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เรื่องที่จะคุย

1) 3 แนวคิดของการศึกษา 4.0

        แนวคิดที่ 1 การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ

หลักคิด คือการแก้ปัญหาบริโภคนิยม

เน้นที่ผลผลิต Productive Education / Product - Oriented Education

        แนวคิดที่ 2 การศึกษา 4.0 : การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม

To take maximum advantage of the imagination , knowledge, production   

              problem – solving an Oppaovtunity generating potentials of children and youth

             together with their adult collaboratovs

        แนวคิดที่ 3 การศึกษา 4.0 : การศึกษาเพื่อเสนอต่อการปกวัดอตุสากรรมยคุ 4.0 

 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนอตามตอ่ความตอ้งการใหม ่ๆ ของเทคโนโลยีโดยผสมผลาน

               ความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรม

2) 4 Pillars

3) 4 ขั้นตอน

4) 10 ทักษะ

5) 5 ขั้นของการฝึกทักษะ

6) 7 ความสําเร็จ

7) 7 บาป



การศึกษาไทย 1.0

ยคุเกษตรกรรม

การศึกษาไทย 2.0

ยคุอตุสาหกรรม

การศึกษาไทย 3.0

ยคุเทคโนโลยี

การศึกษาไทย 4.0

ยคุผลิตภาพ

การศึกษาไทย

1,2,3,4

การศึกษาไทย 4.0
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R esponsible Mind

แนวคิดที่ 1 การศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ



คณุลกัษณะของผูเ้รียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(Characteristics)

           คิดวิเคราะห์     คิดสร้างสรรค ์          

             เน้นผลงาน
                   มีความ

                รบัผิดชอบ        

CCPR 

Student



วิธีการเรียนการสอนของ CCPR Model

Criticality - Based Instruction
• วิเคราะหป์ัญหารายบคุคล
• แลกเปลี่ยนความเหน็
• ทบทวนตวัเอง / ประเมิน
• เป็นตวัของตวัเอง

Creativity- Based Instruction
• มองใหม่ / เสนอใหม่ / คิดใหม่
• ให้ทางเลือก / เพิ่ม / ลด
• ต่อยอด / เสริม / เพิ่ม
• ลองแล้ว / ลองอีก / ให้แน่ใจ

Productive - Based Instruction
• วางเป้าหมายที่ผลงาน
• แสวงหาวิธีการต่างๆ ให้ได้งาน
• ทดสอบ / ประเมินคณุภาพ
• ปรบัเปลี่ยน / สอดส่อง

Responsibility – Based Instruction
• ปลกูในทกุระบบ
• นําตวัเองสู่สาธารณะ / สงัคม
• ด ู/ ทดสอบ / รปูแบบตวัอย่าง
• ยํา้ / ซํา้ / ทวน  ความดีงาม



บรรยากาศในชัน้เรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ

Innovation Ideas

-ส่งเสริมให้คิดสร้างสรรค์

-เน้นให้มีผลผลิต (Product)

-เน้นกระบวนการเป็นลาํดบั

Cooperative Activities

-ครแูละผูเ้รียนทาํงานด้วยกนั

-มีการวิเคราะหว์ิจารณ์เสมอ

-เน้นการพฒันาความสามารถแต่ละคนแต่ละ

กลุ่ม

Social Relevance

-ปลกูฝังจิตสาํนึกทางสงัคม

-ทาํผลงานโดยไม่หวงัผลตอบแทน

-ดวู่าสงัคมเปลี่ยนอะไรและแก้ไขอย่างไร

Quality Oriented

-เน้นให้เดก็เหน็ความสาํคญัของคณุภาพ

-ทกุชัน้งานต้องตอบในเชิงคณุภาพได้

-คณุภาพทัง้ผลงานและวิธีการจะสื่อให้ดู



วฒันธรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ

มองตนเอง / 

คนอื่นในเชิงสร้างสรรค์
ส่งเสริมการคิด / 
สร้างสิ่งใหม่

พฒันาความร่วมมือ / 

ร่วมใจ

มุ่งผลผลิต /

ใช้และขายได้



ผู้นําเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
CPL MODEL OF LEADERSHIP
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คณุลกัษณะผูเ้รยีน

การศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
Creative and Productive Education (CPE)



แนวคดิที่ 2 การพฒันาผู้เรียนให้เตม็ศักยภาพและสร้างนวัตกรรม



















การปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุที่ 1 คศ.18    พลงัไอนํา้

การปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุที่ 2 คศ.24        พลงัไฟฟ้า

การปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุที่ 3 คศ.1970     พลงัคอมพิวเตอร์

 

         การปฏวิัตอิุตสาหกรรม ยุคที่ 4               พ.ศ. 2553   พลังผสมผสาน
          พ.ศ.2557 (คศ.2014)   เริ่มใช้คาํว่า Industry 4.0 ในงาน Hanovor Trade
          Fair  

