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การเรียนรู้ãนศตวรรษที่ 21
(21ST cEnTURY LEaRning)

1. Curriculum (เรียนรู้ตามหลักสูตร)

1. Projects (เรียนรู้จากการทำาโครงงาน)

2. Time-slotted (จัดการเรียนการสอน
ตามตารางเรียนตายตัว)

2. On-demand (จัดการเรียนการสอน
ตามความต้องการ)

3. One-size-fits-all (แบบเดียวกันทั้งห้อง)

3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล)

4. Competitive (แข่งขัน)

4. Collaborative (ทำางานร่วมกัน)

5. Classroom (เรียนในห้องเรียน)

5. Global Community (ห้องเรียน
สู่ชุมชนโลก)

6. Text-based (เรียนรู้ตามหนังสือเรียน)

6. Web-based (เรียนรู้ผ่านเครือข่าย)

7. Summative Tests (สอบเพื่อตัดสินผล
การเรียนรู้)

7. Formal Evaluations (ประเมินเป็นระยะ
เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้)

8. Learning for School (เรียนรู้เพื่อให้
จบจากโรงเรียน)

8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวิต)

21ST cEnTURY (ศตวรรษที่ 21)

20TH cEnTURY (ศตวรรษที่ 20)

2.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

Source : 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times.
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จากตารางข้างต้น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปจาก
ศตวรรษที่ 20 มาก ดังนี้
1. ศตวรรษที่ 21 นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการทำางานโครงงาน
ซึ่งบางครั้งจะคาดเดาได้ยากว่าจะค้นพบความรู้ใด อาจเป็นความรู้ใหม่
ที่อาจไม่ได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรก็ได้ แต่ในศตวรรษที่ 20 นักเรียนจะ
ได้เรียนรูเ้ นือ้ หาสาระครบถ้วนตามทีก่ าำ หนดไว้ชดั เจนในหลักสูตรเท่านัน้
2. ศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนสามารถกำาหนดเวลาการเรียนรู้
ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และเป้าหมาย
การเรียนรู้ท่ีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ในศตวรรษที่ 20
การเรียนการสอนจะมีการกำาหนดตารางเรียนตารางสอนที่แน่นอน
ตายตัว
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3. ศตวรรษที่ 21 ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การจัด
การเรียนการสอน ครูสามารถออกแบบการสอนซึ่งประกอบด้วย
วิธีสอน วิธีวัดผล การใช้สื่อการเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนราย
บุคคล หรือกลุ่มย่อยได้ ซึ่งจะช่วยทำาให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้
วิธีการเรียนรู้ที่ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง แต่ในศตวรรษ
ที่ 20 การจั ด การเรียนการสอนมักจะคิด ว่านักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เหมือนกัน ครูจึงออกแบบการสอนไว้แบบเดียวแล้วนำาไป
ใช้กับนักเรียนทุกกลุ่ม
4. ศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมแรงร่วมใจกัน
ในการเรียนรู้ โดยนำาความสามารถหรือความรู้ที่ตนเองมีอยู่มา
ช่วยกันทำางานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำาเร็จ
แต่ ใ นศตวรรษที่ 20 นั ก เรี ย นมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขั น กั น เรี ย นเพื่ อ
ความเป็นเลิศ มีการจัดอันดับที่ภายหลังการวัดผล ทำาให้นักเรียน
ขาดความร่วมมือ เอื้อเฟอ แบ่งปันซึ่งกันและกัน
5. ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก
ต่อการเข้าถึง และการใช้งานที่ไม่จำากัดเวลาและสถานที่ การจัด
การเรียนรูจ้ งึ ไม่ควรจำากัดอยูแ่ ค่ความรูใ้ นชัน้ เรียน นักเรียนสามารถ
เชื่ อ มโยงห้ อ งเรี ย นไปสู่ โ ลกภายนอกได้ อ ย่ า งไร้ ขี ด จำ า กั ด แต่
ในศตวรรษที่ 20 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
ยังไม่สะดวกรวดเร็ว การเรียนรู้จึงจำากัดอยู่เฉพาะการเรียนรู้
ในชั้นเรียนจากครูเท่านั้น
6. ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถ
เข้าไปสืบค้นความรูจ้ ากตำาราต่างๆ หรือแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ หรือจาก
เว็บไซต์ตา่ งๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึง่ ครูตอ้ งจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้
สืบค้นเป็นประจำา แต่ในศตวรรษที่ 20 เน้นการเรียนรูจ้ ากหนังสือเรียน
แบบเรี ย นที่ ถู ก กำ า หนดให้ เ รี ย นรู้ เ ฉพาะที่ มี อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ เรี ย น
แบบเรียนเท่านั้น
7. ศตวรรษที่ 21 การทดสอบควรมุ่งให้นำ้าหนักการทดสอบ
ระหว่างเรียนให้มากขึ้น เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
ตั้งแต่แรก แต่ในศตวรรษที่ 20 การทดสอบมุ่งเน้นการทดสอบ
เพื่อตัดสินผล ดังนั้น จึงให้นำ้าหนักกับการวัดผลโดยรวมเมื่อสิ้นสุด
การเรียนมากกว่าการวัดผลระหว่างเรียน ซึง่ บางครัง้ พบว่านักเรียน
ถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนแต่เนิ่นๆ
การมาวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนจึงไม่มีประโยชน์ในการนำาไป
ปรับปรุงพัฒนานักเรียน
8. ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้มุ่งเน้นให้การเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิต โดยต้องเชื่อมโยง
ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำาวัน แต่ในศตวรรษที่ 20 การเรียนรู้
มุ่งเรียนให้สำาเร็จ เพื่อให้ได้ชื่อว่าได้เรียนจนสำาเร็จการศึกษาแล้ว
เช่น เรียนจบโรงเรียนแล้ว (สำาหรับการศึกษาภาคบังคับ) ทำาให้
การเรียนที่โรงเรียนนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้น้อย

ในเมื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างอย่างมากจาก
ศตวรรษที่ 20 ดังนั้น ครูจึงมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาท
ด้วยเช่นกัน

2.2 บทบาทของครูสำาหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Teach Leass, Learn More)
บทบาทของครูควรเปลี่ยนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ คือ สอน
หรือถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้น้อยลง (Teach Less) แต่
ให้นกั เรียนเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้
ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นพบองค์ความรู้ให้มากขึ้น (Learn More)
ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ทำามา
แล้ว 5 ปี เริ่มปรากฏผลที่ดีและเป็นคำาตอบให้แก่วงการศึกษาว่า
มาถูกทาง ซึ่งครูควรปฏิบัติดังนี้
- จัดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน
- เชื่อมโยงโลกเข้าสู่ห้องเรียน
- นำาพานักเรียนสู่โลกนอกห้องเรียน
- สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้
กับผู้อื่นให้มากที่สุด
- ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ครูควรปรับเปลีย่ นโดยนำาการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (8 หัวข้อข้างต้น) มาออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสม จึงพบว่าการออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบมองย้อนกลับ
(Backward Design) เป็นวิธีการที่น่าสนใจ
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