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การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจําเปนตอง
พัฒนาเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีทักษะเพียงอานออกเขีย น
ไดเทานั้น แตสําหรับในศตวรรษที่ 21 ตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาล
ใจไปพรอมๆกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับอีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และ
การแสวงหาความรูดวยตนเอง
เมื่อบทบาทของครูเปลี่ยนแปลงไป ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองมีคุณคามากกวาครูในศตวรรษที่ 20
โดยจะเปลี่ยนจากการสอนไปสูการเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา จากถายทอดความรูไปเปนผูอํานวยการสราง
ความรูและจากการที่เด็กเรียนรูแบบผิวเผินไปสูรูจริง เปลี่ยนจากสอนวิชาไปสูพัฒนาครบดานเปลี่ยนจากรูวิชา
ไปมีทักษะครูเปลี่ยนจากการเปนผูรูเปนผูเรียนรูและเปลี่ยนจากครูผูรอบรูวิชาเปนผูกํากับการเรียนรูของศิษย
เปนสิ่งสําคัญที่สุด จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การออกแบบการเรียนการสอนจึงตองมีความสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อนําเสนอ บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21การเรียนรูในศตวรรษที่ 21บทบาทของครูใน
ศตวรรษที่ 21 และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ: บทบาทของครู, ศตวรรษที่ 21
Abstract
The changes in the 21st century, which affected the lives of many people, the
education system must develop and respond to the changes that happen. Formerly, the
education system focused on the students with just the Literacy skills, while the education
in the 21st century must focus on the students to learn, practice and inspire along the way.
Students are not just passive learning anymore, but they have to what so called “learning
by doing” and pursuit knowledge by themselves.
When transformative instructor’s role. The 21st century teacher must have more
value than the 20th century teacher by transformative learning such as from teaching to
coaching, from knowledge translation to knowledge construction director, from superficial
knowledge to deep knowledge, from subject-center to holistic development, from subject
knowledgeto practicing skill. Teacher must bechangefrom mastery person to learning person,
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especially change from discipline mastery to learning director of learners. Instructional
design must be provided appropriately for effective learning.
This article is intended to present The Teacher's Role and Instruction in 21st Century.
Contains content Skills ofChanging societyin 21st CenturyLearningin 21st Century Role of
School Teacherin 21st Century and Practice in teaching and learning.
Keywords: Teacher’s Role, The 21st Century
บทนํา
สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคความรู ในศตวรรษที่ 21 ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆของทุกภูมิภาคของโลก
เขาดวยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลสง ผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนความ
รวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเริ่มตนเทานั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่ งขึ้นเปน
ทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยง
ได สถานศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมี
ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อ
เด็กในศตวรรษที่ 21
ครูในยุคศตวรรษ ที่ 21 หรือครูในยุคโลกาภิวัฒน จะตองมีความรูกวางไกลในเทคโนโลยี โลกสมัยใหม
เต็มไปดวย IT ครูจะตองพัฒนาแบบกาวกระโดดจึงจะทันโลกยุคใหม นวัตกรรมจึงเปนเครื่องมือของครูยุคใหม
ที่จะตองพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยี วิชาการ เพื่อนํานวัตกรรมไปพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและเขาใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้นและยังถือไดวา ครูเปนผูพัฒนาตนเองอยูเสมอ
บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คือตองชวยเตรียมใหผูเรียนมีความพรอมในการ
ปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะที่เปนไปของสังคม ครูคือผูที่ตองชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดสูงสุดเทาที่เปนไปได หรือกลาวอีกอยางวาตองชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนไดเต็ม
ตามศักยภาพของเขา ตองสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การที่ครูทําหนาที่เปนผูชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพของเขาโดยสอดคลองกับความจําเปนเพื่อการดํารงชีวิตในสัง คมยุคใหมและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและลาสมัยเร็ว ผูคนในยุค
ใหมตองเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา ครูจะตองฝกนิสัยใหผูเรียนรักการเรียนรูปรับเปลี่ยนความคิดไดงาย มีการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกวาสอนเนื้อหา เพราะเนื้อหาในยุคสมัยนี้จะมากเกินกวาที่จะเรียนรู
ไดอยางพอเพียง และขอมูลและเนื้อหาก็เปลี่ยนแปลงเร็วทําใหการจดจําเนื้อหาความรูเปนสิ่งที่ใชไดและมี
ประโยชนนอย
จากเหตุผลขางตน บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีความคิดที่กวางไกล
มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการสอน ควรคํานึงถึงวัยของผูเรียนและความเขาใจในสื่อที่จะนํามาถายทอด ตองมี
ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน เพื่อจะไดนําความรูมาถายทอดใหกับนักเรียน เพื่อใหเ กิด
ประโยชนแกผูเรียนใหมากที่สุด
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สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
นวพร ชลารักษ (2558)ไดกลาววา ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วอันสืบ
เนื่องมาจากการใชเ ทคโนโลยีเ พื่อเชื่อมโยงขอมูล ตางๆ ของทุก ภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จึงสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง
