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 ช่วงนี้ผมมีวัตถุดิบในการเขียนบทความมากพอสมควรครับ และวัตถุดิบที่ผมมีแต่ละประเด็นนั้น ก็เกิดจาก
การได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ได้อ่านหนังสือใหม่ๆ ได้พบเจอคนเก่งมากหน้าหลายตา เพราะนี่เป็นธรรมชาติ
ของวิชาฃีพศึกษานิเทศก์ ท าให้ผมมีโอกาสได้พบเห็นความรู้ใหม่ๆ และแน่นอนว่าความรู้ใหม่ๆนั้นไม่ควรเก็บไว้กับ
ผมแต่เพียงผู้เดียว ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพ่ีน้องเพ่ือนครูต่อไป เพ่ือให้สมกับความเชื่อของของผมที่ว่า           
เราสามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพครับ 
 เช่นเดียวกับบทความฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องท่ีพ่ีน้องเพ่ือนครูได้เริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่อง
ที่เราต้องสอนนักเรียนให้รู้จักการปรับตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่พ่ีน้องครูเราควร
สอนนักเรียนเพื่อให้ก้าวทันต่อประเทศอ่ืนๆ นั่นก็คือเรื่องของ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ซึ่งความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ปัจจุบันมีนักการศึกษาของประเทศไทยหลายๆ
ท่าน ได้เริ่มส่งสัญญาณเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานทางการศึกษาได้วางแผนผลิตนักเรียน นักศึกษาใน
สถาบันของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
 ที่มาของ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่วนหนึ่งนั้น ได้รับแนวคิดมาจากภาคีเครือข่ายเพ่ือทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 หรือ Partnership for 21st Century Skills โดยสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆของการเรียนรู้
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระบบการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และตัวแบบดังกล่าวได้ผ่านการนิยาม           
การพัฒนา และการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นน า เช่น นักวิชาการศึกษา นักธุรกิจ ผู้ปกครอง และสมาชิกของ
ชุมชน ซึ่งตัวแบบนี้บางครั้งจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวแบบประกายรุ้ง (Rainbow Model)”  

รายละเอียดในเรื่องทักษะในศตวรรษท่ี 21 นั้นมีรายละเอียดมากมายหลายประเด็น แต่มีเนื้อหาหลักอยู่ 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และส่วนสนับสนุนที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ อ้างในสุรศักดิ์ ปาเฮ) ด้วยเหตุดังกล่าวผมจึงขอแบ่งเนื้อหาใน
บทความนี้ออกเป็น 3 ตอนครับ เพ่ือไม่ให้เนื้อหาดูมากเกิน และจะท าให้ครูเราเกิดความเหนื่อยล้าจากอ่านได้ 
ประมาณว่า อ่านน้อยๆ แต่อ่านบ่อยๆ รายละเอียดของแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) กล่าวถึงวิชาแกนหลักและแนวคิดส าคัญ

ของการเรียนรู้ (Core Subjects and 21st Learning Themes) ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะ
การใช้ภาษา , เศรษฐศาสตร์ , ภาษาส าคัญของโลก , วิทยาศาสตร์ , ศิลปะ , ภูมิศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , 
ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง  

และวิชาแกนหลักส าคัญเหล่านี้ ได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการจัดการ 
เรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ประกอบด้วย  

1. จิตสานึกต่อโลก (Global Awareness) ประกอบด้วย 
1.1 ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและก าหนดประเด็น

ส าคัญต่อการสร้าง ความเป็นสังคมโลก  
1.2 เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของการท างานเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงวัฒนธรรม 

ศาสนาและวิถชีีวิตที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมในบริบททางสังคมที่ต่างกันรอบด้าน  
1.3 มีความเข้าในใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมทั้ง

การใช้วัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว 
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial , 

Economic , Business and Entrepreneurial Literacy) ประกอบด้วย 
2.1  รู้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการสร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ  
2.2  เข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม  
2.3  ใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิผลด้านอาชีพ  

3. ความรู้พื้นฐานด้านความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) ประกอบด้วย 
3.1   สร้างประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านวิธีการสร้างองค์ความรู้และ

ความเข้าใจใน กระบวนการทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง  
3.2   การนาวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยไปสู่สังคมในระดับต่างๆได้  
3.3   มีความเข้าใจต่อวิถีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น

และสากล 



4. ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย (Health Literacy) ประกอบด้วย 
4.1 มีความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานในด้านข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ

อนามัยและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4.2 เข้าใจวิธีป้องกันแก้ไข รวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีต่อภาวะสุขภาพอนามัย 

ห่างไกลจากภาวะความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 
4.3 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพ

อนามัยได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล  
4.4 เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคลและครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง  
4.5 รู้และเข้าใจในประเด็นส าคัญของการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งในระดับชาติและ

ระดับสากล 
5. ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ประกอบด้วย 

5.1 มีภูมิความรู้และความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานต่อการอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อมดังกล่าว  

5.2 มีภูมิความรู้และความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสังคม ทั้งใน
ด้านการพัฒนาประชากร การเจริญเติบโตของสรรพสิ่งและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ฯลฯ  

5.3 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก าหนดวิธีการในการ
ป้องกันแก้ไข รวมทั้งการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเหล่านั้น  

5.4 สร้างสังคมโดยรวมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 
  

หมดแล้วครับ ส าหรับส่วนที่เป็นความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นภาคี
เครือข่ายเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยังได้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้นมาอีก 3 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) , ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Information , Media and Technology Skills) และทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and 
Career Skills) รายละเอียดในแต่ละทักษะเป็นเช่นไร โปรดติดตามได้ในบทความฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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