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บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
The Teacher's Role with Instruction in the 21st Century 

 
พิสิฐ เทพไกรวลั1 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการนำเสนอบทความวิชาการเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ได้นำไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองของครูต่อภารกิจในการพัฒนาผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
สง่ผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว เดิม
การศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้ (Literacy) เท่านั้น แต่สำหรับในศตวรรษที่ 21 ่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) อีกต่อไป 
แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช”  
ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ประการสำคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น 
“ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมด้วย
การเข้าไปในเว็บไซต์ และทำการสืบค้นได้รวดเร็ว ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษท่ี 21 ก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ควรที่จะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่นี ้ครูผู้มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้
จะต้องตระหนักแล้วว่า จุดเปลี่ยนครั้งนี้ เราควรจะปรับตัวเช่นไร วิธีการสอนแบบท่ีนิยมใช้กันมาตลอดในช่วงศตวรรษที่ 19-20  
ได้สร้างผลสัมฤทธ์ิที่น่าพึงพอใจแล้วหรือไม่ เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังจากคนในสังคมเป็นเช่นไร บทบาทของครูกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งสำคัญที่ครูควรจะให้ความสนใจและศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนกว่าเดิม  
 
คำสำคัญ : บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
Abstract 
 The object of presenting this academic as a guide for teacher in the 21stcentury has been apply in 
learning management and for self-development teacher to the mission of student development Changes in 
the 2 1 st century affected the lives of people in society. The education system needs to be developed in 
response to this changes. In the past, education focused on only literacy skills for the learners, but for the 
21st century must be on the learner's learning practice. It is not just the recipient (Passive Learning), but the 
learners need to practice learning. This is based on the practice and the pursuit of knowledge by themselves 
(Active Learning) with a teacher as a "coach" who designs learning to help learners achieve their objectives. 
It is important that teachers in the 21st century do not have to be "educators" but have to find knowledge 
altogether with the students at the same time. Moreover, learners can access knowledge more easily by 
accessing the website and searching quickly which the way of life by people in the 21st century that changes.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
1คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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Therefore, teacher and education personnel should begin to adapt to this emerging development model. 
Teachers who play an important role in learning need to realize that this turning point should be adapt. 
The traditional teaching method used throughout the 1 9 - 2 0  century have achieved satisfactory results. 
What are the goals and expectations of people in society? The role of teachers in the development of 
learners in the 2 1 st century is important that teachers pay attention and study to apply learning 
management that makes it more effective than ever before. 
 
Keyword : The Teacher's Role with Instruction in the 21st Century 
 
บทนำ 
 ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทั้งวิชา
ความรู้และความประพฤติแก่เด็กและเยาวชน ดังนั้นครูจึง
เป็นบุคคลที่สำคัญที่จะทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ และ
ครูเป็นผู้สร้างพัฒนาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถอย่างมี
มิติครบทุกส่วน โดยผ่านกระบวนการทางวิชาการคือการ
เรียนการสอนวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายด้วยวิชาพลศึกษาสุขศึกษา ทางด้านอารมณ์และ
จิตใจผ่านการกล่อมเกลาด้วยวิชา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ดนตรี ส่วนด้านสังคมนั้นครูต้องสอนให้เด็กเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม รู้จักประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักบําเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรู้จัก
ความเสียสละ อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ซึ่งวิชาดังกล่าวจะพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้อย่าง
สมบูรณ์ในทุกด้าน 
 ครูจะต้องเข้าใจในบทบาทของครูยุคใหม่ที่ทำ
หน้าที ่เป็นผู ้ช ่วยเหลือผู ้เร ียน ให้พัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจาก
เทคโนโลยีในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและล้ำ
สมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น
ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนำแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเด็กอย่างเข้าใจ และ
พร้อมที ่จะทุ ่มเทวิชาความรู้  ประสบการณ์ด้วยวิธ ีการ
สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม 
แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ของครูยุคใหม่อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ได้ แต่สิ ่งที ่ครูสามารถที่จะแนะนำผู้เรียนได้คือ 

