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แนวคิดคุณลกัษณะของบณัฑิต 

คุณลกัษณะ 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1.   มีความคิดริเร่ิม 

2.   รู้จกัคิดวเิคราะห์หาเหตุผล 
3.   มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
4.   ยดึมัน่ในคุณธรรมของศาสนา 
5.   ถือประโยชนสุ์ขส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
6.   มีความรู้ลึกซ้ึงในสาขาวชิาท่ีตนศึกษา 
7.   ผลิตและสร้างส่ิงใหม่ๆ  
8.   ประพฤติตนตามกรอบประเพณีอนัดีงามของสังคม 

9.  รักการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
10. มีความรับผดิชอบสูง 
11. พฒันาตนเองใหเ้ป็นคนทนัโลกทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
12. มีความขยนัและไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
13. เขา้ใจปัญหาของสังคมอยา่งแจ่มชดั 
14. รู้จกักาลเทศะ กริยามารยาทดี 
15. ใหค้วามส าคญักบัอนาคตมากกวา่อดีต 
16. ซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรมไทย 
17. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
18. มีอุดมคติเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวติ 

19. อ่อนนอ้มถ่อมตน ยดึหลกัอาวโุส 

20. เสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคม 



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) 



แนวโนม้ปี 2551 

แนวโนม้ท่ี 1 Fueling the Future 

แนวโนม้ท่ี 2 The Innovation Economy 

แนวโนม้ท่ี 3 The Next Workforce 

แนวโนม้ท่ี 4 Longevity Medicine 

แนวโนม้ท่ี 5 Weird Science 

แนวโนม้ท่ี 6 Securing the Future 

แนวโนม้ท่ี 7 The Future of Globalization : Cultures in Collision 

แนวโนม้ท่ี 8 The Future of Climate Change 

แนวโนม้ท่ี 9 The Future of the Individual 

แนวโนม้ท่ี 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 

 



จดุเปล่ียนของสงัคมโลก 

จุดเปลี่ยนของสงัคม 

จุดเดิม จุดเปลี่ยน จุดเด่น จุดมุ่งหมาย 

แนวคิด Modernization 
Post- 

Modernization 

Critical / 

Analytical 
รูจ้กัตวัเอง 

กระบวนการ Industrialization 
Post- 

Industrialization 

Creative / 

Innovative 
พฒันาตวัเอง 

วิถี Democracy Post-Democracy  
Involvement/ 
Participation 

เขา้ใจสงัคม 

ความสมัพนัธ ์ Capitalism Post-Capitalism 
Responsibility  

Ethics 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผล Knowledge-
Based 

Post-Knowledge 
Based 

Value / 

Equality 
สรา้งค่านิยม 

ภาพ Globalization 
Post- 

Globalization 

Diversification / 

Individualization 

ยอมรบัความ

หลากหลาย 



โลกยคุใหม่ 
1.  มีความหลากหลาย / มีลกัษณะเฉพาะ / กลุ่มใครกลุ่มมนั 
2.  ปรบัตวัได้ / เปล่ียนได้ / ท าได้ (เปล่ียนงาน) 
3.  เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ / ตามทนัการเปล่ียนแปลง 
4.  มีข้อมลู / มีเหตผุล / รบัส่ือใหม่ได้ 
5.  คิดวิเคราะห ์/ สงัเคราะห ์/ ประเมิน 
6.  เรียนรู้ปัญหา / มีส านึกร่วม / ร่วมแก้ปัญหา 
7.  รู้จกัตวัเอง / เป็นตวัของตวัเอง / มีความโดดเด่น 
8. มีความดี / ความงาม / เฉพาะตวั 
9.  มีทางเลือก / สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน / Production ใหม่ๆ / ขายทัว่โลก 
 



The 21st Century Learning 

Source : http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework.pdf 



The 21st Century Knowledge-and-Skills Rainbow 

Core Subjects and 

21st Century Themes 

    Learning and Thinking Skills 
Critical Thinking and Problem Solving 

Communication and Collaboration Skills 

Creativity and Innovation Skills 

Contextual Learning Skills 

 

