1. การสังเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 (Round 1)
1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
การมองโลก
ในอนาคต
โลกเทคโนโลยี

ทิศทางการปรับ
ระบบการศึกษา
ในอนาคต
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
คนมีสุขภาพดี
และอายุยืนขึ้น
การศึกษาตลอดชีวิต
คุณภาพมาตรฐาน
กศ. ขั้นพื้นฐาน

โลกเศรษฐกิจ
และการค้า

การศึกษาเพื่อสนอง
การทํางาน

ข้อเสนอเบื้องต้นในการ
ปรับหลักสูตรแกนกลาง สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
ของไทย
การใช้เทคโนโลยี
- ใช้ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นวัตกรรมการสอนเน้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
สารสนเทศในการ
เรียนรู้
การปฏิบัติและการ
การประยุกต์ใช้ความรู้
ประยุกต์ใช้ความรู้
เน้นสิ่งแวดล้อมและ
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน
พลังงาน
แบบยั่งยืน
และธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมสุขภาพและ
การส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการที่ดี
โภชนาการที่ดี
- การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาทรัพยากร
การศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
- คํานึงถึงความ
มนุษย์ที่เสมอภาค
เสมอภาคตามความแตกต่าง
แตกต่างระหว่างบุคคล
ของบุคคล
การพัฒนาคุณภาพ
- การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรสอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษาอย่างทั่วถึง
การศึกษา
ความแตกต่างของท้องถิ่น อย่างทั่วถึงตามความแตกต่าง
- ลดความเหลื่อมล้ําของ
ของท้องถิ่น
คุณภาพการศึกษาโดย
สร้างระบบความช่วยเหลือ
- ปรับระบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา
- ปรับระบบงบอุดหนุน
รายหัว
เสริมสร้างทักษะต่อการ การแก้ปัญหาการว่างงาน
การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประกอบอาชีพ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
การให้การศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาการศึกษาไทย
การศึกษาในศตวรรษที่
กับการเตรียมความ
21 สําหรับประเทศไทย พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
ให้ความสําคัญกับ
ใช้เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศในการหา
ความรู้ด้วยตนเอง
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การมองโลก
ในอนาคต

โลกาภิวตั น์กับ
เครือข่าย

ทิศทางการปรับ
ระบบการศึกษา
ในอนาคต

การให้การศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่
21 สําหรับประเทศไทย

หลักสูตรแบบยึด
โครงงานเป็นฐานและ
บูรณาการ
การทํางานอย่างร่วมมือ ค่านิยมและทัศนคติใน
กับคนอื่น
การอยู่ร่วมกัน

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

- ยึดหลัก 3Rs
(Reading, Writing,
Arithmetic) และ 7Cs
- สามารถใช้ความรู้
อย่างสร้างสรรค์
- เรียนรูผ้ ่านการวิจยั
การเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความรู้จากวัฒนธรรม
การสืบค้น
การประเมินแบบมี
ส่วนร่วม

การพัฒนาการศึกษาไทย ข้อเสนอเบื้องต้นในการ
กับการเตรียมความ
ปรับหลักสูตรแกนกลาง
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
ของไทย
ปรับหลักสูตรให้กระชับ
เรียนรู้แบบโครงงาน
และบูรณาการ
- การทํางานร่วมกับคน
อื่นแบบเกื้อกูลแบ่งปัน
- รู้และเข้าใจประชาคม
โลกและเครือข่าย
- เรียนรูผ้ ่านเครือข่าย

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรยึดการเรียนรู้แบบ
โครงงานและบูรณาการ
การทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วย
การเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย
ซึ่งกันและกัน
ยึดหลักการเรียนรูโ้ ดยใช้ 3Rs
และ 7Cs

การศึกษาเพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ความก้าวหน้าทางสังคม

