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                          ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  มีการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อยา่งตอ่เน่ือง  การเข้าถึงองค์ความรู้ตา่ง ๆ  สะดวกงา่ยดายเพียงการสบืค้นผา่น

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนได้ทกุเวลา  รวมทัง้การสร้าง

เครือขา่ยทางสงัคมออนไลน์  ( Social  Network)  ท่ีมีอยา่งกว้าง  ทําให้โลกในศตวรรษท่ี  21  เป็นโลกไร้

พรมแดนโดยสมบูรณ์  ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทศันคติ  ความเช่ือ  เก่ียวกบัสงัคม  วฒันธรรม  การเมือง  ท่ี

แปลกแยกแตกตา่งกนัออกไป  และมีแนวโน้มท่ีจะขดัแย้งกนัเพ่ิมขึน้  การลงทนุข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจ

โลกท่ีไม่มีข้อจํากดัทางพรมแดน  มีการแช่งขนักนัมากขึน้  ซึง่เป็นท่ีแนน่อนวา่ประเทศท่ีพฒันาแล้วยอ่ม

ได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์สว่นใหญ่  เป็นอีกแนวโน้มหนึง่ท่ีจะสร้างความขดัแย้งให้เกิดขึน้ในสงัคม

โลก  จากแนวโน้มทัง้สองประการดงักลา่ว  องค์การศกึษาและวิทยาศาสตร์แหง่สหประชาติ  ( UNESCO)   

จึงได้ประกาศเปา้หมายการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพคนในศตวรรษท่ี  21  ให้ประเทศตา่ง ๆ  

นําไปเป็นทิศทางการจดัการเรียนรู้  ซึง่กระทรวงศกึษาธิการ  ได้นําทิศทางและต้นแบบการจดัการเรียนรู้

ดงัท่ีกลา่วมานีม้าพฒันาเป็นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  ท่ีใช้อยูใ่น

ปัจจุบนั     

                          

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 

                        เปา้หมายของการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพคนในศตวรรษท่ี  21 คือ  การสร้าง  
“ขมุทรัพย์ในตน”    ให้แก่ผู้ เรียน  โดยพฒันาศกัยภาพของตน  4  ประการ  ได้แก่  1)  การเรียนรู้เพ่ือรู้  

(Learning  to  know)  เป็นการเรียนรู้ท่ีผสานความคิดแบบนิรนยั  ( Deductive  Reasoning)  กบัอุปนยั  

(Inductive  Reasoning) หรือความคิดเชิงเหตผุล  มีหลกัการหรือคิดร่วมกนั    ใฃ้การสนทนาแลกเปลีย่น

ความคิดและประสบการณ์  เพ่ือหาข้อสรุปหรือข้อปฏิบติั  2)  การเรียนรู้เพ่ือปฏิบติัได้จริง  ( Learning  to  

do)  เป็นการเรียนรู้ท่ีผสานทกัษะสูค่วามสามารถพิเศษท่ีต้องบูรณาการความคิด  ความสามารถสว่น

บุคคล  กบั  องค์ความรู้ทางทฤษฎี  องค์ความรู้ทางการปฏบติั  การตดัสนิใจ  การแก้ปัญหาในสถานการณ์

ท่ีเปลีย่นแปลงไป  3)  การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั    ( Learning  to  live  together)  เป็นการเรียนรู้ท่ีจะ

ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  ทศันคติและความเช่ือของแตล่ะคน  การทํางานร่วมกนัเพ่ือแก้ไช

ปัญหาตา่ง ๆ  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้มมุมอง  วิธีคิด  วฒันธรรมของบุคคล  การทํางานบนฐานความคิดท่ี

เกิดจากการสร้างเปา้หมายร่วมกนัและเรียนรู้วิธีท่ีจะบรรลผุลการทํางานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีแตกตา่งและ

แนวคิดในการจัดนิทรรศการออนไลท เรื่องยุทธวิธีการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ไดมาจากการประชุมวิชาการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี โดยมี ผูชวยศาสตรจารยวิญู  ทรัพยะประภา เปนวิทยากร 
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การเคารพในความคิดซึง่กนัและกนั   และ  4)  การเรียนรู้ท่ีจะเป็น  (Learning  to  be)  เป็นการเรียนรู้ท่ีจะ

