
 

การเรียนรู้ทีแ่ท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง  

การเรียนวชิาในห้องเรียนยงัเป็นการเรียนแบบสมมติ 

“ดงัน้ันครูเพือ่ศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์”  

 ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคยีงชีวิตจริงทีสุ่ด 

พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ) 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.อส. รุ่นท่ี 1 



6 หลกัการส าหรับไฮสกลูเพื่อศตวรรษท่ี 21 



1.Understanding of 21st Century Skills and Outcomes 

 

Establishes as a baseline that educators, students and 

parents must be well versed in the 21st century skills that 

students need to acquire to be successful. Teachers should 

be able to make relevant and useful choices about when 

and how to teach them, and whether or not students are 

making progress toward their personal demonstration of 

accomplishment. Rethinking what we teach must come 
before we can rethink how we teach. Learn more » 

http://education.apple.com/acot2/skills/
http://education.apple.com/acot2/skills/
http://education.apple.com/acot2/skills/
http://education.apple.com/acot2/skills/
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สร้างความเขา้ใจในทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 และผลลพัธ์ โดยโรงเรียน
จะตอ้งก าหนดไวเ้ป็นพื้นฐานให้นักการศึกษาครู และผูป้กครอง ไดรั้บรู้
และมีประสบการณ์ถึงเหตุผลความจ าเป็น (why) ส่ิงท่ีคาดหวงั (what) ให้
เกิดข้ึนกบันกัเรียน ครูเองจะตอ้งสามารถสร้างทางเลือกว่าจะสอนพวกเขา
อยา่งไร (how) และทราบไดว้่านกัเรียนบรรลุผลแลว้หรือไม่โดยจะตอ้งคิด
กนัเสียใหม่วา่ “เราจะสอนอยา่งไร” มาก่อน ”เราะสอนอยา่งไร” 

21st Century Skills 



2. Relevant and Applied Curriculum 

Offers an innovative vision of what the learning 

environment should become by applying what we know 

about how people learn and adapting the best pedagogy to 

meet the needs of this generation of learners. Students 

should be engaged in relevant and contextual problem- and 

project-based learning designed to develop 21st century 

skills and provided using a multi-disciplinary approach. 

Curriculum should apply to students’ current and future 

lives and leverage the power of Web 2.0 and ubiquitous 
technologies. Learn more » 

http://education.apple.com/acot2/curriculum/
http://education.apple.com/acot2/curriculum/
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ใชห้ลกัสูตรประยุกตแ์ละสอดคลอ้ง โดยพิจารณาว่า การท่ีจะบรรลุผลนั้น 
เราควรทราบก่อนว่าผูค้นเขาเรียนรู้กันอย่างไรแล้วน ามาปรับใช้ให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนยุคใหม่ท่ีจะผูกพนักบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานและ
ปัญหาเป็นฐานในบริบทท่ีเป็นจริง รวมทั้งใชห้ลกัสหวิทยาการ เพื่อน าไปสู่
การพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหลกัสูตรควรส่งเสริมต่อการพฒันา
ผูเ้รียน เพื่อใชชี้วิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ท่ีจะเผชิญกบัพลงั Web 2.0 
และการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเขม้แขง็ 



3. Informative Assessment 

 

Identifies the types and systems of assessments schools 

need to develop to fully capture the varied dimensions of 

21st century learning as well as the independent role 

students need to take on in monitoring and adjusting their 

own learning. Assessments used in the classroom should 

increase relevant feedback to students, teachers, parents, 

and decision-makers and should be designed to 

continuously improve student learning and inform the 
learning environment. Learn more » 

http://education.apple.com/acot2/assessment/
http://education.apple.com/acot2/assessment/
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ใชรู้ปแบบการประเมินผลท่ีใหข้อ้มูลชดัแจง้สามารถใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั
ส าหรับนักเรียน ครู ปกครอง และผูมี้อ  านาจตัดสินใจเป็นรูปแบบการ
ประเมินผลท่ีออกแบบเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง
รวมทั้งท าใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ได ้



4. A Culture of Innovation and Creativity 

Acknowledges the fuel that drives today’s global economy 

and, in turn, its importance in both student learning and 

the school environment. As a result, schools should create 

a culture that supports and reinforces innovation for 

student learning and leverages the creativity and ingenuity 

of every adult and student to solve their unique problems. 

