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แหล่งทีม่า :  http://www.youtube.com/watch?v=bjgKzrkMetU 

Teaching in the 21st Century 



Teaching in the 21st century classroom  

  แหลง่ทีม่า :  http://www.youtube.com/watch?v=vkjXWcSEHhw 





Kamat (2012)  Vice  Chancellor , SNDT  Women’s  University, 
Mumbai  กล่าวถึง  “แนวโน้มของการศึกษาศตวรรษที ่ 21”  ดงันี ้

ง่ายๆ ฟลิบคือพลิกกลบั 
เรียนเอง ........ท่ีบา้น 
ท าการบา้น.....ท่ีโรงเรียน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



การเรียนรู้แบบสุดโต่ง (extreme  learning) 

http://www.extremelearningcenter.com/ 



การเรยีนรูแ้บบมวลชน (mass  learning) 

แหล่งที่มา :  http://asianvu.com/bk/framework/?page_id=171 

 Massive Open Online Courses (MOOCs) 



การสร้างและแลกเปลีย่นความรู้ (generated  content) 



10 แนวโนม้ของการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 

. 
•มีการใชแ้ละการบูรณาการเทคโนโลยทีีม่ากขึ้น 

•ใชห้ลกัความเป็นโลกเรยีนรูส้ิง่ทีไ่กลตวัออกไป 

•ตระหนกัถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจทีม่ีอทิธิพลตอ่การจดัการศึกษา 

. 
•ความจ าเป็นมีแรงงานเชงิแข่งขนัทีม่ีทกัษะสูง 

. 
•การศึกษาแบบไรพ้รมแดนและขา้วพรมแดน 



10 แนวโนม้ของการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 

. 
•การแลกเปลีย่นครูและนกัเรยีนใหมี้ประสบการณร์ะดบัโลกมากข้ึน 

•ความสรา้งสรรคม์ากขึ้น  ความรูถู้กสรา้งขึ้นมีมากข้ึน 

•การเป็นหุน้สว่นระหวา่งรฐับาล  กรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาและนกัการศึกษา 

. 
•การเรยีนรูแ้บบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการโดยใชเ้ทคโนโลยี 

. 
•ยดึหลกัการประเมินสนิทรพัยเ์ป็นการประเมินเชงิเปรียบเทยีบ 



ทศันะเกีย่วกบัการเตรียมนักเรียนในปัจจุบัน 
เพือ่สังคมอนาคตในอนาคตที่ซับซ้อน 

. 

•ทกัษะการคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 

•ทกัษะการท างานร่วมกนัผ่านเครอืข่ายและการน าผูอ้ืน่โดยอทิธิพล 

. 

•ทกัษะความคล่องแคล่วและสามารถปรบัตวั 

•ทกัษะการรเิริม่  และการเป็นผูป้ระกอบการ  กลา้คดิกลา้ท า 

. 

•ทกัษะการสือ่สารโดยการพดูและการเขยีนท่ีมีประสทิธิภาพ 

•ทกัษะการเขา้ถงึและการวิเคราะหส์ารสนเทศ 

. 
•ทกัษะความเป็นผูอ้ยากรูอ้ยากเห็นและมีจนิตนาการ 



การจัดการศึกษาเพือ่บรรลุความต้องการในศตวรรษที ่ 21 
นิยามของ  “โรงเรียน”  (school) 

     เปลีย่นภาพจาก  “ส่ิงก่อสร้าง”  (building)  
เป็น ศูนย์รวมประสาท  (nerve  centers)  ที่
เช่ือมโยงครู  นักเรียน  และชุมชนเข้ากบั
ขุมทรัพย์ขององค์ความรู้ทีมี่อยู่ในโลกด้วย
เคร่ืองมือคอมพวิเตอร์ที่หลากหลาย 



การจัดการศึกษาเพือ่บรรลุความต้องการในศตวรรษที ่ 21 
นิยามของ  “ครู”  (teacher) 

     เปลีย่นจากบทบาทพืน้ฐานการเป็นผู้
ถ่ายทอดหรือผู้แจกจ่ายสารสนเทศ 
(dispenser)  เป็นนักประพนัธ์หรือผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ให้กบันักเรียน 



การจัดการศึกษาเพือ่บรรลุความต้องการในศตวรรษที ่ 21 
นิยามของ  “นักเรียน”  (learner) 

     เปลีย่นการมองบุคคลในวยัเยาว์ต้อง
เดินทางไปโรงเรียน  ใช้เวลากบัรายวชิา      
เพือ่รับเกรด  และส าเร็จการศึกษา  เป็นการ
มองผู้เรียนในบริบทใหม่ 





