




ลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที� 21 มีดังนี �

- มีความรู้พื �นฐานและเชี�ยวชาญทางเทคโนโลยี

- มีความรู้ความชํานาญด้านสื�อ 

- ยืดหยุ่นและมีพลวัต 

- หลายภารกิจ 

- เป็นนักสื�อสารและนักร่วมมือ 
    



(interactive and networed)

(instant)

(creative and adaptive)

(have multimodal learning styles)



ควรคาํนึงถงึประเดน็ต่างๆ ดังนี �

1. การเข้าถงึเทคโนโลยีและสื�อต่างๆ  ห้องเรียนจะต้องมี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที�มีคุณภาพสูง

- เพื�อสนับสนุนสตรีมมิ�งมีเดีย  (media streams)

- การสื�อสารส่วนตัว เช่น skype

- การสื�อสารเป็นกลุ่ม เช่น Video conferencing /access grid 

- เพื�อนักเรียนสามารถ upload หรือ download งาน
หรือผลวจิัยที�ส่งเสริมต่อหลักการเรียนรู้แบบความร่วมมือได้
ทุกหนทุกแห่ง 



2.การออกแบบห้องเรียน(classroom  design) จะต้องเอื �อให้

ผู้ เรียนเป็นนกัสื�อสารและนกัร่วมมือให้สามารถทํางานเป็นกลุม่ได้

3. การมีพื �นที�แสดง (display spaces)  เช่น ไวท์บอร์ด 
(whiteboards:IWB) พินบอร์ด (pinboards) 
พื �นที�ออนไลน์เพื�อการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประชมุสมัมนา  
และอื�นๆ ซึ�งจะต้องง่ายและไวต่อการเชื�อมต่อกบัระบบสื�อ 

     (media system)





Waugh (2001) กล่าวในข้อเขียน “ห้องเรียนในศตวรรษที� 21”
ว่าตนเองถือว่าเป็นครูหวัก้าวหน้า(progressive  teacher) 
เพราะได้ใช้แล็ปทอป (laptop )เพื�อการเรียนรู้ ได้ใช้ 

Smart Board, iPad and  iTouch iPods เพื�อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและได้สอดแทรกความรู้พื �นฐานเกี�ยวกับสื�อ
(media) ในบทเรียนด้วย







Latham(n.d.)กล่าวถงึสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาํหรับศตวรรษที� 21

มีลักษณะดังนี �คือ

2. เป็นการเรียนรู้แบบไฮบริด (hybrid learning )ผสมผสาน
    กันระหว่างรูปแบบการสอนแบบเดิม ( face-to-face 
    education )กับรูปแบบออนไลน์ (online teaching )

1.  เป็นห้องเรียนออนไลน์ (online classrooms ) โดยศึกษาจาก
รายวิชาออนไลน์ โดยใช้คอมพวิเตอร์จาํลองภาพการฝึกอบรมหรือการ
มีปฏิสัมพนัธ์ที�จะได้รับจากห้องเรียนปกติ พวกเขาสามารถเรียนไป
พร้อมกับการทาํงาน ทาํให้มีความประหยัด ให้โอกาสสําหรับกลุ่มคนที�
ไม่สามารถเรียนได้จากการศึกษารูปแบบเดมิ



Latham(n.d.)กล่าวถงึสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาํหรับศตวรรษที� 21 มี
ลักษณะดังนี �คือ

4.เป็นการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคโนโลยี ( technology-
enabled active learning TEAL ) เป็นสภาพการ
เรียนรู้ที�นกัเรียนสามารถทํางานได้กบัสภาพปัญหาจริง ซึ�งจะ
ช่วยให้พวกเขามีประสบการณ์ที�จะออกไปทํางานในอนาคตได้ 

3. เป็นโมเดลสตดูิโอทางสถาปัตยกรรม (the architecture 
studio model) เป็นรูปแบบการศกึษาในสตดูิโอ ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนอื�นๆ  เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของพวกเขา 
และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้



     Heick ( 2012 ) กล่าวว่า 

แม้จะอยู่ที�ไหนหรือที�ใดๆ แต่สิ�งที�ครู
จะคาํนึงถึงอยู่เสมอคือห้องเรียนที�มี
สภาพ “ตื�นตัวทางปัญญา” 
(intellectually active places )

เป็นห้องเรียนที�มีรูปแบบการเรียนรู้   
ที�ยดึนักเรียนเป็นศูนย์กลาง



    ลักษณะ 10 ประการที�แสดงถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที�ดี     
เพื�อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินห้องเรียน  มีดังนี �

