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บทคัดย่อ
จากบทความนี้เป็นบทความวิชาการที่กล่าวถึง กลยุทธ์ (Strategy) ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเอาไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียนอยู่ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
มีคุณลักษณะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แ ก่ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น มีทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรี ย นรู้ และความมี เ มตตากรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยกลยุ ท ธ์ หลั ก ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอน (teachers' capacity development) , 2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (learning management
development) 3) การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน(students’ performance improvement) ซึ่งกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านครูผู้สอน ประกอบด้วยการปรับกระบวนทัศน์ การปรับเปลี่ ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
และการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย การ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบ
โครงงาน การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง (The Flipped Classroom) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบด้วยการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองของผู้เรียน การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่ความเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ : กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน, ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Abstract
This article aims to present the strategies for student development for being the citizen
in the 21 century. The National Education Plan, BE 2060-2579, determines the vision of education
that “all Thais are educated and learn through their lives with quality, living happily which is in
accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy and the change in the 21st century”. The
national education plan aims to develop all students to have attributes and learning skills in the
st
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21 century like reading skill, writing skill numeric skill, critical thinking skill, creative and innovative
skills, skills for understanding the different cultures and paradigms, collaborative skills, teamwork
and leadership skills, communicative skill, media and literacy skills, computer and information
technology and communication skills, professional skill , learning skill, as well as having the
attributes like kind , disciplined , be concerned with right conduct. The present study presents
strategies for developing students to have the attributes and skills in the 21st century which are
1) strategy for teachers' capacity development , 2) the strategy for the learning management
development, and 3) the strategy for students’ performance improvement. The strategy for
teachers' capacity development includes a paradigm shift, modifying teaching methods and
modifying the methods of measuring and evaluating students. The strategy for learning
management development includes the development of all levels of curriculum, the
development of integrated learning management model to develop analytical thinking skills,
learning through technology and innovation in learning management such as project-based
teaching, inquiry method, learning through research process, the flipped classroom. The strategy
for students’ performance improvement includes the development of students as learning
persons, students’ self-development and the development of students for being the citizen the
21st century.
st
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บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" (Office of the Education Council Secretariat., 2017 : 78) โดยมีพันธ
กิจหลักในการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างความมั่นคง
แก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม พัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับ ดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยมี
เป้าหมายด้านผู้เรียน คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics) ทักษะทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural,
Unders stranding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Commenting and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
ทั้งนี้การบรรลุ เป้ าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้ มีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายของการจัดการศึกษาต้องทาให้ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
ผู้ เ รี ย นทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย ต้ องได้ รั บ การศึ ก ษาที่มี คุณ ภาพมาตรฐาน ระบบการศึ กษาและระบบบริห ารจั ด
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การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ กลไกสาคัญในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อยู่ที่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติ ที่จะดาเนินการขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาไปสู่ความสาเร็จ
ซึ่งเป้าหมายสาคัญ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (Wimonsiri, P., (2016) ต้องมีการวางแผนจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรีย นรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน หรือมีประสบการณ์และเกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของตน อย่างค่อนข้างถาวร (Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2007 : 48)
