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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0 เป็น ประเด็น สำคัญ ยิ่ง ของการจัด การศึก ษาในยุค ปัจ จุบ ัน
ซึ่ง ต้อ งการปรับ เปลี่ย นกระบวนการจัด การเรีย นรู้ฃ องมนุษ ย์ใ ห้ส อดรับ กับ แนวคิด อุต สาหกรรม 4.0 ที่เน้น
การน่า เทคโนโลยีด ิจ ิท ัส มาประยุก ต์ใ นการผลิต นวัต กรรมและบริก าร การศึกษา 4.0 เป็น การจัด การเรีย นรู้
เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ออกแบบ ผลิต พัฒนา ต่อยอด และน่าเสนอสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า
และใช้ป ระโยชน์ไ ด้จ ริง ด้ว ยความรับ ผิด ขอบ ผู้เ รีย น 4.0 จึง ควรมีค ุณ ลัก ษณะสำคัญ ที่ค ิด เป็น ทำเป็น
สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยการบูรณาการความรู้เช้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และริเริ่มการดำเนินการใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง ครู 4.0 ควรมีส มรรถนะที่ก ้า วทัน การเปลี่ย นแปลง เพื่อ ใช้เป็น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาผู้เ รีย นให้ม ี
คุณลักษณะตามที่ต้องการ หลักสูตร 4.0 ควรเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่อง
ที่สำคัญอย่างลึกซึ้ง เน้นการ'ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตและสร้างผลงานขึ้นได้ รูป แบบการ
จัด การเรีย นรู้ 4.0 ควรเป็นรูปแบบที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
ผลิตภาพ และคิดรับผิดขอบ เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการวัดและประเมินผล
การเรีย นรู้ 4.0 ควรเป็นการประเมินผลเซิงคุณภาพระหว่างเรียนตามสภาพจริง ที่เน้น การปฏิบัติซึ่งสะท้อนให้
เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล เครื่องมือและวิธีการอย่างหลากหลาย การดำเนินการที่สอดคล้อง
สัม พัน ธ์ก ัน อย่า งเป็น ระบบนี้ ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เกิดลัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์การศึกษาไทย 4.0
ได้โดยสมบูรณ์

คำสำคัญ
การจัด การเรีย นรู้ การศึกษาไทย 4.0

ABSTRACT
Learning Management of Thai Educations 4.0 is the important issue o f Learning
Management in the present age which needs to be changed the processes of Human
Learning Management to match the ideas o f the industry 4.0 which focuses on bringing
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digital technology to be applied in producing innovations and services. Education 4.0 is
the Learning Management to develop the learners to be able of thinking, designing,
producing, developing, creating, and presenting valuable and real usage of innovations
with responsibility. Learners o f 4.0 should have important qualifications of thinking, making
and creating by integrating knowledge with digital technology, and initiate new operations
by themselves. Teachers o f 4.0 should have capacity o f the pace o f change to be used as
a to o l of developing learners to reach desired qualifications. Curriculum 4.0 should have
modern world knowledge content, learning deeply only important subjects, and focus on
practical trainings for life skills and create the works. The m odels of Learning Management
4.0 should be the m odels which prom ote learners to have ability of critical thinking,
creative thinking, imagery thinking, and responsible thinking to get creative products or
creative innovations. The assessment and evaluation o f 4.0 should be a qualitative
evaluation according to real conditions which focus on practices to reflect the learners’
developm ent by using information, tools, and various methods. The consistent and
systematic operations w ill result the learning management accom plished com pletely
according to the intent o f Thai Education 4.0.
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บทนำ
การศึก ษ าเป็น กระบวนการเรีย นรู้ท ี่เ กิด ขึ้น มาพ ร้อ มกับ มนุษ ยชาติ และมวลมนุษ ย์ก ็อ าศัย
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ควบคู่ไปกับคุณ ธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของตนให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมืความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่
อยู่รอบตัวและสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เรียนรู้ จดจำ นำไปใช้และพัฒนาต่อ
ยอดการเรีย นรู้น ั้น ขึ้น ไปเรื่อ ย ๆ ด้ว ยเหตุน ี้ การศึกษาจึงเป็นรากฐานอันสำคัญ ของการพัฒนาและเป็นกลไก
หลัก ในการสร้า งทุนมนุษ ย์ (Human Capital) ให้เป็น ทรัพ ยากรต้น ทุน ที่ท รงประสิท ธิภ าพในการขับ เคลื่อ น
และพัฒนาประเทศชาติให้มืความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ
การศึกษาของโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่น ำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัส มาใช้ใ นกระบวนการผลิต สิน ค้า และบริก าร โดยเชื่อ มต่อ ทางเครือ ข่า ยในรูป แบบ
ของ Internet of Things หรือ loT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นำไปสู่การเกิดขึ้นของการศึกษา
4.0 เพื่อเป็นทางเลือ กและทางรอดของสังคมโลกในยุค ปจจุบ ัน เพราะการศึก ษา 4.0 เป็น การศึก ษาที่เน้น
ทัก ษะการคิด ทัก ษะการออกแบบทัก ษะการเรีย นรู้ท ี่เน้น การปฏิบ ัต ิ เพื่อให้ได้ผลผลิตและนวัตกรรม ใหม่ ๆ
ควบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เข่น ความรับ ผิด ขอบ ความ
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