ส่งเสริมศักยภาพของ
คนในสังคม

การศึกษาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถอย่างสร้างสรรค์
ในการแข่งขัน
การเรียนรู้ด้วยการสร้าง เน้นทักษะมากกว่า
การเรียนรู้ด้วยการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง
เนื้อหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้น
(Constructivism)
ทักษะมากกว่าเนื้อหา
ใช้การประเมินผล
การวัดผลสัมฤทธิ์การ
การประเมินแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างทางตลอดการ
เรียนรู้ทสี่ ะท้อน
โดยวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เรียนรู้ (formative test) พัฒนาการของนักเรียน ระหว่างทางที่สะท้อน
พัฒนาการของนักเรียน
ปฏิรูประบบพัฒนา
มีแผนการพัฒนาอย่าง
ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพครู
เป็นระบบและครอบคลุม ครูโดยมีแผนอย่างเป็นระบบและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
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โดยสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญดังนี้

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานและธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดี
การศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคตามความแตกต่างของบุคคล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงตามความแตกต่างของท้องถิ่น
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
หลักสูตรยึดการเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการ
การทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายซึ่งกันและกัน
ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ 3Rs และ 7Cs
การศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในการแข่งขัน
การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา
การประเมินแบบมีส่วนร่วมโดยวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระหว่างทางที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน
ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูโดยมีแผนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
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1.2 การพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะครูสู่ศตวรรษที่ 21
กรอบสมรรถนะของ
ครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษที่ 21

ทิศทางเพื่อการ
พัฒนาครูไทย

บทบาทของครู
ในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ 21

ครูเน้นการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทักษะการ
จัดลําดับการคิด
ระดับสูง
การอํานวยความ
สะดวกการเรียนรู้

ครูอํานวยความสะดวก ครูเป็นผู้อํานวย
ในการเรียนรู้
ความสะดวก
(Learning Facilitator) (facilitator)

การวัดและประเมิน การผสมผสาน
พฤติกรรมของผูเ้ รียน กระบวนการวัดผล
เข้ากับ
กระบวนการสอน

ครูประเมินเพื่อ
ประเมินพัฒนาการ
และความก้าวหน้า
ของผู้เรียน

- ส่งเสริมการพัฒนา
ชีวิตและทักษะ
วิชาชีพแก่ผู้เรียน
- การพัฒนาด้านวิชาชีพ

ทักษะที่จําเป็น
สําหรับครูไทย
ในอนาคต
ทําให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้
(Constructionist)
การออกแบบ
สร้างสรรค์
(Creativity)

ลักษณะของครู
ในศตวรรษ
ที่ 21
ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
การทําเนื้อหา
จากยากให้เป็น
ง่าย

แนวโน้ม
คุณลักษณะของ
ครูไทยใน
ทศวรรษหน้า

คุณลักษณะครู
ที่มีคุณภาพ

สรุปผลการ
สังเคราะห์ข้อมูล

ทําให้ผู้เรียนเป็นผูส้ ร้าง
ความรู้โดยเน้นการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
เน้นทักษะการ การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์และ จัดลําดับการคิด
วิจารณญาณ
ระดับสูงโดยเน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์
และวิจารณญาณ
อํานวยความ
ครูเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้
สะดวกในการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
การวัดและประเมินผล
ด้วยการผสมผสานเข้า
กับกระบวนการสอน
โดยเน้นพัฒนาการ และ
ความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
มีความรู้และ
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการ
วิชาชีพ
พัฒนาชีวิตและทักษะ
(Professional
วิชาชีพให้ผู้เรียน
Knowledge and
Experiences)
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กรอบสมรรถนะของ
ครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษที่ 21
การสร้างเครือข่าย
กับผู้เกี่ยวข้อง

ทิศทางเพื่อการ
พัฒนาครูไทย

บทบาทของครู
ในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ 21

มีการรวมตัวกันของ
ครูประจําการ
(Professional
Learning
Communities :
PLC)

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนา
โรงเรียนเป็น
องค์กรการเรียนรู้

ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/
ร่วมศึกษา
(co-learner/
co-investigator)