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง
จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน เกิดการเรียนและได้รับการพัฒนาสูงสุด ซึ่ง บรูเนอร์ (Bruner referenced in the
Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2007 : 49) มีแนวคิดเชื่อว่า ความสามารถในด้านสติปัญญา
ของผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ ด้านการศึกษาค้นคว้า
ตามความสนใจของตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิด การเข้าใจสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น จึงต้องมีการเตรียมสถานการณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และ
พัฒนาตนเอง จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบ
ทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้งให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและคุณภาพ
เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม (Secretariat of
the Teachers Council of Thailand., 2009 : 151) ซึ่งการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน ทั้งคุณภาพของผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม โดยพิจารณาจากสภาพของ
สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน (Tangsuan, K., 2014 : 10) ดังนั้น แนวทางหรือวิธีการพัฒนา ที่
จะนาไปสู่กระบวนการพัฒ นาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณลักษณะและทักษะเป็นไปตามเป้าหมาย การ
พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนนาไปสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคนไทยในอนาคตจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็น
พลเมืองไทยพลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก (Wimonsiri, P., 2016) จึงควรมีกลยุทธ์ในการดาเนินการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ดังได้กล่าวแล้วกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยคุณภาพคนปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน
และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา (Sindhuwongsanon, M. References in Emperor Wah.,
2012 : 208) ดังนั้นหัวใจสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ก็คือ ครูผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน กาหนดเป็นกลยุทธ์หลักในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development)
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Development)
3. การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Students’ Performance Improvement)
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development)
ครูผู้สอนเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการพัฒนา ประสบความสาเร็จ มาซาโน่
(Mazano. 2000, cited in Serqiovanni and others, 2004 : 15) ได้ทาการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทั่วโลก พบว่า ครูเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ(Amornviwat, S. in Paisan Wisanaporn., 2014 : 77) ที่ว่าความสาเร็จ
ของครู ดูที่ความสามารถของศิษย์ นอกจากนี้ ครูยังมีอิทธิพลต่อวิธีคิด จิตใจของผู้เรียน เป็นแบบอย่างและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ จากสภาวะการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็น ที่น่าพึงพอใจ มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน การบริหาร
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จัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นลาดับแรก แม้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศค่อนข้างสูง แต่ใช้
จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย ต้องเร่งดาเนินการปฏิรูประบบการ
ผลิต การพัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (Secretariat of the Teachers
Council of Thailand., 2017 : 66) ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา คือครู ซึ่งครูมีบทบาทในการขับเคลื่อน
หลักสูตรสู่ห้องเรียนและผู้เรียนด้วยกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Sricum, P., 2014 : 85) และแนวทางในการพัฒนา ครูตามกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน มีดังนี้
1. การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift)
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ (Instruction improvement)
3. การปรับเปลี่ยนวิธีประเมินผลผู้เรียน (Assessment for improvement)
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เป็นการปรับวิธีคิดของครูผู้สอนให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในบริบทแวดล้อม ของสังคมโลก ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ
รวมทั้งเทคโนโลยี การก้าวกระโดดสู่ยุคดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
(The Fourth Industrial Revolution) การก้าวสู่ อินเตอร์เน็ตในทุกที่ (Internet of things) จะเห็นได้ว่าถ้าครูผู้สอน
ยังคิดเหมือนเดิม จะก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการคิดไม่เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการสอน วิธีการทางานก็จะ
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ครูยังสอนหรือทางานแบบเดิม คือการสอนตามแบบเรียนโดยไม่ยึ ดหลักสูตร และไม่ได้ดู
ตัวชี้วัดตามหลั กสู ตร ทาให้ผู้ เรี ยนไม่ได้เรี ยนรู้ และไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลั กสูตร ซึ่ง
กระบวนทัศน์ (Paradigm) เป็นชุดของแนวคิด การรับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติจนเกิดเป็นแบบแผน เป็นแม่บทของ
ความคิดหรือแนวปฏิบัติ ในการที่จะทาให้ครูเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) โดยการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
