AAR (การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
มีคนบอกว่าครูก็แค่พดู หน้าห้องเรี ยนให้นกั เรี ยนฟัง ประสบการณ์ และให้นกั เรี ยนทาตามสิ่งที่บอก นั้นคือรู ปแบบ
การสอนแบบเก่า แต่ในโลกปัจจุบนั นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้หลายทาง ครู จึงจาเป็ นต้องพัฒนาตนเองและ เทคนิการสอนให้
ไปตามความต้องการของโลก Product นักเรี ยนที่มคี ุณภาพและมีความสามารถในการประกอบอาชีพถึกเป็ นประเด็นสาคัญใน
การจักการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีความรู้ ทฤษฏีอย่างเดี่ยวไม่สามารถออกไปเข็ม กับความต้องของสังคม รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝน ปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนจะต้องมีหลักสูตร
curriculum และเทคนิการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
① หลักสูตร curriculum คือ แผน ประสบการณเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
กระบวนการจัดการบุคคลและกระบวนนาระบบไปใช้
สาขาวิชา
เนื้อหาวิชา
② ทักษะ 5C 1). Creative problem solving skills (ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ) นักเรี ยนมีความสามารถ
และชานาญในการสร้างความรู้ วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางและเครื่ องมือแก้ปัญหา ให้เป็ น Innovator 2).
Critical thinking skills ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ มีความรถในการคิดไตร่ ตรองคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อจะทา หรื อเชื่อในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งเมื่อมีประเด็นข้อแย้ง argument หรื อพัฒนาให้คนไทยเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ critical thinker
3).
collaborative skills ทักษะการร่ วมมือร่ วมพลัง มีความสมารถทา งานเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม เรี ยนรู้ประสบการย์การทางานเป็ นทีม
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและเก็ดความสุขในการทา งาน 4). Communicative skills ทักษะสื่อสาร มีความสมารถในการสื่อสาร
มีทกั ษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีคุณภาพ 5).computing skills ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้เทคโลโนยี
สารสเทศ อย่างมีคุณภาพ
วิธีและเทคนิดการสอน

Teaching model กระบวกการสอนโดยผูส้ อนดาเนินการให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ การสอนแบบบรรยาย เตรี ยมเนื้อหาให้ผเู้ รี ยน และประเมินผลด้วยวิธีเดียว

Inquiry teaching method วิธีสอนแบบสืบสอบ
เป็ นวิธีอยูบ่ นฐานของแนว constructivism เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสืบเสาะ
ความรู้ ค้นพบ ให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ใหม่ดอ้ ย
ตนเอง

Project teaching method วิธีสอนแบบ
โครงการ กรบวกการสอนเน้นเด็กเป็ นสาคัญ
 Project approach
 Project base learning ( PBL)

E1 Engagement

ระบุปัญหา

ตั้ง
สมมุติฐาน
E2 Exploration

ออกแบบและ
ทดลอง

วิเคราะห์และ
สื่ อความหมาย


E5 Evaluation

ประเมิน
Instructional
model
5E Learning
cycle model

E4 Elaboration

นาความรู ้ไปใช้และ
เผยแพร่



E3 Explanation
สื่อความหมายและสร้าง
คาอธิบาย

การจัดการเรี ยนรู้ของครู ยดุ ใหม่
นักเรี ยนสร้ารความรู้ดว้ ยตัวเอง
นักเรี ยนเรี ยนรู้ลงมือปฏิบตั
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ ( learning outcome ) มี
ความสามารถและทักษะการคิด และทักษะปฏีบตั
และ คุณลักณะอันพึงประสงค์
นักเรี ยนมีความรู้ความสามารถด้าน literacy ,
Numeracy และ reasoning ability

การจัดการเรี ยนรู้ของครู ยดุ ใหม่
 ครู จดั การเรี ยนรุ ้ให้เป็ นไปตาม

3
(Numeracy)

(Literacy)

(Reasoning ability)
กระบวกการเรี ยนรู้เน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
โดยใช้กระบวกการสืบสอบและกระบวกการทา โครงการ 5
STEPs

