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การเติบโตของ Social Media

http://www.freshegg.com/blog/top-20-infographic-social-media-2011-top-5_10047
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ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

นักเรียนในยุคเครือขายทางสังคม

กระตือรือรนท่ีจะทำงานดวยตนเองหรือรวมมือกับผูอื่น

เว็บมีความรูและมีเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากมาย

Digital Divide สูงข้ึน

Hardware ราคาถูกลง Apps มีมากข้ึน 

การเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนเรื่อง

ทาทาย
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การศึกษาในศตวรรษท่ี 21

หนังสือ “21st Century Skills Rethinking How Students 

Learn ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21”

http://openworlds.in.th/books/21st-century-skills/
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ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

จุดพลิกผันของระบบการศึกษา

อนาคตของการเรียนรู

ประเทศตองกลาลงมือทำอะไรบางอยาง

ไมใชการยัดเยียดเทคโนโลยีสูการศึกษา

ไมใชการปดก้ันเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา

แตเปนการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนท่ีใหอำนาจแก

นักเรียน
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คำถาม?

นักเรียนนักศึกษาเรียนรูอยางไร

แรงจูงใจในการเรียนรูท่ีโรงเรียนคืออะไร

ทำใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นได

อยางไร

ครูตองปรับตัวอยางไร

ผูปกครองควรมีสวนรวมในการเรียนรูหรือไม
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การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21

Ref: Knewton and Column Five Media
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ครูจะตอบสนองอยางไร

รูจักและเขาใจหนาท่ีของเทคโนโลยี

เครื่องมือมีใหมเรื่อยๆ แตหนาท่ียังคงเหมือนเดิม

เชน การส่ือสาร การฟง การสรางเครือขาย 

การนำเสนอ การผลิต การคนหา การแบง

ปน
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ครูจะตอบสนองอยางไร

ทบทวนนโยบายดานเทคโนโลยี

ยุติการหามใชเทคโนโลยี 

เนนท่ีการสรางนิสัยการเรียนรูและสอน

มารยาท
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ครูจะตอบสนองอยางไร

ปลอยความรับผิดชอบทีละนอยสูนักเรียน

บทเรียนเนนประเด็น

การสอนแบบชี้แนะ

ภารกิจความรวมมือ

การเรียนรูดวยตนเอง
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ครูจะตอบสนองอยางไร

ทำใหเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

ฝก สุ จิ ปุ ลิ ในโลกออนไลน

กาวขาม “กราฟของการไมเรียนรู”

ครูตองเปดใจยอมรับ แคเครื่องมือเปลี่ยนไป

เครื่องมือใหมๆ ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และเชื่อมกับ

คนท่ัวโลก

โรงเรียนอยาปดก้ัน ทำใหครูชื่นชอบเทคโนโลยี สงเสริมเครือขายการ

เรียนรูของครู
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ครูจะตอบสนองอยางไร

สรางโมเดลแหงความสมดุลของออนไลนและออฟไลน

สอนใหรู

การประเมินขอมูลอยางรอบคอบ 

การทำงานรวมกับผูอื่น 

การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางปลอดภัย

หากิจกรรมดีๆ เชน สรางพอดคาสต เขียนบล็อก
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ครูจะตอบสนองอยางไร

สรางความเขาใจความรูพื้นฐานดานเครือขาย

รวมกับผูปกครองและชุมชน

โรงเรียนตองเปนหนวยหนึ่งในเครือขายการเรียนรู

ของผูปกครอง

เรามีโอกาสท่ีจะออบแบบวัฒนธรรมการเรียนการ

สอนข้ึนใหม
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เทคนิคเพื่อการศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21

สอนใหนอยลง เรียนรูใหมากข้ึน

Project-Based Learning

Professional Learning Community
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การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21

“ทามกลางนวัตกรรมท่ีเพิ่มข้ึน แมจะคาด

การณไดยากมากจนเกือบเปนไปไมได 

แตนักการศึกษาจำเปนตองหาใหไดวา

ทักษะอะไรท่ีเราสอนในวันนี้ท่ีมีโอกาส

เหลือรอดอยูภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีท่ีกำลังเกิดข้ึน”
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การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21

นักเรียนของเราตองเรียนรูทักษะเฉพาะดังตอไปนี้

ทักษะการทำความเขาใจขอมูลอันลนเหลือ

ทักษะการทำงานรวมกันกับคนท่ัวโลก (อยาง

เขาอกเขาใจ)

