เอกสาร 1
ทิศทางการจัดการศึกษาโลก “มุมมองจากปจจัยภายนอก” ที่สงผลกระทบตอโรงเรียน
ปจจัย
เทคโนโลยี
(Technology)

ทิศทางการจัดการศึกษา
จุดเปลี่ยนสําคัญ
1. การเขาถึงอยางเทาเทียม (Equitable access) เชน
1. คลาวด (The cloud)
BYOD พื้นที่การเรียนรูสาธารณะ ทรัพยากรการศึกษาแบบ 2. บล็อกเชน (Blockchain)
เปด (OER: Open educational resource)
2. การบริหารจัดการตัวตนและการเขาถึง (Identity and
access management)
3. การบูรณาการระบบ (System integration)
4. เทคโนโลยีเคลื่อนที่ และ “สัมผัส” (Mobile and
‘touch’ technologies)
5. บิ๊กดาตาและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big data and analytics)
6. การพิมพ 3 มิติ (3D printing)
7. การมีสวนรวมในดิจิทัล (Digital engagement)
8. แพลตฟอรมโลกเสมือนจริงและผสมระหวางโลกจริง
และโลกเสมือน (Virtual and mixed reality platforms)

บันทึกความคิดเห็น

ปจจัย
โครงสราง
(Structure)

กระบวนการ
(Process)

ทิศทางการจัดการศึกษา
1. เครือขายชุมชน (Networked communities) เชน
ชุมชนโรงเรียน (Communities of schools) ชุมชนแหง
การเรียนรู (Communities of learning)
2. การเนนชุมชน (Community focus) เชน การมีสวน
รวมของผูปกครอง การสรางปฏิสัมพันธสองทาง
3. โรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter schools)
4. การรวมพัฒนาระหวางรัฐและเอกชน (Private public
partnerships)
5. รูปแบบการประเมินทางเลือก (Alternative forms of
assessments)
6. การจัดเก็บประวัติการเรียนรู (Learning record
stores)
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change leadership)
2. การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
3. เกมิฟเคชั่น/การเรียนรูที่ใชเกมเปนตัวขับเคลื่อน
(Gamification)
4. การเรียนรูเชิงลึก (Deep learning)
5. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive education)

จุดเปลี่ยนสําคัญ
1. ชุมชนแหงการเรียนรู (Communities
of learning)
2. การเรียนรูเสมือน (Virtual learning)

1. ความรวมมือในโรงเรียน
(Collaboration)
2. วิทยาศาสตรขอมูล (Data science)
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บันทึกความคิดเห็น

ปจจัย
เศรษฐกิจ
(Economic)

วัฒนธรรม (Cultural)

ทิศทางการจัดการศึกษา
1. การคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking)
2. แรงงานในอนาคต (Future workforce)
3. ความยั่งยืน (Sustainability)
4. ระบบเปด (Open-ness)

จุดเปลี่ยนสําคัญ
1. สะเต็มศึกษา (STEM)
2. เทคโนโลยีการประมวลผลอัตโนมัติ
(Automation)

1. ความหลากหลาย (Diversity)
2. ความคลองเชิงดิจิทัล (Digital fluency)
3. พลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship)
4. ตัวตนและความเปนสวนตัว (Identity and privacy)
5. ไซเบอรบูลลิ่ง/การกลั่นแกลงกันบนไซเบอร (Cyber
bullying)
6. การเชื่อมโลกเขาดวยกัน (Global connectedness)
7. การทํางานรวมกัน (De-privatized practice)

1. ความเปนเจาของการเรียนรู
(The shift in ownership of learning)
2. ปญญาประดิษฐ
(Artificial intelligence)

บันทึกความคิดเห็น

เอกสารอางอิง
Core ten trends 2018. (2018). [Online]. Available: http://core-ed.org/assets/Uploads/Ten-Trends-14May2018.pdf [2019, March 28].
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เอกสาร 2
การสังเคราะหภาพรวมทิศทางการจัดการศึกษาโลก ป 2016-2019
ประเด็นหลัก
1. แนวคิดการจัดการเรียนรู

2. หลักสูตร/เนื้อหาการเรียนรู

ประเด็นรอง
1.1 การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning)
1.2 ผูสอนสวนตัวในบาน (Private in-home tutors) / การเรียนรูสวน
บุคคล (Personalized learning)
1.3 การเรียนรูแบบไมใหการบาน (No more homework)
1.4 การเรียนรูเพื่อเรียนรู (Learning to learn)
1.5 ไฮบริดโฮมสคูล (Hybrid homeschooling)
1.6 การเรียนรูแบบนําตนเองในชั่วโมงอัจฉริยะ (Genius hour)
1.7 เกมิฟเคชั่น/การเรียนรูที่ใชเกมเปนตัวขับเคลื่อน (Gamification of
education)
1.8 การฝกงานกลายเปนแพลตฟอรมของอาชีพนักวิชาการ (Internships
are becoming the platform for academic careers)
2.1 การศึกษาที่เนนการทํางานหรืออาชีพ (Focus on job placement
and careers)
2.2 การฝกเอาตัวรอดเมื่อเผชิญกับปญหาวิกฤตในชีวิต (Encompassing
trauma-informed practices)
2.3 หลักสูตรการเรียนรูผานเกม (A game-based curricula)