ขั้นระบุคา ถาม
Questioning

ขั้นแสวงหา
สารสนเทศ
Searching

ขั้นสร้างความรู ้
instructing

ขั้นสื่ อสาร
Communica

ขั้นตอบแทน
สังคม
Society service

teaching centered and child centered มี 3p เหมือนกัน ความแตกต่างตรงที่ child centered เน้นนักเรี ยนทุก
คนเป็ นศูนย์ นักเรี ยนรู้ดว้ ย learning by doing เรี ยนรู้ดว้ ยการปฏีบตั จริ ง ครู เป็ นผูอ้ า นวยความสะดวกและ
ดูแลนักเรี ยนในการปฏีบตั งานให้คาปรึ กษา
สอนแบบตรง direct teaching
สอนแบบวิธีนิรนัย deductive method
วิธีที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง teacher centered

สอนแบบอ้อม indirect teaching
สอนแบบวิธีอุปนัย
inductive method
วิธีที่เน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง child centered

PPP teaching model

P: presentation บอก อธิบาย
P: practice
ทา
แบบฝึ กหัด
P: production
นาความรู้ไปใช้
สร้างชิ้นงาน
1.

วิธีสอน
1.1 วิธีสอนแบบสืบสอบ
1.2 วิธีสอนแบบโครงการ
1.3 วิธีสอนแบบอุปนัย
2.
รู ปแบบการสอน
2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้CIPPA
2.2 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 4
ขั้นตอน
2.3 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 5
ขั้นตอน
2.4 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 7
ขั้นตอน

การสอนแบบวิธีนิรนัย

CIP - PPP teaching
model

C: construction of the new knowledge สร้างความรู้ใหม่
I: Interaction
ปฏิสมั พันธ์
P: Process of learning กระบวกการเรี ยนรู้
P: presentation
บอก อธิบาย
P: practice
ทาแบบฝึ กหัด
P: production
นาความรู้ไปใช้สร้างชิ้นงาน

PBL ( Problem Base learning)

Step 1 Clarifying Unfamiliar Terms / Concepts
Step 2 Problem Definition
Step 3 Analyzing the problem
Step 4 Structuring the problem
Step 5 Formulation learning Objectives
Step 6 Gathering Information
Step 7 Synthesis the New Information
กลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่ใช้เสริ มสร้างผลกรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. วิธีสอน
1.1 วิธีสอนแบบสืบสอบ
1.2 วิธีสอนแบบโครงการ
1.3 วิธีสอนแบบอุปนัย
2. รู ปแบบการสอน
2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้CIPPA
2.2 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 4 ขั้นตอน
2.3 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 5 ขั้นตอน
2.4 รู ปแบบการเรี ยนรู้ 7 ขั้นตอน

3. แนวการสอน
3.1 กากการเรี ยนรู้เน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
PBL
3.2 การเรี ยนรู้ใช้โครงการเป็ นฐาน
BBL
3.3 การเรี ยนรู้ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
RBL
3.4 การเรี ยนรู้ใช้วิจยั เป็ นฐาน
RBL
3.5 การเรี ยนรู้ใช้แหล่าข้อมูลเป็ นฐาน
RBL
3.6 การเรี ยนรู้ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
3.7 การเรี ยนรู้ใช้สถานการณ์จาลองเป็ นฐาน
3.8 การเรี ยนรู้ใช้ประเด็นสังคมเป็ นฐาน
3.9 การเรี ยนรู้ใช้ประเด็นสังคมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน
3.10 กระบวกการเรี ยนรู้ 5 ขั้นตอน
4. เทคนิการสอน
4.1 เทคนิการใช้คาถาม
4.2 เทคนิการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
4.3 เทคนิการเรี ยนรู้เสริ มสร้างพหุปัญญา
4.4 เทคนิการใช้ผงั กราฟิ ก
4.5 เทคนิเพื่อนช่วยเพื่อน
4.6 เทคนิหมวก 6ใบของเดอโบโน