Source : Partnership for 21st Century Skills, 2006 (Bellanca and Brandt,2010) 



enGauge 21st Century Skills 

Digital-Age Literacy 
• 

Basic, Scientific, Economic, 
And Technological Literacies 

• 
Visual and Information Literacies 

• 
Multicultural Literacy and 

Global Awareness 

Inventive 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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Source : North Central Regional Educational Laboratory & the Mitiri Group, 2003 (Bellanca and Brandt,2010) 



21st Century Competencies and Desired Student 
Outcomes (Singapore MOE) 

Academic Achievement 
Source : http://www.moe.gov.sg/media/press/2010/03/moe-to-enhance-learning-of-21s.php 



OECD Framework for 21st Century Skills 

   Competency Category 1 : Using tools interactively 
     Use language, symbols, and texts interactively ; use knowledge 
and information interactively ; use technology interactively 

   Competency category 2 : Interacting in heterogeneous groups 
     Relate well to others ; cooperate and work in teams; manage 
and resolve conflicts 

   Competency category 3 : Acting autonomously 
      Act within the big picture ; form and conduct life plans and 
personal projects ; defend and assert rights, interests, Limits, and 
needs. 

Source : Organization for Economic Cooperation and Development, 2005 (Bellanca and Brandt,2010) 



Knowledge of human cultures and the physical and natural world, including 
study in 
• Sciences and mathematics, social sciences, humanities, histories, languages, 
and the arts 

Intellectual and practical skills, including 
• Inquiry and analysis 
• Critical and creative thinking 
• Written and oral communication 
• Quantitative literacy 
• Information literacy 
• Teamwork and problem solving 

Personal and social responsibility, including 
• Civic knowledge and engagement – local and global 
• Intercultural knowledge and competence 
• Ethical reasoning and action 
• Foundations and skills for lifelong learning 

Integrative learning, including 
• Synthesis and advanced accomplishment across general and specialized studies 

LEAP Framework for 21st Century Skills 

Source : National Leadership Council for Liberal Education and America’s Promise, 2007 

(Bellanca and Brandt,2010) 



7 ทกัษะเพื่อการอยูร่อด 

1. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 

2. การร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ (Collaboration Across Networks and 
Leading by Influence) 

3. การปรบัตวัและการมีความแคล่วคล่องว่องไว (Agility and Adaptability) 
4. การคิดริเร่ิมและการเป็นผูป้ระกอบการท่ีสรา้งสรรค ์(Initiative and 

Entrepreneurship) 
5. การส่ือสารทัง้ทางการพดูและการเขียน (Effective Oral and Written 

Communication) 
6. การเข้าถึงข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู (Access and analyzing Information) 
7. การใฝ่รูแ้ละมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) 

Source : Wagner, 2008, (ทิศนา แขมมณี, 2555) 



“7 Cs” skills of 21st century learning 

• Critical thinking and problem solving 
• Creativity and innovation 
• Collaboration, teamwork, and leadership 
• Cross-cultural understanding 
• Communications, information, and media literacy 
• Computing and ICT literacy 
• Career and learning self-reliance 

Source : Trilling & Fadel, 2009) 



1. ทกัษะในการหาความรูด้ว้ยตนเอง 

     Self-Learning, ICT Literacy, Curiosity 

2. ทกัษะการท างานรว่มกนั 

     Communication, Collaboration, Cross-Culture, Teamwork 

3. ทกัษะการคิดวิเคราะห ์/ แกปั้ญหา 

     Critical Thinking, Problem-Solving 

4. ทกัษะการพฒันานวตักรรม 

     Creativity, Innovation, Production 

5. ทกัษะการใชชี้วิตท่ีมีค่า 

     Responsibility, Leadership, Ultimate Aims, Self-Evaluation,  
     Self-Actualization 
 
 

 

ภาพสรุปทกัษะส าหรบัศตวรรษที่ 21 



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 



Beyond 2015 – Rethinking Learning in a Changing World (1) 