ห้องเรียนส าหรับการศึกษาในศตวรรษที ่ 20 กบั 21 

20th Century 21st Century 



20th Century 21st Century 



เน้นทักษะขั้นต ่าของ 
Bloom’s taxonomy 

เน้นทกัษะขั้นสูงของ Bloom’s 
taxonomy 

ให้ความส าคญัต ารา 
ให้ความส าคญัการสืบค้นวจิัย 

Passive learning Active learning 

20th Century 21st Century 













Factory model Global model 

ยดึมั่น no child left behind 
และการทดสอบมาตรฐาน 

การทดสอบมาตรฐาน+การ
ประเมินอืน่ๆ 

20th Century 21st Century 



ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ/ยุคความรู้ 
ใช้หนังสือเป็นเคร่ืองมอื ใช้เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองเมอื 
ใช้ห้องเรียนเป็นโลก ใช้โลกเป็นห้องเรียน 
เน้นฟังคนอืน่พูด เน้นการตั้งค าถาม 
เรียนตามช้ันตามวยั เรียนเพือ่พฒันาต่อเน่ือง 



ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ/ยุคความรู้ 
มุ่งส าเร็จการศึกษา มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป็นผู้เรียนทีค่งแก่เรียน เป็นผู้เรียนช้ีน าตนเอง 
ยดึเวลา/ ทดสอบมาตรฐาน ยดืผลลพัธ์/ประเมนิการปฏิบัติ 
เน้นท่องจ าเป็นข้อเทจ็จริง เน้นการแก้ปัญหา 
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พระมหาศุภชัย สุภกจฺิโจ 
นักศึกษาปริญญาเอก  มมร.อส. 



การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที ่21 จะมีความยดืหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย 
และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างเต็มไปด้วยส่ิงท้าทาย และปัญหา  รวมทั้งโอกาสและส่ิงที่เป็นไปได้
ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น  โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตร
แบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลกัสูตรที่ให้
นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นมนุษย์ และค าถามเกีย่วกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล 

 



ภาพของโรงเรียนจะเปลีย่นจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของ
การเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จ ากดัอยู่แต่
ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุม
คลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียน
สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็น
เคร่ืองมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น 
(create a culture of inquiry) 

 





ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎกีารเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปลีย่นไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึน้ (higher order learning skills) 
โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน าเอา
ความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way)  ใน
อดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และ
เพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการ
สอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพือ่ใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in the real world) 
เน้นการศึกษาตลอดชีวติ (lifelong learning) ด้วยวธีิการสอนที่มีความยดืหยุ่น (flexible in 
how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา 
(resourceful) ทีย่งัคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป 

 



ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้น
คุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) เชิงสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research-driven) เช่ือมโยงท้องถิ่น
ชุมชนเข้ากบัภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถ
ร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆได้ทั่วโลก เป็น
หลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและ
มัลติมีเดีย ความรู้พืน้ฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ 21 และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ 
(service) กเ็ป็นองค์ประกอบที่ส าคญั 

 





ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึน้ (greater community) นักเรียนมี
คุณลักษณะเป็นผู้ช้ีน าตนเองได้  (self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและ
อย่างร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุก
คน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัว
ขับเคลือ่น (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็น
หลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็น
จุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่าน
การวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน 
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นส่ิงที่
เกดิขึน้จากการวจิัยและการปฏิบัตโิดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าทีม่อียู่  



ทักษะและเนือ้หาที่ได้รับจะเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลง
ตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้วเท่าน้ัน การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมิน
ความจ าและความไม่เกีย่วโยงกบัความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบตัิได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้
ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (self-assessment)  ทักษะที่คาดหวังส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และ
อื่นๆ ดังกล่าวจะเน้นเร่ือง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 
skills)  2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึน้ได้จากความร่วมมือ 
(collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การ
ฝึกปฏิบตัิอาชีพ การวจิัย และการปฏิบัติส่ิงต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

 



ห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 ห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
ยดึเวลาเป็นฐาน 
เนน้การจ าขอ้เทจ็จริง 
เนน้ความรู้ ความเขา้ใจ และการ
ประยกุต ์ซ่ึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ขั้น
ต ่า 

ขบัเคล่ือนดว้ยต ารา 
รอรับการกระท า 
เรียนอยา่งโดดเด่ียวในหอ้งเรียน 

 ยดึผลลพัธ์เป็นฐาน  
 เนน้ส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ สามารถท าได ้

เป็นได ้
 เนน้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ

การสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นทกัษะการ
เรียนรู้ขั้นสูง 

 ขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั 
 กระท าดว้ยตนเอง 
 เรียนร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้นและคนอ่ืน

รอบโลก เป็นหอ้งเรียนโลก 
 



ห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

ครูเป็นศูนย์ของความสนใจและถ่ายทอด
สารสนเทศ 

นักเรียนมเีสรีภาพน้อยหรือไม่มี 
หลกัสูตรแบบแยกส่วน 
ขาดความไว้วางใจกนั 
ขาดการจูงใจ 
ยดึถือเกรดเฉลีย่ 
คาดหวงัต า่ 
ครูเป็นผู้ประเมนิผล 

 นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นโค้ช 
 

 นักเรียนมเีสรีภาพมาก 
 หลกัสูตรแบบบูรณาการและสหวทิยการ 
 ไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั 
  จูงใจนักเรียน 
 เกรดขึน้กบัส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
 คาดหวงัสูง 
 ตนเอง กลุ่มเพือ่น และคนอืน่เป็นผู้ประเมนิ 



 

ดังน้ัน การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จาก
กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) 
ทีใ่ห้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการ
เรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ — 
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 
นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความ
เช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และ
เหนืออืน่ใด คอื ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็น
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นส่ิงที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้
นักเรียนมทีกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพือ่เผชิญกับอนาคตด้วยภาพ
ในทางบวก (optimism) ทีม่ทีั้งความส าเร็จและมคีวามสุข 

 



มุง่สู่ สังคม 3.0 : กระบวนทศันใ์หม่
ส าหรบัศตวรรษที ่ 21 

Moravec (2008) “มุ่งสู่สังคม 3.0 : กระบวนทัศน์ใหม่ส าหรับศตวรรษที่ 21” ใน
แนวคิดสังคม ความรู้ หรือสังคมอุตสาหกรรม แนวคิดดังกล่าวถือเป็นสังคม 2.0 ที่
ส่งผลต่อการศึกษา 2.0 เท่าน้ัน ในทัศนะที่มองไกลออกไป Moravec เสนอภาพของ
สังคม 3.0 ที่จะส่งผลต่อการศึกษา 3.0 เป็นภาพที่เติมเต็มให้กบัสังคม 2.0 เพราะเป็น
ภาพของ “สังคมนวัตกรรม” (innovation society) ที่เด็กจะต้องมีบทบาทร่วม
สร้างสรรค์อนาคตใหม่กับผู้ใหญ่ จึงเป็นการเพิ่มจุดเน้นจากทักษะมุ่งปัญหา 
(problem oriented) ในสังคม 2.0 ด้วยทักษะมุ่งอนาคต  (future oriented) ในสังคม 
3.0  Moravec กล่าวถึงสังคม 3 ยุค คอื 



1. สังคม 1.0 (society 1.0)  
เป็นสังคมเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 18 

- เป็นธุรกจิครอบครัว 
- เดก็เรียนรู้ทีบ้่าน 
- เดก็ท างานทีบ้่าน 
- เดก็เกีย่วพนัรุ่นต่อรุ่น 
- ผู้ใหญ่อาจเรียนรู้จากเดก็ 
- เดก็มส่ีวนในธุรกจิทุกระดบั 

 



เป็นสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที ่19 และ 20 มีลกัษณะดงันี ้

- เป็นธุรกจิอุตสาหกรรม 

- เป็นธุรกจิการจ้างงานหรือมเีงนิเดอืน 

- เดก็เรียนในโรงเรียนมากขึน้ 

- เดก็ท างานระดบัต ่าหรืองานทีเ่ป็นอนัตราย 

- เดก็เป็นเช่นทรัพย์สินที่เคลือ่นย้ายได้ เป็นแรงงาน หรือเป็นทาส 

- เดก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ตามกลุ่มอายุและรูปแบบแรงงาน 

- เดก็ยงัคงมส่ีวนธุรกจิทุกระดบั 



2. สังคม 2.0 (society 2.0)  
เป็นสังคมยุคความรู้ (knowledge age)  

- เน้นแปลความสารสนเทศ 

- สร้างความหมายส่วนบุคคล 

- สร้างความหมายทางสังคม 

- บริหารความสับสนและคลุมเครือ 

- สังคมถูกขับเคลือ่นด้วยพลงัของอนิเตอร์เน็ตและโลกาภิวตัน์ 



3. สังคม 3.0 (society 3.0)  
เป็นสังคมยุคนวตักรรม (innovation society) 

- ประยุกต์ความรู้ตามบริบท 

- ความรู้กระจายในแนวนอน 

- เป็นความสัมพนัธ์แบบเครือข่าย 

- ใส่ใจทั้งความสับสนและความคลุมเครือ ยดึหลกัความยดืหยุ่น 

- ให้ความส าคญักบัทุนมนุษย์เชิงสร้างสรรค์มากขึน้ 

- การท านายทีไ่ม่ถูกต้องมีมากขึน้ 

 

 

 



- สร้างความรู้  สร้างเดก็ ไม่เป็นหุ่นยนต์ 

- แบ่งปันสร้างใหม่ และให้ความส าคัญกบัความคดิใหม่ 

- ยอมรับกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่ร่งเร็ว ไม่ต่อต้าน 

- ไม่อยู่บนพืน้ฐานของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ แต่จะอยู่บนพืน้ฐานของ mind ware 
เป็นความตระหนักถึงความเป็นโรงเรียน 3.0 ที่เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงแม้ว่า
เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจส าคัญแต่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นค าตอบของทุกส่ิงทุกอย่าง การ
ใช้เทคโนโลยจีะต้องเป็นไปอย่าง “มจุีดมุ่งหมาย” เพือ่การเรียนรู้(learning) 

การศึกษา 3.0 มีลกัษณะส าคญัดงันี ้