พฒันาศกัยภาพของตนทัง้ทางกายและทางจิตใจ  เป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  มีอิสระ  

มีสนุทรียะ  และสามารถควบคมุตนเองได้   นอกจากนี ้ องค์การความร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชนช่ือ  

The  Partnership  of  21st  Century  Skills  ได้กําหนดต้นแบบการเรียนรู้ทีมีเปา้หมายการพฒันาทกัษะท่ี

สาํคญั  3  กลุม่  ได้แก่  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  (Learning  and  Innovation  Skills)  ทกัษะดา้น

สารสนเทศ  สือ่  และเทคโนโลยี    ( Information,  Media,  and  Technology  Skills)  และ  ทกัษะชีวิต

และการทํางาน (Life  and  Career  Skills)  ซึง่กลุม่ทกัษะดงักลา่วเกิดจากการเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้

ตามหวัข้อหลกัในศตวรรษท่ี  21  (Core  Subjects  and  21
st  Century  Themes)  ท่ีสมัพนัธ์กนั  ดงัภาพ      

(สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ  (พ.ว.),  2555  :  4-5) 

 

 
ท่ีมา  :  http://www.p21.org.route21 

 

                            ทกัษะท่ีสาํคญั  3  กลุม่  ประกอบดว่ยทกัษะยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้ (วิจารณ์,  2555  :  28-57) 

                            ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  (Learning  and  Innovation  Skills)    

1)  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  (Critical  Thinking)  และการแก้ปัญหา  (Problem 

Solving) 

2)  การสือ่สาร  (Communication)  และ  ความร่วมมือ  (Collaboration) 

3)  ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)  และ  นวตักรรม  (Innovation) 

 

http://www.p21.org.route21/
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ทักษะด้านสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี    (Information,  Media,  and 

  Technology  Skills) 

1)  ทกัษะด้านสารสนเทศ   (Information  Literacy  Skills)  

2)  ทกัษะด้านสือ่  (Media  Literacy  Skills) 

3)  ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (ICT  Literacy  Skills) 

 

                       ทักษะชีวิตและการทาํงาน (Life  and  Career  Skills) 

1)  ความยืดหยุน่และการปรับตวั  (Flexibility  and  Adaptability) 

2)  การริเร่ิมและการกํากบัดแูลตนเอง  (Initiative  and  Self-Direction) 

3)  ทกัษะทางสงัคมและวฒันธรรมข้ามชาติ  (Social  and  Cross-Cultural  Skills) 

4)  ทกัษะด้านการผลติและการตรวจสอบ  (Productivity  and  Accountability) 

5)  ภาวะผู้ นําและความรับผิดชอบ  (Leadership  and  Responsibility) 

ทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี  21  ดงักลา่วนี ้ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  (2555  :  18) 

ได้สรุบวา่  ประกอบด้วย  ทกัษะ  3R  + 7C  ดงันี ้

                            3R   ได้แก่   Reading  (อ่านออก)  Writing  (เขียนได้)  และ  Arithmetic  (คิดเลขเป็น) 

                            7C   ได้แก่  Critical  Thinking  and  Problem  Solving  (การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการตดัสนิใจแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์)  Creativity  and  Innovation  (การสรรสร้างสิง่ใหม่ ๆ)  

Cross-Cultural  Understanding  (ความเข้าใจในวฒันธรรมชนชาติตา่ง ๆ)  Collaboration,  Teamwork,  

and  Leadership  (การร่วมมือในการทํางานและภาวะผู้ นํา)  Communication,  Information,  and  

Media  Literacy  (ทกัษะการสือ่สาร  สารสนเทศ  และการใช้และรู้เทา่ทนัสือ่)  Computing  and  ICT  

Literacy  (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)  Career  and  Learning  Skills  

(ทกัษะด้านการทํางานและการเรียนรู้)   

 

                           สาํหรับสาระการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ประกอบด้วย  1)  ภาษาแม่และภาษาโลก   

2)  ศิลปะ  3)  คณิตศาสตร์  4)  เศรษฐศาสตร์  5)  วิทยาศาสตร์   6)  ภูมิศาสตร์  7)  ประวติัศาสตร์  

และ  8)  รฐัและความเป็นพลเมืองดี   สว่นหวัข้อหลกัในศตวรรษท่ี  21  ประกอบด้วย 1)  ความรู้เก่ียวกบั

