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บทคัดยอ 

 
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 มีแนวทางสําคัญ คือ การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะ 

ไดแก 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
ซ่ึงตองสอดแทรกในสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร 
การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร โดยในการพัฒนาทักษะดานการ
เรียนรูซ่ึงเปนแกนสําคัญในการพัฒนามนุษยผานกระบวนการศึกษาน้ัน จะตองสงเสริมทักษะของการเรียนรูตามสูตร 3Rs + 
8Cs + 2Ls การจัดการเรียนรูของรายวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีการออกแบบการเรียนรูเพื่อมุงตอบโจทย
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการกับแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
คุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรชั่นซี และคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงมีกิจกรรมของการจัดการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก การเขียนแผนที่ความคิด การจัดการแฟมผลงาน การเรียนรูอาเซียนศึกษาผานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 คือ การใชเฟสบุค การใชวีดิทัศน เพลงและเสียง เทคโนโลยีการส่ือสาร และโปรแกรมประยุกต   

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, ศตวรรษที่ 21, ทักษะ, อาเซียนศึกษา  
 

Abstract 
 

Learning Management is the key to the 21st century with the development of 21st century skills, 
which consists of three skills are 1) Learning and Innovation Skills 2) Information, Media and Technology 
Skills 3) Life and Career Skills. Mastery of core subjects and 21st century themes is essential for all students 
in the 21st century. Core subjects include: English, reading or language arts World languages Arts, Mathematics, 
Economics, Science, Geography, History, Government and Civics. The development of learning skills which 
are essential for human development through education. To promote skill-based learning pathways 3Rs 
+ 8Cs + 2Ls. Management Challenges for the 21st Century of ASEAN Studies course of Nakhon Pathom 
Rajabhat University. Learning has been designed to meet the learning geared to the 21st century. By 
integrating with ideas about the characteristics of children and youth in the 21st century, the characteristics              
of children generation Z and the characteristics of Citizens ASEAN in ASEAN Charter. There's a learning 
management major include Mind map, Portfolio Management. ASEAN learning through technology to 
improve learning into the 21st century is to use facebook, the use of video, music and audio technology 
and applications. 
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บทนํา 
 

กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน โลกอยูในสภาวะไร
พรมแดน การติดตอส่ือสารสามารถถึงกันไดภายในเศษเส้ียวของวินาที ทําใหเกิดวิวัฒนาการความเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาในทุก ๆ มิติเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในอดีต ไดถูกแทนที่ดวยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคล่ือนดวยขอมูล ความรู และนวัตกรรม มีการนําเทคโนโลยีไป
ใชในการเพิ่มผลผลิตแทนการใชแรงงานแบบเดิม ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ตองการพนักงานที่มีความคิดสรางสรรค ใหม ๆ 
มีความเปนเลิศทั้งวิชาการและเต็มเปยมดวยทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางาน พรอมที่จะเรียนรูและรูเทาทันโลกที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดังน้ัน บุคคลที่จะประสบความสําเร็จไดในยุคน้ีจะตองมีทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซอนขึ้น 
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของคนในสังคม  

ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มี
จุดมุงหมายสําคัญรวมกันในการยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกันนําไปสู
การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อรองรับการปรับตัวการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ การลงทุน แรงงานเสรี และเงินทุน สงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอใหเกิดการ
เปด ปดภาคเรียนตามกลุมประเทศอาเซียนและการรับรองระบบเทียบหนวยกิตระหวางกัน เพื่อนําไปสูการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนมาตรฐาน
เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาต ิตลอดจนเตรียมความพรอมใหนักศึกษา นิสิต นักศึกษา มีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21  

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการพัฒนาประเทศ  การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการยกระดับการเรียนรูรวมกันของทั้งผูบริหารการศึกษา อาจารยและผูเรียนบนฐานคิด “กระบวนการ
เรียนรูสําคัญกวาความรู” และ “กระบวนการหาคําตอบสําคัญกวาคําตอบ” โดยใชฐานคิด “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” เพื่อ
รองรับความทาทายและการเปล่ียนแปลงตาง ๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เชน การเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 
การใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนานวัตกรรมของการจัดการ
เรียนรูที่ชวยใหอาจารยสามารถออกแบบจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) เนนใหอาจารยพัฒนานักศึกษาผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สงเสริม
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน โดยจัดอบรมในโครงการตนกลาแหงความเปล่ียนแปลง เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 เปนโครงการพัฒนาเชิงรุกโดยใชกระบวนการ
ระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) จัดผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เพื่อใหอาจารยสามารถจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะที่
จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  

ดังน้ัน การวางแผนการจัดการเรียนรูและการสรางความพรอมที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกยุค
ปจจุบัน  จึงเปนส่ิงที่ทาทายศักยภาพและความสามารถของอาจารยผูสอนที่จะสรางการสรางกรอบความคิดใหมดานการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผานนวัตกรรมทางการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เพื่อสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คืออะไร 
 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึงรูปแบบ 
(Model) ที่พัฒนามาจากเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่  21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อยอวา เครือขาย P21 ซ่ึงไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
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ผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการ  และความรูเทาทันดานตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของ
ผูเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต (วิจารณ, 2556) 

วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ไดกลาวถึง ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 วาสาระวิชามีความสําคัญ แตไม
เพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเอง
ของนักศึกษา โดยอาจารยชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษาแตละคนสามารถประเมินความกาวหนา
ของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครอง
และหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลักน้ีจะนํามาสูการกําหนดเปน
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเน้ือหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังน้ี 

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักศึกษาเขาสูโลกการทํางานที่มีความ
ซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการ
ส่ือสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับส่ือและความรูดานเทคโนโลยี 

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักศึกษาจะตอง
พัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได ภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ  

ทั้งน้ี ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังกลาวในสวนของทักษะของการเรียนรูสามารถแจกแจงไดเปนสูตร  3Rs + 8Cs + 
2Ls ซ่ึงมีคําอธิบาย (วิจารณ, 2556: 16-17) ดังน้ี 

3Rs สําหรับการเรียนรูสมัยใหม  ไดแก    
 1.Reading  (อานออก) นอกจากอานออกแลว ตองเกิดนิสัยรักการอาน อานแลวเกิดสุนทรียะ เกิดความสุข 
จับใจความเปน มีทักษะในการอานหลาย ๆแบบ                  

 2.(W) Riting (เขียนได) การเขียนตองส่ือความหมายได ยอความเปน รูวิธีเขียนหลาย ๆแบบ ตามวัตถุประสงค
ที่แตกตางกัน                  

 3.(A) Rithemetics (คิดเลขเปน) วิชาคณิตศาสตรไมใชแคคิดเลข แตตองเรียนใหไดทักษะการคิดแบบ
นามธรรม (Abstract thinking) 

8Cs เปนกลุมทักษะที่จําเปน โดยแจกแจงมาจากทักษะ 3 กลุม ดานบน แตละ C เปนทักษะเชิงซอน สัมพันธและ
ซอนทับกับ C  ตัวอ่ืนดวย ไดแก  

1.Critical thinking & problem solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 
2.Creativity& innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
3.Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 
4.Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
5.Communications, information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 
6.Computing& ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
7.Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
8.Change (ทักษะการเปล่ียนแปลง) 

 จุดสําคัญของการสงเสริมทักษะเหลาน้ี คือ จัดรายวิชาเพื่อสงเสริมทักษะเหลาน้ี โดยแตละทักษะตองใหผูเรียน เรียน
และฝกทักษะเหลาน้ี ผานการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ และคิดทบทวนหรือเลียนแบบ โดยอาจารยทําหนาที่ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู  เพื่อใหไดฝกและเรียนรูซึมซับทักษะหลาย ๆตัวในกิจกรรมเดียวกัน   

2Ls ไดแก   
 1.Learning Skills  คือ ทักษะการเรียนรู  ตองมี 3 องคประกอบ คือ 

  1.1 Learning คือ เรียนส่ิงใหม 
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  1.2 Delearning หรือ Unlearning  คือ เลิกเชื่อของเกา เพราะมันผิดไปแลว 
  1.3 Relarning  คือ เรียนส่ิงใหมเปล่ียนชุดความรูเปนโลกสมัยใหม เพราะความรูมันเกิดขึ้นใหมมากมาย 

หลายสวนมันผิดแลว ไมดีแลว มีของใหมที่ดีกวา 
 2.Leadership คือ ภาวะผูนํา  

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูน้ันตองมีความสัมพันธ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปนลําดับที่ผูเรียนสามารถมี
สวนรวมกับการเรียนการสอนได เชน การกําหนดปญหาที่ผูเรียนสนใจ การทํากิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ไดดวยตนเอง และการสอนที่ถือวามีประสิทธิภาพน้ัน อาจารยตองมีคุณสมบัติ
มากกวาการเปนผูที่ทําหนาที่สอน (Instructor) อาจารยตองมีลักษณะของผูที่สามารถชี้แนะการเรียนรู (Learning Coaching) 
และสามารถทําหนาที่เปนผูนําผูเรียนทองเที่ยวไปสูโลกแหงการเรียนรูได (Learning Travel Agent) เน่ืองจากอาจารยในโลก
ยุคใหมตองมีความรอบรูมากกวาการเปนผูดูแลรายวิชาที่สอนเทาน้ัน แตอาจารยมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรูแกนักศึกษา 
เพื่อเสริมสรางทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคตดวย  ดังน้ัน บทบาทของอาจารยจากยุคสมัยกอนจําเปนตองมี
การเปล่ียนแปลงเม่ือกาวสูยุคแหงศตวรรษที ่21  ส่ิงหน่ึงที่สามารถเปนปจจัยเสริมที่ทําใหอาจารยผูสอนสามารถวางเปาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียนไดชัดเจนขึ้น คือ การกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน โดยอาจจะวิเคราะหจากคุณลักษณะของเด็กและ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21 ได 
 