- การฝึกให้ครูตั้ง เป็นครูฝึก (Coach)
คําถาม
เพือ่ ให้ผู้เรียนตั้ง
-การสร้างระบบครู
คําถาม
ผู้เชี่ยวชาญเป็นโค้ช
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามา
เป็นกลไกสําคัญใน
การพัฒนาครู

ครูเป็นผู้แนะ
แนวทาง
(guide/coach)

ทักษะที่จําเป็น
สําหรับครูไทย
ในอนาคต

ลักษณะของครู
ในศตวรรษ
ที่ 21

- การเชื่อมโยง
ระหว่างผูเ้ รียน
ด้วยกัน
(Connectivity)
- การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Collaboration)
การเชื่อมโยง
ระหว่างผูเ้ รียน
ด้วยกัน
(Connectivity)

แนวโน้ม
คุณลักษณะของ
ครูไทยใน
ทศวรรษหน้า

คุณลักษณะครู
ที่มีคุณภาพ

สรุปผลการ
สังเคราะห์ข้อมูล

มีชุมชนแห่งการ การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้แบบ
เรียนรู้ของครู
Professional ร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
learning
community
- มีระบบการ
พัฒนาครูที่
สถานศึกษา
- แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง
มีระบบพี่เลี้ยง
ครูใหม่

เน้นเนื้อหาสาระที่
สอน (Content)
การใช้เทคโนโลยี
(Computer ICT
Integration)

ทันเทคโนโลยี
และข่าวสาร
ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ
และความรู้
ความสามารถใน
การออกแบบการ
เรียนรู้ (Learning
Designer)

มีความรู้
ความสามารถ
และทักษะการ
จัดการเรียนรู้

การพัฒนาครูและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
เป็นองค์กรการเรียนรู้
การสร้างระบบครู
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่
เลี้ยงครูใหม่
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็น
กลไกสําคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิทยากรและความรู้
เพื่อการพัฒนาครู
มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการ
ออกแบบการจัด
การเรียนรู้
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กรอบสมรรถนะของ
ครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใน
ศตวรรษที่ 21

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การส่งเสริมค่านิยม
ด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม

ทิศทางเพื่อการ
พัฒนาครูไทย

บทบาทของครู
ในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ 21

ทักษะที่จําเป็น
สําหรับครูไทย
ในอนาคต

มีมุทิตาจิต
(Caring)

ลักษณะของครู
ในศตวรรษ
ที่ 21

แนวโน้ม
คุณลักษณะของ
ครูไทยใน
ทศวรรษหน้า
ภาวะผู้นําการ
พัฒนาการศึกษา
(Leadership for
Educational
Development)
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(Professional
Virtues and
Code of Ethics)

คุณลักษณะครู
ที่มีคุณภาพ

สรุปผลการ
สังเคราะห์ข้อมูล

ยอมรับและเป็น มีภาวะผู้นําในการ
ผู้นําการ
พัฒนาการศึกษาและ
เปลี่ยนแปลง
เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
- เป็นแบบ อย่าง
ทางคุณธรรม
จริยธรรมและ
ศีลธรรม
- รู้และเข้าใจ
อัตลักษณ์ความ
เป็นไทยที่
หลากหลาย

การเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยสรุปการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะครูสู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทําให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูงโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณญาณ
ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
การวัดและประเมินผลด้วยการผสมผสานเข้ากับกระบวนการสอนโดยเน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียน
มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียน
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
การพัฒนาครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรู้
การสร้างระบบครูผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงครูใหม่
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9.
10.
11.
12.

