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คาํนํา 

 

เอกสารสรุปการพฒันาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 จดัทาํข้ึนเพราะตอ้งการใหอ้าจารย์

ในคณะบญัชีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวชิาและนกัศึกษา  การกา้วเขา้สู่ศตวรรษ

ท่ี 21   ทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ ตอ้งมีการพฒันา เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 เนน้ในเร่ือง

ทกัษะแห่งการเรียนรู้  

 

คณะบญัชีจึงไดจ้ดัโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษ 

ท่ี 21 ข้ึน   เชิญวทิยากรและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในคณะ  โดยหวงัวา่ความรู้ท่ีไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนกนัไปปรับใชใ้นการสอนของตนเอง

ใหห้ลากหลาย ทั้งอาจารยภ์ายในคณะบญัชี   คณะอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัต่อไป 

 

 

คณะกรรมการการจดัการความรู้ 

             10 พ.ย. 57 
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โครงการการจัดการความรู้ 

คณะบัญชี ปีการศึกษา 2557 

เร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที ่21 

………………………………………. 

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดคือทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลใหมี้การ

เปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ี

จาํเป็น โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 

1. ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 

2. ความรู้เก่ียวกบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 

3. ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 

4. ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 

5. ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
 

ความรู้ด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที ่21 อาจารย์ควรมีการส่งเสริมได้ 4 ลกัษณะ ดังนี้ 

1. การใชก้ลุ่มเพื่อการเรียนรู้เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนฝึกฝน ทกัษะการทาํงาน

ร่วมกนั การคิดวางแผน การพฒันาทกัษะและทศันะคติเชิงบวกในการทาํงานกลุ่ม 

2. การเรียนแบบร่วมเรียนเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้โดยมีกลุ่มนกัศึกษาทาํงานร่วมกนั คิดแกไ้ขปัญหา 

ทาํงานใหส้าํเร็จครบถว้น หรือการสร้างผลงานร่วมกนั เช่นการอภิปรายถกเถียง  เสนอแนะ และ

ทาํงาน 
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3. การเรียนรู้แบบเปิด เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้โดยการใหข้อ้มูลความรู้ทางไกล การใหค้วามรู้ท่ี

ยดืหยุน่ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทาํใหก้ารเปิดโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกนั 

ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการตดัสินใจ  

4. การพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยประยกุตว์ธีิการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อปรับเปล่ียนการจดัการ

เรียนการสอนใหท้นสมยั มีนวตักรรม ตลอดจนการดาํเนินงานท่ีช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

4.1 การเรียนรู้แบบยดืหยุน่และทางไกล  เป็นการเรียนรู้ท่ียดืหยุน่ หลากหลาย และสนองความ

ตอ้งการของปัจเจกบุคคล สามารถจะเรียนท่ีใดหรือใชเ้วลามากนอ้ยเท่าใดตามความเหมาะสม 

4.2 การเรียนผา่นเครือข่าย เป็นการเรียนรู้ท่ีใชก้ารออกแบบโปรแกรมการเรียนซ่ึงอยูภ่ายในระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 มีหลกัการสําคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. การเรียนรู้จากสภาพจริง 

2. การสร้างกระบวนทศัน์ 

3. การสร้างฉนัทะหรือแรงจูงใจภายใน 

4. การเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย 

5. การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมทางสังคม  

6. การเรียนรู้ภายใตพ้หุวฒันธรรมหรือนานาชาติ 
 

คุณลกัษณะจําเป็นสําหรับผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษที ่21 มีดังนี ้

ผูส้อน  1. มีทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแยบยล  

  2. มีทกัษะการใชค้าํถามกระตุน้ความคิด 

  3. มีทกัษะการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

  4. จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีทางเลือกหลากหลาย 

  5. จดับรรยากาศของความร่วมมือ 

ผูเ้รียน  1. มีความรับผดิชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ 

  2. ทกัษะดา้นการคิด 

  3. ทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4. ทกัษะในการสืบเสาะคน้หา 

  5. ความกระตือรือร้น 
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  6. ทกัษะพื้นฐานดา้นไอซีที 

  7. ทกัษะดา้นการใชภ้าษาสากล 

  8. ความสนใจในวฒันธรรม 

 

ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเพื่อเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  ดงัน้ี 