• People possess different kinds of minds and therefore learn, 
remember, perform, and understand in different ways (Gardener, 
1991, 1993); 

• ICTs have created new ways of accessing information, which in 
turn has produced a new generation of learners who ‘think and 
process information fundamentally differently…’ (Prensky, 2001); 

• The very nature and the spaces within which learning occurs are 
changing (CISCO, 2010) and there is need to move beyond the 
classroom-centred paradigm of learning toward and open 
learning approach; 

• Non-cognitive skills are important determinants for academic 
and employment outcomes (Heckman et al., 2006); 

 
 

จาก Unesco, 2012 



Beyond 2015 – Rethinking Learning in a Changing World (2) 

• Economic returns are determined by the fact that learning has 
taken place, expressed in cognitive skills (Hanushek and 
Woessman, 2008); 

• A growing recognition of the importance of key competencies for 
a successful life and a well-functioning society, as documented in 
a rich body of studies (Rychen and Salganik (eds.), 2001, 2003; 
OECD 2005; European Commission, 2006) as well as of 21st 
century skills (e.g. P21, 2009; ATC21S, 2010); 

• Learning has a direct impact on growth and development (World 
Bank, 2011); 

• More attention should be paid to measuring social outcomes 
(OECD, 2010; University of London Institute for Education, 2008; 
Stigliz, Sen and Fitoussi, 2009). 
 

จาก Unesco, 2012 



ใช้ของใหม่ได้ 

คนรุ่นใหม่ : ผูซ้ื้อหรือผูผ้ลิต 

1. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
2. ตามทนัผลิตภณัฑใ์หม่ได้ 
3. เรียนรู้นวตักรรมใหม่ 
4. ส่ือสารระดบันานาชาติ 
5. ร่วมมือกบัคนอ่ืนๆ ได้ดี 
6. เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 
7. พร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 
8. เปล่ียนสินค้าใหม่ได้เร่ือยๆ 

1. มองข้ามเทคโนโลยีใหม่ไปได้ 
2. สร้างผลิตภณัฑใ์หม่ได้เอง 
3. พฒันานวตักรรมท่ีสอดคล้องสงัคม 
4. เน้นสาระในการส่ือสาร 
5. ร่วมมือเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ก้าวหน้าขึน้ 
6. รู้จกัตวัเองและพฒันาเพ่ือเป็นตวัของตวัเอง 
7. เป็นผูก้ าหนดการเปล่ียนแปลงได้ 
8. ออกแบบสินค้าใหม่สู่ตลาดเสมอ 

สร้างของใหม่ได้ 

ผูซ้ื้อ ผูผ้ลิต 



การศึกษาเพ่ือการซ้ืออยา่งฉลาดและผลิตอยา่งสรา้งสรรค ์

1. รูจ้กัตวัเองอยา่งดีพอ 

2. เขา้ใจวฒันธรรมใหม่ 

3. เรียนรูวิ้ถีชีวิตของโลกยุคใหม่ 

4. เรียนรู ้เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5. ตามใหท้นัการเปลี่ยนแปลง 

6. พฒันาผลงานเป็นของตนเอง (Innovation) 
7. จติส านึกในการสรา้งสิ่งใหม่เป็นไปเรื่อยๆ 



เด็กไทยในวฒันธรรมการรบั/เช่ือ 

 

เช่ือตามที่ไดฟั้ง 

ขาดความมัน่ใจ 

ไม่แสวงหาขอ้มูล 

ขาดความกระตือรือรน้ 

ติดตามแบบเดิม 

เป็นผูบ้ริโภค 

ท าอะไรตอ่พอผ่าน 

ไม่อดทน/ไม่ชอบท างานหนัก 

ท างานคนเดียว 

ไม่นึกถึงส่วนรวม 

เอาตวัเองรอด 

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ไม่สนใจในสนัติวิธี 

ขาดอตัลกัษณไ์ทย 

เด็กไทยในวฒันธรรมการสรา้ง/ตาม 

 

