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การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
วารี  ชมชื่น1 

  การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีตัวบ่งช้ีส าคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และตัว
บ่งช้ีส าคัญจากบริบทและความต้องการของสังคมยุคดิจิตัลในศตวรรษที่ 21 มีทั้งความรู้ ทักษะวิชาการโดยมีทักษะ
การเรียนรู้ที่จ าเป็นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือ 3Rsx7Cs ดังนี้  ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะ
คณิตศาสตร์ ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะการร่วมมือ ทักษะทางสังคมและเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
 ซึ่งพบว่าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรยีนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่มีหลายรูปแบบ สรุปเป็นประเด็นหลักดังนี้ การด าเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบใหม่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การปรับ
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาการนิเทศ 
 จากรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาฉบับที่ 10 และการ
ติดตามประเมินผลขององค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  สรุปในประเด็น
หลักดังนี้ 1) การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการทดสอบแห่งชาติของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ในปีการศึกษา 2553  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับช้ันของวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ ลดลงจากปีการศึกษา 2552 และมาตรฐานความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับต่ า  2) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International 
Mathematics and Science Study, TIMSS) ซึ่งเป็นการประเมินทุก ๆ 4 ปี พบว่า ปี 2550  ประเทศไทยมี
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 441 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 471 คะแนน ซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติ  3) การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment , 
PISA) ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างของประเทศยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ของกลุ่มประเทศ OECD 4) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของนักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี โดย IMD (International Institute for Management 
Development)ในปี 2554  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 
46 เมื่อปี 2550 และ 5) การใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วยการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 
(National Education Network) การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา (National Education Information 
System)  ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center)  เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอน แนวคิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
1ครูผู้สอน โรงเรียนขาณุวิทยาคม จังหวดัก าแพงเพชร 
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แต่พบว่า สื่อขาดการพัฒนาให้ทันสมัยและขาดคุณภาพ ครูและผู้เรียนจึงไมส่นใจที่จะใช้เทคโนโลยจีากแหล่งเรียนรู้นี้
เพื่อการเรียนรู้ 

จากรายงานการจัดการศึกษาดังกล่าว รัฐจึงปฏิรูปการศึกษาและก าหนดเป็นนโยบายของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาฉบับท่ี 11  พ.ศ. 2555- 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2013)  ที่มีเป้าหมายในการร่วม
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง สู่ความสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างปัจจัยที่เป็นทุนของประเทศที่มีอยู่ให้
เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  และเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิง
สถาบัน  ระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของ
สังคมโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมในการจัดการศึกษาไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทีโลก”   

จากสภาพการจัดการการศึกษาและผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีศักยภาพของ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ  ทั้งนี้ จากศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า เป็นทักษะ
การเรียนรู้ที่บ่งช้ีความสามารถของเยาวชนท่ีรอบด้าน และเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีความสุข ความสมดุลที่ยั่งยืน ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรการศึกษาและศักยภาพผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือที่ว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  ซึ่ง ค าว่า ศักยภาพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ที่ผู้เรียนแสดงออกมาในด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการแก้ไขปัญหา  เป็น
ความสามารถในการท างานทั้งของตนหรือร่วมกันเป็นทีมได้ และถ้าผลงานที่เกิดเป็นที่ยอมรับหรือบรรลุตาม
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี แสดงว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง และการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ เรียนจะเกิดสมรรถนะส าคัญซึ่ ง เป็นตัวบ่ง ช้ีศักยภาพของผู้ เรียน  5 ประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   คือ  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด และทัศนะของตนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และน าไปใช้
ป้องกันและมีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ขจัดปัญหา รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสร รค์ 
ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) 

