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บทคัดยอ
  การเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวถิชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจาํเปนตองพัฒนา
เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ดวย เดิมการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีทักษะเพียงอานออกเขียนได     
(Literacy) เทานัน้ แตสาํหรบัในศตวรรษท่ี 21 ตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบตั ิและการสรางแรงบันดาลใจ     
ไปพรอมกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู ชวยให
ผูเรียนบรรลุผลได ประการสําคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตตองแสวงหาความรูไป       
พรอมๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน

คําสําคัญ
  บทบาทของครู   ศตวรรษท่ี 21  

Abstract
  The changes in the 21st century, which affected the lives of many people, the education system 
must develop and respond to the changes that happen. Formerly, the education system focused on the 
students with just the Literacy skills, while the education in the 21st century must focus on the students 
to learn, practice and inspire along the way. Students are not just passive learning anymore, but they 

have to what so called “learning by doing” and pursuit knowledge by themselves. Teachers will be a 
“Coach” to design the learning method and help the students to achieve. The most important, the teachers 
in the 21st century will not establish to be “Content Expert”, but they have to learn together with the students. 
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บทนํา
  ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกป ในทางตรงกันขามน้ันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจากสถาบันวิชาการ        
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตางบงชีว้าคณุภาพการศึกษาของไทยตกต่ํา ซึง่ปจจยัทีท่าํใหผลประเมินออกมา
ในลักษณะนี้เกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน และปจจัยหนึ่งในนั้นคือ “ตัวครูผู สอน” ที่จําเปนตองพัฒนาให                           
วิธีการสอนใหเหมาะสมกับยุคสมัย และเทาทันโลก เพราะครูถือเปนบุคคลหรือกลไกสําคัญที่จะทําใหการพัฒนา    
ของระบบการศึกษาของไทยประสบความสําเร็จ ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงไมไดมีไวสําหรับผูเรียนเทานั้น                    
แตในความเปนจริงแลวมีไวพัฒนาครูและบุคลากรดวย เปาหมายเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ สามารถ
เรียน ทํางานและใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, ม.ป.ป.)
  นายแพทยประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ เลขานุการมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ไดชี้ใหเห็นวาในศตวรรษท่ี 21 นี้
เปนยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาํนวนความรูเพิม่ขึน้มหาศาลอยางรวดเร็วทกุวนั  ดงันัน้ ผูเรียนท่ีทองเกง เรียนเกงอยางเดยีว
ไมเพียงพอ  แตตองเปนผูเรียนที่ใฝรู อยากเรยีนรูของใหมและรูวิธีที่จะเรียนรูดวย นั่นคือมีทักษะการเรียนรูที่เรียกวา 
Learning Skills พรอมกนันัน้ผูเรยีนตองมทีกัษะการใชชวีติทีด่ดีวยทีเ่รียกวา Life Skills และในประเด็นทีค่ลายคลึงกนั 
ศาสตราจารย นายแพทยวจิารณ พานชิ  ประธานกรรมการ  มลูนธิสิถาบนัสงเสรมิการจัดการความรูเพ่ือสงัคม ไดกลาวถงึ
ผเูรยีนในยุคศตวรรษท่ี 21 วา ตางจากยุคเกาอยางมาก คอื ผเูรยีนยคุใหมความรูมากและเขาถงึความรูไดงาย เพราะ
ฉะนัน้การเรียนในหองเรียนจึงยากมากท่ีผเูรยีนจะสนใจ เพราะมีเรือ่งอืน่ทีส่าํคญักวา วธิสีรางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21          
ครูตองไมเพียงแตเอาใจใสผูเรียนเทานั้น ยังตองมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจของผูเรียน ใหรักการเรียนรู ใหสนุก      
กบัการเรยีนรู หรอืใหการเรยีนรูสนกุ และกระตุนใหอยากเรียนรูตอไป ครูจงึตองยดึหลัก “สอนนอย เรียนมาก” (Teach 
Less Learn More) กลาวคอื ในการจัดกจิกรรมตางๆ ของผูเรียน ครูตองต้ังคําถามและตอบไดวา ผูเรียนไดเรียนรูอะไร 
และเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งเหลาน้ัน ครูจะตองทําอะไร หรือไมทําอะไรบาง ในสภาพการณเชนนี้ ครูยิ่งมี             
ความสาํคญัมากข้ึน และทาทายครูทกุคนอยางทีส่ดุทีจ่ะทาํใหผูเรียนไดเรียนแบบไมขาดทกัษะสาํคญั (วจิารณ พานชิ, 
2555 ; 2556)