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21  
 

ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช (2557) กลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สูคุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21" วา 
ลักษณะพิเศษของศตวรรษที่ 21 น้ัน คนถูกหลอหลอมโดยลัทธิวัตถุนิยม โลกเสมือนขยายตัว คนเคล่ือนที่ความแตกตาง
หลากหลายเพิ่มขึ้น ความรูเพิ่มเร็ว แตผิดเร็ว "การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองเรียนรูดวยความเขาใจในภาวะที่หลากหลาย
ซับซอน ซ่ึงคุณภาพของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คือ คนที่พัฒนาตนไดใกลเคียงศักยภาพที่มีอยูมากที่สุด พัฒนาพหุปญญารอบ
ดาน พัฒนาศักยภาพดานดี ลดทอนศักยภาพดานชั่ว เติบโตเปนผูใหญที่รับผิดชอบชั่วดี และเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเปนผูให การ
ไดแคความรูไมเพียงพอ แตตองนําไปสูการเกิดทักษะที่สามารถนําไปใชได โดยเฉพาะการมีทักษะชีวิต"แตกตางอยางเขาใจเพื่อ
สังคมที่มีความสุข 

ในหนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times ไดระบุลักษณะของเด็กสมัยใหมหรือคนใน
ศตวรรษที่ 21 ไว 8 ประการ (วิจารณ, 2555: 3) ดังน้ี  

 1. มีอิสระที่จะเลือกส่ิงที่ตนพอใจ แสดงความคิดเห็น และลักษณะเฉพาะของตน  
 2. ตองการดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน  
 3. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง  
 4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อรวมตัวกันเปนองคกร เชน ธุรกิจ รัฐบาล และ

สถาบันการศึกษา  
 5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหน่ึงของงาน การเรียนรูและชีวิตทางสังคม  
 6. การรวมมือ และความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของทุกกิจกรรม  
 7. ตองการความเร็วในการส่ือสาร การหาขอมูล และตอบคําถาม  
 8. สรางนวัตกรรมตอทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต  
ทั้งน้ี คุณลักษณะขางตนเปนกรอบใหอาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนแบบใหม จาก Passive 

Learning มาเปน Active Learning เพื่อใหเกิดผลดังกลาว ตามกระบวนการ Five Steps ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอน ดังน้ี 
1. การสรางประเด็นคําถามและคาดเดาคําตอบ (Learn to Question) 
2. การสืบคนและรวบรวมความรู (Learn to Search) 
3. การสรางกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to Construct) 
4. การสรุปผลการเรียนรูและนําเสนอ (Learn to Communicate) 
5. การเผยแพรและใชประโยชนในสังคม (Learn to Service) 

นอกจากน้ี อาจารยผูสอนอาจจะนําแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) มา
สังเคราะหกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุมคุณลักษณะที่จําเปนมากยิ่งขึ้นได 
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คุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) 
 

เด็กยุคใหมเปนคนยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) หรือคน Gen Z คือ ผูที่เกิดตั้งแตป 1995 หรือพ.ศ. 2538 
เปนตนไป ซ่ึงปจจุบันเด็กกลุมน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมชอบใชอินเทอรเน็ต เปนคนที่ใชชีวิตอยูบนออนไลน 
ชอบแสดงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลขาวสารกับผูคน ไมชอบเปนเพียงผูรับขาวสาร ชอบเรียนรูดวยการแบ งปน
ประสบการณกับเพื่อน พรอมที่จะส่ือสารกัน ขอความที่ใชมีลักษณะตรงประเด็นและส้ัน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
และเรียนรูที่จะใชเทคโนโลยีใหมไดเร็วกวาคนรุนกอนมาก ปรับตัวเขากับความเปล่ียนแปลงไดดี ทํางานหลายอยางไดในเวลา
เดียวกัน และชอบความทาทายใหม ๆ แตไมถนัดในการส่ือสารแบบพบหนากัน และการกระทําดังกลาวสงผลให เปนคนสมาธิ
ส้ัน จึงไมชอบการอาน การวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ยาวและซับซอน ลักษณะดังกลาวเปนผลจากการที่เด็กเติบโตขึ้นมาใน
ชวงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความกาวหนามากขึ้นจนทําใหโลกมีความเปนโลกาภิวัตนอยางสมบูรณ ประกอบกับวิถีชีวิตของ
คนเปล่ียนแปลงไป โอกาสที่เด็กจะไดพบหนาพอแม หรือไดออกไปเลนนอกบานกับเพื่อนเชนเด็กในยุคกอนมีไมมากนัก แตจะมี
ของเลนดิจิทัลนานาชนิดเขามาแทนที่ รวมทั้งอุปกรณประเภท วิดีโอเกม Tablet โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเชื่อมโยงเด็กเขากับโลก
กวางไดในพริบตาเพียงใชปลายน้ิวสัมผัส 

