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การพัฒนาผูเรียนและครูในศตวรรษที่ ๒๑
โดย น.ท.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร
ปจจุบันโลกไดเขาสูคริสตศตวรรษที่ ๒๑ มาถึง ๒ ทศวรรษแลว ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น อาจทําใหคนในยุคกอนปรับตัวไดไมเทาทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ ว

อั น สืบ เนื่ องมาจากการใช เ ทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ทั่ วทุ กภู มิภ าคของโลก

เขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของ
สังคมอยางทั่วถึง คนในสังคมมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกอาชีพ รวมไป
ถึงสถาบันการศึกษา ที่มีความตองการสารสนเทศอยูตลอดเวลา ทั้งทางตรงและทางออมอยางขาดเสียมิได
ซึ่งสงผลไปถึงผูเรียนและผูสอน ที่ตองเตรียมความพรอมและนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอไป (สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, ๒๕๕๕)

การเรียนแนวใหมสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
ในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเปนชวงเวลาที่ทาทายความสามารถของมนุษยชาติ เพราะเปนยุคที่โลก
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และขอมูลขาวสารทุกอยางก็ไมไดจํากัดอยูเพียงรอบตัว
เราอีกตอไป แคเพียงคลิกที่ปลายนิ้ว เราก็สามารถกาวขามพรมแดนไปไดทุกซอกทุกมุมโลก ซึ่งแวดวงทาง
การศึกษาทั่วโลกตางกาวพนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชครูเปนศูนยกลาง มาเปนการเรียนรูในแบบกระบวน
ทัศนใหม เรียกไดวาเปนการจัดการศึกษายุคฐานแหงเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm
ในขณะทีประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญและมุมมองของการเตรียมผูเรียนสูศตวรรษที่ ๒๑ (พิมพพร ทะสี,
๒๕๖๔)

ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก คือ มีทักษะที่หลากหลาย เชน สามารถทํางานรวมกับคนมาก ๆ ไดอยางรวดเร็ว
รับผิดชอบงานไดดวยตนเอง และรูจักพลิกแพลงกระบวนการแกไขปญหาได
ประการที่สอง คือ มองโลกใบนี้เปนโลกใบเล็กๆ ไมไดจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะประเทศไทย
เพื่อมองหาโอกาสใหม ๆ ที่มีอยูอยางมากมาย
ประการสุดทาย คือ ผูเรียนยุคใหมตองมีทักษะดานภาษา เพราะหากพูดหรือใชแตภาษาไทยก็
จะไมสามารถรูเทาทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา รวมถึงการติดตอสื่อสารบนโลกออนไลนอีกดวย
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คุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑
ครูเปนบุคคลที่สังคมใหความสําคัญและยกยอง (พิณสุดา สิริธรังศรี, ๒๕๕๗) ครูเปนบุคคล
สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู เปนบุคคลที่สงเสริมและสรางสรรคการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่ง
คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู ในบันทึกนี้ ใครขอเสนอลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้
๑. เปนผูมีจิตวิญญาณของความเปนครูและผูให
๒. มีความรู ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู
๓. มีทักษะการสื่อสาร
๔. อํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
๕. ตื่นรู ทันสมัยทันเหตุการณ
๖. ตามทันเทคโนโลยีและขาวสาร
๗. สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูของผูเรียน
๘. คนควาและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
๙. เปนแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
๑๐. รูและเขาใจในอัตลักษณความเปนชนชาติไทยที่หลากหลาย
๑๑. ภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๑๒. ยอมรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
๑๓. มีความพรอมและปรับปรุงตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑
๑. ควรอบรมใหความรูแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง
๒. สงเสริม กระตุน สรางแรงบันดาลใจ สรางความตระหนักใหกับครูดานการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ และเห็นคุณคาความศรัทธาตอวิชาชีพครู
๓. พัฒนาครูใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
๔. กระตุนหรือเสริมแรงบันดาลใจใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม
โดยหมั่นศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อใหทันกับเหตุการณ
๕. พัฒนาครูใหมีเทคนิคความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับ
สภาวการณของโลกปจจุบัน
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สรุป
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตองเปนผูที่สนใจที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา มีความคิดเชิงเหตุผลเพื่อนําไปสู
การแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได เปนผูเรียนที่เปนคนดี มีคุณธรรม และเปนผูเรียนที่มีจิต
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย มีการเรียนรูจากการลงมือทํา และเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อรองรับ
และนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ อยางเต็มตามศักยภาพ และจะเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีความพรอมในการทํางานและพัฒนาประเทศชาติในศตวรรษที่ ๒๑ ตอไป
ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตองเปนผูที่สามารถจัดระบบการเรียนการสอน สรางบรรยากาศในชั้นเรียน
จัดรูปแบบการสอน มีเปาหมายหลักที่ตองการ ใหความสําคัญกับผูเรียนไดลงมือทําและพัฒนาเปนผลงานที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะผลงานของตนเองในเชิงสรางสรรค ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
สรางสรรคแนวคิดใหม ๆ มีการเสนอแนะ และพัฒนา เพื่อใหกระบวนการนวัตกรรมเกิดขึ้น หากครูสามารถ
ดํ า เนิ น การได ตามข า งต น นี้ ผู เ รี ย นย อ มไดรั บ การพัฒ นาองค ความรูในด านตา ง ๆ อย า งครบถ ว นสมบู ร ณ
พรอมกาวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ อยางเต็มภาคภูมิ
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