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วอันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง
ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 จึงสงผล
ตอวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง 
  ในอดตี สภาพสงัคมไทยวถิชีวีติของผูคนเรยีบงาย ไมคอยมกีารเปลีย่นแปลง แตเปนสงัคมทีเ่ปดกวางยอมรบั
วัฒนธรรมจากภายนอก และนํามาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม               
เมื่อประเทศไทยเขาสูศตวรรษที่ 21 นับเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก อันเกิดจากความกาวหนา          
ดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ สิง่ดงักลาวเปนปจจยัสําคญัทีท่าํใหโลกอยูในยคุการสือ่สารไรพรหมแดน 
ซึง่กอใหเกดิทัง้โอกาส และการพฒันาใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงของโลก การพฒันาดานการศกึษาจงึสําคัญ
อยางยิ่ง เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณในอนาคต
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   ดวยเหตุนี้ ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียน        
มีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) 
ที่มุงเนนความรูความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน         
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ปจจุบันเปนยุค
แหงการแขงขันทางสังคมคอนขางสูง สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น     
ในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน ดังนั้น การเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง 
(Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปนตัวแปร
สําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนจึงตองเพิ่มทักษะของคน                 
ที่จะตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ พานิช, 2555)           
  
  3R  ไดแก    Reading (อานออก) 
       Writing (เขียนได) 
       Arithmetics (คิดเลขเปน)
  7C ไดแก    Critical thinking & Problem Solving 
       (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
       Creativity & Innovation 
       (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
       Cross-cultural Understanding 
       (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)
       Collaboration, Teamwork & Leadership 
       (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
       Communications, Information & Media Literacy 
       (ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
       Computing & ICT Literacy 
       (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
       Career & Learning Skills 
       (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
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  จากภาพท่ี 1 ขางทาย โลกในศตวรรษท่ี 21 นัน้ สาระวชิาหลกัทีผู่เรียนจะตองเรียนรู (Partnership for 21st 

Century Learning (P21), 2009) ประกอบดวย 
  1. ภาษาแม และ ภาษาสําคัญของโลก
  2. ศิลปะ คณิตศาสตร
  3. เศรษฐศาสตร
  4. ภูมิศาสตร
  5. ประวัติศาสตร
  6. รัฐและความเปนพลเมือง
  นอกจากสาระวิชาหลักเหลานี้ที่จะไดเรียนรูแลว ผูเรียนตองไดเรียนรูแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21           
(Partnership for 21st Century Learning (P21), 2009) ซึ่งประกอบดวย 
  1. ความรูเกี่ยวกับโลก
  2. ความรูดานการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ
  3. ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี
  4. ความรูดานสุขภาพ
  5. ความรูดานสิ่งแวดลอม
  ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงใหไดทักษะสําคัญอีก 3 เรื่อง คือ
  1. ทักษะชีวิตและการทํางาน
   1.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว
   1.2 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง
   1.3 ทักษะดานสังคม และทักษะขามวัฒนธรรม
   1.4 การเปนผูสรางหรือผลิตและมีความรับผิดชอบเช่ือถือได
   1.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
  2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
   2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
   2.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา
   2.3 การสื่อสารและความรวมมือ
  3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
   3.1 การใชและประเมินสารสนเทศไดอยางเทาทัน
   3.2 วิเคราะหและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
   3.3 ใชเทคโนโลยีใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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     ภาพที ่1:   21st Century Student Outcome and Support Systems
     ทีม่า: Partnership for 21st Century Learning (P21), 2009
 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองปรับจากเดิมจากท่ีเนนการเรียนความรูจากชุดความรูที่มีความชัดเจน   
สามารถพิสูจนได เปนการเรียนรูอีกชุดหนึ่ง คือความรูที่ไมชัดเจน อาจจะไมแมนยําและมีความคลุมเครือ เพ่ือให        
ผูเรยีนศึกษาหาคําตอบดวยตนเอง หากจะใหตีความ หรือบงชัดลงไปอีกวา  ทักษะใดท่ีสําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 คําตอบคือ แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู ซึ่งถือเปนหัวใจที่สําคัญที่สุด และสงผานแรงบันดาลใจเหลานี้
ไปยังผูอื่นและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แมวาในศตวรรษที่ผานมาจะใหความสําคัญกับการอานออกเขียนได      
(Literacy) แตสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ความหมายของคําวาอานออกเขียนไดที่เราคุนเคยกันอยูอาจ            
ไมเพยีงพออกีตอไป และจดุออนของการศกึษาไทย คอื  ผเูรยีนไมไดทกัษะทีส่าํคญัตอชวีติ แตไดแควชิาเพยีงเพือ่เอาไป    
ตอบขอสอบ แตผลเพยีงเทานัน้ไมพอ สิง่ทีค่รตูองใหความสาํคญั คอื ตองสรางใหลกูศษิยเกดิความเปนมนษุย ทกัษะ
การเรียนรู และแรงบันดาลใจ 
  การศึกษาในยคุศตวรรษที ่21 จงึตองกาวขามผานคาํวาทฤษฏไีปสูการปฏิบตั ิถงึแมความรูทีอ่ยูในการปฏบิตัิ
นั้นจะเปนความรูที่ไมชัดเจน แตผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู ซึ่งถือเปนจุดที่สําคัญที่สุด และมีความซับซอน    
มากที่สุดเชนกัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนสําหรับการดํารงชีวิตในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง              
อยูตลอดเวลา 
  การเรียนการสอนแตละวิธีสงผลตอการเรียนรูตางกัน ดังอธิบายไดจากปรามิดแหงการเรียนรู (Learning 
Pyramid) ในภาพท่ี 2 ซึง่แสดงใหเหน็วาการเรียนรูทีม่กีารสอนแบบบรรยาย ผูเรียนน่ังฟงผูสอน (Passive Learning) 
มีอัตราการเรียนรู (Retention Rate) เพียงรอยละ 5 ในทางตรงกันขามการสอนคนอื่นหรือลงมือทําโดยนําความรู      
มาใชหรือลงมือทําทันที (Active Learning) มีอัตราการเรียนรูถึงรอยละ 90
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      ภาพที ่2: ปรามดิแหงการเรียนรู
      ทีม่า: ชรนิทร โพธิเ์งิน, พรจติ ประทมุสวุรรณ และ สนัต ิหตุะมาน, ม.ป.ป.

