนมีผลผลิตอะไร 
 ทางเลอืกของผลผลิต 
 ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 ผลิตและสร้างสิ่งใหม่ๆ 
 CCPR Model 
 สัตตวิธีของครูผู้เอือ้ความรู้ 

 



เด็กไทยในวัฒนธรรมการรับ/เชื่อ 

 

เชื่อตามที่ได้ฟงั 

ขาดความมั่นใจ 

ไม่แสวงหาข้อมูล 

ขาดความกระตือรือรน้ 

ติดตามแบบเดิม 

เป็นผูบ้ริโภค 

ท าอะไรต่อพอผา่น 

ไม่อดทน/ไม่ชอบท างานหนัก 

ท างานคนเดียว 

ไม่นึกถึงส่วนรวม 

เอาตวัเองรอด 

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ไม่สนใจในสันติวิธี 

ขาดอัตลักษณ์ไทย 

เด็กไทยในวัฒนธรรมการสร้าง/ตาม 

 

รู้จักคิดวเิคราะห ์

มั่นใจในตัวเอง 

แสวงหาความรู ้

กระตือรือร้นในความรู้ 

คิดสร้างสรรค ์

เป็นผู้ผลิต 

มุ่งความเป็นเลิศ 

อดทน/ท างานหนัก 

ท างานเป็นทีม 

รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 

ค านึงถงึสงัคม 

มีคุณธรรม 

ยึดมั่นในสันติธรรม 

มีความเป็นไทย 

จ าเป็นตอ้งเปลี่ยนวัฒนธรรม 



ตามอยา่ง 
 

บริโภคนิยม 

สร้างสรรค ์

ผลิตผลนิยม 
 

บริโภค/สรา้งสรรค ์

 

ผลิตผล/สร้างสรรค ์

 

 

บริโภค/ตามอย่าง 

 

ผลิตผล/ตามอยา่ง 

 

 

 

 

C ritical Mind 
 

 

C reative Mind 
 

 

P roductive Mind 
 

 

R esponsible Mind 
 

 

 

 

ลักษณะคนรุ่นใหม่ : CCPR Model 



CCPR Model 

Critical Mind 

• มองสังคมให้รอบด้าน 

• รู้ที่มาที่ไป 

• เข้าใจเหตุและผล 

Creative Mind 

• คิดต่อยอดจากที่มีอยู ่
• ประยุกต์และใช้ประโยชน์ 
• มองประเด็นใหม่ได ้

 

Productive Mind 

• ค านึงถึงผลผลิต 

• มีวิธีการและคณุภาพ 

• ค่าของผลงาน 

Responsible Mine 

• นึกถึงสังคม/ประเทศชาติ 

• มีจิตส านึกสาธารณะ 

• คุณธรรม/จริยธรรม/ความดีงาม 
 



(Source : Methods for Effective Teaching , Paul R. Burden & David M.Byrd) 



(Source : Methods for Effective Teaching , Paul R. Burden & David M.Byrd) 



Student-Centered and Teacher-Centered Strategies (1) 
METHOD INTENT AND UNIQUE FEATURES 

Student-Centered Methods 

Cooperative Learning Students work together to perform specific tasks in small mixed-ability 
groups with shared responsibility for learning. 

Debate Competitive discussion of topic between individuals or teams of students. 

Differentiated Instruction Students engage in different pathways to learning designed to meet their 
needs and abilities. 

Discovery Students take an active role in their learning process by answering a series 
of questions or solving problems designed to introduce a concept or skill. 

Discussion Students are active in processing information, defining problems, 
understanding different points of view. 

Independent Study Student works with teacher to define a topic or concept for an 
individualized plan of study. 

Inquiry Students explore course content and learn to ask questions, make 
discoveries, or solve problems. 

Panel Students present and/or discuss information on important topics. 

Role Playing Students act out roles or situations followed by a debriefing to define what 
they have learned. 

Simulations / Games Students engage by becoming directly involved in mock events or conflict. 



Student-Centered and Teacher-Centered Strategies (2) 

METHOD INTENT AND UNIQUE FEATURES 

Teacher-Centered Methods 

Demonstration Teacher exhibits or displays an experiment, process, or skill 
to the class and discuss concepts embedded in lesson. 

Lecture Teacher-directed lesson with teacher verbalizing for a 
majority of the class time with questions often asked and 
answered. 

Modeling Teacher clearly describes the skill or concept often in 
multisensory manner (tactile, visual, auditory, kinesthetic) 
and thinks aloud during modeling. 

Socratic Teacher uses questions to draw out student thinking and 
analysis. 



