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การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที่  21 จะมีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค ์ ท้าทาย และซบัซ้อน เป็นการศึกษาทีจ่ะทาํให้โลก
เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเต็มไปด้วยส่ิงท้าทาย และ
ปัญหา รวมทั้งโอกาสและส่ิงที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่า
ตืน่เต้น  โรงเรยีนในศตวรรษที ่ 21 จะเป็นโรงเรยีนทีม่หีลกัสูตร
แบบยดึโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็น
หลกัสูตรที่ให้นักเรียนเกีย่วข้องกบัปัญหาในโลกที่เป็นจรงิ เป็น
ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นมนุษย ์ และคาํถามเกีย่วกบัอนาคต
เชงิวฒันธรรม สังคม และสากล





ภาพของโรงเรยีนจะเปลีย่นจากการเป็นส่ิงกอ่สร้างเป็น
ภาพของการเป็นศนูยร์วมประสาท (nerve centers) 
ที่ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู 
นักเรยีนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลงัแห่งความรู้ท ัว่โลก 
ครูเองจะเปลีย่นจากการเป็นผู้ถา่ยทอดความรู้ไปเป็น
ผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเป็นความรู้ และนําความรู้เป็นเครือ่งมอืสู่
การปฏบิตัแิละให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรยีนรู้เพือ่
สร้างความรู้  และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการ

สืบค้น (create a culture of inquiry)













ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s 
Taxonomy of Learning) จะเปลีย่นไป เน้นทกัษะการเรยีนรู้ข ัน้ทีสู่งขึน้ (higher 
order learning skills) โดยเฉพาะทกัษะการประเมนิคา่ (evaluating skills) จะถูก
แทนทีโ่ดยทกัษะการนําเอาความรู้ใหมไ่ปใช้อยา่งสร้างสรรค ์ (ability to use new 
knowledge in a creative way) ในอดตีทีผ่า่นมา นักเรยีนไปโรงเรยีนเพือ่ใช้
เวลาในการเรียนรายวชิาต่างๆ เพื่อรบัเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบนัจะพบปรากฏการณใ์หม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้
นักเรยีนได้เตรยีมตวัเพือ่ใช้ชวีติในโลกทีเ่ป็นจรงิ (life in the real world) เน้น
การศึกษาตลอดชีวติ (lifelong learning) ด้วยวธิีการสอนที่มคีวามยดืหยุ่น 
(flexible in how we teach) มกีารกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรยีนมคีวามเป็นคนเจ้า
ความคดิเจ้าปัญญา (resourceful) ทีย่งัคงแสวงหาการเรยีนรู้แม้จะจบการศึกษา
ออกไป





ลกัษณะของหลกัสูตรในศตวรรษที ่ 21 จะเป็น
หลกัสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical 
attributes) เชงิสหวทิยาการ (interdisciplinary) 
ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขับ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย ก า ร วิจั ย  ( research-driven) 
เชือ่มโยงท้องถิน่ชุมชนเข้ากบัภาค ประเทศ และ
โลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ 
(collaboration) กบัโครงงานต่าง ๆได้ทั่วโลก 
เป็นหลกัสูตรทีเ่น้นทกัษะการคดิขัน้สูง พหุปัญญา 
เทคโนโลยีและมลัตมิีเดยี ความรู้พืน้ฐานเชิงพหุ
สําหรบัศตวรรษที ่ 21 และการประเมนิผลตาม
สภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ 
(service) ก็เป็นองคป์ระกอบทีสํ่าคญั





ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น 
(greater community) นักเรยีนมคีุณลกัษณะเป็นผู้ชีนํ้าตนเอง
ได้ (self-directed) มกีารทาํงานทัง้อยา่งเป็นอสิระและอยา่ง
ร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทาย
สําหรบันกัเรยีนทุกคน และคาํนึงถงึความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
หลกัสูตรจะไม่เน้นการยึดตําราเป็นตวัขบัเคลื่อน (textbook-
driven) หรอืแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดตี แตจ่ะ
เป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอน
ทกัษะและเน้ือหาจะไมเ่ป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่น
ที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวจิยัและ
การปฏิบตัใินโครงงาน การเรียนรู้จากตําราจะเป็นเพียงส่วน
หน่ึงเทา่นั้น ความรู้ (knowledge) จะไมห่มายถงึการจดจํา
ข้อเท็จจรงิหรอืตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงที่เกดิขึ้นจากการวจิยัและ
การปฏบิตัโิดยเชือ่มโยงกบัความรู้และประสบการณเ์กา่ทีม่อียู ่