วิธีเรียนที่คน Gen Z สนใจและชอบ คือ การไดเรียนบทเรียนส้ัน ๆ สนุก ๆ ตองใชจินตนาการ มีกิจกรรมหลาย ๆ 
อยางใหทําในเวลาเดียวกัน ไดแขงกันหาความรูบนอินเทอรเน็ต ไดแรงเสริมจากอาจารยและเพื่อนเปนคะแนนหรือคําชม 
ดังน้ัน การออกแบบเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z เพื่อชวยอาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยวิธีสอนแบบใหม อาจารยจะตองสอนใหนอย 
แตสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาเรียนรู ฝกทักษะใหมาก เพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดีที่สุดทั้งสําหรับตัวผูเรียนเองและตอ
สังคมน้ัน อาจารยจะตองนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) คือ การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Model หรือ การเรียนรูกลับดาน คือ อาจารยมอบหมาย
ใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาในหัวขอที่จะเรียนในแตละครั้ง ใหผูเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา หรือปฏิบัติ โดยอาน
จากตํารา เอกสารคําสอน คนควาจาก Open course ware ตาง ๆ เชน Google Scholar, Google Books, I-Tunes U 
ฯลฯ และนักศึกษาประมวลความรูของตน เพื่อมาแลกเปล่ียนกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้น แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง หากมีคําถามหรือขอสงสัย อาจารยและเพื่อนจะชวยกันทําปญหาใหกระจาง จากน้ันจะมีการทํา
แบบฝกหัดในชั้นเรียน โดยอาจารยจะคอยดูแล ชี้แนะแนวทาง เพื่อเสริมสรางทักษะการแกโจทย แกปญหาใหแกลูกศิษย และ
การที่อาจารยกระตุน ชี้นําใหผูเรียนกระตือรือรน แสวงหาความรูที่บาน แลวนําความรูที่ไดไปฝกแกโจทย แกปญหาใน
หองเรียน ทําใหเกิดการสรางทักษะตาง ๆที่มหาวิทยาลัย แลวทักษะเหลาน้ีจะติดตัวผูเรียนตลอดไป นอกจากน้ี สังคมไทยใน
ฐานะที่เปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองอาเซียนจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 
 