ทักษะการเปนผูใฝเรียนตลอดชีวิต รูจักชี้นำ

ตนเอง และรูจักพึ่งพาตอกัน
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การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21

“ในฐานะครูเปนความรับผิดชอบท่ีตองรูจักเทคโนโลยี

ใหมๆ พบกันครึ่งทาง เราไดรับความไววางใจใหชี้ทาง

คนรุนตอไป และเราตองฝกพวกเขาใหทำหนาท่ีไดอยางท่ี

ตองการเพื่อความสำเร็จ และความสำเร็จนี้ก็เก่ียวของกับ

เครื่องมือท่ีเราไมเคยคิดฝน เราไมเครียดกับเรื่องพวกนี้

อีกตอไปแลว เรารูสึกต่ืนเตนท่ีจะไดเรียนรูรวมกับ

นักเรียน พวกเขาจะสอนเราใชเครื่องมือไปพรอมๆ กับท่ี

เราจะสอนใหพวกเขาเขาใจหนาท่ีของเครื่องมือเหลานี้”
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ClassStart.org ชั้นเรียนออนไลนเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21
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เหตุผลในการพัฒนา ClassStart

นักเรียนนักศึกษา 15 ลานคน (2552)

ครูโรงเรียน 700,000 คน (2551)

โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 31,508 โรง (2553)

รัฐบาลใชงบการศึกษา 400,000 ลานบาท (2553)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก (สสค.)

ทุกปมีเยาวชนกวา 3 ลานหายจากระบบการศึกษา (สสค.)
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เหตุผลในการพัฒนา ClassStart

บุคลากรไดรับการพัฒนาไมทันการเปลี่ยนแปลงของ ICT

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการใช ICT เพื่อการ

ศึกษามีจำกัด

ขาดแคลนบุคลากรดาน ICT ท่ีมีคุณภาพในภาพรวมของ

ประเทศ

การสงเสริมการผลิตและการใช ICT เพื่อการศึกษาใน

ภาพรวมขาดเอกภาพและความตอเนื่อง
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ตัวบงชี้การใช E-learning ของสถาบัน

สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ

มี 7 ขอ วัด 3 ระดับ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ (เฉพาะบางขอ)

มีการใชส่ือและเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม

การเรียนรูทุกหลักสูตร

มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญทุกหลักสูตร

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยึดหยุนและหลากหลายท่ีจะ

สนองตอบตอความตองการของผูเรียน

มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง

ตอเนื่องทุกหลักสูตร
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จุดเดนของ ClassStart

ตอบสนองการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับวัฒนธรรม สังคม 

และส่ิงแวดลอมของไทย

ใชงานฟรี ไมมีตนทุน แคสมัครสมาชิกก็ใชไดเลย 

ไมจำกัดพื้นท่ีขอมูล ไมจำกัดขนาดไฟล ไมจำกัดปริมาณไฟล

ไมจำกัดจำนวนชั้นเรียนท่ีสอน ไมจำกัดจำนวนชั้นเรียนท่ี

เรียน

ไมจำกัดจำนวนนักเรียนในชั้น 
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จุดเดนของ ClassStart

รองรับปริมาณการใชจำนวนมากไดพรอมๆ กันอยาง

มีประสิทธิภาพ

ใชงานงาย เรียนรูงาย เนนพัฒนาเพื่อผูใชเปนสำคัญ

ไมตองติดต้ังและดูแลเว็บไซตและเครื่องแมขายเอง 

เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา

ทีมพัฒนาเปนมืออาชีพ
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ทรัพยากรเพื่อใหบริการเว็บไซต

การใหบริการซอฟตแวร หรือ Software as a Service (SaaS) 

คือ จะใหบริการการประมวลผลแอปพลิเคชันและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ

ท่ีเครื่องแมขายของผูใหบริการ

Cloud computing แบบมืออาชีพ

บริษัท Heroku, Inc. และ Amazon Web Services, LLC

ทําใหไดรับความสะดวกในการใหบริการเว็บไซตแกสมาชิกเปนอยางยิ่ง 

ลดเวลาในการดูแลจัดการเครื่องแมขายไดอยางมาก
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ClassStart สนับสนุนการเรียนรูแบบเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง

ใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว

ติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน

สงเสริมการทำงานเปนกลุมของผูเรียน

จัดทำแฟมประวัติขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อการ

พิจารณาและตอบสนองศักยภาพของผูเรียนเปนรายๆ

ประเมินผลการสอนไดตลอดเวลา

มีการติดตามผลการประเมินผูเรียนไดอยางตอเนื่อง
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สมาชิก ClassStart มีบทบาทได 3 แบบ

