
โรงเร ยีนจะม บีทบาทอะไร

คร  ูทำหน าท  ีอะไร

การเร ยีนการสอนเป น็อย างไร

น กัเร ยีน เร ยีนอย างไร

ผ  ูปกครอง พ อแม  ม สี วนร วมอย างไร

เราต องกำหนดอนาคตท  ีช ดัเจน

หล กัส ูตร

ว ธิ กีารสอน

ระบบการศ กึษา
(Education System)
ระบบการเร ยีนร  ู
(Learning Sytem)

ต องมองท  ังเช ิงระบบ
(Future System)

คร แูห งอนาคตจะเป น็อย างไร

บทบาทของคร เูป ็นอย างไร
ต องมองเช งิบ คุลากร

การศ กึษาต องสอดคล อง

แยกส วนไม ได 
นโยบายการพ ฒันาชาต ิ

ว ิส ัยท ัศน 
 (Vision)

เพ  ือเตร ยีมการร บั
ส  ิงท ี จะเก ิดข ึ น

การมองภาพท  ีช ดัเจน 
บนเง  ือนไขป จัจ บุ นั

เก ิดส งัคมแห งการเร ยีนร  ู

น กัเร ยีนท กุคนร กัการอ าน

คร กู าวท นัการเปล  ียนแปลง

การพ ฒันาการศ กึษา
เจร ญิร ุ งเร ือง

เอาแบบเด มิก ด็ แีล ว

แก ไม ได หรอก ม นัเร  ืองใหญ 
ปล อยไปเร  ือยๆ

การร กัษาความเป น็เด มิ  ๆ
ต อไป เพ  ือคงสภาพ

ต วัใครต วัม นั 

โรงเร ยีนกวดว ชิาค อื
สถาบ นัการศ กึษาหล กัของชาต ิ

เก ดิสภาวะความล มเหลว
ทางการศ กึษาของชาต ิ

ทางเล อืกสามฉาก
(Three Scenario)

ฉากท ศัน 
(Scenario)

เม  ือโลกม กีารเปล  ียนแปลง
หากต องการให เก ิดส ิ งใหม 
เราจะต องเปล  ียนว ถิ /ีว ธิ  ีค ดิสอนการค ดิให มากข  ึน

เปล  ียนว ธิ กีารเร ยีนการสอนใหม 

ร กัการอ านนำมาซ  ึงอนาคต
สร างการเร ยีนร  ูผ านการอ านคร ูผ ู บร ิหาร

คร ผู  ูสอน คร ู

ผ  ูปกครอง
สองคนท ี ต องปฏ ริ ูปต วัเอง

ใช หล กัการ
Constructionist ทำบ านให เป ็นโรงเร ยีน

และทำโรงเร ยีนให เป น็บ าน

กระบวนท ศัน 
(Paradigm)

มองส  ิงท  ีคนอ ื นทำ
แล วกล บัมาทำก บัตนเอง

Learn to Learn

Learn to THINKING
ต างประเทศเขาสอนค ดิ

ให เด ก็ได ช วี ติกล บัมา

สอนเขาใช สมองท  ังสองซ กี โรงเร ยีนต องเปล  ียนว ธิ กีาร

เร ยีนตามความถน ดั สร างเด ็กอ ัจฉร ยิะ
จากต วัเด ก็เอง

หน วยงานท กุระด ับ
ต องให การศ กึษามาก อน

การลงท นุเพ  ือการศ กึษาชาต ิ

โลกท ศัน 
(Worldview)

การสร ปุความค ดิ
ตกผล กึสาระ

บ าน

โรงเร ยีน

ร ฐับาล

ผ  ูสอน

ผ  ูเร ยีน

ท กุคนควรจะมองเห น็
ภาพเด ยีวก นั

สร างความช ัดเจน

ภาพการศ กึษาของชาต ิ
ให ท ุกภาคส วนม ีส วนร วม

สร างเพ ื อเป น็เวท ี
การศ กึษาชาต ิ

ต องสร าง BluePrint
for EDUCATION

มโนท ศัน 
(Conceptual)

เบญจท ัศน 

การศ ึกษาไทย

มองทะล เุวลาไปในอนาคต

มองลอดเง  ือนไขป จัจ บุ นั

ส องซอด

จ นิตนาการ
อนาคต

การเร ยีนเพ  ือช วี ติ

ไม ใช เร ยีนเพ  ือสอบเข ามหาว ทิยาล ยั ว ถิ กีารค ิดใหม 

มองจากม มุอ  ืน

ตกผล กึความค ดิ

แผนท  ีแนวค ดิแบบส  ันๆ เร  ือง เบญจท ศัน  การศ กึษาไทย 
โดย เภส ชักร ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี
เข ยีนไว ในว นัท  ีสนใจการศ กึษาไทย (17 พ.ค. 2552)

เอกสารเผยแพร  ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - 
ขอนแก น www.glocalization.org

เบญจท ศัน  : กรอบในการมองเร  ืองราวต างๆ
เช งิระบบ เคร  ืองม อืการค ดิเช งิอนาคต

http://www.glocalization.org