ครูผู้ให้ความรู้ ครูผู้เอือ้ความรู้ 

1. ผูก้ าหนดจุดมุ่งหมาย 

2. ผู้หาความรู้มาให้เด็ก 

3. ผู้คัดกรองความรู้ให้เดก็ 

4. ผู้บอกความรูท้ีห่ามา 

5. ผู้วิเคราะห์ผลกึความรู้ให ้

6. ผู้ประยกุต์ความรู้ให้ด ู

7. ครูประเมินผลสุดท้าย 

ได้ความรู้เดิม/ความคิดเดิม 

1. ใหผู้้เรยีนก าหนดจุดมุ่งหมายเอง 

2. ช่วยให้ผู้เรยีนหาความรู้ได้เอง 

3. สอนใหผู้้เรยีนคัดกรองความรูท้ี่ได้มา 

4. แนะให้เด็กสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 

5. สอนให้ตกผลึกในความรูน้ั้น 

6. ส่งเสรมิใหป้ระยุกต์ความรู้เป็น 

7. ประเมนิการเรยีนรู้เอง 

ได้ความรู้ใหม่/ความคิดใหม่ 

สัตตวิธีของครูผู้เอื้อความรู ้



Leadership 

 การน าตนเองและการท างานร่วมกับคนอื่น 
 เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ 
 เรียนรู้ผู้น าของอาเซียน 
 ศึกษาว่าคนอื่นๆ เขาสร้างคนอยา่งไร 
 มีวิธีท างานร่วมและผลกัดัน 
 ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
 การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 



Confident Person  who has a strong sense of right and wrong, is adaptable 
and resilient, knows himself, is discerning in judgment, thinks 
independently and critically, and communicates effectively. 

Self-directed Learner  who questions, reflects, perseveres and takes 
responsibility for his own learning. 

Active Contributor  who is able to work effectively in teams, is innovative, 
exercises initiative, takes calculated risks and strives for excellence. 

Concerned Citizen  who is rooted to Singapore, has a strong sense of civic 
responsibility, is informed about Singapore and the world, and takes an 
active part in bettering the lives of others around him. 

We want to nurture each child to become a 



ลักษณะผู้เรียนมาตรฐานสากล 
เป็นเลศิวิชาการ   
 - เรียนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

สื่อสารสองภาษา  
  - เรียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)  

 - เรียนภาษไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 อย่างน้อย 1 ภาษา  
     (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ล้ าหน้าทางความคิด   
 - ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ค้นคว้าแสวงหาความรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต              
     (การให้เรียนสาระ Theory of Knowledge) 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
 - การมอบหมายให้นักเรียนสร้างโครงการ บริการสังคม (การให้ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรม  
     พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ CAS : Creativity, Action, Service) 
CAS 
 - การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม CAS : Creativity, Action, Service อย่างจริงจัง 

       และวัดประเมินผลเป็นไปตามแนวคิดและหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่าง 

       มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน 



RIGOR REDEFINED 

1. Critical Thinking and Problem Solving 

2. Collaboration and Leadership 

3. Agility and Adaptability 

4. Initiative and Entrepreneurialism 

5. Effective Oral and Written Communication 

6. Accessing and Analyzing Information 

7. Curiosity and Imagination 



Excellent Schools  ของเขตพื้นท่ี 
มิต ิ

 
คุณลักษณะ 

นักเรียน คร ู ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม 

Learning ผลสัมฤทธิ ์
เนื้อหา และวธิี
สอน แสวงหา
ความรู ้

รู้กว้าง,   
สหวิทยาการ, 
SBM, CPL 

Learning 
Community 

Thinking 
ทักษะการคิด 
วิเคราะห/์สังเคราะห ์
สร้างสรรค ์

คิดได ้
ตั้งค าถามได ้

Critical Leader 
บรรยากาศ  
การคิดเชงิบวก 

Doing 
เอาความรู ้
ไปประยุกต์ได ้

สอนให้คิดได ้
บริหารจัดการ ชั้น
เรียนได ้

มีวิสยัทัศน์ 
PML 
จะล าบากขึ้น 

Community of 
Practice 

Ethical 
มีวินยั  พอเพยีง 
จิตสาธารณะ มี
ความเป็นไทย 

เป็นแบบอย่าง 
เป็นกัลยาณมิตร 

รับความเสีย่ง 
กล้าหาญ ของ 
จริยธรรม 

Caring 
Supportable 
Community 



การสร้างผู้น า 

1. รู้จักสังคม / ประเทศ / โลก 

2. คิดว่าตัวเราเองมีบทบาท / ท าได ้

3. ให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกบทบาทผู้น า 

4. เน้นการสร้างผู้น าในตัวเรา 

5. มีบททดสอบผู้ส าอยู่เสมอ 

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาเซียน 

7. สร้างความคุ้นเคย / ฝึกความร่วมมือ กับคนใน

อาเซียนให้มากขึ้น 

 