และจิตวิญญาณความเป็นครูการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practice : PoC) หรือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ครูต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และทาหน้าที่เป็นโค้ช ในการจัดการเรียนรู้ ครูต้องเปลี่ยนแปลง
ตนเองและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า ครูผู้สอนต้อง
เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตสานึกใหม่ ยอมรับสิ่งใหม่ ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Amornvivat, S., 2014 : 80)
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ (Instruction improvement) เป็นการปรับปรุงการเรียนรู้โดย
กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
ข้อมูลสาคัญที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ความพึ งพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้เรียน กระบวนการสอนปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และปัญหาต่างๆในการจัดการ
เรียนการสอน (Royal Institute., 2008 : 228) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม แนวคิดกระบวนการและวิธีการต่างๆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนาหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยาย
สู่การสร้างความรู้เชิงวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ครูจึงต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพราะชุดความรู้ใหม่
เกิดขึ้นมากมาย ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมรุกเข้ามาสู่โรงเรียนทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว การเรียน
ขยายวงกว้างออกไปจากห้องเรียน บทเรียนขยายวงกว้างจากหนังสือไปสู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคม ชุมชน ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Amornwiwat, S. Khut in Phaisan Wisanaphon., 2014 : 76-77) เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนอย่างที่เคยเป็น ไปสู่ ผู้จัดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ (Learning management)
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การปรับเปลี่ยนวิธีประเมินผลผู้เรียน (Assessment for improvement) การวัดและประเมินผลผู้เรียน
เป็นการประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน พฤติกรรม ความประพฤติ ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การประเมินผลผู้เรียนต้องสอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งแนวคิดในการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
(Assessment for improvement) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 แนวทางได้แก่ 1) การประเมินเพื่อการเรียนรู้
(Assessment for Learning) 2) การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) และ 3) การประเมินผล
การเรียนรู้ (Assessment of Learning) (Wongyai, W., 2015 : 3-4)
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เป็นการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ต่างๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ เพื่ อปรับปรุงพัฒนา
การเรียนรู้ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน อันจะนาไปสู่การ
ปรับการเรียน และการเปลี่ยนวิธีสอน ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลที่ มีคุณค่าต่อผู้เรียน ต้องให้ข้อมูลเพื่อการกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) รายการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) การประเมินขณะเรียนรู้
(Assessment as Learning) เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียนรู้เพื่อ ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักใน
การเรียนรู้ของตนเอง สามารถวางแผนการเรียนรู้กากับการเรียนรู้ วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ตน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง จุดเน้นของการประเมินลักษณะนี้ คือ ผู้เรียนได้ใช้
การประเมินตนเองและประเมินเพื่อน เป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง การประเมินจะเกิดขึ้นเป็นระยะในระหว่างการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับการประเมินตนเอง ผู้เรียนควรให้มีการตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ คือ
1) จุดมุ่งหมายการเรียนรู้คืออะไร 2) ได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ 3) มีวิธีก ารเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างไร
4) มีความเข้าใจสาระส าคัญ 5) มีเกณฑ์ประเมินผลอย่างไรและประสบผลสาเร็จหรทอไม่ 6) จะมีวิธีการ
ยกระดับผลการเรียนรู้ในครั้งต่อไปได้อย่างไร
การประเมินการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการประเมินโดยการประเมินจะมีลักษณะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือการประเมินรวบยอด (Summative assessment) เป็นการประเมินการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเรียนรู้การสอนเพื่อสรุปว่า ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด บทบาทของ
ผู้สอน ในการประเมินผลการเรียนรู้ คือการให้ข้อมูลย้อนหลังเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
เป็ นผู้ ชี้แนะจุดบกพร่ องในการเรีย นรู้ ของผู้ เรียน บันทึกผลการประเมินสะท้อนความก้าวหน้าในการเรียนรู้
รายงานผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนควรใช้ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่กับการประเมินเพื่อการเรียนรู้และประเมินขณะเรียนรู้ เพื่อใช้มี
การประเมินที่หลากหลาย สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนของครูผู้สอน (Wongyai, W., 2015 : 4)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (learning management Development)
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกฝน
หรือมีประสบการณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองอย่างค่อนข้างถาวร (Srisongkran, R. Claimed in the
Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2007 : 48) ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ ทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ มองเห็นแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดทุกระยะ สามารถให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ผู้
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ส ามารถทางานได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนมีกระบวนการชัดเจน กลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
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ในอนาคต จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้หรือเดิมมักเรียกว่าการจัดการเรียน
การสอน เป็นการจัดกระบวนการการถ่ายทอด ข้อมูล ความรู้ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม รวมทั้งทักษะ
ต่างๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน หรือจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยใช้วิธีบอกเล่า บรรยาย อธิบาย ชี้แจง สาธิต
หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม กับวัตถุประสงค์สถานการณ์ซึ่งสามารถทา ได้ทุกเวลาและสถานที่ไม่จากัด
เฉพาะในห้องเรียนหรือในเวลาเรียนเท่านั้นเป็นกระบวนการที่เน้นบทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (Royal Institute, 2010 : 206)
การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความพยายามจัดให้มีแบบแผนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้แต่ผลการจัดการเรียนรู้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรจะเป็นการ
สอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังด้วยการลงมือปฏิบัติเอง และมีครูเป็นพี่เลี้ยงจะทาให้สามารถเรียนรู้ได้ดี
และสามารถพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะด้านต่างๆได้ตามกรอบมาตรฐาน (Intharaphon,C. quoted in
Phasuk Indaraphonrojakanut., 2017 : 150) ซึ่งโรเซนไชน์และเฟิรส์ท (Rosen shine and Furst. Cited in
Lunenburg and Ornstein., 2004 : 536) มีแนวคิดว่ากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนรู้ของครูมีความสัมพันธ์
และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนคือ
1. ครูผู้สอน 2. ผู้เรียน 3. สาระเนื้อหา 4. วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ (Khaemmanee,T., 2015 : 16) กรอบ
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ ผู้เรียนให้สมบูรณ์ขึ้นได้แก่ 1. มิติ ของการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ (Knowledge) 2. มิติของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ (skill) 3. มิติของการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
คุณธรรม (Srisongkran, R. Claimed in the Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2007 : 51)
ดังนั้นแนวทางที่จะทาให้กลยุทธ์ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หรือ การจัดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการพัฒนาและดาเนินการในหลาย
ส่วน เช่น การพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวน การนาหลักไปประยุกต์ใช้ให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในมิติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสังคมพหุวัฒนธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและ
นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่จะนาไปสู่คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนเช่นการสอนแบบโครงงาน (Project-Base Learning) การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry
Method) รูปแบบการการเรียนรู้แบบพัฒนาทักษะการคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
(The Flipped Classroom)
รูปแบบการจัดการจัดเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (The Flipped Classroom) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Active leaning) โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
(Learning by doing ) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มีดังนี้ (
1. ครูนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั่งสื่อ ICT สมัยใหม่ สื่อ audio–
video และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อลดข้อจากัดในการเข้าถึงสื่อบางชนิด ที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน
2. ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อที่บ้านหรือที่อื่นที่สะดวก ตามที่ผู้สอนได้แนะนาหรือให้แนวทาง
ไปและให้สืบค้นด้วยตัวเอง
3. ผู้เรียนทางานเพิ่มเติมในชั้นเรียนตามเวลาที่กาหนด ซึ่งจะทาให้เข้าใจแนวคิดหลักการ การนาหลัก
วิชาไปใช้
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4. ผู้เรียนทางานที่ครูผู้สอนแนะนาเพื่อนาหลักวิชาที่เรียนรู้ไปใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น โครงงาน การวิจัย
และการแก้ปัญหา
5. ผู้ เรี ย นน าเสนอผลงานในชั้น เรียนเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นหรือนาเสนอต่อครูเพื่อรับข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)
6. ครูทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการเรียนรู้ โค้ช ติวเตอร์ และผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. การทางานของผู้เรียนในชั้นเรียนจะทาเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมของเป้าหมาย
และกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Students’ Performance Improvement)
สมรรถนะของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้เรียนทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสมผลักดันให้ผลการ
ปฏิบั ติงานบรรลุ ตามเป้ าหมาย ได้แก่ ความรู้ทักษะ บุคลิ กภาพ แรงจูงใจทางสั งคม ลั กษณะนิสั ย รูปแบบ
ความคิด วิธีคิด และการกระทาซึ่งสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สมรรถนะที่สาคัญดังนี้คือ
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (Ministry of Education., 2008 : 11) ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนก็มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว การออกแบบกิจกรรมและแนวทางการ