บันทึกความคิดเห็น

ประเด็นหลัก

3. สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

ประเด็นรอง

บันทึกความคิดเห็น

2.4 การเนนเนื้อหาสิ่งแวดลอม “สีเขียว” (Becoming green)
2.5 การปลูกฝงความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจกัน (Cultivation of
empathy)
2.6 การสอนเขียนโคดหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร (Coding in
humanities)
3.1 นักเรียนสามารถนํามือถือ/แท็บเล็ตเขาหองเรียน (Bring your own
device: BYOD) / การใชเทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Constantly moving)
3.2 การนําเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ มาใช (3D printing)
3.3 เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรูแบบปรับเหมาะ (Digital
content continues to boost adaptive learning)
3.4 การใชวดี ิโอคลิปเพื่อสงเสริมการเรียนรู (Growing sophistication of
video based learning)
3.5 การใชขอมูลจํานวนมากเพื่อวิเคราะหการเรียนรู (Utilizing learning
analytics)
3.6 ความคิดริเริ่มแบบเสมือนจริงในโรงเรียน (Virtual initiatives
present in schools)
3.7 การเรียนรูเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence
learning)
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ประเด็นหลัก

4. บทบาทของครูผูสอนและผูเรียน

ประเด็นรอง

บันทึกความคิดเห็น

3.8 การฝกอบรมเทคโนโลยีความเปนจริงประดิษฐ (Augmented reality
training)
3.9 เทคโนโลยีชวยสอนเด็กที่เปนโรคดิสเล็กเซียหรือบกพรองทางการอาน
(Better tools to support dyslexic students)
4.1 นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง (Student-driven learning)
4.2 การปรับบทบาทของครูเปนผูอาํ นวยความสะดวกการเรียนรู
(The changing role of a teacher)

5. ลักษณะอาคารสถานที่ หองเรียน

5.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเรียนรูแบบใหม (Revamped learning
spaces)

6. การประเมินผลการเรียนรู

6.1 การประเมินผลการเรียนรูโดยเพื่อนรวมเรียน (Peer to peer
assessments)
6.2 การมอบใบรับรองทางการศึกษาแบบอื่น (Alternate credentialing)
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ประเด็นหลัก
7. อื่น ๆ -- ความเปนนานาชาติ

ประเด็นรอง

บันทึกความคิดเห็น

7.1 การศึกษาที่มีความเปนนานาชาติ (Internationalization of
education) / กลยุทธความเปนนานาชาติ (Internationalization
strategies gain ground)
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ขอมูลทิศทางการจัดการศึกษาโลก ป 2016-2019
ป ค.ศ.
ทิศทางการจัดการศึกษาโลก
นักเรียนพกมือถือ/แท็บเลตมาเขาหองเรียนเอง
Bring your own device (BYOD)
การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเรียนรูแบบใหม
Revamped learning spaces
การนําเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ มาใช
3D printing
เทคโนโลยีชวยสอนเด็กที่เปนโรคดิสเล็กเซียหรือบกพรองทางการอาน
Better tools to support dyslexic students
นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
Student-driven learning
การศึกษาที่มีความเปนนานาชาติ
The internationalization of education
เนื้ อ หาในรู ป แบบดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การเรี ย นรู แ บบปรั บ เหมาะ
Digital content continues to boost adaptive learning
การใชวีดิโอคลิปเพื่อการเรียนรู
Growing sophistication of video based learning
การใชขอมูลจํานวนมากเพื่อวิเคราะหการเรียนรู
Utilizing learning analytics
การเรียนรูแบบผสมผสาน
Blended learning
การเรียนรูที่ใชเกมเปนตัวขับเคลื่อน (เกมิฟเคชั่น)
Gamification of education
ผูสอนสวนตัวในบาน
Private in-home tutors
การประเมินผลการเรียนรูโดยเพื่อนรวมเรียน
Peer to peer assessments
การเรียนรูสวนบุคคล
Personalized learning
การศึกษาที่เนนการทํางานหรืออาชีพ
Focus on job placement and careers
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ป ค.ศ.
ทิศทางการจัดการศึกษาโลก
การมอบใบรับรองทางการศึกษาแบบอืน่
Alternate credentialing
ความคิดริเริ่มแบบเสมือนจริงในโรงเรียน
Virtual initiatives present in schools
การฝกงานกลายเปนแพลตฟอรมของอาชีพนักวิชาการ
Internships are becoming the platform for academic careers
การฝกเอาตัวรอดเมื่อเผชิญกับปญหาวิกฤตในชีวิต (Encompassing
trauma-informed practices)
การเรียนรูแบบไมใหการบาน
No more homework
หลักสูตรการเรียนรูผานเกม
A game-based curricula
กลยุทธความเปนนานาชาติ
Internationalization strategies gain ground
การเรียนรูเพื่อเรียนรู
Learning to learn
การเนนเนื้อหาสิ่งแวดลอม “สีเขียว”
Becoming green
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (มือถือ/แท็บเลต)
Constantly moving
การเรียนรูสวนบุคคล
Personalization
การปรับบทบาทของครูเปนผูอํานวยความสะดวกการเรียนรู
The changing role of a teacher
การรูเรียนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
Artificial intelligence learning
การฝกอบรมเทคโนโลยีความเปนจริงประดิษฐ
Augmented reality training
การปลูกฝงความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจกัน
Cultivation of empathy
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ป ค.ศ.
ทิศทางการจัดการศึกษาโลก
ไฮบริดโฮมสกูล (การเรียนที่บานรวมกับเรียนในโรงเรียน)
Hybrid homeschooling
การเรียนรูแบบนําตนเองในชั่วโมงอัจฉริยะ
Genius hour
การเรียนรูสวนบุคคล
Personalized learning
การเรียนรูแบบผสมผสาน
Blended learning
การเรียนรูที่ขับเคลื่อนดวยเกม (เกมิฟเคชั่น)
Gamification of education
การสอนเขียนโคดหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร
Coding in humanities
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