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ในศตวรรษที่ ๒๑
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ระบบการศึกษาปัจจุบันมันเกิดขึ้นช่วงปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial 

revolution) เพราะฉะนั้น เราเลยเห็นโครงสร้างโรงเรียนที่คล้ายคลึงกับโรงงาน
ยกตัวอย่างเช่น กริ่งเลิกเรียน การแบ่งชั้นตามอายุของเด็ก การแยกวิชาแต่ละวิชาออก
จากกัน 



สมัยก่อนที่พวกเราทุก
คนโดนสอนมาว่า ต้อง
ขยันเรียน ต้องตั้งใจ
เรียน เพื่อทีจ่ะเข้า
มหาวิทยาลัย 



การศึกษาไทยแบบเดิม ๆ



ส านักงานสถิติแห่งชาติเปดิเผยว่า จ านวนคน
ว่างงานในเดือนมกราคม 2560 สูงขึ้นกว่า
เดือนมกราคม 2559 ประมาณ 102,000 
คน โดยในจ านวนคนว่างงานทั้งหมดประมาณ 
449,000 คน เป็นคนจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด





นอกเหนือจากปัญหาการว่างงานแล้ว ปัญหาที่
คนท างานต่ ากว่าระดับวุฒิการศึกษาท่ีตัวเองจบมา
นั้นคืออีกปัญหาที่น่ากังวล เพราะต่อไปคนเหลา่นี้จะ
ไม่ได้ใช้และพัฒนาทักษะของตัวเอง จนเมื่อต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงขึน้ในอนาคต คนเหล่านีจ้ะ
ปรับตัวไมท่ัน



หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาของไทย
ยังเป็นหลักสูตรที่ผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เพราะนิ่งนอนใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทักษะของคนที่เพิ่งจบ
มาใหม่จะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน ขณะที่ประเทศพัฒนาแลว้จะมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับโลกที่ผันผวนตลอดเวลา



เพื่อความเท่าเทียมกัน ทุกคน
ต้องสอบข้อสอบเดียวกัน: 

จงปีนต้นไม้นั้น



การสอนใน
ศตวรรษที่

๒๑



ยทุธศาสตรปี์ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน
(Education for Sustainable 

Development) 
ภายใต้หลกัการ

“รู้ศกัยภาพเขา รู้ศกัยภาพเรา เท่าทนัและ
แข่งขนัได้” 





































วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑

จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับต่าง ๆ 

วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑



ฉบับที่ 1-2 (2504-

2514)
ฉบับที่ 3  (2515-

2519)
ฉบับที่ 4 (2520-

2524)
ฉบับที่ 5-7 (2525-

2539)
ฉบับที่ 8  (2540-

2544)
ฉบับที่ 9 (2545-

2551)

เน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก  เป็นตัวน ำ มองว่ำ ประเทศอุดม
สมบูรณ์ มีรำยได้ดีช่วยให้เศรษฐกิจดี จึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำ เศรษฐกิจ  มองข้ำมกำรพัฒนำคน 

เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม เปน็ช่วงมีกำร
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมคุณภำพประชำชนตกต่ ำ 
ค่ำนิยมเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำถูกละเลยมองข้ำม  

วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑



ฉบับที่ 10

(2552-2554)        
มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การขับเคลื่อนต้องใช้ “ความรู้”ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
สอดคล้องกับวิถีสังคมไทย ตลอดจนสร้างศีลธรรมและจิตส านึกใน 
“คุณธรรม” ด ารงตนอย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –

2554) และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)

วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑



แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 - 10

ในภาพรวมแล้วแผนพัฒนำกำรศกึษำแห่งชำติฉบับต่ำงๆ โดยเฉพำะ ฉบับ
ที่ 8 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ในภำพรวมที่
สอดคล้องกันคือ

“จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม คิดเป็นท าเป็น พึ่งตนเองได้ รวมทั้งสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ สรรค์สร้างสังคมทีส่งบสุข มีความรัก ความเอื้อ
อาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรอบรู้ มี
ความสามารถที่เป็นสากล ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย”





2. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดลุย
ภาพใน 3. ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน”

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (2552-2559) 