รูจ้กัคิดวิเคราะห ์

มัน่ใจในตวัเอง 

แสวงหาความรู ้

กระตือรือรน้ในความรู ้

คิดสรา้งสรรค ์

เป็นผูผ้ลิต 

มุ่งความเป็นเลิศ 

อดทน/ท างานหนัก 

ท างานเป็นทีม 

รบัผิดชอบตอ่ส่วนรวม 

ค านึงถึงสงัคม 

มีคุณธรรม 

ยึดมัน่ในสนัติธรรม 

มีความเป็นไทย 

จ าเป็นต้องเปล่ียนวฒันธรรม 



(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. 



รปูแบบการเรียนการสอนใหม่ 

Cooperative Learning 

Case-Based Learning 

Project-Based Learning 

Problem-Based Learning 

Research-Based Learning 

Crystal-Based Learning 

 

*มคอ.1 สาขาบริหารการศึกษา 

Student-Center Learning 

Self-Directed Learning 

Collaborative Learning 

Project-Based Learning 

Problem-Based Learning 

Learning and Teaching e-portfolio 

 

*Wong, 2555 

Progressive Learning 21st Century Pedagogy 



ครูผูใ้หค้วามรู ้ ครูผูเ้อ้ือความรู ้

1. ผูก้  าหนดจดุมุ่งหมาย 

2. ผูห้าความรูม้าใหเ้ด็ก 

3. ผูค้ดักรองความรูใ้หเ้ด็ก 

4. ผูบ้อกความรูท่ี้หามา 

5. ผูวิ้เคราะหผ์ลึกความรูใ้ห ้

6. ผูป้ระยุกตค์วามรูใ้หดู้ 

7. ครูประเมินผลสุดทา้ย 

ไดค้วามรูเ้ดิม/ความคิดเดิม 

1. ใหผู้เ้รียนก าหนดจดุมุ่งหมายเอง 

2. ช่วยใหผู้เ้รียนหาความรูไ้ดเ้อง 

3. สอนใหผู้เ้รียนคดักรองความรูท่ี้ไดม้า 

4. แนะใหเ้ด็กสรา้งความรูข้ึ้นใหม่ 

5. สอนใหต้กผลึกในความรูน้ั้น 

6. ส่งเสริมใหป้ระยุกตค์วามรูเ้ป็น 

7. ประเมินการเรียนรูเ้อง 

ไดค้วามรูใ้หม่/ความคิดใหม่ 

สตัตวิธีของครผููเ้อ้ือความรู้ 



สตัตวิธี : ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

ขั้นตอนการสอนแบบ  
เอ้ือความรู ้(Facilitator) 

บทบาทผูเ้รียน บทบาทครู 

1. ก าหนดจดุมุ่งหมายรว่มกบัผูเ้รียน 1. ก าหนดจดุมุ่งหมาย 1. สง่เสริมสนบัสนุน กระตุน้ใหผู้เ้รียน 
    คิดว่าจะเรียนไปท าไม 

2. รว่มกนัวางแผนในการแสวงหา 
    ความรู ้ครูสง่เสริมใหผู้เ้รียนหา 
    ความรูด้ว้ยตนเอง 

2. แสวงหาความรู ้ 2. แนะแหลง่ความรูท้ี่จะช่วยใหเ้ดก็ 
    แสวงหาความรูไ้ด ้

3. รว่มกนัคดักรองขอ้มูล 3. เลือก/คดัสรรความรู ้ 3. สง่เสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถ 
    เลือกและฝึกใหค้ดักรองขอ้มูล 

4. สง่เสริมใหผู้เ้รียนสรา้งสรรค ์
    ความรูด้ว้ยตนเอง 

4. สรา้งองคค์วามรูข้ึ้นใหม่ 4. สง่เสริมสนบัสนุนการสรา้งองค ์
    ความรูข้องผูเ้รียน/ทดสอบ/ทดลอง  