จากแนวคิดและความต้องการคนในการท างานของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งได้ร่วมวิเคราะห์และ
น าเสนอถึงคุณลักษณะที่จ าเป็นของเยาวชนของประเทศด้านทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  ที่
มีวิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20  จึงเกิดแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21"   โดย หน่วยงานดังกล่าวและส านักงานด้านการศึกษาของรัฐรวมตัวก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21stCentury Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21  ซึ่ง
วางแผนและพัฒนาก าหนดวิสัยทัศน์ กรอบความคิดและปัจจัยที่สง่ผลต่อคนในศตวรรษที่ 21  ไว้ 4 ประการหลัก คือ 
1) วิถีชีวิตของคนในสังคมยุคดิจิตัล (Digital Lifestyles) 2) การท างานคือความรู้ (Knowledge Work) 3) เครื่องมือ
คือความคิด (Thinking Tools) และ 4) การวิจัยคือการเรียนรู้ (Learning Research) โดยเด็กและเยาวชนใน
ศตวรรษนี้ นอกจากต้องมีความรู้และทักษะด้านวิชาการแล้ว ต้องรู้จักและมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น คือ  3Rs x 
7Cs (วิจารณ์ พานิช, 2555; สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2555; (สุพจน์  อนุตรพงศ์, 2556; จอห์สัน คริสโตเฟอร์, 2551)
ดังนี้  

1. ทักษะการอ่าน (Reading Skills)เป็นความสามารถในการแปลความ 
ตีความจากข้อมูลหรือประเด็นท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 

2. ทักษะการเขียน (Writing Skills) เป็นความสามารถในการเขียนเพื่อสื่อสาร
ได้อย่างเป็นทางการ ภาษาที่ใช้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และมีความหมายตรงประเด็นที่ต้องการ
สื่อสาร 

3. ทักษะคณิตศาสตร์ (Arithmetic Skills) เป็นความสามารถในการใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอ
เป็นรายงาน 

4. ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and 
problem solving Skills)  เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการสื่อสาร (Communications, information, and media 
literacy) เป็นความสามารถในการใช้ภาษาด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางใน
การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

6. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation)  
เป็นความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์
นวัตกรรมแก่องค์กร 
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7. ทักษะการร่วมมือ (Collaboration, Teamwork, and Leadership) เป็น
ความสามารถในการน าเสนอ มีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์และงานบรรลตุามเป้าหมาย
ร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ทักษะทางสังคมและเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Self and Cross-cultural 
Skills)  เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานท่ีมีความต่างด้านค่านิยมและความเช่ือได้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

9. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) คือ เป็น
ความสามารถในการท างานโดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability) มี
ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง (Initiative and Self-direction) 

10. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) เป็นความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มีความหลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่าง
เหมาะสมตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ กรอบความคิดในด้านความรู้ ก าหนดเป็นวิชาแกนที่ส าคัญ (Core Subjects) ต่อการสร้างการ

เรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่านและการใช้ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง และสิ่งที่ควบคู่ไปกับวิชาแกนคือ แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Themes) ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ อาทิ การเงิน ด้านพลเมือง สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของทักษะการเรียนรู้ 3Rs x 7Cs  คือ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Learning Skills) ดังภาพ 

 

 

 

 

 
ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิด  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     ที่มา : Bernie Trilling and Charles Fadal. (2009) 

 
 จากภาพ 1 พบว่า ตัวอักษร “C” เป็นการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
วิชาแกนและทักษะการเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดยมีการประเมิน  มาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาด้านวิชาชีพ และการจัดสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนเป็นระบบสนับสนุนการเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่ขยายสู่การน าไปใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป ดุจการขยายของคลื่นในสระน้ า   
 จากการศึกษา สมรรถนะที่ส าคัญของหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานน าไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้เรียน
และทักษะการเรียนรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  พบว่า ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพเป็นความสามารถที่อยู่
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ในกรอบแนวคิดที่คล้ายกันแต่ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีระดับของความสามารถที่ซับซ้อนและ
เป็นตัวบ่งช้ีความสามารถที่ระดับสูงกว่า  ดังนั้น การน าทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มาใช้เป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ส าคัญแก่ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้รอบด้านและมีระดับที่สูงขึ้น 
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จากการศึกษาของเสนกี (Senge)  เกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กนัในระบบการจดัการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา สรุปได้ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 
 

 จากภาพ 2 พบว่า ปฏิสัมพันธ์ของครูและผู้เรียนท่ีมีในช้ันเรยีนมีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบการเกิด
ทักษะการเรยีนรู้ ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบการสนับสนุนท่ีมผีลตอ่ผู้เรียนและครูมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับนัก
การศึกษาหลายท่านท่ีเสนอไว้ เชน่ 

วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้ว่า สังคมจ าเป็นต้องเปลี่ยนให้เกิดวัฒนธรรมความรู้ เปลี่ยนการไหลเวียนขององค์
ความรู้จากขึ้น-ลง เป็นไหลเวียนไปทุกทิศทางภายในสังคม ปัจจุบันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ความรู้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จ ากัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่วิธีการใดที่ใช้
คัดเลือกเฉพาะความรู้ที่มีประโยชน์มาใช้ได้  รูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปด้วยองค์คว ามรู้ที่
เปลี่ยนไป  เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามเวลา ทฤษฎีการศึกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่
ได้ผล ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษากับการประสบความส าเร็จของบุคคล มิใช่แค่เพียงผลการสอบ รูปแบบการเรียนรู้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัยครูในบทบาทผู้สร้างศิษย์จึง 
ต้องปรับเปลีย่นการคดิและการท างานให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

1. ครูต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการเน้นการเรยีนวิชา 
เพื่อได้ความรู้ สู่การพัฒนาทักษะ เป็น การจุดประกายความสนใจใฝรู่้แก่ผู้เรียน (Inspire) โดยใหผู้้เรยีนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัต ิ
 2. ครูต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์อย่างสิ้นเชิงด้วยการเปลี่ยนบทบาทของตัวครู เพราะครูทีร่ัก
ศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีการสอนเดิม จะไม่ใช่ครูที่ท าประโยชน์แก่ศิษย์อย่างแท้จริง 
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 3. ครูต้องเปลี่ยนจุดเน้นการสอนเป็นไปเน้นท่ีการเรียน บทบาทครูจงึเปลี่ยนจาก ครูสอน(Teacher) ไป
เป็นครฝูึก (Coach) หรือ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
 4. ครูต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานของผู้เรียนจากท างานเดี่ยวเป็นการท างานเป็นกลุม่ เป็นทีมงานโดย
ใช้กิจกรรม PBL(Problem Base Learning) เป็นกิจกรรมของการเรยีนรู ้
 5. ครูต้องสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ทีม่ีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ 
โดยจดัห้องเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้อยา่งไร้พรมแดน (Studio) 
 6. ครูต้องรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เราเรยีกว่าชุมชนเรียนรู้ครเูพื่อ
ศิษย์ (Professional Learning Community : PLC)  

จาก Ministry of Education Singapore  ในปี 2553 รัฐบาลของประเทศสิงค์โปร์ได้ประกาศหน้าที่
ของครู (เวชฤทธิ์  อังคนะภัทรขจร, 2554 )โดยให้ วิสัยทัศน์ร่วมว่า "สอนให้น้อย แต่เรียนรู้ให้มากกว่า" (Teach 
Less Learn More)  ให้ครู ปรับลดเนื้อหา แล้วใช้การตั้งค าถามเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ เช่น ตั้งค าถามว่า  “เด็ก 
ๆ เรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอะไรบ้าง”  ซึ่งเป็นการท้าทายความคิดของผู้เรียน เช่นเดียวกับการกระตุ้นให้หาปลาให้
เป็น ไม่ใช้แค่สอนวิธีการตกปลา ซึ่งวิธีการหาปลาเมื่อก่อนกับตอนนี้ หรืออนาคต ก็ไม่น่าจะใช้วิธีเดียวกัน  
 สุริยเดว ทริปาตี กล่าวไว้ว่า การออกแบบของครู เป็นการสร้างเด็กพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์สมมติ ถ้าเด็กสองคนสอบโอเน็ต คนแรกเรียนเก่งมากสอบได้เกรด 4 ทุกวิชา แต่ไม่เคยท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมเลย กับเด็กอีกคนหน่ึงเรียนใช้ได้อาจได้เกรด 3.5 ในบางวิชา นอกนั้นเกรดต่ ากว่านี้แต่เป็นเด็กที่ท ากิจกรรม
เพื่อส่วนรวม ค าถามคือเราอยากได้เด็กแบบไหน ในยุคนี้เราจะเลือกเด็กคนไหน?  การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการแข่งขันและ
เต็มไปด้วยการเรียนเพิ่มเติม ไม่มีวันหยุด  กับเด็กที่ท ากิจกรรมหรือท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมจัดเป็นเรื่องเสียเวลา
ปัจจุบัน โลกท่ีไร้พรมแดนกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จ าเป็นต้องมีทักษะ 4 ประการ ได้แก่ 1) ต้องมีทักษะชีวิต 2) ต้องมีทักษะในการเรียนรู้ให้เท่าทัน 3) ต้องบริโภคสื่อ
ให้เป็นและ4) ต้องมีจิตส านึกต่อโลกซึ่งเป็นหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องสร้างให้เป็นคุณลักษณะผู้เรียนและ
จากการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนในลักษณะ 3 ร. คือ เร่ง  รัด เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งคือ การปรับกระบวนทัศน์ของโรงเรียนและครอบครัวทั้งนี้ ครูต้องเร่ง รัด ปรับกระบวนทัศน์  4 
ประการคือ   
                1. ปรับจากการเป็นผู้พูดฝ่ายเดียว มาเป็นผู้ฟังความรู้สึกของเด็กๆฝึกให้เด็กรับรู้และบอกเล่า
ความรู้สึกของตัวเองและเพื่อน 
  2. ปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้แนะน า ดูแลและใกล้ชิดสนิทสนมกบัเด็กมากขึ้น    
        3. เปิดความคิดของเด็กให้กล้าแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้งค าถามฝึกให้เด็กคดิ
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
                 4. สร้างกระบวนการคิดใหเ้ด็ก ด้วยการให้แก้โจทย์ปญัหา ฝึกใหค้ิดวเิคราะห์แยกแยะใหเ้ป็น 