   “พลเมืองอาเซียน” เปนคุณลักษณะที่สะทอนถึงความเปนประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือชาวอาเซียน 
ซ่ึงอยูภายใตสิทธิและหนาที่ ตลอดถึงกฎกติกาตาง ๆ ในกรอบของกฎบัตรอาเซียน เปนเครื่องหลอมรวมใหพลเมืองอาเซียนมี
ความเปนหน่ึงเดียวกันและมุงหมายที่จะสรางสรรคประชาคมใหสามารถกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กฎบัตรอาเซียน เปนธรรมนูญที่ใชเปนกฎเกณฑขอบังคับสําหรับการอยูรวมกันและการขับเคล่ือนองคกรอาเซียน
อยางเปนทางการ  กฎบัตรอาเซียน มีวัตถุประสงคสําคัญ 15 ขอ มุงสรางสรรคเสถียรภาพของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคม
การเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะน้ัน พลเมืองอาเซียนในฐานะเปน
พลังในการขับเคล่ือนประชาคมของตนจึงควรมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนให
เปนหน่ึงเดียวกันอยางแทจริง (ในที่น้ีไดวิเคราะหและสังเคราะหวัตถุประสงค 15 ขอ เปนคุณลักษณะ 9 ประการ) (แพรภัทร, 
2556) ดังน้ี 
 1. รักความสงบและการแกปญหาดวยสันติวิธี  สันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพ รวมทั้งการปรับตัวสูภาวะ
ปกติและการปองกันการทําลายลางระหวางกันในภูมิภาคจะเกิดขึ้นไดก็เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความสงบ มี
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สันติภาพเปนอุดมการณในการดําเนินชีวิตและใชหลักสันติวิธีในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 
1-4 ของกฎบัตรอาเซียน) 
 2. มีความเช่ียวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย  เน่ืองจากอาเซียนมีความมุงหมายรวมกันในการ
สรางตลาดและการผลิตที่มีเสถียรภาพ ความม่ังคั่งและมีความสามารถในการแขงขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซ่ึงมี
การอํานวยความสะดวกทางการคา และการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคล่ือนยายอยางเสรีของสินคา บริการ และ
การลงทุน การเคล่ือนยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการ
เคล่ือนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน  ดังน้ัน พลเมืองตองมีความสามารถที่หลากหลายรองรับการเคล่ือนยายการลงทุน 
แรงงานและอ่ืน ๆ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 5) 
 3.  มีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่น ปญหาความยากจนและชองวางในการพัฒนาของประชาคมอาเซียน ตามวัตถุประสงค
ในกฎบัตรอาเซียนจึงมุงใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรวมมือกันบรรเทาปญหาเหลาน้ัน โดยมุงสรางสรรคประชาคมเอ้ือ
อาทรเดียวกันตามอัตลักษณอาเซียน  ดังน้ัน พลเมืองอาเซียนจะตองมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ยินดีที่จะหยิบยืนชวยเหลือและ
รวมกันสรางสันติสุขใหประชาคมของตนเปนสําคัญ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 6) 
 4.  เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น ในประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน อาจมีความแตกตางดานการปกครองอยูบาง ทํา
ใหสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกแตกตางกันไปดวย ความเขาใจในความแตกตางทางกฎกติกาของสังคม การเคารพสิทธิและ
หนาที่ของผูอ่ืน ซ่ึงอยูภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีความตระหนักในเรื่องการเคารพสิทธิและ
หนาที่ระหวางกันเปนสําคัญ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 7) 
 5. มีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมในภูมิภาค  วัตถุประสงคของกฎบัตรขอที่ 9 
มุงสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวามีการคุมครองสภาพแวดลอมใน ภูมิภาค ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค และ
วัตถุประสงคของกฎบัตรขอที่ 12 มุงเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ม่ันคง และปราศจากยาเสพ
ติดสําหรับประชาชนของอาเซียน  
 6. พัฒนาตนเองอยูเสมอ  การพัฒนาตนอยู เสมอเพื่อใหกาวทันสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะการถือหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตเปนวิธีการพัฒนาตนเปนคุณลักษณะที่จะทําใหพลเมืองอาเซียนมีความเขมแข็ง เปนทรัพยากรมนุษยที่ชวย
สรางพลังความเขมแข็งใหประชาคมไดเปนอยางดี โดยตระหนักในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนอยูเสมอ เพื่อความกินดี
อยูดีของตนและความผาสุกของประชาคม (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 10-11) 
 7. มีความรับผิดชอบรวมกัน  ความรับผิดชอบตอหนาที่ภายในองคการเดียวกันเปนคุณลักษณะสําคัญประการหน่ึง
ที่จะนําพาองคการน้ัน ๆ สูความเจริญอยางยั่งยืน  พลเมืองอาเซียนจะตองตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบรวมกัน โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ในการสรางสรรคอาเซียนรวมกันตามหลักการและกรอบกติกาที่วางไว  และความรับผิดชอบรวมกัน
น้ีจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการรวมมือกันในปฏิบัติการตาง ๆ ระหวางกันไดเปนอยางดี ดังเชน การแกปญหาตาง ๆ ที่ทา
ทาย เชน อาชญากรรมขามชาติและส่ิงทาทายขามพรมแดนอ่ืน ๆ จะสามารถจัดการ ดูแล แกไขไดตามหลักความม่ันคงที่
ครอบคลุมทุกมิติน้ัน ตองอาศัยสํานึกรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 8 และ 13)    
 8.  เคารพความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม  เน่ืองจากอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
การยอมรับความหลากหลายและเคารพซ่ึงกันและกันเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะนํามาสูการใหเกียรติและความ
เขาใจระหวางกัน ซ่ึงจะไมเปนอุปสรรคในการสรางสรรคอาเซียนใหเปนหน่ึงเดียวตามวิสัยทัศนอาเซียนอันจะกอใหเกิด 
“เอกภาพบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซ่ึงเปนความสงางามของภูมิภาคน้ี (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 14) 
 9.  ยึดม่ันหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  คุณลักษณะน้ีจะชวยสงเสริมวัตถุประสงคขอสุดทาย(ขอ 
15)ของกฎบัตรอาเซียนไดเปนอยางดี น่ันก็คือ วัตถุประสงคที่วา “เพื่อธํารงไวซ่ึงความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของ
อาเซียนในฐานะพลังขับเคล่ือนขั้นแรกของความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอกภูมิภาคในภาพแบบ
ของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดก้ัน”   

การศึกษาคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ชวยใหอาจารยผูสอนวิชาอาเซียนศึกษาไดออกแบบ
การเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการเรียนรูแบบน้ีเรียกวา 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแก
ผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอยางมีระบบ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  
วิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดทําการทดลอง  ไดพิสูจนส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  รูจักการวางแผนการทํางาน  ฝกการเปนผูนํา  ผูตาม  
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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1361 

ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง โดยการมอบหมายงานใหผูเรียน ทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุมน ซ่ึงมีลักษณะงานเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารย ตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การวางแผนการดําเนินการ การออกแบบลง
มือปฏิบัติรวมทั้งรวมกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมิน  นอกจากจะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แลว 
ยังชวยพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนใหแกนักศึกษาอีกดวย 
  
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทย พบวา มีขอมูลจากการศึกษาวิจัยที่
นาสนใจ ดังน้ี  

พงษศักดา นามประมา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูความเปนพลเมือง
อาเซียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1. รายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 มี
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 2. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑรอยละ 82.86 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 
82.50 ขึ้นไป 3. ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 88.57 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 83.90 ขึ้นไป 4. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 85.71 ไดคะแนนผาน
เกณฑ รอยละ 80.80 ขึ้นไป 