โลก   2)  ความรู้ดา้นการเงิน  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจ  และการเป็นผูป้ระกอบการ  3)  ความรู้ดา้นการเป็น

พลเมืองดี  4)  ความรู้ดา้นสขุภาพ  และ  5)  ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                           ฐานของภาพเป็นระบบสนบัสนนุการเรียนรู้  ได้แก่  1)  มาตรฐานการเรียนรู้และการ

ประเมิน   2)  หลกัสตูรและการเรียนการสอน  3)  การพฒันาครู  และ  4)  การจดัสภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสมกบัการเรียนรู้ 
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                             จะเห็นได้วา่  ต้นแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกนักบั  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  ท่ีมุ่งหวงัให้การจดัการเรียนรู้ทัง้  8  กลุม่สาระ

การเรียนรู้  นําไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผู้ เรียน  5  ด้าน  และ  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  8  

คณุลกัษณะ 

                        

ผู้เรียนในศตวรรษที่  21 

 

                            ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี  21   เป็นเด็กยคุใหม่ท่ีถกูเรียกวา่   Generation  Z  เป็นพวกท่ีชอบ

ใช้อินเตอร์เน็ต  ชอบเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ซึง่หนงัสอื  21
st  Century  Skills  :  Learning  

for  Life  Our  Times  (อ้างถึงใน  วิจารณ์,  2555  :  บทนํา,  4-7)   ระบุลกัษณะ  8  ประการ  ของเด็ก

สมยัใหม่ไว้ดงันี ้

1)  มีอิสระท่ีจะเลอืกสิง่ท่ีตนพอใจ  แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตน 

2)  ต้องการดดัแปลงสิง่ตา่ง ๆ  ให้ตรงกบัความพอใจและความต้องการของตน 

3)  ชอบตรวจสอบความจริงเบือ้งหลงั 

4)  เป็นตวัของตวัเองและชอบสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  เพ่ือรวมกนัสร้างกลุม่สนใจ 

5)  ความสนกุสนานและการเลน่เป็นสว่นหนึง่ของงาน  การเรียนรู้  และชีวิตทางสงัคม 

6)  การร่วมมือและความสมัพนัธ์  เป็นสว่นหนึง่ของทกุกิจกรรม 

7) ต้องการความเร็วในการสือ่สาร  การหาข้อมลู  และการตอบคําถาม 

8)  สร้างนวตักรรมตอ่ทกุสิง่ทกุอยา่งในชีวิต 

 

 

บทบาทของครูในศตวรรษที่  21 

 

                              ครูในศตวรรษท่ี  21   นอกจากมีความเช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ในกลุม่สาระการ

เรียนรู้ของตนแล้ว  ยงัต้องสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาสาระของกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  มาบูรณาการด้วย  

ครูต้องพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการออกแบบการจดัการเรียนรู้  

(Design)  และ  ในบทบาทของผู้ อํานวยความสะดวก  ( Facilitate)  ในการเรียนรู้  ให้นกัเรียนเรียนรู้จาก

การลงมือทํา  และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  ดงันี ้  

1)  ออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติั  ทัง้แบบอิสระและแบบร่วมมือ 

2)  จดัเตรียมแหลง่ความรู้  และฐานข้อมลูความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

3)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้สกึสนกุสนานและเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 
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4)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเห็นความสาํคญัของสาระท่ีเรียน  และ 

มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการเรียนรู้นัน้อยา่งตอ่เน่ือง 

5)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้ผู้ เรียนสามารถเลอืกข้อมลู  วิเคราะห์  สงัเคราะห์และ 

ประเมินข้อมลู 

6)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การสร้างองค์ความรู้ของผู้ เรียน   

7)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้ผู้ เรียนหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจยั 

8)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้ผู้ เรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุม่เครือขา่ยการเรียนรู้ 

9)  สง่เสริม  ให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และประยกุต์ในชีวิตจริง 

                  

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

                             ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ได้แก่  ทฤษฎีพหปัุญญา  

และ  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ดงันี ้ (ทิศนา,  2545  :  80 – 97)   

 

                             ทฤษฎีพหุปัญญา  (Theory   of   Multiple   Intelligences)   ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี ้  

