
“มีสัญญาณเตือนภัยมากมาย ให้เราตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างที่สุด ที่อาจเกิดขึ้นได ้ 
ด้วยเหตุน้ีบรรดานักการศึกษาจึงจะต้องเล็งเห็นว่า จ�าเป็นจะต้องตระเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ดีกว่านี้  
เพ่ือพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21 ท�าอย่างไรการศึกษาจึงจะสามารถช่วยให ้
ลูกหลานของเรายกระดับความสามารถข้ันพ้ืนฐานของเราให้สูงขึ้น เพื่อจะได้ปรับตนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว”

พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

“โลกยุคใหม่เป็นโลกที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ค้นคว้า สร้างสรรค์ น�าเสนอผลงาน  
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ�ากัด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกพื้นที่ ทัง้ในห้องเรียน  

นอกห้องเรียน และทุกที่ ที่ไอซีทีเข้าถึง”

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ?

ศตวรรษที่ 21 คือ (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100) โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
การเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้โดยไม่มีข้อจ�ากัด ทั้งด้านสถานที่ และ เวลา ได้ทั้งในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ) และทุกพื้นที่ที่ 
ไอซีที เข้าถึง จนนักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบและวิธีการ
จัดการศึกษาและการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่เคยใช้กันมาหลายปี ไม่
เหมาะสมและตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอน

โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โครงการเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน  
Social Network

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
 กลุ่ม Hardware ประกอบด้วย Computer, Tablet และ Digital Camera

เนื้อหา (Content) 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วิธีการสอน (Pedagogy)
• การเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริง
• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
• การเรียนรู้แบบร่วมมือ
• การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

วิธีการสอน (Pedagogy) ผ่านงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู
• การเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริง
• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
• การเรียนรู้แบบร่วมมือ
• การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

วิธีการสอน (Pedagogy) ผ่านการท�าโครง
งานวิทยาศาสตร์
• การเรียนรู้ผ่านการลงมือตามสภาพจริง
• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
• การเรียนรู้แบบร่วมมือ
• การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

กลุ่ม Software จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และการเข้า
ถึงแหล่งเรียนรู ้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา 
(Search engines)
2. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
คิดในการสร้างชิ้นงาน ได้แก่ Microsoft 
office
3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การ 
น�าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 
Youtube

กลุ่ม Software จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และการเข้า
ถึงแหล่งเรียนรู ้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา 
(Search engines)
2. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
คิดในการสร ้างชิ้นงาน ประกอบด้วย  
Microsoft office, Paint, E-book,  
Windows Live Movie Maker, Scratch, 
Photoscape, Voicethread และ  
Thinklink
3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การ 
น�าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประกอบด้วย
E-mail, Facebook, Youtube
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่
www.facebook.com/ThinkKIDkids

กลุ่ม Software จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู ้ และการ 
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา 
(Search engines)
2. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
คิดในการสร้างชิ้นงาน ได้แก่ Microsoft 
office, Windows Live Movie Maker 
และ Photoscape ฯลฯ
3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การน�า
เสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่  
E-mail, Facebook, Youtube และ NING
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่
http:// Botanyschool.ning.com

เนือ้หา (Content) 
การท�างานวจัิยในชัน้เรยีนของครู ทกุสาระวชิา 

เนื้อหา (Content) 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วิธีการสอน (Pedagogy)

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ความรู ้และทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่  21  
ควรเป็นอย่างไร ?

1. ด้านความรู้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพ 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านทักษะส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 3 ด้าน คือ 
2.1 ทักษะชีวิตและการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
- ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
- การเป็นผู้สร้างหรือผลิต และรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
- ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ

2.2 ทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย
 - การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน
 - วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
 - ใช้เทคโนโลยีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย
 - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
 - การสื่อสารและความร่วมมือ

และเพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ประสบความส�าเร็จ 
จ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน 3 ด้านเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านมาตรฐานและการประเมิน
ในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ส�าหรับศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งไม่ใช่เพียงการอบรม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้

ที่มา: PARTNERSHIP for 21 ST CENTURY SKILLS

โครงการเทคโนโลยีตามพระราชด�าริฯ เพื่อพัฒนา
เยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

1. โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู ้ระดับประถม
ศึกษา เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยเนื้อหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่นักเรียน ผ่านกิจกรรม
การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการใช้ Social Network 
ในการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัระหว่าง
โรงเรียน และนักวิชาการ 

3. โครงการเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เพือ่พฒันาทกัษะการคดิของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนผ่าน
การท�างานวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิจารณญาณ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะอย่างไร ?

• ต้องท�าให้ผู้เรียนสื่อได้หลากหลายรูปแบบ สามารถประเมินค่าสื่อได้
• เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับผู้อื่น แทนที่จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งเดียว ตามล�าพัง
• ผู้เรียนสามารถน�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย หลายช่องทาง และหลายวิธีการ
• ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความชอบของแต่ละคน 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวคิดของ Chris Dede (2554) ผู้เขียนหนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี น้อมรับพระราชด�ารัสใส่เกล้าฯ และด�าเนินงานยกระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของเยาวชนเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวทางบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอน โดยผสมผสาน
ระหว่าง เนื้อหา (Content) วิธีการสอน (Pedagogy) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(Information and Communication Technology; ICT) 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในยุคไอซีที

“ครูครับ ถ้าผมอยากให้ภาพจรวดนี้อยู่กลางหน้าจอต้องท�ายังไงครับ ?” 
“ครูคะ ถ้าหนูอยากใส่ตัวอักษรลงบนภาพต้นไม้นี้ต้องท�ายังไงคะ?”
“ครูครับ ถ้าพวกเราอยากจะอัดเสยีงลงในคอมพิวเตอร์ต้องท�ายงัไงครบั?”

โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) การติดต่อ 
สื่อสารเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างท่ัวถึง ไอซีทีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้
ของมนุษย์สูงมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้ก�าแพงท่ีขวางกั้น
การเรียนรู้ได้ถูกท�าลายลง วิธีการเรียนรู้ และบรรยากาศของห้องเรียนจึง
เปลี่ยนแปลงไป โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้เปลี่ยนห้องเรียน
เล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ไปแล้ว 

เมื่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็นสตูดิโอแห่ง
การเรียนรู้

“ตอนนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเปลี่ยนไป นักเรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นห้องเรียน
ภาคสนามในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นสตูดิโอ ตัดต่อสร้างสรรค์ผลงานสารคดี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”

เนื้อหา (Content) เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
และการสื่อสาร