เอกชัย พุทธสอน (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ผูใหญ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ประกอบดวย (1.1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู เรียนรูไดดวยตนเอง และเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (1.2) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ 
มีทักษะการรู การใช และการจัดการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทัน และ (1.3) ทักษะชีวิตและการทํางาน คือ มี
ทักษะในการปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคม และสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได2) 
แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ไดแก (2.1) แนวโนมดานหลักการและ
นโยบาย คือ เนนการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของการศึกษาผูใหญ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต (2.2) แนวโนมดานคุณลักษณะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน (2.3) แนวโนมดานการจัดกระบวนการเรียนรู คือ การสงเสริม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง การปฏิบัติจริง การสรางประสบการณเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และ (2.4) แนวโนมดานการ
สนับสนุนและสงเสริม คือ การสรางเครือขายการเรียนรูจากทุกภาคสวนในสังคม ซ่ึงผลการประเมินแนวโนมการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ในแตละองคประกอบผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูในระดับดี 

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2542) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมของการเปลียนแปลงทางสังคมและผลกระทบตอการศึกษาของ
ไทยในตนศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2543-2553) : กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทย ผลการวิจัยพบวา 1. แนวโนมของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในศตวรรษที่ 21 พบวา จะมีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร โดยมีการกระจาย
อํานาจออกสูสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมากขึ้น จะมีการรางรัฐธรรมนูญใหมเพื่อเปนกลไกใหการเมืองมีความชอบธรรมมาก
ขึ้น ภูมิภาคและทองถิ่นจะมีองคกรทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลกันเองมากขึ้น เศรษฐกิจจะเปนระบบอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตร การทองเที่ยวและการบริการขยายตัวออกไปในภูมิภาคมากขึ้น สภาพสังคมจะกลายเปนสังคมเมืองและสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น แตวัฒนธรรมจะมีการผสมผสานกัน และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชมากขึ้น อัตราการเพิ่มของประชากร
โดยการเกิดจะลดลง แตการยายถิ่นฐานจะเพิ่มขึ้นพรอมกับปญหาคุณภาพชีวิตจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะความเครียดจากการ
ดําเนินชีวิตที่ตองแขงขันกันสูง จริยธรรมในสังคมเมืองจะลดลง ปญหาสังคมจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอมและ
การจราจร สวนดานความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายดานน้ีในสวนของการไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
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โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมการใหความชวยเหลือแบบเงินกูจะมีมากกวาเงินใหเปลา จะมีความรวมมือกันทาง
วิชาการมากขึ้นประเทศที่มีการติดตอกันจะมีมากขึ้น รวมทั้งจะมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย
ดวยกันเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือกันในดานตาง ๆ เปนฐานอํานาจตอรองกับภูมิภาคอ่ืน 2.ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจะสงผลตอการศึกษาในทุกระดับ ซ่ึงจะมีการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหาร การจัดหลักสูตร 
แบบเรียน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูใหสูงขึ้น แนวโนม
พบวา การจัดการศึกษาทุกระดับชั้นในภูมิภาคน้ันทองถิ่นจะมีสวนรวมมากขึ้น และบรรจุเรื่องราวของทองถิ่นใหเรียนในทุก
ระดับการศึกษามากขึ้น การศึกษากอนวัยเรียนจะเปนที่นิยมขึ้น เพราะโครงสรางของครอบครัวเปล่ียนไป การประถมศึกษาจะ
มีการขยายตัวใหเปนการศึกษาภาคบังคับ โดยมีจํานวนปเพิ่มขึ้น เปน 9-12 ป พรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และ
ปรับหลักสูตรใหเหมาะสม การมัธยมศึกษาจะเปนสวนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะมีโอกาสศึกษาตอไดมากขึ้น 
โรงเรียนจะขยายตัวมากขึ้น การอาชีวศึกษาจะขยายตัวมากขึน้ในภูมิภาค มีการฝกปฏิบัติจริงโดยรวมมือกับสถานประกอบการ
จัดสอนและอบรมครู ผูประกอบการรวมกัน สวนการอุดมศึกษาจะมีการขยายตัวของสถานศึกษา ออกสูภูมิภาคมากขึ้นทั้งของ
รัฐและเอกชน มีคณะวิชา สาขาใหมเปดสอนเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนโครงสรางระบบการบริหารใหมเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวมากขึ้น อีกทั้งเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความเปนนานาชาติ รวมมือกับตางประเทศ เปดสอนทําวิจัย
และแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางกันมากขึ้น สรุปในทุกระดับชั้นจะมีการเพิ่มวิชาภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร การฝกงาน
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนาควบคูไปกับการใชนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนและการศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

กนกวรรณ รุกขชาต ิ(2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพ
จากภูมิปญญาชาวบาน ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญา
ชาวบาน ในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุงหมายเพื่อให ผูเรียนมีทักษะในการจัดการตอชีวิตและทรัพยากร ที่มีอยูในทองถิ่น เกิดความ
ตระหนัก และเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยที่มีความสัมพันธตอชีวิต สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น และจะเปน
หลักสูตรที่ใหองคกรชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคไปจนถึงการประเมินผล เน้ือหาความรู จะเปน
เน้ือหาที่มีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูเรียน สอดคลองกับชุมชนอยางแทจริง ลักษณะการเรียน การสอนเปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดประสบการณตรง บทบาทของผูสอนจะเปนผูนําดานวิธีคิด วิธีการเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญาชาวบาน การเรียนการสอนมีการใชส่ือที่เปนของจริง ส่ือที่ใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง การวัดและประเมินผลเปน
การประเมินจากการปฏิบัติไดจริง หลังจากเรียนรูไปแลวสามารถนําส่ิงที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
 