ก าหนดวิสัยทัศน์

1. พัฒนาคนไทยให้เป็น “ มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข”



จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาไทยต้องการให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ 
สร้างคนให้เป็น “คนดี คนเก่ง และ คนมีความสขุ” โดย

1. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ มีลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่
ดี มีวินัย มีทักษะส าหรับยุคโลกาภิวัตน์

2. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของบุคคล ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. เป็นการศึกษาที่ปรับแนวคิดการจัดการใหม่ ให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการสอนหลากหลาย ทุกส่วนของสังคม
เอื้อต่อการเรียนรู้



ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยู่
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตผุล 
มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยนืและ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบรูณาการแบบองค์รวมที่ยึด 
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม



เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค านึงถึงการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต





สังคมที่ไม่สมดุล
Wealth without 

work
มั่งคั่งร่ ารวยโดย
ไม่ต้องท างาน

Pleasure without 
conscience

มีความสุขส าราญ
โดยปราศจากมโนธรรม

Knowledge without 
character

ความรู้มหาศาลแต่
ความประพฤติไม่ดี

Commerce without 
morality

ค้าขายโดยไม่มี
ศีลธรรม

Science without 
humanity

วิทยาศาสตร์เลิศล้ า
แต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

Worship without 
sacrifice

บูชาสูงสุดแต่ไม่มี
ความเสียสละ

Politics without 
principles

เล่นการเมืองโดย
ปราศจากหลักการ



ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑





3 Cs/3 

ก
การส่ือสาร

การคิดแยบคาย

การสร้างสรรค์

การท างานร่วมกนั







Ten Skills for the Future Work Force

● Sense-Making: deeper meaning, significance of what being 
expressed. 

● Social Intelligence: connect to others in a deep and direct way, to 
sense and stimulate reactions and desired interactions. 

● Novel & Adaptive Thinking: proficiency at thinking and coming up 
with solutions and responses beyond that which is rote or rule-
based. 

● Cross-Cultural Competency: ability to operate in different cultural 
settings 

● Computational Thinking: translate vast amounts of data into 
abstract concepts and to understand data-based reasoning. 



Ten Skills for the Future Work Force

● New-Media Literacy: critically assess and develop content that uses 
new media forms, and to leverage these media for persuasive 
communication 

● Transdisciplinary: literacy in and ability to understand concepts across 
multiple disciplines 

● Design Mindset: represent and develop tasks and work processes for 
desired outcomes 

● Cognitive Load Management: discriminate and filter information for 
importance, and to understand how to maximize cognitive functioning 
using a variety of tools and techniques 

● Virtual Collaboration: work productively, drive engagement, and 
demonstrate presence as a member of a virtual team.  





บทบาทของครู
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

คืออะไร?





Students Tools



Students Tools



Students Tools



90% ของผู้เชี่ยวชำญคิดว่ำ กำรศึกษำตลอดชีพเป็น
เรื่องปกติ
83% ของผู้เชี่ยวชำญคิดว่ำ เนื้อหำจะพัฒนำตำมปัจเจก
บุคคล
75% ของผู้ตอบคิดว่ำ ทักษะส่วนตัวจะเป็นพื้นฐำนของ
กำรศึกษำ
73% ของผู้เชี่ยวชำญคิดว่ำ บทบำทของครูจะเปลี่ยนไป
เป็นกำรแนะน ำนักเรียนให้เดินตำมควำมรู้ของนักเรียนเอง
65% ของผู้เชี่ยวชำญคิดว่ำ ภำษำที่ใช้ในกำรศึกษำ ไม่
ขึ้นกับประเทศ แต่เป็นภำษำสำกล และภูมิภำคแทน
43% ของผู้ตอบเห็นว่ำ เนื้อหำออนไลน์จะเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส ำคัญที่สุด
42% ของผู้ตอบคิดว่ำ ควำมรู้เชิงวิชำกำรจะมี
ควำมส ำคัญมำก

โรงเรียนในอนาคต



Teacher 
Roles For

21st

Century

Trainer

Collaborator

Student

Silent 
Partner

Team 
Coordinator

Advisor or 
Facilitator

Monitoring 
and 

Assessment 
Specialist

Instructional 
designer



10 ทกัษะใหม่ของครู
#1 ความมุ่งมั่น
#2 เตรียมการ
#3 องค์กร
#4 อดทน
#5 การเล่าเรื่อง
#6 เปิดให้ถาม
#7 นวัตกรรม
#8 ใฝ่รู้เทคโนโลยี
#9 สังคม
#10 เก่ง