ผูสอน

ผูรวมสอน

ผูเรียน

สมาชิกสามารถมีบทบาทเปนไดท้ังผูสอน

หรือผูเรียน
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ความสามารถของ ClassStart
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ขอมูลสมาชิก

สมัครสมาชิก (ตองยืนยัน email address ดวย)

สมาชิกแกไขขอมูลได

สมาชิกแกไขรูปประจำตัวได

ผูสอนดูขอมูลเต็มของผูเรียนในชั้นเรียนของตนเอง

ได
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ชั้นเรียน

ผูสอนสรางชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขขอมูลชั้นเรียนได เชน ชื่อชั้น

เรียน คำอธิบายชั้นเรียน สถานศึกษา

ผูเรียนอานขอมูลเหลานี้ได
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ผูรวมสอน

ผูสอนเพิ่มลบผูรวมสอนในชั้นเรียนได

ผูรวมสอนใชงานระบบไดเหมือนผูสอน

ยกเวนปดชั้นเรียน
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เขารวมชั้นเรียน

ผูสอนเพ่ิมผูเรียนในชั้นเรียนได

ผูเรียนขอเขารวมชั้นเรียนได

ผูสอนอนุมัติ/ปฏิเสธการเขารวมชั้นเรียนได

ผูสอนลบผูใชออกจากชั้นเรียนได
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กลุมผูเรียนเพื่อทำงานกลุม

ผูสอนสรางกลุมผูเรียนในชั้นเรียนได

ผูสอนลบและแกไขกลุมผูเรียนได
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ขาวประกาศ

ผูสอนสรางขาวประกาศของชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขขาวประกาศนั้นๆ ได

ผูเรียนอานขาวประกาศของชั้นเรียนได
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เอกสารการสอน

ผูสอน upload เอกสารการสอนของชั้น

เรียนนั้นๆ ได

ผูสอนแกไขหรือลบเอกสารการสอนได

ผูเรียน download เอกสารการสอนได
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การใส YouTube Clip

1. ท่ี YouTube ให copy code ออกมา
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การใส YouTube Clip

2. ท่ี ClassStart ให paste code ลงไป
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การใส YouTube Clip

3. จะไดผลลัพธดังนี้
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บันทึกการเรียนรู

ท้ังผูสอนและผูเรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู

ได

สามารถแกไขหรือลบบันทึกได

รายงานความกาวหนาการเรียนรู

ประเด็นท่ีเรียนรูไปแลว กำลังเรียนรู อยากเรียนรู
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กระดานขอความ

ท้ังผูสอนและผูเรียน post ขอความลงในกระดาน

สนทนาของชั้นเรียนได

ท้ังผูสอนและผูเรียน comment ได

ท้ังผูสอนและผูเรียน attach files ในขอความ

สนทนาได

ผูสอนปดขอความการสนทนาได
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แบบฝกหัด

ผูสอนสรางแบบฝกหัดในชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขหรือลบแบบฝกหัดได

ผูสอนกำหนดวันสงแบบฝกหัดได

ผูสอนเปลี่ยนแปลงวันสงได

ผูสอนกำหนดเปนงานเด่ียว/งานกลุมได

ผูเรียนสงงานไดท้ังเปนไฟลแนบหรือเขียนตอบในระบบ
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ใหคะแนนแบบฝกหัด

ผูสอนใหคะแนนงานเด่ียวหรือการกลุมได

ผูสอนแกไขคะแนนได

ผูเรียนดูคะแนนได
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คะแนนเก็บจากภายนอกระบบ

ผูสอนสามารถนำคะแนนเก็บจากภายนอกมาใสใน

ระบบได

เชน การประกาศคะแนน Midterm

นักศึกษาสามารถดูคะแนนได

ระบบจะนำคะแนนไปรวมกับคะแนนอื่นๆ พรอม

ดาวนโหลดไฟลคะแนนตอไป
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ดาวนโหลดไฟลคะแนนรวม

ผูสอนสามารถดาวนโหลดไฟลคะแนน

รวมได

เพื่อนำไปใชในการคำนวณเกรด

ไฟลอยูในรูปแบบ .CSV เปดไดกับ 

Excel

63



1 2

3

64



ความสามารถของระบบท่ีจะพัฒนา

support@classstart.org
65


