
การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
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AGENDA:  MAY 9, 2016

➤ ทำไมต้องพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ให้กับนักเรียน 

➤ ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 คืออะไร  

➤ ทฤษฎี แนวคิด วิธีสอน ที่พัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ให้กับ
นักเรียน 

➤ Workshop การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21
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AGENDA : MAY 10, 2016

➤ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งสตวรรษที่  
21 

➤ การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

➤ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

➤ Workshop การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 
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➤ มีการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีมากขึ้น 
➤ ใช้โลกเป็นห้องเรียน 
➤ ตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิธิพลต่อการจัดการศึกษา 
➤ การใช้แรงงานข้ามชาติ 
➤ การศึกษาไร้พรมแดน และข้ามพรมแดน 
➤ การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนให้มีประสบการณ์ระดับโลกมากขึ้น 
➤ มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
➤ ใช้หลักการประเมินสินทรัพย์จากความรู้ 

8 แนวโน้มของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ทำไมต้องพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ให้กับนักเรียน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา

➤   ระบบเศรษฐกิจโลกที่มาการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

➤ให้โอกาสเฉพาะคนที่มีความพร้อม
➤การแข่งขันและ ความร่วมมือในระดับโลก

เกิดขึ้นรวดเร็ว 
➤ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
➤ภาคเศรษฐกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
➤ความรู้ และนวัตกรรมได้เข้ามาแทนที่และได้

เปลี่ยนแปลงวงการ ธุรกิจและการทำงาน 
➤ เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยพนักงานที่มีทักษะ

ในขั้นสูง
➤  ในกระบวนการทำงาน ต้องใช้ทักษะด้านการ

สื่อสาร, การแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์
เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงาน และมีผลงานตาม
ความคาดหวัง ขององค์กร 

➤ โรงเรียนและระบบการศึกษาในประเทศไทย ยัง
ไม่ปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลง 

➤นักเรียนไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมหรือได้แรงบันดาลใจ
จากการเรียนในโรงเรียน  

➤ปัญหาช่องว่างทางผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยเฉพาะการประเมินของ PISA ที่ใช้การ
วัดทักษะเชิงประยุกต์  

➤ความพยายาม ขับเคลื่อน นโยบายทางการศึกษา
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เราจะเตรียมผู้เรียนเพื่ออนาคตของพวกเขาอย่างไร

บนสภาพ 
➤ ผู้เรียนมีลักษณะการเรียนรู้ที่ต่างจากที่เราเคยเป็น 
➤ หลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ผู้เรียนมีความสามารถที่สูงขึ้น 
➤ มีวิธีสอนใหม่ๆ 
➤ มีมาตรฐานระดับโลกที่มีการประเมินเพื่อจัดอันดับ 
➤ มีอาชีพใหม่ๆ  
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ความท้าทายที่ครูต้องพบ

คือ  การหลอมรวมความต้องการทั้งหมด 
➤ หลักสูตร   
➤ การสอน  
➤ การวัดและประเมินผล  
➤ ความต้องการตามนโยบาย 
➤ ความต้องการของสังคม
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แนวคดิเรื*อง "ทกัษะแหง่อนาคตใหม:่ การเรยีนรูใ้นศตวรรษที* 
21" เกดิขึ?นในประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยภาคสว่นที*เกดิจาก
วงการนอกการศกึษา ประกอบดว้ย บรษัิทเอกชนชั ?นนําขนาด
ใหญ ่เชน่ บรษัิทแอปเปิ?ล บรษัิทไมโครซอฟ บรษัิทวอล์
ดสินยี ์องคก์รวชิาชพีระดบัประเทศ และสํานักงานดา้นการ
ศกึษาของรัฐ รวมตวัและกอ่ตั ?งเป็นเครอืขา่ยองคก์รความรว่ม
มอื เพื*อทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที* 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรอืเรยีกยอ่ๆวา่ เครอืขา่ย P21

ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 คืออะไร 
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FRAMEWORK FOR 21 CENTURY LEARNING
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LINK

https://www.youtube.com/watch?v=UbKmsbWxcg8
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CREATIVITY

ความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลในการคิด และการ
ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นมาใหม่ และแปลกไปจากความ
คิดเดิม เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นในสมอง
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CRITICAL THINKING 

ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์หรือ
ปัญหา เพื่อตัดสินใจ 

ทักษะที่สำคัญมากที่สุด 
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COLLABORATION

ความสามารถในการสร้างผลงานร่วมกับผู้อื่น 
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COMMUNICATION

ความสามารถในการพูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น 
การเขียนรายงาน หรือนำเสนอผลงาน 
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คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity)

➤ มักชอบถามคำถาม
➤ หาคำตอบของคำถาม แม้เริ่มต้นจากศูนย์ 

➤  สามารถเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้ 

➤ ชอบเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

➤ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย
ของตัวเอง 

➤ มักชอบริเริ่มอะไรใหม่ๆ เสมอ 
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➤ ใช้เทคนิคการระดมสมอง 
➤ ใช้การสังเคราะห์งาน ความคิด  

➤ ใช้การประเมินผลงาน หรือ ชิ้นงานตนเอง หรือ กลุ่มเพื่อให้นักเรียนคิด
และพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

➤ ใช้คำถาม  

➤ ให้เวลาในการสร้างสรรค์งาน  

➤ การสอบที่ให้มีโอกาสได้ใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์

วิธีพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
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➤ มีเหตุผล และมีความชัดเจน ไม่รีบด่วนสรุป
➤ ชอบสำรวจ สืบสอบหาคำตอบ
➤ สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี บนข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือ
➤ การคิดอย่างมีวิจารณญาณมักส่งเสริมให้เกิดการคิด