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นกลไกสําคัญในการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและความรู้เพื่อการพัฒนาครู
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
มีภาวะผู้นําในการพัฒนาการศึกษาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3 การพัฒนาการเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

หลักการหรือปัจจัยสําคัญด้าน
การเปลี่ยนแปลงโลกของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้แบบ constructionism - การสร้างแบบแผนทางความคิด
(Mental Model Building)
- แรงจูงใจภายใน
(Internal Motivation)
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ออกแบบการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงชีวิต
จริง (Authentic learning)
การใช้พหุปัญญาหรือความถนัดที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
(Multiple Intelligence)
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม
(Social Learning)

ใช้ ICT ในการเรียนรู้

กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ความคิดสร้างสรรค์ Creativity
- บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- เน้นการอ่าน (Reading)
- เน้นการเขียน (Writing)
- เน้นคณิตศาสตร์ (Arithmetic)
การร่วมมือ Collaboration

สื่อสารสังคมกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
การเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบแผนทาง
ความคิดจากแรงจูงใจภายในเพื่อคิดผลิตผล
งานที่สร้างสรรค์
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลางซึ่งใกล้เคียงชีวิตจริง
การเรียนรู้ที่เน้น 3R ตามความแตกต่างของ
บุคคล

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

- การคิดวิเคราะห์ Critical Thinking
มีความคิดเชิงพิจารณ์และเชิง
- หลักสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 สร้างสรรค์
การสื่อสาร Communication
การใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ
- การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
การเรียนรู้ในยุคดิจิตอล
เทคโนโลยี

การเรียนรู้โดยความร่วมมือจากกิจกรรมทาง
สังคม
หลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะและวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้โดยใช้ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี
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การเปลี่ยนแปลงโลกของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลักการหรือปัจจัยสําคัญด้าน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
การบริหารจัดการด้านการศึกษา
แบบใหม่
มาตรฐานและการวัดผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

สื่อสารสังคมกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
มาตรฐานและการวัดผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

โดยสรุปการพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญดังนี้
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบแผนทางความคิดจากแรงจูงใจภายในเพื่อคิดผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งใกล้เคียงชีวิตจริง
การเรียนรู้ที่เน้น 3R ตามความแตกต่างของบุคคล
การเรียนรู้โดยความร่วมมือจากกิจกรรมทางสังคม
หลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะและวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้โดยใช้ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
มาตรฐานและการวัดผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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1.4 การพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21
สร้างทักษะให้ผู้เรียน
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

สาระวิชาหลักและ
ทักษะแห่ง
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

การมีทักษะชีวิต
(Life skill)

ทักษะชีวิตและอาชีพ

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

มีการทดลองปฏิบัติ
(Practice doing)

- การรอบรู้สาระวิชา
หลักได้แก่ ภาษาอังกฤษ
การอ่าน ภาษาของโลก
ศิลปะ คณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
การปกครองและความเป็น
พลเมืองที่ดี
- ความรู้เรื่องโลก
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

- การนําเทคโนโลยีมา ทักษะสารสนเทศ สื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี

มาตรฐาน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาแห่งชาติ
สําหรับนักเรียน

ทักษะ 7 กลุ่มหลัก

ทักษะการใช้
ชีวิต

ทักษะการ
เรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

ทักษะการใช้
เทคโนโลยี

การใช้งาน
เทคโนโลยีและ

ความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนา
นวัตกรรม
(Production and
Innovation)
- ความสนใจใคร่รู้
และมีจินตนาการ
(Curiosity and
Imagination)
ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี

ทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21

ทักษะสําหรับอนาคต
ของคนไทย

สรุปผลการสังเคราะห์
ข้อมูล

ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้
(Career &
learning skills)

สามารถแยกแยะสิ่งที่
เหมาะสม-ไม่
เหมาะสม ดี-ไม่ดี

ทักษะชีวิตและอาชีพ
เพื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสม

เข้าใจทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม

เข้าใจทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคมตามสาระวิชา
หลัก

- ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และมี
จินตนาการ
(Creativity and
Imagination)
- ทักษะการผลิตและ
คิดนวัตกรรม
(Productivity and
Innovation)

ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม

ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
(Creativity &
Innovation)

ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ

ครูเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรูด้ ้วยการนําทักษะ
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สร้างทักษะให้ผู้เรียน
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