5. สง่เสริรมใหผู้เ้รียนตกผลึกใน 
    ความรูท้ี่ไดม้า 

5.สรุปไดว่้าไดเ้รียนรู ้
   อะไรบา้ง (ตกผลึกในความรู)้ 

5.สง่เสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนกระจา่งใน 
   ความรู/้ซกัถาม/ประเมิน 

6. สอนใหผู้เ้รียนรูจ้กัประยกุตใ์ช ้
    ความรูเ้ป็น 

6. ประยกุตค์วามรูไ้ด ้ 6. เนน้ใหรู้จ้กัใชค้วามรู ้ ไดเ้ห็นวิธีการ 
    ตา่งๆ ที่ใช ้

7. สง่เสริมใหผู้เ้รียนประเมินความรูท้ี่ 
    ไดม้า 

7. ประเมินความรูท้ี่ไดม้า 
    ใชไ้ดห้รือไม่ได ้

7. สง่เสริมใหผู้เ้รียนสามารถประเมิน 
    ความรูท้ี่ไดม้า / ฝึกการตัง้เกณฑ ์



บทบาทผูส้อน : บทบาทผูเ้รียน 

 

บทบาทผูส้อน 

 

 
 

ฟัง / ประเมิน 

ผูก้  าหนดจุดมุ่งหมาย ผูก้  าหนดจุดมุ่งหมาย 

ผูห้าความรูม้าใหเ้ด็ก ผูห้าความรูม้าใหเ้ด็ก 

ผูค้ดักรองความรูใ้หเ้ด็ก ผูค้ดักรองความรูใ้หเ้ด็ก 

ผูบ้อกความรูท้ี่หามา ผูบ้อกความรูท้ี่หามา 

ผูวิ้เคราะหผ์ลึกความรูใ้ห ้ ผูวิ้เคราะหผ์ลึกความรูใ้ห ้

ผูป้ระยุกตค์วามรูใ้หดู้ ผูป้ระยุกตค์วามรูใ้หดู้ 

ครูประเมินผลสุดทา้ย ครูประเมินผลสุดทา้ย 

 

 

ฟัง / ถาม 

 
 

 

บทบาทผูเ้รียน 
 

ให้ความคิดเหน็ /  
คิดวิเคราะห ์/  
ฝึกปฏิบติั /  
เสนอผลงาน 

ฯลฯ 

ตัง้ค าถาม /  
ให้แสดงความคิดเหน็ / 

ให้งานท า /  
ฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 

ฯลฯ 
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บรหิารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง 

การเนน้ผลผลิต 

การบรหิารเชิงวิจยั 

 

วฒันธรรมองคก์ร 

CPE 

ค
ุณ
ล
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ะ
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ย
น

 
 

รบัผิดชอบ 

มีผลงาน 

คิดสรา้งสรรค ์

คิดวิเคราะห ์

กระบวนการสอน 

Criticality-Based
 

Responsibility-Based
 

Creativity-Based
 

Productivity-Based
 

หลกัสูตร 

สู่ : การศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 



ตามอยา่ง 
 

บริโภคนิยม 

สรา้งสรรค ์

ผลิตผลนิยม 
 

บริโภค/สรา้งสรรค ์

 

ผลิตผล/สรา้งสรรค ์

 

 

บริโภค/ตามอยา่ง 

 

ผลิตผล/ตามอยา่ง 

 
รบัผิดชอบ 

ผลิตภาพ 

สรา้งสรรค ์

วิเคราะห ์

 

 

 

C ritical Mind 
 

 

C reative Mind 
 

 

P roductive Mind 
 

 

R esponsible Mind 
 

 

 

 

ผูเ้รียนใหม่ : CCPR Model (1) 



ลกัษณะผูเ้รียน : CCPR Model 

Critical Mind 

• มองสงัคมใหร้อบดา้น 

• รูท้ี่มาที่ไป 

• เขา้ใจเหตแุละผล 

Creative Mind 

• คดิต่อยอดจากที่มีอยู่ 
• ประยุกตแ์ละใชป้ระโยชน์ 
• มองประเด็นใหม่ได ้

 