ทกัษะและเน้ือหาที่ได้รบัจะเกี่ยวข้องและมีความจําเป็นต่อการ
ปฏบิตัใินโครงงาน จะไมจ่บลงตรงทีก่ารได้รบัทกัษะและเน้ือหา
แล้วเท่านั้น การประเมนิผลจะเปลีย่นจากการประเมนิความจํา
และความไม่เกี่ยวโยงกบัความเข้าใจต่อการนําไปปฏบิตัไิด้จรงิ 
ไปเป็นการประเมนิทีผู่้ถูกประเมนิมส่ีวนรว่มในการประเมนิตนเอง
ด้วย (self-assessment) ทกัษะทีค่าดหวงัสําหรบัศตวรรษที ่
21 ทีเ่รยีนรู้ผา่นหลกัสูตรทีเ่ป็นสหวทิยาการ บูรณาการ ยดึ
โครงงานเป็นฐาน และอืน่ๆ ดงักลา่วจะเน้นเรือ่ง 1) ทกัษะ
การเรยีนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) 2) 
ทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลย ี (information, media and technology 
skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 
(collaboration) ในการทํางานเป็นทีม การคดิเชิงวพิากษ ์
(critical thinking) ในปัญหาทีซ่บัซ้อน การนําเสนอด้วยวาจา
และด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองด ี
การฝึกปฏบิตัอิาชพี การวจิยั และการปฏบิตัส่ิิงตา่งๆ ทีก่ลา่ว
มาข้างต้น



ห้องเรยีนในศตวรรษที ่20 ห้องเรยีนในศตวรรษที ่21

ยดึเวลาเป็นฐาน

 เน้นการจาํข้อเท็จจรงิ

 เน้นความรู้ ความเข้าใจ และ

การประยุกต ์ ซึง่เป็นทกัษะการ

เรยีนรู้ข ัน้ตํา่

ขบัเคลือ่นดว้ยตาํรา

รอรบัการกระทาํ

 เรยีนอยา่งโดดเดีย่วในห้องเรยีน

 ยดึผลลพัธเ์ป็นฐาน 

 เน้นส่ิงทีน่กัเรยีนรู้ สามารถทาํได ้

เป็นได้
 เน้นวเิคราะห ์ สังเคราะห ์

ประเมนิและการสร้างสรรค ์ ซึง่

เป็นทกัษะการเรยีนรู้ข ัน้สูง

 ขบัเคลือ่นดว้ยการวจิยั

 กระทาํดว้ยตนเอง

 เรยีนรว่มกบัเพือ่นรว่มชัน้และคน

อืน่รอบโลก เป็นห้องเรยีนโลก



ห้องเรยีนในศตวรรษที ่20 ห้องเรยีนในศตวรรษที ่21

 ครูเป็นศนูยข์องความสนใจและถา่ยทอด

สารสนเทศ

 นกัเรยีนมเีสรภีาพน้อยหรอืไมม่ี

 หลกัสูตรแบบแยกส่วน

 ขาดความไว้วางใจกนั

 ขาดการจูงใจ

 ยดึถอืเกรดเฉลีย่

 คาดหวงัตํา่

 ครูเป็นผู้ประเมนิผล

 นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง ครูเป็นโค้ช

 นกัเรยีนมเีสรภีาพมาก

 หลกัสูตรแบบบูรณาการและสหวทิยการ

 ไว้วางใจซึง่กนัและกนั

  จูงใจนกัเรยีน

 เกรดขึน้กบัส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้
 คาดหวงัสูง

 ตนเอง กลุม่เพือ่น และคนอืน่เป็นผู้

ประเมนิ



ดงันั้น การให้การศึกษาสําหรบัศตวรรษที ่ 21 ต้องเปลีย่นแปลง
ทศันะ (perspectives) จากกระบวนทศันแ์บบดัง้เดมิ (tradition 
paradigm) ไปสู่กระบวนทศันใ์หม ่ (new paradigm) ทีใ่ห้โลก
ของนักเรยีนและโลกความเป็นจรงิเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นการเรยีนรู้ทีไ่ปไกลกว่าการได้รบัความรู้แบบง่ายๆ 
ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคต ิ — ทกัษะการคดิ ทกัษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพ
ตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ
และค่านิยมทางเทคโนโลย ี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น 
การจงูใจตนเอง และความตระหนกัในสภาพแวดล้อม  และเหนือ
อืน่ใด คอื ความสามารถใช้ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ (the ability 
to handle knowledge effectively in order to use it creatively) 
ถอืเป็นทกัษะทีสํ่าคญัจําเป็นสําหรบัการเป็นนักเรยีนในศตวรรษที ่
21 ถอืเป็นส่ิงทีท่้าทายในการทีจ่ะพฒันาเรยีนเพือ่อนาคต  ให้
นักเรียนมีทกัษะ ทศันคต ิ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
เพือ่เผชิญกบัอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ทีม่ที ั้ง
ความสําเร็จและมคีวามสุข