ชัยวัฒน์ คุประตกุล กล่าวไว้ว่า คนเก่งในอนาคตไม่จ าเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ต้องรู้ว่าในสถานการณ์ใด
ต้องใช้ข้อมูลใด และจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างไรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมอร์เรย์ เกลล์-แมนน ์ได้เสนอข้อคิด
ไว้ว่า อินเทอร์เน็ต ท าให้โลกอุดมไปด้วยความรู้มากมายจนเกดิการทะลักทะลายของข้อมูล (Information 
Explosion)  การรู้จักเลือกข้อมลูอย่างชาญฉลาดจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นการรู้จักสังเคราะห์ข้อมลู  การสื่อสารของครูและ
การเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สิ่งท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดคือ จิตสังเคราะห ์ซึ่งหมายถึง  จิตที่รู้จัก
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ส ารวจข้อมลูอันหลากหลาย  รู้ว่าสิ่งใดส าคญั ควรค่าแก่การสนใจ และน าข้อมลูดังกล่าวมาประสานกนัได้อย่างมีเหตุ
มีผลส าหรับตนเองและผู้อื่น 
 แอนนี  เชียน (Annie Chien) ได้เสนอรูปแบบของการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้โดยครูท าหน้าที่ในการ
เป็นผู้ช้ีแนะเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการจักรยานการเรยีนรู้ (The Project 
Learning Bicycle) ที่เป็นวงล้อตามแบบจ าลอง DPDR (Define, Plan, Do, and Review) ในการขับเคลื่อนโดยครู
และผูเ้รียนทีส่ัมพันธ์กันสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 
ภาพ  3  แสดง The Project Learning Bicycle 

ที่มา : 21 st Century skills (Trilling  Bernie, 2009, P100) 

  
ซึ่งจากภาพ 3 รูปแบบการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษนี้  โดย ครู