พัฒ นาผู้เรี ยนเพื่อให้ ผู้เรี ยนมีการพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม รวมทั้งให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความเป็น
มนุษย์ให้สมบูรณ์ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม (Suplert, P., 2009 : 151) ทั้งนี้การ
พัฒนาผู้เรียนต้องคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Silpakorn University Demonstration
School (Secondary). 2016) ด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประกอบด้วย
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน อาจดาเนินการจัดกิจกรรมใน
หลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
ความสามารถและคุณภาพของบุคคล ทั้งในส่วนตนเองและในการประกอบอาชีพ เกิดความเจริญงอกงามทาง
ความรู้ สติปัญญา ทักษะ จิตใจ เจตคติ และสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บุคคลต้องสนใจฝ่ายพัฒนาตนเอง
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ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้อาจทาได้หลายวิธีเช่นการอ่าน การดูโทรทัศน์
ฟังวิทยุ ที่มีสาระการค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การซักถามข้อมูลจากผู้รู้ ทักษะพื้นฐานต่อ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด ทักษะการเขียน
ทักษะการปฏิบัติ (Praditsukthavorn, P., 2014)
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือเป็นคนในเมือง
ที่มีความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ คิดได้วิเคราะห์เป็น มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบริบทของสังคมโลกได้ มีความรักและเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น มีความภูมิใจในตนเอง เคารพตัวเอง
มีจิตสานึกสาธารณะ สานึกของความเป็นพลเมืองและมีความเป็นมนุษย์ ที่เคารพและยอมรับความหลากหลาย
ของชีวิต (Education Reform Network Assembly., 2014) ซึ่งความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้
ความคิด จิตสานึก ทักษะและความสามารถที่จาเป็นที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (Office of the
Education Council., 2017 : 79-80) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R
&8Cs) ประกอบด้วย 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) รายการคิดเลขเด่น (Arithmetics) 8Cs
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างนวัตกรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross-cultural, Unders standing) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ
(Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความ
มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
บทสรุป
ในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาที่ทาให้คนไทยมีความสุขบรรลุต่อ
เป้าหมายสาคัญของชาติ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการก้าว
ไปสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกมีความสุขในการเรียนรู้ต ลอดชีวิต มีความรู้ มี
ความคิ ด มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี มี ทั ก ษะ และมี ค วามสามารถ ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ บริ บ ทของสั ง คมโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลานั้น กลยุทธ์สาคัญที่จะทาให้การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development) ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลผู้เรียน ส่วนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management Development) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีมาตรฐาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21" (Office of the Education Council Secretariat., 2017 : 78) โดยมีพันธกิจหลักใน
การพัฒ นาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างความมั่นคงแก่
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ประเทศชาติโ ดยสร้ า งสั งคมไทยให้ เป็ น สั ง คมแห่ งการเรียนรู้ แ ละสั งคมคุณ ธรรม พัฒ นาความสามารถและ
ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับ ดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยมี
เป้าหมายด้านผู้เรียน คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics) ทักษะทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural, Unders stranding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication,
Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Commenting and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และ
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (Office of the Education Council, 2014 :
F)
ทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายของการจัดการศึกษาต้องทาให้ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
ผู้ เ รี ย นทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย ต้ องได้ รั บ การศึ ก ษาที่มี คุณ ภาพมาตรฐาน ระบบการศึ กษาและระบบบริห ารจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม ตามศักยภาพ กลไกสาคัญในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อยู่ที่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติ ที่จะดาเนินการขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาไปสู่ความสาเร็จ
ซึ่งเป้าหมายสาคัญ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (Wimonsiri, P., 2016) ต้องมีการวางแผนจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรีย นรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน หรือมีประสบการณ์และเกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของตน อย่างค่อนข้างถาวร (Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2007 : 48)
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง
จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน เกิดการเรียนและได้ รับการพัฒนาสูงสุด ซึ่งบรูเนอร์ มีแนวคิดเชื่อว่า ความสามารถใน
ด้านสติปัญญาของผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ ด้าน
การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิด การเข้าใจสิ่งแวดล้อม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงต้องมีการเตรียมสถานการณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึ กษาค้นคว้า
หาความรู้ และพัฒนาตนเอง จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาแบบองค์รวมของความ
เป็ น มนุ ษย์ ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสั งคมรวมทั้งให้ เป็นผู้มีศีล ธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและคุณภาพเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์
เพื่อสังคม (Secretariat of the Teachers Council of Thailand., 2009 : 151) ซึ่งการปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์จะมีความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน ทั้งคุณภาพของผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
โดยพิจารณาจากสภาพของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางหรือวิธีการพัฒนา ที่
จะนาไปสู่ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ มีคุณลักษณะและทักษะเป็นไปตามเป้าหมาย การ
พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนนาไปสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคนไทยในอนาคตจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็น
พลเมืองไทยพลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก จึงควรมีกลยุทธ์ในการดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ดังได้กล่าวแล้ว
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กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยคุณภาพคนปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน
และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัด การศึกษา (Sindhuwongsanon,M. quoted in Emperor
Wata., 2012 : 208) ดังนั้นหัวใจสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก็คือ ครูผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน กาหนดเป็นกลยุทธ์หลักใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development)
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Development)
3. การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Students’ Performance Improvement)
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development)
ครูผู้สอนเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดัน ให้เกิดการพัฒนา ประสบความสาเร็จ มาซาโน่
(Mazano. 2000, cited in Serqiovanni and others., 2004 : 15) ได้ทาการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทั่วโลก พบว่า ครูเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ(Amornviwat, S. in Paisan Wisanaporn., 2014 : 77) ที่ว่าความสาเร็จ
ของครู ดูที่ความสามารถของศิษย์ นอกจากนี้ ครูยังมีอิทธิพลต่อวิธีคิด จิตใจของผู้เรียน เป็นแบบอย่างและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ จากสภาวะการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็น ที่น่าพึงพอใจ มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นลาดับแรก แม้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศค่อนข้างสูง แต่ใช้
จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย ต้องเร่งดาเนินการปฏิรูประบบการ
ผลิต การพัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดใน
การจัดการศึกษา คือครู ซึ่งครูมีบทบาทในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียนและผู้เรียนด้วยกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Students’ Performance Improvement)
สมรรถนะของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้เรียนทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสมผลักดันให้ผลการ
ปฏิบั ติงานบรรลุ ตามเป้ าหมาย ได้แก่ ความรู้ทักษะ บุคลิ กภาพ แรงจูงใจทางสั งคม ลั กษณะนิสั ย รูปแบบ
ความคิด วิธีคิด และการกระทาซึ่งสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สมรรถนะที่สาคัญดังนี้คือ
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
บทสรุป
ในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาที่ทาให้คนไทยมีความสุขบรรลุต่อ
เป้าหมายสาคัญของชาติ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการก้าว
ไปสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกมีความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้มี
ความคิด มีจิ ตส านึ กที่ดี มีทักษะ และมีความสามารถ ปรับตัว เข้ากับบริบทของสั งคมโลกที่เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลานั้น กลยุทธ์สาคัญที่จะทาให้การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกล
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ยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน (Teachers’ Capacity Development) ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลผู้เรียน ส่วนกลยุทธ์ ด้า นการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management Development) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีมาตรฐานมีการ
พัฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ งบู ร ณาการ เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะห์ การจัด การเรีย นรู้ ด้ ว ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (The Flipped Classroom) และกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Students’ Performance Improvement) ด้วยการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองของผู้เรียน และการพัฒนาสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (The Flipped Classroom) และกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Students’ Performance Improvement) ด้วยการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองของผู้เรียน และการพัฒนาสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
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