แนวคดิที่  3  การคดิเพื่ออุตสาหกรรมยุคที่ 4 



ประเทศไทย 4.0และการศึกษาไทย 4.0

การศึกษา 4.0 เป้าหมายในทางเดียวกัน

• แนว 1 การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ         Product – Oriented

• แนว 2 การพัฒนาผู้เรียนให้เติบโต ให้เต็มศักยภาพ       Innovation Development      

• แนว 3 การศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคที่ 4 New Products 

Innovation 



4 Pillars ของการศึกษา 4.0

วิทย+์เทคโนโลยี

ระดบัสงู วิจยั

Invention

กระบวนการนําไปใช้

ประโยชน์

Innovation

เริ่มต้นที่เรียน/เล่นเป็น

ผลงาน

Imagination

   ทกัษะ 10 ประการสาํหรบั  

ทกุคน

Production

4.0



นวัตกรรมคืออะไร

Invention
Diffusion 

(Market)
Innovation 





4 ขั้นของนวัตกรรม

ขั้นที่ 1

แสวงหาโอกาส 

(Search)

ทักษะคดิ

วิเคราะห์

ทักษะคดิ

สร้างสรรค์

ขั้นที่ 2

ออกแบบ/เลือก 

(Select)

ทักษะคิดออกแบบ

ทักษะคิดคัดกรอง

ขั้นที่ 3

นําไปปฏิบัติ 

(Implement)

ทักษะคดิผลติ

ภาพ

ทักษะคดิ

แก้ปัญหา

ขั้นที่ 4

การหา

ผลประโยชน์ 

(Capture)

ทักษะคดิ

ประกอบการ

ทักษะคดิผู้นํา

ทักษะเสริมประกอบด้วย ทักษะรับผิดชอบและทักษะสํานึกทางสังคม



Top 10 Skills for future work

• In 2020 In 2015
1.Complex Problem Sciving 1. Complex Problem Sciving

2. Critical Thinking 2. Coordinating with Others

3. Creativity 3. People Management

4. People Management 4. Critical Thinking 

5. Coordinating with Other 5. Negotiation

6. Emotional Inttelligence 6. Qualify Control

7. Judgment and Decision Making 7. Service Orientation

8. Service Orientation 8. Judgment and Decision Making

9. Negotiation 9. Active Listening

10. Cognitive Flexibility 10. Creativity

อ้างอิง การปรับตัวของภาคการศึกษาเพื่อรองรับ Industry 4.0 

โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์





การวิจัยการศึกษา 4.0

• ประวัติศาสตร์ Historical
 - การเกิดทัง้ Edu 4.0 และการพฒันา

– อิทธิผลและบทบาททีผ่า่นมา

สภาพปัจจุบัน : Descriptive

- มีอะไรอีกบ้าง / คืออะไรแน่ 

- แต่ละประเด็น / เรื่องคืออะไร / เข้าใจอย่างไร

- ทําอะไร / อย่างไร / ได้แค่ไหน

• อนาคต : Futuristic

- แนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไป

        - แต่ละกลุม่ประเทศจะพฒันาไปอย่างไร

                               
ความสําเร็จ ล้มเหลว ข้อดี ข้อเลว ผลกระทบทางดี ทางร้าย

คณุภาพ ปริมาณ ผสม



• ปลูกดอกไม้ให้บานล้านต้น (ทุกคนต้องมีผลงานทุกคน)

• ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน (ผลงานคือความภาคภูมิใจ)

• ไม่มีข้อยกเว้นให้ใคร (ทุกวิชาต้องทําเหมือนกันหมด)

• ทุกฤดูกาลเป็นของเรา (ทําทุกเทอม (อย่างน้อย 3 ปี)

• ความสามัคคี คือ พลัง (ทุกคนต้องมีส่วนร่วม)

• ความยิ่งใหญ่ของชาติอยู่ในมือเรา (ถ้า 1,000,000 คนมีผลงานอะไรจะเด็กขึ้น)

• ความสําเร็จเป็นของทุกคน (ประเทศจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เราคนเดียว)

ของฝาก 1

สัตตการเพื่อความสําเร็จ



ของฝาก 2
ก้าวพ้นบาปเจด็ประการ-สตัตปาป

เนน้แตว่ิชาการ ไม่เนน้ชีวิตจริง

เนน้แตเ่นื้อหา ไม่เนน้กระบวนการ

เนน้แตค่วามจาํ ไม่เนน้การคิด

เนน้แตค่วามคงที่ ไม่เนน้ความเปลี่ยนแปลง

เนน้แตอ่ดตี ไม่เนน้อนาคต

เนน้แตต่วัเอง ไม่เนน้สงัคม

เนน้แตค่วามง่าย ไม่เนน้ความเป็นเลิศ