Additionally, the teaching and learning environment should 

generate the continuous development of these skills. Learn 
more » 

http://education.apple.com/acot2/innovation/
http://education.apple.com/acot2/innovation/
http://education.apple.com/acot2/innovation/
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สร้างวฒันธรรมเชิงวฒันธรรมและสร้างสรรคเ์พื่อให้มีอิทธิพลทั้งต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเพื่อสนับและจูงใจ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างสรรค์หรือคิด
ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้แก้ปัญหา รวมทั้ งสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 
21 อยา่งต่อเน่ือง 



5. Social and Emotional Connections with Students 

Gives appropriate recognition to the personal, professional, 

and familial relationships that determine the health, growth, 

and cognitive development of a child within the family, 

school, and community. Specifically, each student should 

have a clear and purposeful connection to the social 

environment in school, with at least one adult who is 

purposefully in tune with the student’s learning 

preferences, learning interests, and social 
connections. Learn more » 

http://education.apple.com/acot2/connections/
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สร้างความผูกพนัทางอารมณ์และสังคมกับนักเรียน ปัจจัยทั้ งสองน้ีมีผลต่อความ
ผูกพนัของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน ต่อผูบ้ริหาร ต่อครู และต่อเพ่ือน ซ่ึงหากขาด
หายไปอาจเป็นสาเหตุต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือมีผลต่อการเรียนรู้ นกัเรียน
แต่ละคนตอ้งการคนดูแลเอาใจใส่ ให้ค  าแนะน าปรึกษาหารือ สร้างความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มทางสังคมในโรงเรียน ดงันั้น นกัเรียนแต่ละคนควรมีผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย
หน่ึงคนท่ีคอยดูแลพดูคุยเก่ียวกบัชีวิต การเรียนรู้ สภาพสังคมในโรงเรียน รวมทั้งเป็น
แหล่งความคิดความเห็นใหก้บันกัเรียน 



6. Ubiquitous Access to 
Technology  

Underscores the essential role technology plays in 21st century 
life and work and, consequently, the role that it must play in 
learning. Students and educators need 24 by 7 access to 
information, resources, and technologies that engage and 
empower them to do background research, information and 
resource gathering, and data analysis, to publish with multiple 
media types to wide and varied audiences, to communicate with 
peers and experts, and to gain experience and expertise in 
collaborative work. Learn more » 

http://education.apple.com/acot2/access/
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สร้างโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยีไดทุ้กหนทุกแห่งซ่ึงบางโรงเรียนไดจ้ดั
ให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คนละอันใช้ทั้ งโรงเรียนและนอก
โรงเรียน เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ ต่อการคิด ต่อการสร้างสรรค ์การวิจยั 
การพิมพ ์การส่ือสาร หรือกล่าวสั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 



โรงเรียนในศตวรรษที่  
  

นางเสาวลกัษณ ์ วรครบุร ี
สาขาการบรหิารการศึกษา ปรญิญาเอก 

รหสั 5603440532013 
 



http://www.youtube.com/watch?v=ScUq7iZk9rQ 

http://www.youtube.com/watch?v=ScUq7iZk9rQ
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Pham  (2002) กล่าวถึงโรงเรียนในศตวรรษที ่21 

• เป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ท าให้ระบบ
สารสนเทศมีความเป็นสากล  และมีความซับซ้อนมากขึน้ 

• ส่ือสังคมออนไลน์ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ 

• เทคโนโลยีส่ือสารเพื่อนถึงเพื่อน                                                        
( ) 



รูปแบบการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 

ส่ือสังคม
ออนไลน์ 

โครงสร้างและ
จุดเน้นของ
ห้องเรียน 

เป็น             
สหวทิยากร 

การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 



เป็นสหวทิยาการ 
(Interdisciplinary) 

มีการบูรณาการระหว่างสาขาวชิา 

ผู้เรียนตระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าใจและส่ือสารในมติต่ิาง ๆ ได้ 



ส่ือสังคมออนไลน์ (Social  media) 

ครู 

ส่ือสารกันได้ตลอดเวลา 

นักเรียน ผู้บริหาร 

ส่ือสารกันได้ตลอดเวลา 

ครู 

ท่ีมา : http://www.cite.co.uk/the-different-types-of-social-media/ 
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โครงสร้างและจุดเน้นของห้องเรียน  
(Structure  and  focus  of  classroom) 

• หลกัสูตรเน้นต าราเรียน 

• หลกัสูตรเน้นประสบการณ์จากการท าวจิยั 

• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากผู้ถ่ายทอดหรือแจกจ่าย
สารสนเทศ 

• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงรุก 

• การจดจ าในสารสนเทศ 

• เน้นวฒันธรรมการสืบค้นและความรู้ 



การเรียนรู้แบบร่วมมอื    

นักเรียนเตรียมตัว
ท างานเป็นทมีใน

อนาคต 

การเรียนรู้
แบบ
ร่วมมือ 

เรียนรู้โดย
อาศัยส่ือ
สังคม

ออนไลน์ 





วโิรจน์  สารรัตนะ, 2556 





ปรเมษฐ์ โมล,ี2556 



แหลง่ท่ีมาข้อมลู  : http://www.curric.net/คลงัความรู้โรงเรียนในฝัน 

http://www.curric.net/
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http://www.yale.edu/21c/history.html 
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Home school  
ส าหรับพ่อแม่ทีม่ ีฐานะและคดิว่าตวัเองสอนได้ดกีว่าครู...  



























เน้นการเรียนรู้
เชิงบริการมาก
ขึน้ โดยเฉพาะ
กจิกรรม
บริการชุมชน 












