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การศกึษาไทย 4.0 泰国教育4.0

教育1.0 是农业时代的教育

การศึกษา 1.0 เป็นการศึกษาในยุคของเกษตรกรรม

教育2.0 是工业时代的教育

การศึกษา 2.0 เป็นการศึกษาในยุคอุตสาหกรรม
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教育3.0 是日益复杂的工业时代的教育

การศึกษา 3.0 เป็นการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมท่ีมคีวามซับซ้อนมากข้ึน

教育4.0 是创新驱动的经济时代的教育

การศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาในยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม



ผูเ้รยีนในยุคดจิทิลั
数字时代的学习者

研究者

นักวิจัย (student as researcher)

思想者

นักคิดและนักส่ือความคิด

(student as thicker and sense maker)

用户与技术专家

ผูใ้ช้และเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี

(student as technology user and expert)

世界改变者

ผูเ้ปล่ียนโลก (student as world changer)

学生自学成才

ครขูองตนเอง (student as self-teacher)



ลกัษณะผูเ้รยีนในยุคดจิทิลั
数字时代学习者的特征

阅读方式已更改为仅读取兴趣点。

รปูแบบการอ่านหนังสือท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยจะอ่านสแกนเฉพาะจดุท่ีสนใจ

通过搜索程序或搜索引擎，立即搜索想知道的信息。

สืบค้นข้อมลูท่ีต้องการรู้อย่างทันทีทันใดผา่นทางโปรแกรมค้นหา หรือเซิร์ชเอนจิน (search engine)

主要通过社交媒体进行交流

ส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

热爱学习

ความช่ืนชอบการเรียนรู้ด้วยความสนกุสนาน เพลิดเพลิน (edutainment)



การเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั

数字时代的学习

(Learning in Digital Era)



ความรู้ในยุคดจิทิลั
数字时代的知识

知识可以改变，并是各种形式

ความรู้สามารถเปล่ียนแปลงได้และอยู่ในรปูแบบท่ีหลากหลาย

易于访问

สามารถเข้าถึงได้ง่าย

维度多样性

ความหลากหลายมิติ



ทฤษฎกีารเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั (Learning Theory in Digital Era)
数字时代的学习理论

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลมู

Benjamin Bloom’s learning theory 

知识

ความรู้ (knowledge)

应用

การน าไปใช้ (application)

理解力

ความเข้าใจ (comprehension)

分析

การวิเคราะห์ (analysis)

综合

การสังเคราะห์ (synthesis)

评价

การประเมนิค่า (evaluation)
布鲁姆的学习理论



ล าดบัข ัน้การเรยีนรู้ของ Bloom’s Revised Taxonomy
布鲁姆修订的分类法的学习层次

创造力
การคิดสร้างสรรค์ (creating)

评价
การประเมนิค่า (evaluating)

分析
การวิเคราะห์ (analyzing)

应用
การประยุกต์ใช้ (applying)

理解力
ความเข้าใจ (understanding)

记忆力
ความจ า (remembering)



ทกัษะทีจ่  าเป็นต้องเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั
在数字时代需要学习的技能

3Rs 8Cs 2Ls



3Rs
3Rs 技能

阅读

写作

算术



批判性思维与解决问题技能

Critical thinking & problem solving

(ทักษะด้านการคิดอย่างมวิีจารณญาณ

และทักษะในการแก้ปัญหา)

8Cs
8Cs 技能

1
创意与创新技能

Creativity & innovation

(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
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跨文化和范式理解技能

Cross-cultural understanding

(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)

协作、团队合作和领导力技能

Collaboration,teamwork & leadership

(ทักษะด้านความร่วมมอืการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้  า)

传播信息和媒体素养技能

Communications,information & media literacy

(ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ)

计算机与ICT素养技能（信息、通信和技术）

Computing & ICT literacy

(ทักษะด้านคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร)

职业与学习技能

Career & learning skills

(ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้)

改变技能

Change

(ทักษะการเปล่ียนแปลง)



2Ls
2Ls技能

学习(学习新事物)
Learning (เรียนรู้ส่ิงใหม่)

重新学习（学习新事物）
用新的视角学习以前知道的事情

Relearning (เรียนรู้ส่ิงใหม่)
学习技能
Learning skills (ทักษะการเรียนรู้)01

领导力
Leadership (ภาวะผูน้  า)02

不学习(不要再相信旧的了，
因为它已经错了。)

Delearning / Unlearning 

(เลิกเช่ือของเก่าเพราะมันผดิไปแล้ว)



ทกัษะทีจ่  าเป็นต้องเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั
在数字时代需要学习的技能

3Rs 8Cs 2Ls

สอดคลอ้งกบัสภาพความรู้ในยุคดจิทิลั

1.Media literacy (การรู้เท่าทนัส ือ่)

2.Communication literacy (การมทีกัษะในการสือ่สารหลากหลายรูปแบบ)

3.Team literacy (การมทีกัษะในการท างานเป็นทมี)