ในอดีต สภาพสังคมไทยวิถีชีวิตของผูคนเรียบงาย ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตเปนสังคมที่เปดกวาง
ยอมรับวัฒ นธรรมจากภายนอก และนํามาปรับใชใหเ ขากับสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของตนเองไดอยาง
เหมาะสม เมื่อประเทศไทยเขาสูศตวรรษที่ 21 นับเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก อันเกิดจาก
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ สิ่งดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโลกอยูในยุค
การสื่อสารไรพรหมแดน ซึ่งกอใหเกิดทั้งโอกาส และการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การ
พัฒนาดานการศึกษาจึงสําคัญอยางยิ่ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับสถานการณในอนาคต
ดวยเหตุผลนี้ ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียนมีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรูที่
มุงเนนความรูความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จําทําใหเกิดการเรียนรู ปจจุบันเปน
ยุคแหงการแขงขันทางสังคมคอนขางสูง สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่
เกิดขึ้นในบริบ ททางสัง คมในทุก มิติ ร อบดาน ดั ง นั้น การเสริม สรางองคความรู ทัก ษะเฉพาะทาง ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน และสมรรถนะของการรูเทาทัน จึงเปนตัวแปรสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
Prensky (2001) กลาววา นักเรียนในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไมวา จะเปนเรื่อง
การแตงตัว รูปแบบของการแสดงออก นักเรียนในปจจุบันตั้งแตระดับอนุบาลถึง มหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึง
การเปนคนรุนใหมที่เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีใหม และมีการใชเวลาสวนมากอยูกั บคอมพิวเตอร เกมส
อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ รวมทั้งของเลนตางๆ ในยุคดิจิตอล นอกจากนั้นยังเห็นไดวา เด็กในยุคปจจุบันมี
ระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศ ที่แตกตางจากคนรุนกอนหนาอยางสิ้นเชิง คนรุนกอนหนานี้เปนกลุม
คนที่ไมมีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยทีเป
่ นดิจิตอล
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบันของเรามีความพรอมที่จะรับมือตอการ เปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นแลวหรือไม ครูมีความรูและทักษะพรอมที่จะนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม ผูบ ริหาร
โรงเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม ผูบริหารระดับ
นโยบายมีความใสใจตอการเปลี่ยนแปลงหรือยัง Churches (2008) กลาววาการเปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู
หลักสตูร และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น ยังไมเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป นไปอยางรวดเร็ว สิ่ง
สําคัญ ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยคือ ศาสตรการสอน (pedagogy) ที่ตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของ
นักเรียน สะทอนถึงโลกที่พวกเขาจะตองเดินทางเขาไปในอนาคต ดังนั้นรูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความ
จําเปนตองมุงใหผูเรียนสรางสรรคความรู(create knowledge ) จากกระบวนการไดรับความรู (knowledge
acquisition) และการลงลึกในความรู( knowledge deepening) เปนการสรางสรรค ความรูจากกระบวนการ
เรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปญหาในโลกที่เปนจริง
ซึ่งเชื่อวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะขั้นต่ําไปสู
ทักษะขั้นสูง กวาตามลําดับขั้นการเรียนรูของ บลูม (Bloom's taxonomy) คือจากทัก ษะการคิดในระดับ
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ความจํา ความเขาใจ และการประยุกตใชไปสูทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห การประเมิน คา และการ
สรางสรรค ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Model of 21stCentury Outcomes
and Support Systems) ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเนื่องดวยเปนกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่เกิดกับ
ผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่
21 ซึ่งประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และ 3.ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี ที่จ ะชวยผูเรียนไดเตรียมความพรอมในหลากหลายดาน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู
ไดแกมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การเรียนในศตวรรษที2่ 1 การเรียนรูในศตวรรษที่21 ครูจะเปนผูสอนเพียงอยางเดียวไมได แตตองใหนักเรียน
เปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ฝกฝนใหตนเองเปนโคช (Coach) และอํานวยความ
สะดวก(Facilitator) ในการเรียนรู และตองเปนผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งนอกจากความรูในแตละสาขาวิชาแลว นักเรียนยังตองมีทักษะที่สําคัญ 3
ดาน คือ 1.ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม นั่นคือ การคิดวิเคราะหเปนรูจักการแกไขปญหาและมีความคิด
สรางสรรค2.ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเนนการทํางานรวมกับผูอื่น มีภาวะผูนําและความรับผิ ดชอบ มีทักษะ
ทางสังคมและเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ 3.ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กลาวคือ
ความสามารถในการใชสื่อหรือเทคโนโลยีในการคนหาขอมูลรวมทั้งการผลิตสื่อ หรือเทคโนโลยีที่เปนประโยชน
ทั้ง3 ทักษะนี้เ รียกรวมกันเปนทัก ษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ถือเปนทักษะของกําลัง คนที่ประเทศทั่วโลกและ
ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน มีความตองการและใหการยอมรับ
จากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมในยุคปจจุบันทาใหการจัดการเรียนการสอน
ตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยนักการศึกษาไดมีการนําเสนอหลักการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญของลักษณะการจัดการเรียนรูไดดังนี้ (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเรือง และวรางคนา ทองนพคุณ.