ข้อมูลใดสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้บ้าง และสิ่งสำคัญ
ที ่จะต้องอยู ่ควบคู ่ก ับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ  ศีลธรรม 
คุณธรรม ซึ่งครูควรจะถ่ายทอดหรือปลูกฝังให้กับผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วย โดยจะปลูกฝังถ่ายทอดและพัฒนาไปพร้อมกับ
ด้านสติปัญญาให้แก่เยาวชนอนาคตของชาติอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป  
 ผู ้เข ียนในฐานะเป็นประธานหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาการศ ึกษาปฐมว ัยและการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มีความมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสำนึกและจิต
วิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูด้วย เพื่อต่อไปในอนาคตจะได้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพ ครู
เป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดสู่ผู ้เรียน จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครู
จะต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
นอกจากน้ีครูยังต้องกำหนดแผน การพัฒนาตนเองให้ชัดเจน 
มีระบบสนับสนุนการอบรมพัฒนาและการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ครูต้องเปิดใจ
รับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังต้องมีทักษะและความสามารถ
รอบด้านที่ต้องอยู่บนมโนธรรมและความอดทน เพื่อส่งเสริม
ให้ศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้จาก
การหาคำตอบด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างศิษย์ให้มีทักษะชีวิต
และการทำงานตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอีกด้วย 
 การจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
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เรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 
  ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากกระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เป็นทักษะที่มีความสำคัญในการดํารงชีวิตและทำงานใน
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ซึ ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความสำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไวด้ังนี ้ 
  วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงความสำคัญ
โดยสรุปไว้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมคน
ไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ รุนแรง พลิกผัน และคาด
ไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะที ่สูงในการเรียนรูปและ
ปรับตัวครู เพื ่อศิษย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของการ
เรียนรูปด้วย และในขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการทำ
หน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือนการทำหน้าที่ครูใน
ศตวรรษที ่20 หรือ 19 
  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์(2556) ได้กล่าวถึง 
ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปไว้ว่า 
วรรณกรรมด้านการศึกษาร่วมสมัยช้ีไปในทิศทางเดียวกันว่า 
ทักษะและความรูปที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองและการ
ทำงานในศตวรรษที่ 21 นั้น ค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษ 
ที่ 20 บางทักษะแม้จะมีลักษณะถาวร กล่าวคือ มีความสำคัญ
มากในทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช้เฉพาะในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะ 4C คือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร(Communication) 
และการทำงานเป็นทีม (Collaboration) แต่ทักษะเหล่านี้มี
ลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล รวมถึงทวีความสำคัญ
มากยิ่งขึ้นจนกกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีมากกว่าน่าจะมี ขณะที่
บางทักษะถือเป็นทักษะชุดใหม่ท ี ่จ ําเป็นในบริบทของ
ศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
( Information and Communication Technologies 
ICTs) ซึ ่งได้ส่งผลกระทบ ต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 
สามารถสรุปเหตุผล 3 ประการว่า เหตุใดทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษใหม่นั้น 

คือรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป การพึ่งพาอาศัยในระดับ
โลกท่ีเพิ่มมากข้ึนและภูมิทัศน์ในการเรียนรูปที่เปลี่ยนไป 
  วรางคณา ทองนพคุณ (2556) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญโดยสรุปไว้ว่า การเรียนรูปในศตวรรษที ่21 เป็น
การกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างร ูปแบบและแนวปฏิบัต ิในการเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูปในศตวรรษที ่21 เนินที่
องค์ความรู้ ทักษะ เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่
พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ เพื่อทักษะแห่ง
การ เร ี ยนรู ปในศตวรรษที่  21 (Partnership For 21st 
Century Skills) ที่มีช่ือ ย่อว่าเครือข่าย P21 
  นันทวัน จันทร์กลิ ่น (2557) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญโดยสรุปไว้ ว่า การกําหนดความสำคัญและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การจัดการศึกษาทุกระดับเนินให้ผู้เร ียนเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดชั้นสูงจึงจําเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์
ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง 
  จากแนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษใหม่ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คน
รู้จักคิด เรียนรู้การทำงาน แก้ปัญหา สื ่อสารและร่วมมือ
ทำงานได้อยา่งมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นยุคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งคนยุคใหม่จะต้องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู้และปรับตัว
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบเศรษฐกิจการ
พึ่งพาอาศัยเพิ่มมากขึ้น  
 การสอนแบบความค ิดสร ้างสรรค ์เป ็นฐาน 
(Creativity-based learning: CBL) เป็นหนึ่งในรูปแบบการ
สอนแนว active learning ที่ผู ้เขียนเห็นว่าเหมาะสำหรับ
การนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผู้เรียน
ได้เรียนรู้ครบท้ังด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะ
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ในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (อนุศร หงส์ขุนทด
, 2559) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ 
   แม้ในรูปแบบการสอนแบบปกติ จะมีขั้น
นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรา
อยู่แล้วก็ตาม แต่ในการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นั้น มีความจำ
เป็นมากที่เราจะต้องกระตุ้นความสนใจผู้เรียน การทำให้
ผู้เรียนมีความอยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาคำตอบ ถือ
เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
แบบ CBL  
   ในการจัดการสอนแบบดั้งเดิมที่เราคุ้น
ชินมักจะใช้ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ หรือแม้กระทั่งการ
ลงโทษเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียน ซึ่งเราจะเห็นได้
ว่าผู ้เรียนฟังครูสอนแบบจำเป็น และเข้าเรียนแบบจำทน 
ขาดความสนใจต่อบทเรียนที่เราเตรียมการมา แต่ในการ
จัดการเร ียนการสอนแบบ CBLนั ้น จะมีว ิธ ีการจัดการ
กระตุ้นผู้เรียนที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
   การกระตุ้นความสนใจ ได้แก่ 
    1. ใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
หรือสิ่งท่ีผู้เรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้น 
     ปกติแล้วผู้สอนมักจะมีเป้าประสงค์
ในใจว่า เรียนเพื่อสอบ เราจึงสอนเพื่อให้ผู้เรียนไปสอบจน
ลืมคิดไปว่าการเรียนคือการพัฒนาชีวิต เนื้อหาที่เรียนต้อง
นำไปใช้ในชีวิตของผู้เร ียนได้ ถ้าเรียนไปแล้วไม่สามารถ
นำไปใช้ได้จริงนั่นแสดงว่าเนื้อหานั้นไร้ค่า แต่ถ้าเนื้อหาที่
ผ ู ้เร ียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เนื ้อหา
เหล่านั้นจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไป ผู ้สอนจึงมีหน้าที่จัดการให้
เนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน เช่น “เงินหาง่ายถ้า
ใช้เป็น” “คนรวยใช้เงินอย่างไร” การใช้เรื่องการเก็บออม
และการลงทุนเพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์
แทนที่จะบอกให้จำสูตรอย่างเดียว การใช้เนื้อหาเรื่องพืช
พันธุ์ที่ปลูกได้ในบ้านของตัวเองกระตุ้นความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ แทนท่ีจะสอนให้จำพืชที่ไกลตัว หรือการใช้บท
สนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำ วันในการกระตุ้นความสนใจ
ในวิชาภาษาอังกฤษ แทนท่ีจะสอนแค่ไวยากรณ์ เป็นต้น 