การศึกษาคุณลักษณะของเยาวชนไทยในยุคปจจุบันและงานวิจัยที่เก่ียวของตามสาระสําคัญขางตน  การออกแบบ
แผนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสู
การเปนพลเมืองอาเซียนอยางมีคุณภาพน้ัน อาจารยผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทและหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหผูเรียนกาวทันตอการเปล่ียนแปลงดานการเรียนรูในอนาคต  โดยดําเนินการการออกแบบ
แผนการเรียนรู ดังน้ี  

1. วิเคราะหและสังเคราะหชุดความรูหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook (ACS) ซ่ึงจัดทําโดยสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่12 ของนักศึกษา
วิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Bellanca and Brandt, 2010) และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

2. สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่12 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา ในศตวรรษที ่21 สําหรับนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

3. พัฒนาเครื่องมือและส่ือการสอน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 12  
โดยยึดหลักการตามแผนการศึกษาชาติที่เนนการพัฒนาที่รอบดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และการประกอบอาชีพ ที่
สังเคราะหรวมกับกรณีตัวอยาง เปนตน 

ตัวอยางการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน มีดังน้ี 
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การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ 
โดยการใชภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิมที่เปนบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงลาง ชวยเปนส่ือนําขอมูลจาก
ภายนอก เชน หนังสือ คําบรรยาย การประชุม สงเขาสมองใหเก็บรักษาไวไดดีกวาเดิม ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคได จดจํา
ไดงาย เน่ืองจะเห็นเปนภาพรวม และเปดโอกาสใหสมองใหเชื่อมโยงตอขอมูลหรือความคิดตาง ๆ เขาหากันได ชวยสรุปเน้ือหา
ของบทเรียนใหสามารถจดจําและเชื่อมโยงไดงายขึ้น 

การจัดการแฟมผลงาน  (Portfolio  Management)  เปนการเก็บรวบรวมผลงานในรายวิชาอาเซียนศึกษาโดย
รวบรวมไวอยางเปนระบบ  เปนการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเปนการติดตามพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
อยางตอเน่ือง ภายในแฟมสะสมงานประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูและใบงานในวิชาอาเซียนศึกษา 

การเรียนรูอาเซียนศึกษาผานเทคโนโลยี (Technology-based Learning)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูศตวรรษ
ที่ 21 ในวิชาอาเซียนศึกษาใชวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 

1.การใช facebook  โดย facebook วิชาอาเซียนศึกษา ใชชื่อวา ASEAN Praepat เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
อาเซียนและประชาคมอาเซียนเพิ่มเติมจากการเรียนรูในหองเรียน อาจารยผูสอนไดศึกษา หาความรูและเตรียมพรอมตนเอง 
เพื่อใหสามารถประยุกตใช facebook ในการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 โดยใหนักศึกษารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตาง 
ๆ ไดแก การอานและแชรขาว กิจกรรมการอานและวิเคราะหบทความ โครงการอาเซียน กิจกรรมจิตอาสา การถาม ตอบ
ปญหาการเรียน การสงการบาน เพื่อพัฒนาความรูและทักษะตาง ๆไดอยางดีและทันสมัยมากขึ้น 

2.การใชวีดิทัศน  ภาพและเสียง ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น การใชวีดิทัศนเปนส่ือการสอนและ
แหลงการเรียนรู เชน ภาพยนตร แอนนิเมชั่น วีดีโอคลิป โดยอาจารยไดสรางบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของ
บทเรียนอาเซียนศึกษาโดยใชวีดิทัศนเปนส่ือการเรียนรู ไดแก วีดิทัศนเรื่อง กําเนิดอาเซียน ของกรมอาเซียน  

3.เพลงและเสียง  เพลงเปนส่ือทางดนตรีที่เขาถึงผูเรียนไดดี มีการใชเพลงเพื่อประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาอาเซียนศึกษา คือ เพลง The ASEAN Way โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูประวัติของเพลง ความหมายของเพลง การอานออก
เสียงภาษาอังกฤษ ความสนุกสนาน จากการรองเพลง นอกจากน้ัน มีการใชเทคโนโลยี จากการบันทึกคลิปรองเพลง The 
ASEAN Way NPRU อัพโหลดลง Youtube แชรคลิปวีดีโอผาน facebook และรวมแสดงความรูสึก การชื่นชม ยินดีจากการ
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูสอนจะสรุปกิจกรรมแลวนําไปสูการอภิปรายตอไป 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) การจัดการสอนที่จัดประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูเรียนอยางมีระบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหาตาง ๆ เชน การจัด
โครงการจิตอาสา “อาเซียนศึกษาจากพี่สูนอง” เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูเก่ียวกับอาเซียนศึกษาในหองเรียน ไปเผยแพรความรู
และประสบการณใหกับนักเรียนในชุมชนทองถิ่น สรางทัศนคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนใหกับนักเรียน ชวยเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียนใหกับชุมชนทองถิ่นไดอยางด ี

เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบัน 
ชวยใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดหรืออัพโหลดขอมูล เพื่อแลกเปล่ียนเน้ือหา ไดอยางรวดเร็วทั้งภาพ เสียง ขอความ วีดีโอ 
เทคโนโลยีส่ือสารที่เปนที่นิยมคือ เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) การใชเครื่องมือคนหาบนเว็บ (Search 
Engine) การโตตอบผานกระดานสนทนา (Web Board) การเขียนบลอก (Blog) การโตตอบโดยใชวีดิทัศน เชน 
Youtube.com รวมไปถึงส่ือเน้ือหาอิเล็กโทรนิกส (Electronic Content) ตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต เชน 
รายการโทรทัศน ASEAN beyond 2015 สูอนาคตประเทศอาเซียน  

โปรแกรมประยุกต (Application Program)  ผูสอนใชโปรแกรมประยุกตในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
ไดแก การนําเสนอแบบบรรยาย การใชไฟลเอกสารประจําบทเรียน จากการใชโปรแกรมประจําเครื่อง เชน Microsoft Word, 
Excel และ PowerPoint และการใชโปรแกรมเฉพาะ ยกตัวอยางเชน  

1. โปรแกรม Learning Management System : LMS หรือระบบการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม เปน Open Source Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน
ใหมีบรรยากาศเสมือนหองเรียนจริง ซ่ึงผูสอนไดนําเน้ือหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชา 2000111 อาเซียนศึกษา อ.แพร
ภัทร  ยอดแกว  ผูสอนทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ อํานวยความสะดวกใหแก ผูเรียน เพื่อใหนักศึกษาหรือ
ผูเรียนเขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บ  

2. โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะหและประเมินผล ทัศนคติตอประชาคมอาเซียน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
และความพึงพอใจในการเรียนรูของนักศึกษา เปนตน 
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บทสรุป 
 

ประเทศไทยในฐานะประเทศผูริเริ่มและผลักดันใหเกิดเปนประชาคมอาเซียน ตองมีการเตรียมความพรอมและการ
พัฒนาประชาชนในประเทศใหกาวทันการปรับเปล่ียน เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558  โดยการ
เตรียมพรอมควรจะเริ่มตนจากประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภวัิตนและการกาวสูประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ดังน้ัน 
แนวทางสําคัญของการสรางสรรคความสําเร็จและความม่ันคงของประชาคมอาเซียน ไดแก การสรางสรรคคุณลักษณะที่ดีของ
พลเมืองอาเซียน การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และการสงเสริมทศันคติที่ดีตอประชาคมอาเซียน จะชวยเตรียมความ
พรอมใหพลเมืองอาเซียนกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางยั่งยืน  

การเรียนอาเซียนศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาจารยจะเปนผูออกแบบ การเรียนรู ตั้งคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเรียน ได
คิดและลงมือปฏิบัต ิชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรู (Learning skill) โดยอยูในรูปแบบของโครงงาน เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับชีวิตตนเอง ทักษะที่เกิดกับผูเรียน คือ 3Rs + 8Cs + 2Ls และตองเรียนรูตลอด
ชีวิต ทักษะชีวิต 3 อยางที่ควรจะมี ไดแก ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี รวมทั้งยังสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูจากปมปญหาสูปญญา(Problem Based Learning : 
PBL) โดยวิถีการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 อาจารยตองมีการเปล่ียนแปลงตัวเองใหเปน “อาจารยใน
ศตวรรษที่ 21”เพื่อเตรียมคนที่มีความรูออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู  และเปนบุคคลพรอมเรียนรู โดยมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่  21  มีความรู ความสามารถ 
และทักษะจําเปน ซ่ึงการเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) น้ัน จะเปนส่ิงสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนในการ
เรียนรูยุคสังคมแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาทําใหโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยส่ิงทาทาย และปญหา รวมทั้งโอกาสและส่ิงที่
เปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตน การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหคนเกิดทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมพลเมือง
อาเซียนใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเพื่อที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ดังน้ัน การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 
21 จึงตองมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมสู
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการความรูสูศตวรรษที่ 21 จะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู สรางเสริมประสบการณ
และชวยปรับตัวใหเทาทันกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกมิติรอบดาน ที่สําคัญจะตองยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
รวมทั้งสงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลกดวย โดยพัฒนาบนพื้นฐานความเปน
ไทยและฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเขาใจตัวตนความเปนไทย สงเสริมคุณลักษณะความเปนพลเมืองอาเซียน
อยางเขมแข็งกอนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน 
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