สาระวิชาหลักและ
ทักษะแห่ง
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

มาตรฐาน
ทักษะ 7 กลุ่มหลัก
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาแห่งชาติ
สําหรับนักเรียน
สารสนเทศ (IT) แนวคิด
(Computing and
ICT Literacy)

- ครูเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้ (Facilitators)

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การสอนผู้อื่นได้
(Teaching)

ความเชี่ยวชาญใน
การค้นคว้าหาข้อมูล
ความรู้ด้านการเป็น
พลเมืองที่ดี

ส่งเสริมให้ผเู้ รียนคิดและ
หาคําตอบด้วยตนเอง

ความเป็นพลเมือง
ดิจิตอล

การคิดเชิงวิพากษ์

ความรู้ด้านการเงิน
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ

ทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
(Computing & ICT
literacy)

ทักษะสําหรับอนาคต
ของคนไทย

สรุปผลการสังเคราะห์
ข้อมูล
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยีมาช่วย
อํานวยความสะดวก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อความ
และสังเคราะห์
เชีย่ วชาญในการค้นคว้า
(Analysis and
Synthesis)
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะด้านความ
ทักษะการเรียนรู้ข้าม
ข้ามวัฒนธรรมและ เข้าใจต่างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อความเป็น
การสนใจต่อโลก
ต่างกระบวนทัศน์
พลเมืองโลก
(Cross-Cultural & (Cross-cultural
Global Awareness) understanding)
การคิดวิจารณญาณ ทักษะด้านการคิด
- ทักษะการคิด
ทักษะการคิดอย่างมี
และการแก้ปญ
ั หา อย่างมีวิจารณญาณ
วิจารณญาณและการ
วิจารณญาณ ทักษะการ
และทักษะในการ
ประเมิน
เปลี่ยนแปลงและการ
แก้ปัญหา
- ทักษะการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา
และแก้ปัญหา
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการ
- ทักษะการสื่อสารและ ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือกัน
สื่อสาร สารสนเทศ ความมั่นใจในตนเอง
ร่วมมือและสัมพันธ์กับ
และรูเ้ ท่าทันสื่อ
- สื่อสารและสัมพันธ์กับ ผู้อื่น
คนอื่นได้อย่างมั่นใจ
การคิดในเชิงธุรกิจ
มีจินตนาการและ
การคิดเชิงธุรกิจในการ
และทักษะ
ผลผลิตเข้าสูต่ ลาดของ เป็นผู้ประกอบการเพื่อ
ประกอบการ
โลก
นําผลผลิตเข้าสู่ตลาดโลก
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สร้างทักษะให้ผู้เรียน
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
มีการแลกเปลีย่ นพูดคุยกัน
(Discussion)

สาระวิชาหลักและ
ทักษะแห่ง
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

มาตรฐาน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาแห่งชาติ
สําหรับนักเรียน
การสื่อสารและการ
ทํางานร่วมกัน

ทักษะ 7 กลุ่มหลัก

ทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
ทักษะความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีมและ
ภาวะผู้นํา

ทักษะสําหรับอนาคต
ของคนไทย

สรุปผลการสังเคราะห์
ข้อมูล
ทักษะความร่วมมือเพื่อ
การทํางานเป็นทีม

โดยสรุปการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญดังนี้
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมตามสาระวิชาหลัก
ทักษะการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยการนําทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีมาช่วยอํานวยความสะดวก
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อความเชี่ยวชาญในการค้นคว้า
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโลก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา
ทักษะในการสื่อสาร ร่วมมือและสัมพันธ์กับผู้อื่น
การคิดเชิงธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อนําผลผลิตเข้าสู่ตลาดโลก
ทักษะความร่วมมือเพื่อการทํางานเป็นทีม
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2. การสังเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2 (Round 2)
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้จะนําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์รอบที่ 1 มาดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวม
การพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้

การพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะ
ครูสู่ศตวรรษที่ 21
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
เป็นกลไกสําคัญในติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
ความรู้เพื่อการพัฒนาครู

การพัฒนาการเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21
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สรุปภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
สรุปผลการสังเคราะห์