Productive Mind 

• ค านึงถงึผลผลติ 

• มีวธิีการและคุณภาพ 

• ค่าของผลงาน 

Responsible Mind 

• นึกถงึสงัคม/ประเทศชาต ิ

• มีจติส านึกสาธารณะ 

• คุณธรรม/จรยิธรรม/ความดีงาม 
 



กระบวนการแสวงหา 

ภูมิปัญญาไทย 

นวตักรรมใหม่ 

สาระทางเลือก 

แนวคิดของหลกัสตูร : CCPR Model (2) 



Criticality-Based 

Creativity-Based 

Productivity-Based 

Responsibility-Based 

การสอนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ:CCPR Model (3) 



วิธีการเรียนการสอน : CCPR Model 

Criticality - Based Instruction 
• วิเคราะหปั์ญหารายบคุคล 
• แลกเปล่ียนความเหน็ 
• ทบทวนตวัเอง / ประเมิน 
• เป็นตวัของตวัเอง 

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

 

Productive - Based Instruction 
• วางเป้าหมายท่ีผลงาน 
• แสวงหาวิธีการต่างๆ ให้ได้งาน 
• ทดสอบ / ประเมินคณุภาพ 
• ปรบัเปล่ียน / สอดส่อง 

Responsibility – Based Instruction 
• ปลกูในทุกระบบ 
• น าตวัเองสู่สาธารณะ / สงัคม 
• ด ู/ ทดสอบ / รปูแบบตวัอย่าง 
• ย า้ / ซ า้ / ทวน  ความดีงาม 

 



1. ผูก้  าหนดจุดมุ่งหมาย 

2. ผูห้าความรูใ้หเ้ด็ก 

3. วิเคราะหค์วามรูใ้หดู้ 

4. ประเมินความรูใ้หเ้ป็นตวัอยา่ง 

5. อธิบายการใชค้วามรูใ้หเ้ด็ก 

6. อธิบายองคค์วามรูเ้ดิม 

7. ประเมินผลเพียงคนเดียว 

1. ช่วยใหเ้ด็กก าหนดจุดมุ่งหมายได ้ 

2. ช้ีแนะวิธีหาความรูใ้หเ้ด็ก 

3. แนะใหเ้ด็กวิเคราะหค์วามรูไ้ด ้

4. ช่วยใหเ้ด็กประเมินความรูท่ี้ได ้

5. ส่งเสริมใหป้ระยุกตค์วามรูเ้ป็น 

6. ใหเ้ด็กสรา้งองคค์วามรูข้ึ้นเอง 

7. ใหเ้ด็กประเมินการเรียนรูเ้อง 

ครู    ผูใ้หค้วามรู ้
 

ครู    ผูเ้อ้ือความรู ้
 

สตัตวิธีของครผููเ้อ้ือความรู ้



วฒันธรรมองคก์ร 

การบรหิารเชิงวิจยั 

การเนน้ผลผลิต 

บรหิารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการบริหาร 



CPL MODEL OF LEADERSHIP 

Critical Leadership 
CL 

Creative & Productive 

Leadership 
CPL 

Transformational 

Leadership 

TL 

Imaginary 

Leadership 
IL 



เนน้แตวิ่ชาการ   ไม่เนน้ชีวิตจริง 

เนน้แตเ่น้ือหา   ไม่เนน้กระบวนการ 

เนน้แตค่วามจ า   ไม่เนน้การคิด 

เนน้แตค่วามคงที่  ไม่เนน้ความเปลี่ยนแปลง 

เนน้แตอ่ดีต   ไม่เนน้อนาคต 

ก้าวพ้นบาปห้าประการ-ปัญจปาป 



ลกัษณะผูส้อน 

 

 พระครขู ึน้เทศน ์  

 สหายรกั   

 คนขีส้งสาร 

 อยา่แหยเ่สอืด ุ

 คนไอควิสงู 

 คณุป้า 

 นกัตอ่สูส้ทิธคิร ู

 ทนัคนทนัสมยั 

 สดใสแฟช ัน่ 

 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 