    2. ใช้สื่อมัลติมีเดีย 
     การใช้สื่อมัลติมีเดียถือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีทั้งรูปภาพ เสียง 
ข้อความต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ผู้สอนจำเป็นจะต้องเลือกสื่อที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยที่สื่อนั้นเป็นสื่อท่ีกระตุ้นความสนใจ
หรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ดี จึงจะส่งผลต่อ
ผู้เรียนได้มากและส่งผลให้ผู้เรยีนอยากหาคำตอบในเนื้อหาท่ี
เราจะทำการเรียนการสอน 
    3. ใช้เกมหรือกิจกรรม 
     การใช้เกมหรือกิจกรรมนั้นเป็น
ตัวเลือกที่ดีมากในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งเกม
หรือกิจกรรมที่เลือกมานั้นอาจจะเป็นสันทนาการง่าย  ๆ 
ทั่วไป รวมไปถึงเกมหรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อ 
หาที่เราจะจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้
อย่างหลากหลายให้เหมาะกับผู้เรียน การกระตุ้น ผู้เรียนนั้น 
จำเป็นจะต้องเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ผู้สอน
ต้องรู ้ก่อนว่าเนื ้อหาที่เราจะทำการจัดการเรียนการสอน
จำเป็นกับชีวิตของผู ้เร ียนหรือไม่  แล้วเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหานั้น เพื่อเป็นการดึงความสนใจผู้เรียนได้
อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในเนื้อหาที่จะทำให้
ผู้สอน สามารถเลือกเนื้อหามาใช้ในกระบวนการกระตุ้นได้
ง่ายขึ้น ผู้สอนสามารถใช้การกระตุ้นทั้งสามหัวข้อพร้อมกัน
ได้ เช่น การใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนมา
นำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เมื่อจบการนำเสนอสื่อ
แล้วจึงนำเกมหรือกิจกรรมมาเป็นการกระตุ้นอีครั้งหนึ่ง 
  ขั ้นตอนที่ 2 ตั ้งปัญหาและแบ่งกลุ ่มตาม
ความสนใจ 
   ขั้นตอนต่อมาหลังจากการกระตุ้นความ
สนใจแล้วคือ การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความ
สนใจ กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นตัวนำ 
ขั้นการตั้งปัญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CBL นั้น ผู้สอนไม่ได้เป็นผู้กำหนดคำถามให้ตั้งแต่แรก แต่จะ
เป็นการปล่อยให้ผู ้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัย  โดย
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจในบทเรียน 
เมื ่อผู ้เรียนค้นพบปัญหาที่ตนเองสงสัยแล้วนั้นจึงทำการ
แบ่งกลุ ่มตามความสนใจ จำนวนของกลุ ่มจะตั ้งขึ ้นตาม
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จำนวนปัญหาที่เกิดขึ ้นในชั้นเรียน และสมาชิกของแต่ละ
กลุ่มก็จะเกิดจากความพอใจของผู้เรียนเอง และดำเนินการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองกระบวนการ CBL จะได้ผลดี
มากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความร่วมมือกันของ
ผู้เรียน กระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนไม่ได้ถูกบังคับให้รู้ 
แต่เกิดความ “อยากรู้” ด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้ แล้วจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหา
เนื้อหาที่ตนเองต้องการ ซึ่งผู้เรียนพร้อมที่จะเปิดรับความรู้
นั้นได้อย่างเต็มที่ 
  ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ผู้สอนจะ
ปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ ผู้สอนมี
หน้าที่เดินให้คำปรึกษาตามกลุ่มเมื่อเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา 
ผู ้สอนจะต้องหักไม่ทำตัวเป็นผู้บอกผู้สอน แต่จะเปลี่ยน
หน้าที ่จากการสอนทั ่วไปที ่คอยบอกเนื ้อหาคำตอบและ
ตัดสินความถูกต้องของคำตอบ เป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะ
และตอบคำถามด้วยคำถามแบบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด 
โดยหลีกเลี่ยงการตัดสินและการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด 
อันจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่จะ
ใช้วิธีการง่าย ๆ เป็นการถามกลับ เช่น จะดีเหรอ แน่ใจเหรอ 
ทำไมถึงคิดแบบนั้น มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ หรือ
เพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ เป็นต้น และสิ่งสำคัญอีก
ข้อหนึ ่งสำหรับผู้สอนคือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อที ่ผู ้สอนจะสามารถนำไปแนะนำผู้เร ียนได้  ผู ้สอนใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ไม่จำเป็นที่
จะต้องเป็นผู้ที่รู้ที่สุดทุกเรื่องในห้องเรียน เพราะว่าความรู้มนั
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีจำนวนมหาศาล แต่สิ่งที่สำคัญ
กว่าก็คือการที่ผู้สอนจำเป็นต้องแนะนำให้ผู้เรียนหาความรู้
ได้ถูกแหล่ง แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลความรู้ได้อยา่ง
ถูกต้อง และปล่อยให้ผู ้เร ียนสนุกไปกับการเรียนรู ้และ
ค้นคว้าความรู้นั้น ๆ สิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้ไม่ใช่คำตอบ
ที่ถูกต้อง แต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหาคำตอบใน
ช่วงเวลาที่ผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่
ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่  ผู ้สอนหลายท่านอาจจะมีข้อ 
 