ส่ิงท่ีวดั กลยทุธ์การสอน แนวทางการประเมิน 

1.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม -กรณีศึกษา แลว้ใหต้อบ 

-ดูวดิีทศัน์ ภาพยนตร์แลว้อภิปราย 

-อนุทิน/สะทอ้นตนเอง 

-ประเมินจากพฤติกรรมการ

แสดงออก การสังเกต ซกัถาม 

-ประเมินผลงาน เพื่อดูวา่เขา

รับรู้หรือไม่ ตระหนกัหรือไม่ 

เปล่ียนแปลงหรือไม ่

2.ดา้นความรู้ -บอก/บรรยาย/สรุป 

-อ่านเอกสารบทความ ถามตอบ 

-แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัเอง 

-รายงาน 

-ประเมินจากผลงาน 

-การทดสอบ 

ดูวา่เขารู้หรือไม่  แสวงหาแค่

ไหน  ลึกซ้ึง   ประยกุตใ์ชไ้ด้

หรือไม่ 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ 

คิดวเิคราะห์   คิดแกปั้ญหา  คิด

อยา่งมีวจิารณญาณ/ไตร่ตรอง  

-ตั้งคาํถามแลว้สุ่มตอบ 

-อภิปรายกลุ่ม ตอบคาํถาม 

-Concepts mapping –PBL,Case 

study 

-Conference 

-ประเมินจากผลงาน 

-รายงาน 

-การซกัถาม ดูวา่เขารู้จกั

วเิคราะห์แค่ไหน มีความเป็น

เหตุผลหรือไม่ ประยกุตใ์ชไ้ด้

หรือไม่ 

4.ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์และ

ความรับผดิชอบ 

-จดักลุ่มเล็ก ๆ 2-3 คน คุยกนัและ

รายงานในชั้น 

-ทาํ Project แบบกลุ่ม 

-ฝึกประสบการณ์จริงทาํงาน

ภาคสนาม 

-ประเมินจากการสังเกต 

สัมภาษณ์วา่เขา้กบัคนอ่ืนได้

หรือไม่ วธีิทาํงานกบัคนอ่ืน

อยา่งไร มีความรบผดิชอบส่วน

ตน ต่อส่วนรวมมากนอ้ย

เพียงใด  

-ประเมินการทาํงานเป็นทีม  

ความเป็นผนูาํผูต้ามท่ีดี 
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5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-RBL – project base 

-IT Learning - Presentation 

-ประเมินผลงานการวิเคราะห์

ขอ้มูล/การนาํขอ้มูลสถิติมาใช ้

การใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้

ขอ้มูล ข่าวสาร 

-ประเมินจากผลงานการ

นาํเสนอวา่มีทกัษะการส่ือสาร 

ฟัง พดู อ่าน เขียน 

6.ดา้นทกัษะพิสัย -ฝึกปฏิบติัในหอ้งทดลองและ

ภาคสนาม 

-ประเมินจากการฝึกปฏิบติัวา่มี

ทกัษะตามมาตรฐานชั้นปี/

หลกัสูตร/และวชีิพ สามารถ

ประเมินไดค้รอบคลุมทุกดา้น 
 

  สรุปวา่ การวดัและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นกระบวนการ

สาํคญัท่ีช่วยตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน วา่ผูส้อนสามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่ และนาํ

ผลการวดัและประเมินผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหมี้

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  
 

การพฒันาทางวชิาชีพในศตวรรษที ่21 

1. จุดมุ่งหมายสาํคญัเพื่อการสร้างครู ใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ  การใช้

เคร่ืองมือและกาํหนดยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน และสร้างครูใหมี้ความสามารถในการ

วเิคราะห์และกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม 

2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย 

3. สร้างใหค้รูเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคิดแบบ

วจิารณญาณและทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัต่อวชิาชีพ 

4. เป็นยคุแห่งการสร้างสมรรถนะทางวชิาชีพใหเ้กิดข้ึนกบัครูเพื่อเป็นตวัแบบแห่งการเรียนรู้ของชั้น

เรียนท่ีจะนาํไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5. สร้างใหค้รูเป็นผูท่ี้มีความสามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อนจุดแขง็

ในตวัผูเ้รียน 

6. ช่วยใหค้รูไดเ้กิดการพฒันาความสามารถใหสู้งข้ึนเพื่อนาํไปใชส้าํหรับการกาํหนดกลยุทธ์ทางการ

สอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้ 
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7. สนบัสนุนใหเ้กิดการประเมินผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างทกัษะและเกิดการพฒันาการเรียนรู้ 

8. แบ่งปันความรู้ระหวา่งชุมชนทางการเรียนรู้โดยใชช่้องทางหลากหลายในการส่ือสาร 

9. สร้างใหเ้กิดตวัแบบท่ีมีการพฒันาทางวชิาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี 10 รูปแบบดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียน

ควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนคิดและดาํเนินการเรียนรู้กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเลือก

แหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการกาํหนดชัว่โมงการสอน และขั้นตอน วธีิการของการจดัการเรียน

การสอนแบบ PBL ทั้งน้ีโดยมีอาจารยป์ระจาํกลุ่มเป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการ 

2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยการนาํ

กรณีศึกษามาอภิปรายและจดัทาํรายงาน 

3. การเรียนรู้จากชุมชน (Community-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมให้

นกัศึกษาลงชุมชนโดยมีประชากรของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ 

4. การเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Work) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาไปเก็บขอ้มูล ศึกษาดู

งานในสถานศึกษา สถานประกอบการและพื้นท่ี 

5. การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Project-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีการมอบหมาย

โครงงานใหน้กัศึกษาดาํเนินการและมีการจดัทาํรายงานเพื่อนาํเสนอและอภิปรายร่วมกนั 

6. การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั (Research-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการวิจยัใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ วเิคราะห์นาํเสนอและอภิปรายร่วมกนั 

7. การเรียนรู้ดว้ยปัญหาพิเศษ (Special Problem) เป็นรูปแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม โดยนกัศึกษาไปคน้ควา้ตามหวัขอ้เร่ืองท่ีมอบหมายและนาํมาเสนอ อภิปรายร่วมกนั 

8. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) เป็นการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้ แสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง และนาํเสนอ แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไว ้

9. การเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Learning) เป็นการผสมผสานกิจกรรมการเรียนการ

สอนกบัการทาํงานในสถานประกอบการ 

10. การเรียนรู้แบบปฏิบติัการ (Laboratory) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่ม 

 
 



9 
 

สรุป  วธีิการสอนมีหลากหลายวธีิ  ผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้  รู้จกัเปล่ียนแปลงวธีิการสอนและบูรณา

การใหเ้หมาะสม   การท่ีผูส้อนจะนาํวธีิการสอนแบบใดไปใชใ้นการเรียนการสอนนั้น ข้ึนอยูก่บัความ

เหมาะสมของรายวชิาดว้ย 

 

    

    

 คณะกรรมการการจดัการความรู้ 

             10 พ.ย. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