การเรียนรู้โดยใช้ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรูด้ ้วยการ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
นําทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีมาช่วยอํานวยความสะดวก - ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการ
เรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการด้านการศึกษา
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
อย่างทั่วถึงตามความแตกต่างของ
แบบใหม่
คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงตามความ
แตกต่างของท้องถิ่น
ท้องถิ่น
การพัฒนาทักษะและวิชาชีพใน
ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อการเรียนรู้ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะใน มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ที่เหมาะสม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพ
การประกอบอาชีพ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะ ศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมสู่ศตวรรษที่ 21
วิชาชีพให้ผู้เรียน
หลักสูตรยึดการเรียนรู้แบบ
การเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบแผน
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการ
โครงงานและบูรณาการ
ทางความคิดจากแรงจูงใจภายใน
ด้วยการสร้างแบบแผนทางความคิดจาก
แรงจูงใจภายในเพื่อผลิตผลงานที่
เพื่อความคิดผลิตผลงานทีส่ ร้างสรรค์
สร้างสรรค์
การทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบ
การเรียนรู้โดยความร่วมมือจาก
- ทักษะความร่วมมือเพื่อการทํางานเป็นทีม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายซึ่งกัน
ร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
กิจกรรมทางสังคม
- ทักษะในการสื่อสารร่วมมือและ
การทํางานเป็นทีมด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
และกัน
สัมพันธ์กับผู้อื่น
เครือข่ายจากกิจกรรมทางสังคม
ยึดหลักการเรียนรูโ้ ดยใช้ 3Rs
การเรียนรู้ที่เน้น 3R ตามความ
ยึดหลักการเรียนรูโ้ ดยใช้ 3Rs และ 7Cs
และ 7Cs
แตกต่างของบุคคล
ตามความแตกต่างของบุคคล
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ใน
การแข่งขัน

การพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะ
ครูสู่ศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา

ทําให้ผู้เรียนเป็นผูส้ ร้างความรู้โดย
เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ

การพัฒนาการเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21

การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง - เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
มีประสิทธิภาพ
และสังคมตามสาระวิชาหลัก
- การคิดเชิงธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อนําผลผลิตเข้าสู่ตลาดโลก
- ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
เพื่อความเป็นพลเมืองโลก

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

การประเมินแบบมีส่วนร่วมโดยวัด การวัดและประเมินผลด้วยการผสมผสาน มาตรฐานและการวัดผลการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระหว่างทางโดย เข้ากับกระบวนการสอนโดยเน้น
พัฒนาการและความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน
ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพ - การสร้างระบบครูผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่
ครูโดยมีแผนอย่างเป็นระบบและ เลีย้ งครูใหม่
ครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21 - การพัฒนาครูและผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรู้
- มีภาวะผู้นําการพัฒนาการศึกษาและ
เป็นผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิด หลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการ - ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ระดับสูงโดยเน้นทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
สังเคราะห์เพื่อความเชี่ยวชาญใน
วิเคราะห์และวิจารณญาณ
การค้นคว้า
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา
การศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอ - มีความรู้ความสามารถและทักษะใน ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียน ทักษะการเรียนรู้ด้วยความคิด
ภาคตามความแตกต่างของบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้
เป็นศูนย์กลางซึ่งใกล้เคียงชีวิตจริง สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
- ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพ

สรุปผลการสังเคราะห์
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจ
ตามการเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคม
อย่างสร้างสรรค์เพื่อนําผลผลิตเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดโลก
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะ
มากกว่าเนื้อหาโดยเน้นการเรียนรูแ้ บบลง
มือปฏิบัติ
วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
ผสมผสานเข้ากับกระบวนการสอนโดย
เน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงเรียน
เป็นองค์กรการเรียนรูโ้ ดยมีแผนอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่
21
พัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูง
โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
การเปลีย่ นแปลงและการแก้ปัญหา
ความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม
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โดยสรุปภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้
1.