คือ         การ์ดเนอร์  (Gardner)  จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   ในปี  ค.ศ. 1983  เขาได้เขียนหนงัสอืช่ือ  

“Frames   of  Mind   :   The   Theory   of   Multiple   Intelligences”   ซึง่ได้รับความสนใจอยา่ง

กว้างขวาง  แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางความคิดเก่ียวกบั  “เชาว์ปัญญา”  เป็นอยา่งมาก  

และกลายเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการศกึษาและการเรียนการสอน  เชาว์ปัญญาของมนษุย์    ตาม

แนวคิดของ        การ์ดเนอร์  มี  8  ด้าน  ดงันี ้

                                   1)  ด้านภาษา  (linguistic   intelligence) 

                                   2)  ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตผุลเชิงตรรกะ  ( logical – mathematical   

intelligence) 

                                   3)  ด้านมิติสมัพนัธ์  (spatial   intelligence) 

                                   4)  ด้านดนตรี  (musical   intelligence) 

                                   5) ด้านการเคลือ่นไหวร่างกายและกล้ามเนือ้  ( bodily – kinesthetic   

intelligence) 

                                   6)  ด้านการสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  (interpersonal   intelligence) 

                                   7)  ด้านการเข้าใจตนเอง  (intrapersonal   intelligence) 
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                                   8)  ด้านการเข้าใจธรรมชาติ  (naturalist   intelligence) 

                                    การนําทฤษฎีพหปัุญญามาใช้  แตเ่ดิมนัน้  Gardner   เน้นความสาํคญัในเร่ือง

ความถนดัท่ีเกิดจากปัญญาด้านตา่ง ๆ   แบบแยกสว่นกนั  เพ่ือให้ผู้สอนจดัการเรียนรู้โดยคํานงึถึงความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคลของผู้ เรียน  ปัจจุบนั  Gardner  เสนอวา่  ปัญญาทัง้  8  ด้าน  จะทํางานเช่ือมโยงกนั

และแสดงออกเป็นศกัยภาพการทํางานของสมอง  5  ด้าน  คิอ  (วิจารณ์,  2555  :  22-23)   

                                    -ด้านความเช่ียวชาญในวิชา  (disciplined  mind)  เป็นความเช่ียวชาญในแก่นแท้

ของวิชา  สามารถเช่ือมโยงความรู้กบัวิขาอ่ืนได้ 

                                     -ด้านการสงัเคราะห์  ( synthesizing  mind)  ความสามารถในการรวบรวม

สารสนเทศและความรู้ตา่ง ๆ  นํามากลัน่กรอง  คดัเลอืกสว่นท่ีสาํคญั  จดัระบบ  นําเสนอใหม่อยา่งมี

ความหมาย 

                                      -ด้านการสร้างสรรค์  (creative  mind)  ความสามารถในการสร้างสรรค์ 

สิง่ใหม่ ๆ  ท่ีแตกตา่งไปจากสิง่ท่ีมีอยูเ่ดิม 

                                      -ด้านการเคารพและการให้เกียรติ  ( respectful  mind)  เป็นการเคารพและให้

เกียรติทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน 

                                      -ด้านจริยธรรม  ( ethical  mind)  มีคณุธรรมในการดําเนินชีวิต  ในบริบททาง

สงัคมและสิง่แวดล้อม 

                                       การเรียนรู้เพ่ือพฒันาสมองทัง้  5  ด้านนี ้ ไม่ได้ดําเนินการแบบแยกสว่น  แต่

เรียนรู้ทกุด้านไปพร้อมกนั  หรือท่ีเรียกวา่  บูรณาการพหปัุญญา  การจดัการเรียนรู้จะเป็นแบบสหวิทยาการ  

(interdisciplinary  integration)  และไม่ใช่เรียนรู้จากการสอน  แตต้่องให้ผู้ เรียนลงมือทําเอง   

                                        รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี ้ ได้แก่   รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน    ( Problem-based  Learning)  และ  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

(Project-based  Learning)  เป็นต้น     

 

                                ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism)  วีก็อทสกี ้ ( Vygotsky)  

นกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย  ท่ีได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาในสมยัเดียวกบั  เพียเจต์  

(Piaget)   ซึง่เป็นรากฐานสาํคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง   กลา่วคือ  การพฒันาการทาง

เชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตวัผา่นกระบวนการซมึซาบหรือดดูซมึ  ( assimilation)  และ

กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา  (accommodation)  พฒันาการเกิดขึน้เม่ือบุคคลรับและ 

ซมึซาบข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสมัพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม  หากไม่

สามารถสมัพนัธ์กนัได้  จะเกิดภาวะไม่สมดลุขึน้  (disequilibrium)  และบุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้



7 

 

อยูใ่นภาวะสมดลุ  (equilibrium)  โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่  ทัง้เพียเจต์และวี

ก็อทสกี ้ นบัวา่เป็นนกัทฤษฎีในกลุม่พทุธินิยม  (Cognitivism)  ซึง่เป็นกลุม่ท่ีให้ความสนใจศกึษาเก่ียวกบั

กระบวนการรู้คิด  ( cognition)  หรือกระบวนการทางปัญญา  และเน้นการให้ความสาํคญัของความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคล  การช่วยสนบัสนนุให้มีการพฒันาการจากระดบัท่ีเป็นอยูไ่ปถึงระดบัพฒันาการท่ี

เด็กมีศกัยภาพท่ีจะไปถึงได้   ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จะให้ความสาํคญักบักระบวนการและ

วิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  รวมทัง้โครงสร้างทางปัญญาและความ

เช่ือท่ีใช้ในการแปลความหมายเหตกุารณ์และสิง่ตา่ง ๆ   ให้เข้ามาสมัพนัธ์กบัโลกของตนเอง  เน่ืองจากคน

ทกุคนมีโลกของตนเอง  เป็นโลกท่ีสร้างขึน้ด้วยความคิดของตน   สมองจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ี

สามารถใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์  เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ในโลกนี ้ ซึง่การแปลความหมาย

ดงักลา่ว  เป็นเร่ืองท่ีเป็นสว่นตวั  (personal)  และเป็นเร่ืองเฉพาะตวั  (individualistic)   เพราะการแปล

ความหมายของแตล่ะบุคคลขึน้อยูก่บัการรับรู้ประสบการณ์  ความเช่ือ  ความต้องการ  ความสนใจ  และ

ภมิูหลงัของแตล่ะบุคคลซึง่มีความแตกตา่งกนั และต้องจดักระทํากบัข้อมลูด้วยตนเอง 

                              การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู้นี ้ ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบติั

ด้วยตนเอง  ครูจะมีบทบาทในการให้ความร่วมมือ  อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลอื  สร้างแรงจูงใจภายใน

ให้เกิดแก่ผู้ เรียน  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีนีคื้อ  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

(Collaborative   Learning)   
                              

                        ต้นแบบการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 มีเปา้หมายการพฒันาทกัษะท่ีสาํคญั  3  กลุม่  

ได้แก่  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้นสารสนเทศ  สือ่  และเทคโนโลยี      และ  ทกัษะชีวิตและ

การทํางาน ซึง่เป็นทกัษะท่ีจะเป็นตอ่การดํารงขีวิตของบุคคลทัง้ปัจจุบนัและในอนาคต เป็นการพฒันา

ทกัษะผา่นการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ  โดยเน้นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้างองค์

ความรู้ของผู้ เรียนทัง้แบบอิสระและร่วมมือกนัทํางาน  ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551    อยา่งไรก็ดี  การติดตามผลการใช้หลกัสตูรท่ีผา่นมาพบวา่ปัญหาสว่นหนึง่

เกิดจากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูร  ยงัคงยดึติดกบั

เนือ้หาวา่ผู้ เรียนต้องเรียนอะไร  มีรายละเอียดอยา่งไร  การจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  

ตลอดจนการวดัและประเมินผลด้วยวิธีการเดิม ๆ  ทําให้การยกระดบัคณุภาพการศกึษาของชาติไม่

บรรลผุลตามเปา้หมาย  หนว่ยงานทางการศกึษาและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายจึงควรทบทวนยทุธศาสตร์การใช้

หลกัสตูร  การนิเทศและติดตามผลอยา่งใกล้ชิดและมีความตอ่เน่ืองมากขึน้  รวมทัง้การพฒันาตนเองของ

ครู  เพ่ือช่วยให้เด็กไทยได้รับการพฒันาเทียบเทา่ระดบัมาตรฐานสากลตอ่ไป 

                                   
กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  

 