สมรรถนะที่จ าเปน็ของบุคลากรภาครัฐ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : การท างานท่ีเน้นเป้าหมายแบบบูรณาการ 
2. การท างานเป็นทีม : โดยก าหนดให้มีการวัดผลการปฏบิัติงานรายบุคคล 

(performance) ในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ของทีม 

3. การมีองค์ความรู้ : คือมีองค์ความรู้เชิงลึกท่ีครบถ้วนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และประเทศสมาชิก 

4. การมีความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการท างาน : คือการท่ีบคุลากรมี
กระบวนการท างานท่ีโปร่งใสมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 

5. ความเป็นนานาชาติ (international) : ได้แก่การที่บุคลากรมสีมรรถนะท่ีเปิด
กว้างทางความคิด 

6. ความเป็นผู้สนับสนุน (facilitator) : ได้แก่การที่บุคลากรมีสมรรถนะเป็นผู้ท่ี
อ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม

อาเซียน 
7. การมีภาวะผู้น าเชิงรุก : การท่ีบคุลากรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าภาคส่วน

อื่นๆ ของสังคมให้ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง

เท่าเทียมกัน 

สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน, 2554 



ของฝาก 



Smart Consumer 

Breakthrough 
Thinker 
 Social Concerned 
 Thai Pride 
 

ก
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Responsibility-Based 

Productivity-Based 

Creativity-Based 

Criticality-Based 

CPE 

ห
ล
ัก
สู
ต
ร
 

ทางเลือก 

นวัตกรรมใหม ่

กระบวนการแสวงหาความรู ้

ภูมิปัญญาไทย 

การบริหารองค์กร 

ว
ัฒ
น
ธ
ร
ร
ม
อ
ง
ค์
ก
ร
 

บ
ริ
ห
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ก
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คุณลักษณะผู้เรียน 

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

Creative and Productive Education (CPE) 



CPL MODEL OF LEADERSHIP 

Critical Leadership 
CL 

Creative & Productive 

Leadership 
CPL 

Transformational 

Leadership 

TL 

Imaginary 

Leadership 
IL 

CRITICAL AIMS  

INSPIRATION 

CHANGE 

STRATEGY 

STRENGTHEN 

EMPOWERMENT 

ENCOURAGE THE HEART 

DON’T LET UP 

OUR SUCCESFUL 



Creative & Productive 

Leadership 
CPL 

CPL MODEL OF LEADERSHIP 

CRITICAL AIMS  

INSPIRATION 

CHANGE 

STRATEGY 

STRENGTHEN 

EMPOWERMENT 

ENCOURAGE THE HEART 

DON’T LET UP 

OUR SUCCESFUL 



Leadership for School Restructuring 

• Build a Shared Vision  of Greatness for the School 

• Shape an Environment for High Performance 

• Encourage Creative and Tough-Minded Thinking 

• Communicate and Collaborate Across the  

  Organization 

• Support the Growth of Staff Members 

• Evaluate Performance and Progress 

 



เน้นแต่วิชาการ   ไม่เน้นชีวิตจรงิ 

เน้นแต่เน้ือหา   ไม่เน้นกระบวนการ 

เน้นแต่ความจ า   ไม่เน้นการคิด 

เน้นแต่ความคงที ่  ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง 

เน้นแตอ่ดีต   ไม่เน้นอนาคต 

ก้าวพ้นบาปห้าประการ-ปัญจปาป 



ลักษณะผู้สอน 

 

 พระครูขึ้นเทศน ์  

 สหายรัก   

 คนขี้สงสาร 

 อยา่แหย่เสือด ุ

 คนไอคิวสูง 

 คณุปา้ 

 นักต่อสู้สทิธิคร ู

 ทันคนทันสมัย 

 สดใสแฟชั่น 

 คณุคร ู

 

Preacher / Monk 

Buddy 

Sympathizer 

Tiger 

High I.Q. 

Aunty 

Right Fighter 

Modern Man / Woman 

High Fashioned 

Teacher 

(Hurt, Scott, & Mc Croskery, 1977) 



Great Teacher  

 Mediocre Teacher Tells 

 Good Teacher Explains 

 Great Teacher Inspires 