4.Social literacy (การมทีกัษะทางสงัคม)

5.Networking literacy (การมทีกัษะในการสร้างเครอืขา่ยเช ือ่มโยง)

6.Environment/earth literacy (ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏบิตัต่ิอส ิง่แวดลอ้มและต่อโลก)

7.STEM literacy (การมทีกัษะด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์)

8.Aesthetic literacy (การมทีกัษะในการช ืน่ชมความงามหรอืศลิปะ)

9.Civic literacy (การมทีกัษะในการเป็นพลเมอืง)

符合数字时代的知识现状

1.媒体素养
2.沟通素养（有各种沟通形式能力）

3.团队素养（有工作团队技能
4.社会素养（有社会技能）
5.网络素养（有网络技能）

6.环境、地球素养（对环境与地球的理解和应对环
境和世界的技能 ）

7.STEM素养 （有科学、技术、工程和数学
的技能）

8.美学（有美术或艺术技能）
9.公民素养(有公民技能)



ความฉลาดทางด้านดจิทิลั (Digital Intelligence)
数字智能

数字世界的身份（数字身份）

อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (digital identity)

工具和数字媒体的使用
（数字使用）

การใช้เคร่ืองมอืและส่ือดิจิทัล (digital use)

在数字世界中安全生活（数字安
全）

การอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (digital safety)

数字世界中的安全（数字安全）

ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security)

数字世界的情商（数字情商智
能）

ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทัล 

(digital emotional intelligence)

数字世界中的交流（数字交流）

การส่ือสารในโลกดิจิทัล (digital communication)

数字版权管理（数字版权）
การบริหารจัดการลิขสิทธ์ิดิจิทัล (digital rights)

数字素养（数字素养）

การรู้ดิจิทัล (digital literacy)



ครูในยุคดจิทิลั
(Teacher in Digital Era)

数字时代的教师



บทบาทของครูในยุคดจิทิลั
数字时代教师的作用

环境组织者

ผูจั้ดสภาพแวดล้อม

(teacher as context provider)

严格提供者和质量保证者

ผูก้วดขันหรือผูป้ระกันคณุภาพ

(teacher as rigor provider and 

quality assurer)

学习方面的设计师

นักออกแบบการเรียนรู้

(teacher as learning designer)

目标设定者和提问者

ผูก้ าหนดเป้าหมายและนักต้ังค าถาม

(teacher as goal setter and questioner)

教练和指导员

ผูฝึ้กสอนและผูน้  าทาง

(teacher as coach and guide)



ทกัษะของครูในยุคดจิทิลั
数字时代教师的技能

愿景与思想的结晶

วิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิด

可以创造和综合知识

สร้างและบรูณาการความรู้ได้

分析思想和创意

ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

知道并了解技术

รู้และเข้าใจเทคโนโลยี

教导学生充分发挥潜能的技
巧与创作新作品

ทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ 

และสร้างผลงานใหม่ๆ

坚守行为准则、伦理、
道德

เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คณุธรรม 

จริยธรรม

在专业的教学中有领导角色

มบีทบาทน าในด้านการสอนในวิชาชีพ



บทบาททีส่  าคญัของครูในยุคดจิทิลั
数字时代教师的重要作用

教练或指导

ผูฝึ้กสอนหรือช้ีแนะ (coach)

作为一个好榜样

ผูเ้ป็นแบบอย่างท่ีดี (role model)
提问者

นักต้ังค าถาม (questioner)

学习计划者

นักออกแบบการเรียนรู้

(learning designer)

环境组织者

นักจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

(context provider)

技术专家

นักเทคโนโลยี 

(educational technology)

质量控制者

ผูค้วบคมุคณุภาพ

(quality controller)



เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั

数字时代的技术与学习创新

(Technology & Learning Innovation in Digital Era)



รูปแบบของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั
数字时代的技术与学习创新的形式

อนิเตอร์แอก็ทฟิไวต์บอร์ด (interactive whiteboard: IWBs)

交互式电子白板

แทบ็เลต็ (tablet)

平板电脑

เครือ่งถ่ายทอดภาพสามมติ ิ(document cameras)

文档照相机

โครมบุก๊ (chromebook)

网络笔记本

แอปเปิลทวี ี(Apple TV)

苹果电视

เน ือ้หาสามมติ ิ(3-D content)

3D 内容

เวบ็ไซต์ 2.0 (web 2.0 applications) ในคลาวน ์(cloud)

在云中的网站2.0

โมไบลเ์ทคโนโลย ี(mobile technology)

移动技术

การประชุมทางไกล (video conferencing)

远程会议（视频会议）

คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (open course ware: OCW)

开放课程

โรงเรยีนเสมอืน(virtual schooling)

虚拟学校

เกม (gaming)

游戏
การบรกิารพ ืน้ท ีเ่กบ็รวบรวมขอ้มูลบนอนิเทอร์เนต็ (cloud

computing)

网络存储信息服务（云存储盘）



Thank you
谢谢！