และนักเรียนจะร่วมกันก าหนดขอบเขต (Define) เพื่อการวางแผน(Plan) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนร่วมกับกลุ่ม  ครูจะสาธิตและให้แบบอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทาย 
แล้วให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือร่วมกับกลุ่ม (Do) จากนั้นสรุปผล น าเสนอผลงาน เพื่อเกิดเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยให้เพื่อนและครูได้ร่วมรับรู้ ร่วมประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ (Review) ซึ่งในโครงการนี้มุ่งเน้นการเพิ่มระดับความท้าทายซึ่งคล้ายกับการขับขี่จักรยานขึ้นทางลาด
ชัด ต้องต้านแรงลม ต้านความฝืดของพื้น ซึ่งเปรียบเสมือนภาวะที่ขาดการสนับสนุนจากโรงเรียนหรือเพื่อนๆใน
สังคมการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การวางแผน
แก้ปัญหา การร่วมมือ การค านวณและการสื่อสารเป็นต้น  โดยระบบเฝืองจะเป็นระบบที่สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน อุปกรณ์ทดลอง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 สถานศึกษา ครูและหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทยได้ศึกษา วิจัยและจัดท าโครงการน าร่องใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา : โรงเรียนนอกกะลา (โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา) 
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 วิเชียร  ไชยบัง เปลี่ยนรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาแบบการนิเทศ เป็นบริหารสถานศึกษาแบบอ านวย
ความสะดวกแก่ครู โดยให้ครูวางแผนการจัดการช้ันเรียนแบบครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอปัญหาและช่วยในการแก้ไขปัญหามากขึ้น จากการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ได้ริเริ่มเป็น
ชุมชนการเรียนรู้แบบเครือข่ายของครู แรกเริ่มเป็นกลุ่มสาระวิชา ต่อมาขยายเป็นทั้งสถานศึกษา ปัจจุบันการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ PBL ที่มีการสร้างเครือข่ายไม่เฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงแต่ยัง
ขยายไปทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก จึงกลายเป็น PLC บนเครือข่ายที่มีขยายกว้างแผ่ออกไปอย่างต่อเนื่อง มี
โครงการจัดอบรมให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและมีการติดตามอ านวยความสะดวกเป็นระยะ  โรงเรียนนอกกะลาใช้การ
พัฒนาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีความโดดเด่นในด้าน PLC และมีกระบวนการขับเคลื่อน และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้าน ชุมชนครูการเรียนรู้เพื่อศิษย์ (PLC) 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้: โรงเรียนเพลินพัฒนา 
 โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่ประสบความส าเร็จ ครูมีพฤติกรรมที่โดดเด่นคือ การเป็น
นักบันทึกผลและมีการสร้างเครือข่ายของการแก้ปัญหาในช้ันเรียนด้วยการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กใน
สถานศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 จากการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรยีนเฉลมิขวัญสตรทีี่ด าเนินการศึกษารปูแบบการ
การพัฒนาแนวใหม่ ท าให้สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยการจัดเป็น
รายวิชา เฉลิมขวัญสตรีศึกษา  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามบันได 
5 ขั้น โดยผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานี้ ท าให้ผู้เรียนและครูมีความรู้ เข้าใจ มีทักษะกระบวนการเพื่อการ
วางแผนและการเรียนรู้ ภูมิใจและตั้งใจท่ีจะร่วมดูแลสถานท่ีส าคัญของสถานศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน 

การวัดผลและประเมินผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระบรมฯ อุปถัมภ์ 

 จากปี 2552 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระบรมฯ อุปถัมภ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพฯมหานครและ
ภูมิภาค  และเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างชาติ กิจกรรมแข่งขันเพื่อรับรางวัลเพชร
ยอดมงกุฎด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานที่ใช้ก าหนดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ท าให้มีผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ที่ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการนิเทศ : โครงการพัฒนาครูโดยระบบหนุนน าต่อเนื่อง 

เป็นแนวคิดในการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  การนิเทศ ณ โรงเรียน 
และชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Coaching Mentoring and PLC)  โดยใช้รูปแบบการอบรมเพื่อวางแผนก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ สู่การออกแบบในการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม PBL และการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และครูมีชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ โดยส านักงานการจัดการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้
ด าเนินการในระยะที่ 1 แล้ว คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์)  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง สพฐ.และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการในระดับดีมาก  
บทสรุป 
 จากแนวคิด หลักการและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุป
ได้ว่า ศักยภาพ เป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ผู้เรียนแสดงออกมาในด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ วางแผนการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการท างาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นแห่งยุคที่โลกไร้พรมแดน การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตน  ซึ่ง
การสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
ครบถ้วน มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนให้มีระดับที่สูงขึ้น มีความสมดุลและยั่งยืน  โดยการ
ด าเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การบริหารสถานศึกษาใน
รูปแบบใหม่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การปรับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาการนิเทศ  ซึ่งการทบทวนและปรับกระบวนการดังกล่าวจะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข  
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