โต้แย้งว่า ถ้าหากผู้เรียนค้นหาคำตอบไม่ได้หรือได้คำตอบที่
ไม่ถูกต้อง จะเกิดข้อเสียอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สอน
หลายท่านยกเลิกวิธีการนี้และหันกลับไปใช้รูปแบบสอน
แบบเดิมเพื่อความสบายใจ แต่เนื่องจากกระบวนการเรียน
การสอนแบบ CBL นั้น เรามองไกลมากกว่าคำตอบที่ถูกต้อง 
นั่นคือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู ้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหา
ข้อมูล รู ้จ ักเลือกใช้และตัดสินใจในข้อมูลที ่หาได้อย่าง
ง่ายดายในยุคสมัยนี้โดยผ่านเครื ่องมือต่างๆ ถ้าผู ้สอนยัง
กังวลเกี่ยวกับคำตอบที่ผู้เรียนได้จะไม่ตรงกับความถูกต้อง
ของเนื้อหา ก็อย่าเพิ่งใจร้อนหรือกังวลเพราะว่ากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CBL เพิ่งดำเนินการมาได้เพียง
ครึ่งทางเท่านั้นเอง 
  ขั้นตอนท่ี 4 นำเสนอ 
   ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะได้
นำเสนอผลงานที่ตนเองได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา และผล 
งานท่ีนำเสนอนั้นอยากให้ผู้สอนพึงระลึกว่า นี่คือผลงานแห่ง
ความทุ่มเทของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนออกมา
ทำการเสนอหน้าชั้น ผู้สอนจำเป็นจะต้องปล่อยให้ผู ้เรียน
นำเสนอจนจบโดยที่ผู้สอนไม่มีความจำเป็นต้องแทรกแซง
ระหว่างการนำเสนอ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดใด  
ผู้ที ่มีหน้าที่หลักในการแสดงความคิดเห็นและซักถามคือ
ผู้เรียนร่วมชั้น เมื่อจบการนำเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็น
ให้มีการซักถามในชั้นเรียน และนี่คือกระบวนการที่จะทำให้
ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา 
ถ้าหากข้อมูลที่หามานั้นไม่ถูกต้อง การซักถามในห้องเรียน
จะเกิดประเด็นใหม่ ๆ ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อ
ตอบผู้ซักถามให้ถูกต้อง ซึ่งผู้นำเสนอก็จะพบว่าข้อมูลของ
ตนไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมพอ และต้องเพิ่มเติมตรงไหน
บ้างจากการซักถามของผู้เรียนด้วยกัน โดยที่ผู้สอนจะทำ
หน้าที่คอยควบคุมคำถามและข้อคิดเห็นต่างๆให้อยู่ในประเด็น
ไม่หลุดจากเนื้อหามากนัก ถ้าหากผู้เรียนร่วมช้ันไม่มีข้อซักถาม
หรือข้อสงสัยใดใด ผู้สอนอาจ จะเป็นผู้เริ่มถามเองก็ได้เพื่อให้
เกิดบรรยากาศของการซักถามในชั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้อาจจะ
ต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไกลกว่าเนื้อหาเดิมที่เคยสอนกัน
มาและเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนเต็มใจท่ีจะค้นหาด้วยตนเอง 
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  ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล 
   ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลกิจกรรม
ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ทำมาตลอดเวลาของการเรียนรู้ในรูปแบบ 
CBL ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในรูปแบบของการประเมินผล
ก่อนว่า ทั ้งกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือหลักสูตรแกนกลาง
ต้องการนั้น คือการที่ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านของ 
    1. ความรู้ (Knowledge) 
    2. ทักษะ (Skill) 
    3. ค ุณล ั กษณะอ ั นพ ึ งประสงค์  
(Attitude) 
  ดังนั ้น การประเมินผลจึงจำเป็นต้องทำให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพของผู้เรียนที่เป็น
มาตรฐาน โดยปกติผู ้สอนจะคุ้นเคยกับการประเมินด้าน
ความรู้  น ั ่นก ็ค ือการจ ัดสอบหร ือการหาคะแนนจาก
แบบทดสอบต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ แต่ใน
ส่วนของการประเมินด้านทักษะและการประเมินด ้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นไม่มีความชัดเจนมากนัก จึง
กลายเป็นว่าคะแนนที่เราเห็นกันจากการเรียนรู้ในรูปแบบ
ปกติมักจะเป็นคะแนนของความรู้ทั้งสิ้น 
  ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CBL ต้อง
ประเมิน 3 ด้าน ดังนี ้
   1. ด้านความรู้ 
    เราสามารถประเมินความรู้ได้ด้วย
วิธีการที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด นั่นก็คือการจัดให้มีการสอบ
วัด หรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ และนำคะแนนมาชี้วัดวา่ผู้เรียนมี
ความรู้ในเนื้อหาด้านนี้เท่าไหร่ 
   2. ด้านทักษะ 
    การประเมินด้านทักษะจะเป็นการ
ประเมินความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเราสามารถใช้รูปแบบ
การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ในการประเมินผู้เรียนได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งหัวข้อในการประเมินและราย ละเอียด
การประเมินที่จำเป็น เช่น เราจะประเมินในหัวข้อทักษะการ
นำเสนอ รายละเอียดการประเมินที่จำเป็นคือด้านเนื ้อหา 
ด้านความชัดเจนในการพูด และด้านเทคนิคในการนำเสนอ 
เป็นต้น 
 