มุง่สู่ สังคม 3.0 : กระบวนทศันใ์หมสํ่าหรบัศตวรรษที ่ 21

Moravec (2008) “มุง่สู่ สังคม 3.0 : กระบวนทศันใ์หมสํ่าหรบั
ศตวรรษที่ 21” ในแนวคิดสังคม ความรู้  หรือสังคม
อุตสาหกรรม แนวคดิดงักลา่วถอืเป็นสังคม 2.0 ทีส่่งผลตอ่
การศึกษา 2.0 เท่านั้น ในทัศนะที่มองไกลออกไป 
Moravec เสนอภาพของสังคม 3.0 ทีจ่ะส่งผลตอ่การศึกษา 
3.0 เป็นภาพทีเ่ตมิเต็มให้กบัสังคม 2.0 เพราะเป็นภาพของ 
“สังคมนวตักรรม” (innovation society) ทีเ่ด็กจะต้องมบีทบาท
รว่มสร้างสรรคอ์นาคตใหมก่บัผู้ใหญ่ จึงเป็นการเพิม่จุดเน้น
จากทกัษะมุ่งปัญหา (problem oriented) ในสังคม 2.0 
ด้วยทกัษะมุ่งอนาคต  (future oriented) ในสังคม 3.0  
Moravec กลา่วถงึสังคม 3 ยุค คอื



1. สังคม 1.0 (sociaty 1.0) 
เป็นสังคมเกษตรกรรมในศตวรรษที ่ 18

- เป็นธุรกจิครอบครวั
- เด็กเรยีนรูท้ีบ่้าน
- เด็กทาํงานทีบ่้าน
- เด็กเกีย่วพนัรุน่ตอ่รุน่
- ผู้ใหญอ่าจเรยีนรูจ้ากเด็ก
- เด็กมส่ีวนในธุรกจิทุกระดบั



เป็นสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที ่ 19 และ 20 มี
ลกัษณะดงันี้

- เป็นธุรกจิอุตสาหกรรม

- เป็นธุรกจิการจ้างงานหรอืมเีงนิเดอืน

- เด็กเรยีนในโรงเรยีนมากขึน้

- เด็กทาํงานระดบัตํา่หรอืงานทีเ่ป็นอนัตราย

- เด็กเป็นเช่นทรพัยสิ์นทีเ่คลือ่นย้ายได ้ เป็นแรงงาน หรอืเป็น
ทาส

- เด็กเรยีนรู้จากผู้ใหญต่ามกลุม่อายุและรูปแบบแรงงาน

- เด็กยงัคงมส่ีวนธุรกจิทุกระดบั



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

- เน้นแปลความสารสนเทศ

- สร้างความหมายส่วนบุคคล

- สร้างความหมายทางสังคม

- บรหิารความสับสนและคลุมเครอื

- สังคมถกูขบัเคลือ่นดว้ยพลงัของอนิเตอรเ์น็ตและ
โลกาภวิตัน์



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

- ประยุกตค์วามรู้ตามบรบิท

- ความรู้กระจายในแนวนอน

- เป็นความสัมพนัธแ์บบเครอืขา่ย

- ใส่ใจทัง้ความสับสนและความคลุมเครอื ยดึหลกัความยดืหยุน่

- ให้ความสําคญักบัทุนมนุษยเ์ชงิสร้างสรรคม์ากขึน้

- การทาํนายทีไ่มถ่กูต้องมมีากขึน้



- สร้างความรู้  สร้างเด็ก ไมเ่ป็นหุน่ยนต์
- แบง่ปันสร้างใหม ่ และให้ความสําคญักบัความคดิใหม่
- ยอมรบักระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่รง่เร็ว ไมต่อ่ต้าน

- ไม่อยู่บนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ แต่จะอยู่บน
พืน้ฐานของ mind ware เป็นความตระหนกัถงึความเป็นโรงเรยีน 
3.0 ทีเ่กดิขึน้ได้ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งแม้วา่เทคโนโลยจีะเป็นกุญแจ
สําคญัแตเ่ทคโนโลยไีมไ่ด้เป็นคาํตอบของทุกส่ิงทุกอยา่ง การใช้
เทคโนโลยีจะต้องเป็นไปอย่าง “มีจุดมุ่งหมาย” เพื่อการเรียนรู้
(learning)

การศึกษา 3.0 มลีกัษณะสําคญัดงันี้