สร้างสรรค์
➤ มีความยุติธรรม คิดถึงผลกระทบและความรู้สึกของผู้

อื่น 

➤ ตัดสินใจโดยพิจารณาจากหลักฐาน ข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อ

คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking)
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วิธีพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
➤ ใช้การให้เหตุผล  

➤ ใช้การวิเคราะห์ หลักการ และผลกระทบ 

➤ ใช้การศึกษาเฉพาะกรณี การอภิปราย 

➤ ใช้คำถาม และการให้งานเขียน หรือรายงาน 

➤ ใช้ความไม่ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนทำให้ชัดเจน
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คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
(Collaboration)

➤  มีความสนใจ ใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
➤ เข้าใจว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานจริงไม่ใช่แค่

บทบาทสมมติ 

➤ ใช้การโต้แย้งเพื่อหามุมมองใหม่ในการพัฒนางานให้ดี
มากขึ้น 

➤ เคารพผู้อื่นและรับฟังสมาชิกในกลุ่ม 

➤ ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้น 

➤ มุ่งผลงานสุดท้ายที่ได้รับมอบหมาย
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วิธีพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
➤ ใช้กระบวนการกลุ่ม 
➤ การเจรจาต่อรอง 
➤ ใช้คำถาม 
➤ การฟัง 
➤ การใช้คำถาม
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คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการสื่อสาร 

(Communication)

➤ การสื่อสารที่ชัดเจน และกระชับ 

➤ เข้าใจบริบทของผู้รับสาร 

➤ พยายามทำให้ผู้ฟังเข้าใจ 

➤ รับฟังอย่างตั้งใจ 

➤ ถามเพื่อให้มีความชัดเจนหากจำเป็น 

➤ มีความระมัดระวังการใช้ภาษากาย 

➤ แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลให้เหมาะสม 

➤ เพิ่มเติมสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป 

➤ มีทัศนคติในทางบวก
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➤ ตั้งกติกาในห้องเรียนว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ต้องร่วมอภิปราย  

➤ ครูอาจกระตุ้นผู้เรียน โดยตั้งคำถาม หรือ ออกแบบกิจกรรมให้เกิด
บรรยากาศของการให้มีส่วนร่วมในห้องเรียน 

➤ ควรมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ให้นักเรียนมีโอกาสได้อภิปรายในกลุ่ม 

➤ ให้นักเรียนมีโอกาสได้พูด นำเสนอผลงาน หรือความคิดเห็นหน้าชั้น
เรียน

วิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน
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Learning by doing

Learning by doing

กระบวนการกลุ่ม นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

Active Learning

ทักษะการคิด

Communication

ParticipationDynamic
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ทฤษฎี แนวคิด วิธีสอน; 
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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ACTIVE LEARNING
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Active Learning
➤ กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การลงมือทำ และคิดในสิ่งที่กำลังทำ(Bonwell & 
Eison, 1991) 

➤ กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ ที่มากกว่า การดู การฟัง 
และการจดบันทึก (Felder & Brent, 2009) 

➤
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หลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ  
ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
(Meaningful Learning) 

หลักการของ Active Learning
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1 การสร้างแรงจูงใจโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานก่อน  
แล้วสอนทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงหลักการ 

2 ฝึกให้มีการนำเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 

3 การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

4 การแบ่งกลุ่มทำงาน หรือการทำงานเป้นทีม 

5 การสร้างแรงจูงใจโดยการกำหนดโจทย์หรือคำถามที่น่าสนใจ 

6 การทำงานเป็นทีม 

7 การให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติงานจากระบบจำลอง หรือชีวิตจริง 

8 การสร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างงานที่น่าสนใจ 

ลักษณะของกิจกรรมตามหลักการ  
Active Learning
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ทฤษฎี แนวคิด วิธีสอน ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Active Learning

➤ การคิดเป็นฐาน (Thinking-based learning) 

➤ ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

➤ โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
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ทฤษฎี แนวคิด วิธีสอน ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Active Learning

➤ การใช้การคิดเป็นฐาน (Thinking-based learning) 

➤ การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

➤ การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
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การคิดเป็นฐาน (Thinking-based learning) 

เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็น
ลำดับขั้น แล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะ
อย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถ
สร้างสิ่งใหม่ หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนำไปแก้ปัญหาอย่างมีหลัก
การ มุ่งเน้นไปถึงระดับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ โดยเริ่มจากผู้สอน
กระตุ้นผู้เรียนเกิดคำถามหรือตั้งคำถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้าง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอน
มีบทบาทช่วยชี้แนะและสรุปความคิดตามหลักการ
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การวิเคราะห์ (Analysis)
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ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING)

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นการสอนที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยการศึกษาปัญา
หาที่สมมติขึ้นจากความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เสนอ
วิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การเลือกปัญหาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม วิเคราะห์ 
วางแผนกำหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำแก่ผู้
เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการ
ลงมือแก้ปัญหา
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PROBLEM BASED LEARNING
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 โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้
กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง
และการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงาน
เป็นกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและ
ได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557
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 โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน 
McDonell (2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- 
centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ 
เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถาม
อะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นงาน โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
อุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียน  โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้
• นักเรียนกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง
• เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง
• มีฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี
• ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง
• ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะ (embedded with knowledge and skills)
• ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน
• มีผลผลิต
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 โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา และ กระทรวงศึกษาธิการ
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 โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

วิจารณ์ พานิช
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 รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

ดุษฎี โยเหลา และคณะ , 2557.
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