   3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ในการประเมินด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ สามารถใช้การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได้ 
ซึ่งก็จะมีส่วนคล้ายกับการประเมินด้านทักษะนั่นคือ การตั้ง
หัวข้อการประเมินในคุณลักษณะที่ผู้สอนอยากให้เกิดขึ้นใน
ผู้เรียน และรายละเอียดสำหรับการประเมินที่สอดคล้องกัน 
ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดเกิดขึ้นในผู้เรียน เพื่อการ
ตั้งหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนสามารถดู
รายละเอียดได้ในหลักสูตรแกนกลาง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยเฉพาะในด้าน
ของทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื ่องจากด้าน
ความรู้เราสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนจากแบบทดสอบ
ต่าง ๆ แต่ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำเป็น
จะต้องประเมินจากผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการ
ประเมินรอบด้านทั้งผู้เรียนที่ทำกิจกรรมด้วยกัน และผู้สอน
ที่คอยสังเกตการณ์อยู่ในชั้นเรียน เพื่อให้การประเมินที ่มี
ความแม่นยำมากขึ้น ซึ ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นการโหวตให้
คะแนนในด้านต่าง ๆ หรือการแจกแบบสอบถามให้กรอกใน
หัวข้อท่ีต้องการ เป็นต้น 
 
บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 
 วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า "การศึกษาที่
ถูกต้องสำหรับศตวรรษใหม่ต้องเรียนให้บรรลุ ทักษะ จากรู้
วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพื่อการดำรงชีวิตในโลกแห่ง
ความเป็นจริง การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือทำ
หรือการฝึกฝนนั่นเอง และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่
จำเป็นตลอดชีวิต” เครื่องมือเสริม สร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 จึงเป็นเครื ่องมือสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้
ร่วมกันของทั้งผู้บริหารการ ศึกษา ครู และผู้เรียนบนฐานคิด 
“กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ“กระบวนการ
หาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) เพื่อรองรับความท้า
ทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ 
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ส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่  21 โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นไทยและฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เข้าใจตัวตนความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งก่อนเข้าสู ่เวที
ประชาคมอาเซียนอย่างยั ่งยืน ดังนั ้นการสร้างเครื ่องมือ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้ถูกสร้างขึ้นผ่าน
ฐานปรัชญาความคิดและกระบวนการทางการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยให้บรรลุ “ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21” (21st Century skills) ที่เน้นทักษะการใช้ชีวิตและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครูจะมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แนะนำ
และทำโครงการการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก โดยเด็กจะได้ทั้ง
ความสนุกสนานและแนวทางการคิดและสร้างองค์ความรู้  
ร่วมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ จากความคิดที่เปิดกว้างของครูที่
เป็นผู้เปิดโลกทัศน์นั้นให้เด็ก เพราะเครื่องมือเป็นเพียงตัว
ช่วยนำทางให้ครูเท่านั้น แต่ความสำเร็จในการเรียนรู้ไม่ได้
อยู่ที่เครื่องมือ หากอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
องค์ความรู ้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู ้มีบทบาทสำคัญในการ
ปลูกฝังทั้งวิชาความรู้และความประพฤติแก่เด็กและเยาวชน 
ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะทำให้เด็กไทยของเราอ่าน
ออกเขียนได้ และครูเป็นผู้สร้างพัฒนาการให้เด็กมีความรู้  
ความสามารถอย่างมีมิติครบทุกส่วน โดยผ่านทางด้านวิชาการ
คือกระบวนการเรียนการสอนวิชาการต่างๆ ทางด้านร่างกาย
ต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ทางด้าน
อารมณ์คือการกล่อมเกลาด้วยวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ 
ดนตรี และในส่วนทางด้านสังคมนั้นครูต้องสอนให้เด็กเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม รู้จักประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม 
รู ้จักบำเพ็ญประโยชน์ด้านการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี 
รวมทั ้งรู ้จ ักความเสียสละอดทนด้วยวิชาทหาร ซึ ่งวิชา
ดังกล่าวจะพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้อย่างสมบูรณ์ในทุก
ด้าน (กรุงเทพธุรกิจ, 2558) 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ได้ให้มุมมองว่า ครู
ไทยในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องกลับมาดูการศึกษาโดยรวม
จากการปฏิรูปการศึกษาที ่เน้นทักษะเพื ่อนำไปสู ่การมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ว่ามีคุณภาพแล้วหรือยัง เพราะขณะที่โลก
ตอนนี้มีการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