2557)
1. มนุษยมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน ผูสอนจึงตองใชวิธีการสอนที่หลากหลาย หากผูสอนนํา
รูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่งไปใชกับผูเรียนทุกคนตลอดเวลา อาจทําใหผูเรียนบางคนเกิดอาการตาย
ดานทางสติปญญา
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2. ผูเรียนควรเปนผูกําหนดองคความรูของตนเอง ไมใชนําความรูไปใสและใหผูเรียนดําเนินรอยตาม
ผูสอน
3. โลกยุคใหมตองการผูเรียนซึ่งมีวินัย มีพฤติกรรมที่รูจักยืดหยุนหรือปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ
ไดอยางเหมาะสม ไมวาจะอยูในสถานการณที่เปนแบบเผด็จการ แบบใหอิสระ หรือแบบประชาธิปไตย
4. เนื่องจากขอมูลขาวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ทุกๆ 10 ป โรงเรียนจึงตองใชวิธีสอนที่
หลากหลาย โดยใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบตางๆ กัน
5. ใหใชกฎเหล็กของการศึกษาที่วา “ระบบที่เขมงวดจะผลิตคนที่เขมงวด” และ “ระบบที่ยืดหยุนจะ
ผลิตคนที่รูจักคิดยืดหยุน”
6. สังคม หรือชุมชนที่มั่งคง ร่ํารวยดวยขอมูลขาวสาร ทําใหการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดในหลายๆ
สถานที่
7. การเรียนรูแบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจําเปนมากกวาการเรียนรูแบบผิวเผิน (Shallow
Learning) หมายความวา จะเรียนอะไรตองเรียนใหรูจริง ใหรูลึก รูรอบ ไมใชเรียนแบบงูๆ ปลาๆ ดังจะเห็น
จากในอดีตวามีการบรรจุเนื้อหาไวในหลักสูตรมากเกินไป จนผูเรียนไมรูวาเรียนไปเพื่ออะไร และสิ่งที่เรียนไป
แลวมีความสัมพันธอยางไร
บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21
บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 นั้น (ไพฑูรย สินลารัตน.2557) ไดใหมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ๆไววา ครู
ไทยในยุคศตวรรษที่ 21 จะตองกลับมาดูการศึกษาโดยรวมของเราไดปฏิรูปการศึกษาที่เนนทักษะ เพื่อนําไปสู
การมีผลิตภัณฑใหมๆที่มีคุณภาพเพราะขณะที่โลกตอนนี้มีการพัฒนาดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
ใหมๆ แตเรายังคงเลือกที่จะเปนผูรับมากกวาที่จะเปนนักสรางสรรคเสียเอง ทําใหประเทศไทยเราตกอยูใน
ฐานะเปนเพียงผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได ฉะนั้นมันถึงเวลาแลวที่จะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูของ
เด็กไทยเสียใหม ใหรูจักการสรางสรรค รวมกันวางแผน รูจักแยกแยะ รูจักประยุกต วิจัยคนควา สรางผลงาน
วางแผนและประมวลผลเปน ซึ่ง ตัวแปรที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือครู ซึ่ง บทบาทสําคัญ 7 ประการ ของครูใน
ศตวรรษที่ 21 มีดังนี้
1. สรางและบูรณาการความรูได ครูจะตองสามารถบูรณาการความรูตางๆที่มี มาใชในการสรางสรรค
และพัฒนาองคความรูใหมๆ
2. มีความคิดวิเคราะหและสรางสรรค ครูจะตองสอนใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิด
วิเคราะหในเรื่องตางๆ และมีความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชน
3. มีวิสัยทัศนและตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ รียน ครูจะตองเปนคนมี
วิสัยทัศน เนนใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยการสงเสริมการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหเด็กตกผลึกทาง
ความคิดไดดวยตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
4. ครูตองรูและเขาใจเทคโนโลยีใหม มีทักษะใหมๆ พรอมทั้งชี้แนะขอดีขอเสียใหผูเรียนได ครูจะตอง
สามารถใชเทคโนโลยีสงเสริมการศึกษาไดหลากหลาย และสามารถชี้ใหเ ด็กเห็นถึงขอดีขอเสีย และการใช
เทคโนโลยีตางๆอยางเหมาะสม
5. มีทักษะการสอนเด็กใหเติบโตเต็มศักยภาพและสรางผลงานใหมๆ ครูจะตองสงเสริมการเรียนรูให
เด็กตามวัยและใหเด็กพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กและเนนใหเด็กเปลี่ยนจากเปนผูรับ กลายเปน
ผูพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหม