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการเรียนรู้
2. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงตามความแตกต่างของท้องถิ่น
3. มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมสู่ศตวรรษที่ 21
4. ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้างแบบแผนทางความคิด (Mental Model) จากแรงจูงใจภายในเพื่อผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อการทํางานเป็นทีมด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายจากกิจกรรมทางสังคม
6. ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ 3Rs และ 7Cs ตามความแตกต่างของบุคคล
7. ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อนําผลผลิตเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก
8. สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหาโดยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
9. วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วยการผสมผสานเข้ากับกระบวนการสอนโดยเน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียน
10. ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรูโ้ ดยมีแผนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
11. พัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูงโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา
12. ความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
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3. การสังเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 (Round 3)
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้จะนําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์รอบที่ 2 มาดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการสัมมนาเรื่อง
การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องของภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
กับการยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

ลําดับ ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21
ที่
สู่ศตวรรษที่ 21
1. - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการเรียนรู้
2. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ควรสนับสนุนและกระจายให้สถานศึกษามีศักยภาพและมี
ทั่วถึงตามความแตกต่างของท้องถิ่น
ระบบการพัฒนาครูของสถานศึกษาได้เอง

3.

มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ควรมีวิชาเรียนหรือการเตรียมทักษะชีวิตมิใช่การสอนแต่
ชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมสูศ่ ตวรรษที่ 21
วิชาเอกเพียงอย่างเดียว

4.

ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้างแบบ
แผนทางความคิด (Mental Model) จากแรงจูงใจภายในเพื่อ
ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อการทํางานเป็นทีม
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายจากกิจกรรมทางสังคม

ควรมีเครือข่าย ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาครู ณ สถานศึกษา

ยึดหลักการเรียนรูโ้ ดยใช้ 3Rs (Reading, Writing and
Arithmetic) และ 7 Cs ตามความแตกต่างของบุคคล

การผลิตและพัฒนาครูต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

5.
6.

สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้อง
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ความรู้
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการเรียนรู้
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างทั่วถึงตามความแตกต่างของท้องถิ่นโดยสนับสนุน
และกระจายให้สถานศึกษามีศักยภาพและมีระบบการ
พัฒนาครูของสถานศึกษาได้เอง
มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียนโดยมีวิชาเรียนที่
เหมาะสมสู่ศตวรรษที่ 21
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้าง
แบบแผนทางความคิด (Mental Model) จากแรงจูงใจ
ภายในเพื่อผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีชุมชนและสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาครู ณ สถานศึกษาด้วยการทํางาน
เป็นทีมซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายจากกิจกรรมทางสังคม
การผลิตและพัฒนาครูต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ยึดหลักการเรียนรูโ้ ดยใช้ 3Rs และ 7Cs
ตามความแตกต่างของบุคคล
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ลําดับ ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21
ที่
สู่ศตวรรษที่ 21
7. ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจตามการเปลีย่ นแปลง
ของโลกและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อนําผลผลิตเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดโลก
8. สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหาโดยเน้น พลิกรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้จดั
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ( Learning by Doing)
กระบวนการการเรียนรู้ให้นักเรียนค้นพบความรู้ได้เอง
9.
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

10.

11.

12.
13
14

วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วยการผสมผสานเข้ากับ
กระบวนการสอนโดยเน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูและผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องเพื่อ - การพัฒนาครูควรเป็นการพัฒนาทั้งระบบไม่ใช่เป็น
พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรู้โดยมีแผนอย่างเป็นระบบ รายบุคคลโดยสร้างบรรยากาศการพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
และครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษา

พัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูง (Higher Order
Thinking Skills : HOTS) โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการเปลี่ยนแปลงและ
การแก้ปัญหา
ความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรม

- การยกระดับครูควรดําเนินการทัง้ ระบบที่เกี่ยวข้องกับครู
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู ครูของครูและศึกษานิเทศก์
ปฏิรูปการสอนของครูด้วยวิธีการที่เน้นไปสู่ทักษะการคิด
วิเคราะห์และมีวิจารณญาณของผูเ้ รียน