ใหม่ๆ แต่เรายังคงเลือกที่จะเป็นผู้รับมาก กว่าที่จะเป็นนัก
สร้างสรรค์เสียเอง ทำให้ประเทศไทยเราตกอยู่ในฐานะเป็น
เพียงผู ้บริโภคอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้  ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่
จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยเสียใหม่ ให้
รู ้จ ักการสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู ้จ ักแยกแยะ รู ้จัก
ประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและประมวลผล
เป็น ซึ่งตัวแปรที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือครู  
  1. สร้างและบูรณาการความรู ้ได้  โดยครู
จะต้องสามารถบูรณาการความรู ้ต่าง ๆที่มี มาใช้ในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ 
  2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการ
สอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิดวิเคราะห์
ในเรื่องต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ 
  3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อ
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับผู ้เร ียน ครูจะต้องเป็นคนมี
วิสัยทัศน์ เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้
ด้วยตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
  4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะ
ใหม่ ๆ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้  ครูจะต้อง
สามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และ
สามารถช้ีให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสียและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
  5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ
และสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก
ตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็ก 
และเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับกลายเป็นผู้พัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม 
จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่น ๆ ทำเพื่อสังคม ครูจะต้อง
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นบุคคลหนึ ่งในสังคมที ่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั ้น  ๆ  
มีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองและสังคมที่เหมาะสม  
  7. มีบทบาทหน้าที่ด้านการสอนและวิชาชีพ 
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร 
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มากขึ้น ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และ
ประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรียนร่วมกับบุคลากร 
ผู้บริหารและชุมชน 
 จากคุณลักษณะทั้ง 7 ข้อดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า ลักษณะของครูในยุคศตวรรษ 21 นั้น เรื่องของการใช้
เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา 
ถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียน รู้ ซึ่งเป็นไปตาม
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวเหมอืน
เมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครู
ออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ด้วย
ตัวเองนี้คือแนว ทางสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มันถึงเวลา
แล้วที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง  
 การเร ียนการสอนในศตวรรษที่  21 ครูต ้อง
เปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชด้วย เนื่องจากปัจจุบันความรู้มีมาก 
ครูจะจัดการเรียนรู ้อย่างไรเพื่อให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ได้อย่าง
หลากหลาย ผลวิจัยแนะนำสรุปว่า ให้สอนเฉพาะที่สำคัญๆ 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้นั้นไปบูรณาการและต่อยอดเองได้ 
ส่วนความรู้หรือประสบการณ์ที่ไม่ได้จัดให้ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เอง สิ่งสำคัญในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
คือ เปลี่ยนวิธีการของการศึกษาจากให้ความรู้ไปสู่ให้ทักษะ 
เปลี่ยนจากครูเป็นหลัก เป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (วิจารณ์ 
พานิช, 2556) 
 บทบาทของครูที ่จะมีต่อการพัฒนาผู ้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตฤกษ์, 
2554) มีดังต่อไปนี ้ 
  1. สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach 
Less, Learn More)   
   การสอนให้น้อยลงคือการให้ความสำคัญ
กับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน โดยผู้สอนตระหนักถึงการ
จัดการด้านเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรแกนกลาง และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจในคุณภาพของเนื้อหาท่ีเกี่ยว พันกับ
ทักษะในศตวรรษที ่21 ด้วยอยู่เสมอ อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
ว่า การสอนให้น้อยลง ก็คือการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  
 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีแบบปฏิสัมพันธ์ ลงมือปฏิบัติเอง 
หรือศึกษาจากสภาพจริง โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการเรียน
เพื่อความรู้ ไปสู่เป้าหมายเพื่อทักษะ ใช้การสอนให้น้อยลง 
แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากตนเอง
และผู้อื่นได้มากข้ึน   
  2. ครูเป็นผู้ฝึก (Coach)  
   เมื่อเราเอ่ยถึง ครู ภาพแรกที่พบเจอก็คอื 
ภาพของครูผู้สอน (Teacher)และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แต่
เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ครูควรจะมีการปรับตัว โดยเราต้องมอง
ไปที่เป้าหมายของการเรียนรู ้ที ่ว่า ผู ้เรียนควรจะมีทักษะ
อะไรบ้างและเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะนั้น  ในการ
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูมิใช่แต่เป็นการสอน
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการคิด เกิด
แรงบันดาลใจ และเกิดทักษะในการดำรงชีวิตอื่น ๆ  
  3. สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative)  
   การเรียนรู ้แบบร่วมมือ คือการสอนที่
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ทำงานร่วมกันเพื่อขยาย
ผลการเรียนรู้ของตนเองให้ออกไปได้มากที่สุด ผู้เรียนจะเกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างบรรยากาศการเรียนแบบ
ใหม่ ซึ่งมิได้เกิดจากการแข่งขัน (competitive) แต่เป็นการ
ร่วมมือกัน (collaborative) ผู ้เร ียนมิได้เรียนรู ้เพื ่อที ่จะ
เอาชนะว่าใครเก่งหรือมีความสามารถมากกว่าใคร แต่เรียนรู้
ที่จะร่วมมือเพื่อขยายความสามารถและพัฒนาไปสู่ทักษะ
การเรียนรู้พร้อม ๆ กัน  
  4. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
(Student-directed Learning)  
   การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูควรจะ
ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่
เริ่มต้น โดยอาจให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าตนนั้นมีความสนใจใน
เรื่องใด และต้องการเรียนรู้โดยวิธีไหน ต้องการได้รับการ
ประเมินแบบไหน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
ต่าง ๆ อย่างไร โดยครูควรจะเสริมและพัฒนาบางสิ่งที่ผู้เรียน
ขาดควบคู่กันไปด้วย หรือทำข้อตกลงระหว่างครแูละผู้เรียน 
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างทั้งสองฝ่าย  
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  5. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 
(Learning by Doing)  
   การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ นับเป็น
หัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็น
การเรียนรู้จากการลงมือทำ เช่น การเรียนรู้แบบ Project 
Based Learning : PBL โดยครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
ทำงานจริง หรือการทำโปรเจ็คต่าง ๆ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
หรือให้ความช่วยเหลือเม่าอที่ผู้เรียนต้องการ การเรียนใน
รูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่การคิด
ริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า พิจารณาและตรวจสอบข้อมูล จน
นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเมื่อช้ินงานหรือโปรเจ็คต่าง ๆ 
ได้เสร็จสิ้นลง การเรียนรู้ก็ไม่ได้จบลงด้วยแต่ผู้เรียนยังคง
ต้องใช้ทักษะในการนำเสนอ และประเมินความเป็นไปของ
ผลงานอยู่ตลอด การเรียนรู ้เช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝึก
ทักษะต่างๆ ที ่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังเป็นการฝึกความ
ร่วมมือและการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนอีกด้วย   
  6. ครูประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
   การประเมินในรูปแบบเดิมของครูนั้น 
ครูจะประเมินผู้เรียนจากการสอบและผลคะแนนเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งการประเมินเช่นนี้มิได้เสริมแรงต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากนัก ควรเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้ประเมิน
ความก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาของผู้เรียนและแสดงให้
ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าของตนเช่นนี้ จะเป็นการเสริมแรง
ทางบวกให้ผู ้เรียนเกิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจสู่การ
เรียนรู้ที่มากกว่าเดิม โดยครูจะต้องมีความเชื่ออยู่เสมอว่า 
ผู้เรียนนั้นเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้อยู่ตลอดเวลา 
  7. เครือข่ายของครูผู้สร้างการเรียนรู้หรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ 
   พิณสุดา สิริธรังศรี (2557) เสนอรายงาน
การสังเคราะห์องค์ความรู้ในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพครู
ไทยในศตวรรษที่ 21" สรุปคุณลักษณะครูไทยที่มีคุณภาพ 
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