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6. ตองเขมแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนใหคนอื่นๆทําเพื่อสังคม ครูจะตองยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเปนบุคคลหนึ่งในสังคมที่ชวยใหสมาชิกในสังคมนั้นๆมี
แนวทางในการปฏิบัติตนตอตนเองแปละสังคมที่เหมาะสม
7. มีบทบาทนําดานการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพรวมกับ ผูบริหาร
มากขึ้น ครูจะตองมีบทบาทตอการสงเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรูและวิชาชีพในโรงเรียนรวมกับ
บุคลากร ผูบริหารและชุมชน
จากบทบาททั้ง 7 ขอที่กลาวมา จะเห็นไดวา ครูในยุคศตวรรษ 21 นั้น ตองคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี
และการสรางใหผูเรียนเปนนักคิดและนักพัฒนา ถือเปนหัวใจหลักในการสงเสริมการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะเปนผูสอนอยางเดียวเหมือนเมื่อกอนไมได จะตองใหเด็กเรียนรูดวยตนเองดวย โดย
ที่ครูออกแบบการเรียนรู เปนผูแนะนํา และอํานวยความสะดวก ในการเรียนรูใหกับเด็ก ทั้ งนี้เพื่อใหเด็ก
สามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรูไดดวยตัวเอง ซึ่งการสรางสรรคดวยตัวเองนี้คือแนวทางสําคัญแหง
ศตวรรษที่ 21
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เพื่อสง เสริม ทัก ษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมการจัดการเรียนรูผูสอนควรมีบทบาทในการวิเคราะหหลักสูตร ปรับเนื้อหาใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน หรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหวางกลุมประสบการณ หรือรายวิชา เตรียมแหลง
เรียนรู เอกสารสื่อประกอบการเรียนรู มีขอมูลผูเรียนที่จะนําไปเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
2.การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆไดแก เลือกเรื่องที่จะเรียน
วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เรียนโดยการแลกเปลี่ยนความรูเรียนดวยกระบวนการกลุม เรียนจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
3. ผลการจัดการเรียนรูของผูเรียน สิ่งที่ผูเรียนไดรับควรมีผลงานการเรียนรูที่หลากหลาย มีผลงานเชิง
สรางสรรคมีผลงานที่ภาคภูมิใจ สรุปความรูไดดวยตนเอง มีความสัมพันธที่ดีกับกลุม ตัดสินใจ ลงความเห็น
เลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับเรื่องและสถานการณ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
4. การประเมินผลผูสอนควรคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงค ประเมินตามสภาพจริง วิธีการ
และเครื่องมือสอดคลองกัน ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน นําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
บทสรุป
บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คือ การทําหนาที่เ ปนผูส นับสนุนชวยเหลือ
ผูเรียนใหพัฒนาตนเองใหไดเต็มศักยภาพ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะ เทคโนโลยีในทุกวันนี้
มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และล้ําสมัย ผูคนในศตวรรษที่ 21 จึงตองเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา ดังนั้นครูตอง
ปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี และคอยแนะนําแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผูเรียนอยางเขาใจ และ
พรอมที่จะทุมเทวิชาความรู ดวยวิธีการสมัยใหมตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ตาม แมเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความสามารถของครูในศตวรรษที่ 21อาจจะ
ไมส ามารถเปลี่ยนแปลงไดทันเทคโนโลยีสมัยใหมได แตสิ่ง ที่ครูส ามารถที่จ ะบอกนักเรียนไดวา ขอมูล ใด
สามารถนําไปปรับใชกับชีวิตจริงไดหรือวิธีการเลือกใชเครื่องมือที่ถูกตองนั้น ควรเปนไปในทางใด แตสิ่งสําคัญที่
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จะหาไมไดจากเทคโนโลยีสมัยใหมคือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครูสอนถายทอดใหผูเรียน ซึ่งเปนสวนสําคัญอันจะ
ถูกพัฒนาไปพรอมกับสติปญญาเพื่อใหความรูแกอนาคตของชาติอยางถูกตอง และยั่งยืนตอไป
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