- ให้ครูใหม่เรียนรู้และดูตัวอย่างการปฏิบัติงานจากครูเก่า
- ควรปรับระบบพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพโดยให้มรี ะบบ
พี่เลี้ยงครูใหม่
ควรมีการพัฒนาครูของครู การคัดเลือกครูของครูโดยเน้น
การพัฒนาแบบบูรณาการ

สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้อง
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อนํา
ผลผลิตเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก
การผลิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้จดั กระบวนการการเรียนรู้ให้
นักเรียนค้นพบความรูไ้ ด้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา
และเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ ( Learning by Doing)
วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วยการผสมผสานเข้ากับ
กระบวนการสอนโดยเน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
- ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรูโ้ ดยมี
แผนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
- ยกระดับการพัฒนาครูควรดําเนินการทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง
กับครู ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ครูของครูและศึกษานิเทศก์ โดย
สร้างบรรยากาศการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
พัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูง (Higher Order
Thinking Skills : HOTS) โดยปฏิรูปการสอนของครูที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการเปลีย่ นแปลงและการแก้ปัญหา
ความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรม
ควรปรับระบบพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพโดยให้มรี ะบบพี่
เลี้ยงครูใหม่ และให้ครูใหม่เรียนรูแ้ ละดูตัวอย่างการ
ปฏิบัติงานจากครูเก่า
ควรมีการพัฒนาครูของครู การคัดเลือกครูของครูโดยเน้น
การพัฒนาแบบบูรณาการ
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ลําดับ ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21
ที่
สู่ศตวรรษที่ 21
15
มีข้อกําหนดในการสร้าง professional learning
community ในกลุ่มครูเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู เกิดการพัฒนาวิชาชีพของครู

สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้อง
มีข้อกําหนดในการสร้าง professional learning
community ในกลุ่มครูเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู เกิดการพัฒนาวิชาชีพของครู

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูไทยเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ดังนี้
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

1. - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการเรียนรู้
2. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงตามความแตกต่างของท้องถิ่นโดยสนับสนุนและกระจายให้สถานศึกษามีศักยภาพและมีระบบการ
พัฒนาครูของสถานศึกษาได้เอง
3. มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียนโดยมีวิชาเรียนที่เหมาะสมสู่ศตวรรษที่ 21
4. ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้างแบบแผนทางความคิด (Mental Model) จากแรงจูงใจภายในเพื่อผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครู ณ สถานศึกษาด้วยการทํางานเป็นทีมซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายจาก
กิจกรรมทางสังคม
6. การผลิตและพัฒนาครูต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ 3Rs (Reading, Writing and Arithmetic) และ 7Cs
ตามความแตกต่างของบุคคล
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา)
2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา)
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
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การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

7. ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อนําผลผลิตเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก
8. การผลิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้นักเรียนค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเองโดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหาและเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
(Learning by Doing)
9. วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วยการผสมผสานเข้ากับกระบวนการสอนโดยเน้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียน
10. - ปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรูโ้ ดยมีแผนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21
- ยกระดับการพัฒนาครูควรดําเนินการทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับครู ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ครูของครูและศึกษานิเทศก์ โดยสร้างบรรยากาศการพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา
11. พัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูง (Higher Order Thinking Skills : HOTS) โดยปฏิรูปการสอนของครูที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา
12. ความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
13. ควรปรับระบบพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพโดยให้มีระบบพี่เลี้ยงครูใหม่และให้ครูใหม่เรียนรู้และดูตัวอย่างการปฏิบัติงานจากครูเก่า
14. ควรมีการพัฒนาครูของครู การคัดเลือกครูของครูโดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ
15. มีข้อกําหนดในการสร้าง professional learning community ในกลุ่มครูเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู เกิดการพัฒนาวิชาชีพของครู
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