1.นักเรียนเป็นผู้ตั �งคาํถาม ตั �งประเด็น กาํหนดปัญหา

2.คาํถามดีมีความหมายต่อคาํตอบ คาํถามดีๆ จะนําไปสู่การเรียนรู้ที�ดี

3.ความคิด(คาํตอบ)มาจากหลากหลายแห่ง จากตัวครูและแหล่งอื�นๆ 
เช่น จากชุมชน จากผู้เชี�ยวชาญภายนอก จากตัวนักเรียนเอง

4. ออกแบบใช้วิธีการสอนที�หลากหลาย เช่น Inquiry – based 

learning, project – based, direct instruction

5. เปลี�ยนสภาพจากห้องเรียนที�ไม่มีความหมายเป็นชุมชนการเรียนรู้
ตามสภาพจริง



    ลักษณะ 10 ประการที�แสดงถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที�ดี     
เพื�อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินห้องเรียน  มีดังนี �

6.เป็นการเรียนรู้สว่นบคุคล(personalized)นกัเรียนมีสว่นร่วมกบัครู
ในการกําหนดจดุมุ่งหมาย เนื �อหา วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้

7.เป็นการประเมินผลที�ตอ่เนื�อง ตามสภาพจริง โปร่งใส เป็นการประเมินที�
สามารถแยก “good students” จาก good thinkers” ได้

8.เกณฑ์วดัความสําเร็จมีความสมดลุและโปร่งใส ประเมินสิ�งที�มี
ความหมายตอ่นกัเรียนเป็นสําคญั

9. สร้างนิสยัการเรียนรู้อย่างตอ่เนื�อง

10.ให้โอกาสปฏิบตัิ เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื �อหา





แปลสรุปได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน ( คาํนาม )   
           

(Video )





• ความหมาย
          หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของ 
software โดย มีวัตถุประสงค์ที�จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี   
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยสามารถเลือกเวลา และสถานที�ที�จะเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สิ�งที�ต้องคาํนึงถึงใน
การจัดห้องเรียนเสมือนคือ ระบบปฏิบัติการของห้องเรียนเสมือน ที�
ต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ�ของ
ผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ นอกจากนั�น
สิ�งที�การเรียนในห้องเรียนเสมือนไม่มีคือ การปฏิสัมพันธ์หรือสังคม
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ�งเป็นสิ�งที�ต้องคิดว่าห้องเรียนเสมือนจะทาํให้
เกดิขึ �นได้อย่างไร



การคิดค้นห้องเรียนเสมือนเกิดจากข้อจาํกัดของการเรียน
การสอนแบบเดมิ คือ 
          1. สถานที�จาํกัดเฉพาะในห้องเรียน
          2. การเรียนรู้จาํกัดเฉพาะกับครู  ผู้เรียน  และตาํรา
          3. เวลาในการจัดการเรียนการสอน
          4. โอกาสในการเรียนการสอน สถานที�เรียนไม่เพียงพอกับ

              ผู้ประสงค์จะเรียน
          5. สัดส่วนของครูและนักเรียนไม่เหมาะสม



ห้องเรียนเสมือนสามารถจาํแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
          1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการ
ถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี�ยวกับเนื �อหาของบทเรียน โดยอาศัย
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ�งเรียกว่า Online 
ไปยังผู้เรียนที�อยู่นอกห้องเรียน ซึ�งสามารถโต้ตอบกับผู้สอน หรือ
เพื�อนที�อยู่คนละแห่งได้
          2. ห้องเรียนเสมือน เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย ที�อาศัยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการสื�อสารและ
อินเทอร์เน็ต ทาํได้โดยผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่เวบ็ไซต์ของ
ห้องเรียนเสมือน และดาํเนินการเรียนตามกิจกรรมที�ผู้สอนได้
ออกแบบไว้ ห้องเรียนลักษณะนี �เรียกว่า "ห้องเรียนเสมือนที�แท้" 



ข้อจาํกัดของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมีหลายประการดังนี �
          1. อุปกรณ์และซอฟแวร์ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  

              เสมือนมีราคาแพง
          2. มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ ดังนั �นนักเรียนจงึไม่

              สามารถได้รับคาํตอบโดยทันทีเมื�อต้องการซักถามผู้สอน
          3. ผู้เรียนต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
          4. ปฎสัิมพันธ์ทางการเรียนไม่มีความเป็นธรรมชาต ิหรือมีน้อย

             เกินไป
          5. ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนด้วย

             ตนเอง