    1. เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็น
ครูและผู้ให้ 
    2. มีความรู้ความสามารถและทกัษะ
การจัดการเรียนรู้ 
    3. มีทักษะการสื่อสาร 
    4. อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 
    5. ตื่นรู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
    6. ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร 
    7. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
    8. ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
    9. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจรยิธรรม
และศีลธรรม 
    10. รู ้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความ
เป็นชนชาติไทยท่ีหลากหลาย 
    11. ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
    12. ยอมรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
    13. มีความพร้อมและปรับปรุงต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน 
  พื้นฐานและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ครูจึงต้องมีความร่วม 
มือระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ทั่วถึงต่อผู้เรียน โดยทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี ่ยวข้องจะต้องมาพูดคุย วางแผน โดยเปลี่ยนแปลงการ
ทำงานแบบขั้นตอนและสั่งการ เป็นความร่วมมือเพื่อให้ครู
เกิดทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ นำไปสู่การออกแบบ 
PBL ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
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ตารางที ่1 แสดงบทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 ต่อการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทของครู 

ครูในศตวรรษที่ 20 ครูในศตวรรษที่ 21 
1. บทบาทของครูต่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
- ครูผู้สอน (Teacher) - ครูฝึก (Coach) เพื่อให้ผู้เรียนตั้งคำถาม ฝึกสร้าง  

 แรงบันดาลใจ 
- ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 (Learning Facilitator) เพื่อสร้าง 
 สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ครูประเมินผู้เรียน (Evaluator) เพื่อประเมิน 
 พัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. บทบาทของครูต่อสภาพแวดล้อมของระบบการศึกษา 
- ครูจากห้องสี่เหลี่ยม (ครูและตำราหนังสือ) - ครูจากสภาพแวดล้อม ระบบการศึกษา (ปราชญ์  

 ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี เป็นต้น) 
3. บทบาทของครูต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
- ครูคนเดียว - การรวมตัวของครูประจำการ ได้แก่ ครูผู้สอน ครู 

 วิชาการ ครูผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศ และผู้บริหาร 
 โรงเรียน ในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 (Professional Learning Communities: PLC) 

4. บทบาทของครูต่อวิธีจัดการเรียนการสอน 
- ครูเน้นสอนแบบท่องจำ 
- ครูถ่ายทอดสาระหรือเนื้อความรู้ 

- ครูเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
 (Learning by Doing) 

ที่มา: (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ม.ป.ป.) 
 