•การ “ศึกษา” ซึ่งแปลว่า “การเล่าเรียนฝึกฝนอบรม” หรือ “การ
ถือเอาวิชา” มีเป้าหมายเพื่อ
๑. ให้ความรู้ความสามารถในการประกอบการงาน และในการสังคม

เป็นต้นได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้ความเป็นคนโดยสมบูรณ์

วิสัยทัศน์การจัด
การศึกษา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖

การศึกษาเพื่อ...



ฝรั่งถามยายว่า.....
ท าไมคนไทยถึงไหว้ต้นไม้

ยายตอบว่า....
ประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง

ยกเว้นแต่.... กฎหมาย

ความศักดิ์สิทธ์ิของ กฎหมาย ในไทย



นักกฎหมายที่ดี
เป็นคนดีได้หรือไม?่

Can a Good Lawyer be a 
Good Person?



ชีวิตของกฎหมายไม่ใช่เป็นตรรกะ
แต่เป็นประสบการณ์

Life of the law is not logic 

it is an experience.



ความยุติธรรมหาได้หล่นลงมาจากฟากฟ้าไม่
เส้นโค้งแห่งศีลธรรมมีประวัติยาว 

แต่โค้งไปสู่ความยุติธรรม
Moral arc of history is long but it bends towards justice.

Martin Luther King

เส้นโค้งแห่งศีลธรรมมีประวัติยาว 
ถ้ามนุษย์โค้งไปหาความยุติธรรม

Moral arc of history is long if people bend it towards 
justice.



กฎหมายไม่ใช่เป็นอะไรมีอยู่ในอากาศ ไม่ใชเ่ป็น
กฎลึกลับอะไร กฎหมายคือสิ่งที่คนสร้างขึ้นมา 
กฎหมายคือคนอย่างเรา ๆ ต้องท าให้เป็นจริงใน
ชีวิตมนุษย์ด้วยกัน เมื่อนั้นแหละ เราจะพบกบั
สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับ “ความยุติธรรม”



การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ ๒๑

ปัญหาของการเรียนการสอนกฎหมาย
เห็นหน้าคนเป็นข้อกฎหมาย

ในการตัดสินไม่มีความเป็นตัวตน 
(ไม่มีใครกล้า “แหกยี่ตออก”)

รู้เฉพาะโลกของกฎหมาย ไม่รับรู้โลกอื่น
เป็นนิติบริกรมากกว่าจะเป็นผู้ผดุงความยุติธรรม 

มา
ตร

าท
ี่๓

๐



Michael J. Sandel : Justice What's The Right Thing To Do



กฎหมายกับหลักศีลธรรมทางศาสนา



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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“มีค าพูดถึงนักกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งว่า คนที่ท างานกับกฎหมายมาก ๆ มักจะติดอยู่
กับตัวบทกฎหมาย ค าพูดอย่างนี้ดูจะไม่ใช่ค าชม หากแต่เป็นค าติติงนักกฎหมายบาง
คนที่ถือแต่ตัวกฎหมายเป็นหลักการในการด ารงรักษาความยุติธรรมซึ่งดูจะเป็นการคับ
แคบเกินไป และอาจท าให้รักษาความยุติธรรมไว้ไม่เต็มที่ ผู้ท าหน้าที่พิทกัษ์ความ
ยุติธรรมหรือความเป็นธรรม จึงควรระมัดระวังไว้ให้มาก คือควรท าความเข้าใจใหแ้น่
ชัดว่า กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ส าหรับใช้
ในการรักษาและอ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อ
รักษาความยุติธรรม ไม่ใช่ใช้เพื่อรักษาตัวบทกฎหมายเอง และการรักษาความยุตธิรรม
ในแผ่นดิน ก็มิใช่มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้
ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุผลตามเป็นจริงด้วย...”
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สรุปคือ

ความยุติธรรมมากอ่นกฎหมาย 
และอยู่เหนือกฎหมาย