  วิจารณ พานิช (2556) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูสมัยใหมที่นํามาจากหนังสือ How Learning Works    
ของ Herbert A. Simon ไวดังนี้

  ประการท่ี 1: ความรูเดิมของผูเรียนจะแตกตางกันมาก ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บางคน                
หากทดสอบพื้นความรูอาจจะเทากับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และผูเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 บางคน 
ทําแบบทดสอบพ้ืนความรูแลวอาจจะเทาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  พื้นความรูจะหางกันมาก เนื่องจาก           
ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองได ผูเรียนท่ีขยันและมีความรับผิดชอบสามารถไปศึกษาเรียนรู             
ดวยตนเอง โดยเฉพาะในปจจุบันความรูหาไดไมยาก อยูที่วาใครจะสามารถเขาถึงความรูไดมากกวา แตที่สําคัญ     
ยิง่กวานัน้ในเรือ่งความรูเดมิกค็อื ผูเรยีนเกอืบทุกคนมคีวามรูเดมิทีผ่ดิๆ ตดิตวั ครูตองเขาใจตรงน้ีตองหาวธิตีรวจสอบ
ใหพบและก็หาทางแก มิเชนนั้นผูเรียนจะผิดไปเรื่อยๆ  สงผลใหไมสามารถเรียนรูในระดับชั้นตอไปไดและรูสึกเบื่อ
หนายในการเรียน
  ประการท่ี 2: การจัดระบบความรูที่เรียกวา (Knowledge Organization) มีความสําคัญตอการเรียนรู           
ผูเรยีนท่ีมเีกงและมีผลการเรยีนด ีจะสามารถจดัระเบยีบความรูในสมองไดด ีความรูไมไดอยูแบบไมมทีศิทาง แตเปน
ระบบ ดังนั้นผูเรียนที่จัดระบบความรูไดดี ก็จะสามารถนําความรูมาใชไดทันทวงทีและถูกกาลเทศะ 
  ประการท่ี 3: แรงจูงใจ (Motivation) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ครูจะตองมีวิธีและเอาใจใส                    
ที่จะสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหผูเรียน 
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  ประการท่ี 4: การเรียนท่ีถูกตอง ผูเรียนตองเรียนจนรูจริง (Mastery Learning) ผูเรียนท่ีไมรูจริงโตข้ึนมา   
เขาจะเริ่มเบ่ือ เพราะการเรียนจะนาเบื่อ เปนความทุกขยาก 
  ประการท่ี 5: การสอนโดยการปฏิบัติและปอนกลับ (Feedback) ศิลปะของการปอนกลับสําคัญที่สุด            
ซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนสนุก เปนการใหรางวัลแกผูเรียน เรียนแลวเกิดความสุข เกิดความม่ันใจในตนเอง          
รูวาตรงไหนตัวทําไดดี รูวาตรงไหนจะตองปรับปรุง 
  ประการท่ี 6: การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศ
ของการเรียน  การเรียนสมัยใหมผูเรียนตองเรียนเปนทีมเพราะโลกสมัยใหมนั้นความรวมมือสําคัญกวาการแขงขัน   
บรรยากาศของความคิดที่หลากหลาย รับฟงซึ่งกันและกัน จะทําใหผูเรียนเขาใจวาเรื่องแบบนี้เพื่อนคิดอยางไร          
การคดิเปนไปไดหลายแบบ  เมือ่ไรกต็ามบรรยากาศในโรงเรียนและในช้ันเรียน เนนความถูก-ผดิ ไมสงผลตอการเรียนรู
ทีด่ีของผูเรียน
  ประการท่ี 7: ความสามารถในการกํากับการเรียนรูของตนเองได (Self - Directed Learner) ครูตองฝก     
ใหผูเรียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการกํากับการเรียนรูใหกับตัวเอง ที่สําคัญคือใหผูเรียนรูวาตนเองมีวิธีการ
เรียนอยางไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนได  

บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
  การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 “ครู” ตองเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช ” ดวย  เนื่องจากในปจจุบัน ความรู 
มีมาก ครูจะจัดการอยางไรเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูใหหมด ผลวิจัยแนะนําวา ใหสอนเฉพาะท่ีสําคัญ ๆ  ผูเรียนสามารถ
นําความรูนั้นไปบูรณาการและตอยอดได  สวนความรูที่ไมไดสอน ผูเรียนจะเรียนรูไดเอง สิ่งสําคัญในการเรียน           
การสอนในทศวรรษที่ 21 คือ ตองเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือเปล่ียนเปาหมายจาก  “ใหความรู” ไปสู “ใหทักษะ” 
เปลี่ยนจาก “ครูเปนหลัก” เปน “ผูเรียนเปนหลัก” (วิจารณ พานิช, 2556)
  ครูแหงศตวรรษท่ี 21 ไมไดเปนผูใหความรูแตตองชวยแกไขความรูผิดๆ ของผูเรียน เนื่องจากสังคมเปล่ียน
ทําใหผูเรียนเปลี่ยน ผูเรียนสมัยนี้ไมไดเรียนความรูและขอมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกตอไป หรือกลาวไดวา    
สมยัน้ีผูเรยีนรับความรูจากโรงเรียน เปนแหลงรอง ไมใชแหลงหลัก แหลงหลัก  คอื  การรับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะ
จากสื่อมวลชน และอินเทอรเน็ต ความรูจากแหลงตางๆ นอกโรงเรียนนั้น ผูเรียนรับมาอยางถูกตองบาง รับมาแบบ
เขาใจผิดบาง (วิจารณ พานิช, 2556) ในทาํนองเดียวกัน ชัยอนันต  สมุทวณิช (2540) มีความเช่ือมั่นวา ความรูเกิด
จากการสรางขึน้โดยตวัผูเรยีน ครตูองมบีทบาทในการจดัการศกึษา ประกอบดวยการจัดโอกาสใหผูเรียนไดมสีวนรวม
ในกิจกรรมสรางสรรค การคิดของผูเรียนสอดคลองกับความจําเปน ความตองการ และความเปนไปไดในปจจุบัน   
ของพวกเขา การใหการศึกษาจึงตองคํานึงถึงการคิดของผูเรียนในแตละข้ันตอนของการพัฒนาความรู และโลก        
ของผูเรียนจะถูกสรางขึ้น และสรางใหมไปเรื่อยๆ ตามประสบการณสวนตัวของเขา ครูตองใชการ “เลนเพื่อรู” เปน   
วิธีการสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  
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สรุป
  การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนนใหทั้งผูเรียนและครูกาวเขาสูการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผูที่ตองพัฒนา
ไมใชเพียงผูเรียนเทานั้น แตรวมไปถึงครูดวยท่ีตองปรับบทบาทเปนครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไมตั้งตนเปน “ผูรู”    
แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนไปพรอมกับผูเรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเปน “สอนนอย เรียนมาก”  เรียนรูจาก      
การปฏิบัติ เรียนรูจากชีวิตจริง เรียนรูจากความซับซอนและไมชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสรางความรูขึ้น     
ใชเองและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูขึ้นใชเองเชนกัน  ครูตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช” และ       
การออกแบบการเรียนรูเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21  
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