แนวโน้มครูไทยในอนาคต 
 เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จาก
โรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกที ่ เป ็นส ังคมรอบตัว  โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งจาก
อินเตอร์เน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่  21 จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยครูต้องช่วยแก้ไขและชี้แนะ
ความรู้ทั้งถูกผิดที่ผู้เรียนไดรับจากสื่อภายนอก รวมทั้งสอน
ให้รู้จักการคิดวิเคราะห์กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ 
ครูยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและต้องพัฒนาทักษะที่

จำเป็นสำหรับการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที่  21 ของตนเอง 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2550) 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะใน
เรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่รู้จริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็จะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหานั้น ๆ 
  2. Computer (ICT) Integration ครูต้อง
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี   
จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน และมีการออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วย
ส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
  3. Constructionist ครูผู ้สอนต้องเข้าใจ
แนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรนำแนวคิดนี้ไป พัฒนา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื ่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ 
  4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรม
ให้เชื ่อมโยงระหว่างผู ้เรียนด้วยกัน ผู ้เรียนกับครูภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู ้ที ่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  อันจะ
ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน 
  5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเร ียนรู ้ในลักษณะการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ
ระหว่างนักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อ
ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การเรียนรู ้ด้วยตนเอง และ
ทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  6. Communication ครูต้องมีทักษะการ
สื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้และ 
การนำเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ เพื ่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู ้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
  7. Creativity ครูต้องออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
หน้าห้องเพียงอย่างเดียว 
  8. Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน 
ต้องแสดงออกถึงความรักความห่วงใยอย่างจริงใจต่อผู้ เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้  
ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด เมื่อหน้าที่และบทบาทของครูผู้สอนได้เปลี่ยนจากการ
บรรยายหน้าชั ้นเรียนเพียงอย่างเดียว มาเป็นการกล่าว
นำเข้าส ู ่บทเร ียน การเป็นผ ู ้แนะนำให้คำปรึกษาและ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน จึงเกิดวิธีการสอนที่หลากหลายมาก

ขึ้น มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย (Network) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทำให้ครูต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะความสามารถที่จำเป็นตามแนวทาง C-Teacher ดังที่
ได้กล่าวมาข้างต้น (อ่องจิต เมธยะประภาส, 2557) 
 
บทสรุป 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภวิัตน์ (Globalization) 
ที ่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็น
คุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ดี
ข ึ ้นในศตวรรษใหม่ ในวงการศึกษา ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกับข้อมูลมหาศาล ซึ่ง
ไม่สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้
เกิดประโยชน์ได้ การเปลี ่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ที่
เกิดขึ ้นนี้ทำให้มนุษย์จําเป็นต้องปรับตัวเพื่อการดํารงอยู่
อย่างมีคุณภาพ จึงทำใหเ้กิดความจําเป็นในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ใหม ่และทักษะชีวิตชุดใหม่ ฉะนั้นการที่จะพัฒนา
ผู้เร ียนให้มีคุณภาพต้องอาศัยครูผู้สอนที ่มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต
ใหม่ที่ครูควรมีเพื่อรองรับ เข้าถึง และสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
โดยครูจําเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรูปที่ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนเกิดความเข้าใจมโนมติที ่ถูกต้อง และ
พัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ฉะนั้นบทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือการที ่ครูช่วยเตรียมให้ผู ้เร ียนมีความ 
พร้อมในการปรับต ัวเพื ่อดำรงชีว ิตอยู ่อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม ครูคือผู้ที่ต้องช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา หรืออาจสรุปบทบาทหน้าที่
ของครูในยุคใหม่ได้ คือ ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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หมายถึงการที่ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยสอดคล้องกับความจำเป็น
เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่
ตลอดเวลา ครูจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรักการเรียนรูป้รับเปลี่ยน
ความคิดได้ง่าย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียน
มากกว่าสอนเนื้อหา เพราะเนื้อหาในยุคสมัยนี้จะมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้ได้อย่างพอเพียง อีกทั้งข้อมูลและเนื้อหาก็
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การจดจำเนื้อหาความรู้
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยค่อนข้างน้อย 
 การจัดการเร ียนรู ้ของคร ูต ้องมีการกำหนด
เป้าหมาย เปลี่ยนจากการเรียนรู้ในระดับรู้เนื้อหาวิชาและ
การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ ไปเป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดทักษะ สอดคล้องกับ
การดำรงชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบ
หลักที่สำคัญ 6 อย่าง ดังนี ้1) เน้นเนื้อหาวิชาแกน 2) เน้นทักษะ
การเรียนรู้ 3) ใช้เครื ่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 เพื ่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 4) การสอนและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
แห่งศตวรรษที่ 21 5) การสอนและเรียนรู ้ในเนื ้อหาแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และ 6) ใช้การประเมินในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ประเมินทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 
Century Skills, 2013) การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
การผสมผสานกันของชุดทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดเชิง
วิพากษ์ การทำงานร่วมกัน และความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ
กับมาตรฐานทางวิชาการ โดยต้องใช้งานผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital) ภายใต้สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 การสอนแบบความค ิดสร ้างสรรค ์เป ็นฐาน 
(Creativity-based learning: CBL) เป็นหนึ่งในรูปแบบการ
สอนแนว Active learning ที่ผู ้เขียนเห็นว่าเหมาะสำหรับ
การนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียน
ได้เรียนรู้ครบท้ังด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเครือข่ายของ 
 

ครูผู้สร้างการเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
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