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เนื้อหาในบทความนี้จะต่อเนื่องจากบทความตอนที่แล้วครับ ในเรื่องของทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 เหตุเนื่องจากภาคีเครือข่ายเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ้นมาอีก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) , 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information , Media and Technology Skills) และทักษะชีวิตและ
งานอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งรายละเอียดในแต่ละทักษะเป็นเช่นไร โปรดติดตามอ่านได้ในย่อหน้าถัดไป
ครับ 

1 .ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะด้านนี้จุดเน้นอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่ วนร่วมในการท างาน                   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้วย  
  - การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดยใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิด
กว้าง เช่น การระดมสมอง , การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา และมี
ความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิดเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานในเชิง
สร้างสรรค์  

- การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดยมุ่งพัฒนา 
เน้นการปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ , มีการเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมอง
หรือโลกทัศน์ใหม่ๆที่ส่งผลต่อระบบการท างาน , เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจใน
สภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจ ากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น
นั้นได้ และสามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ ต้องใช้
เวลาและสามารถนาเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง  

- การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น ามาใช้ 

1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ประกอบด้วย  

- ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล (Reason Effectively) ใช้รูปแบบที่ชัดเจนในเชิงเหตุผลทั้งใน 
เชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

- การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วน
ใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดนั้น  

- ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณเ์พ่ือสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ , สามารถวิเคราะห์



และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง , สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น , 
ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ตั้งบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด  และสะท้อนผลได้อย่างมี
วิจารญาณบนพื้นฐานแห่งประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้  

- การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดยสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหา
ซ้ าซากและปัญหาที่อุบัติขึ้นใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ และสามารถก าหนดเป็นประเด็นค าถามส าคัญที่จะ
น าไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและดีที่สุด  

1.3 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ( Communication and Collaboration ) ประกอบด้วย  
- การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดยสร้างความถูกต้อง

ชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใช้ทักษะอ่ืนๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ใน
รูปแบบต่างๆ , มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะส าหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุปเป็น 
ความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้  , ใช้การสื่อสารในการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการ
รายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ , ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน  

- การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with Others) โดยที่มีความสามารถในการเป็นผู้น าใน
การท างานและเกิดการยอมรับในทีมงาน , มีกิจกรรมการท างานที่สร้างความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความสุขใน
การท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง , สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคน
มองเห็นคุณค่าของการท างานเป็นหมู่คณะ  

 
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information , Media and Technology Skills) ได้แก่

องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้  
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย  
- การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข้าถึง

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล่งข้อมูล สารสนเทศ) และการประเมิน
สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดข้ึน  

- การใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น  , มีจัดการกับสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน  

2.2 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วย 
- ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดยเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้

ตรงกับเป้าประสงค์ที่ก าหนด , สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน รู้คุณค่าและสร้าง
จุดเน้น รู้ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้
สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน  

- ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Create Media Products) โดยมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้นๆ และมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 



2.3 ความรู้พื้นฐานด้านไอซีที (ICT : Information , Communication and Technology 
Literacy) ประกอบด้วย 

- ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  Apply Technology Efficiency) โดยการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการสื่อสาร ทางสารสนเทศ  ,                     
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( คอมพิวเตอร์ , PDAs , Media Players etc. ) ในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย รวมทั้ง
การเข้าถึงสื่อทางสังคม ( Social Media ) ได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตาม
กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูล หลากหลายรอบด้าน  

 
3. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในด้านต่างๆ

ดังต่อไปนี้  
3.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ประกอบด้วย 
- การปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดยการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่ก าหนด และปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการท างานใน
องค์กรที่ดีขึ้น 

- เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดยสามารถหลอมรวมผลสะท้อนของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ , การเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างความสมดุลและความเสมอภาคอย่างรอบด้าน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน  

3.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น า (Initiative and Self-Direction) ประกอบด้วย 
- การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดยการก าหนดเป้าหมายได้

อย่างชัดเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด , การสร้างความสมดุลในเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และการใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

- การสร้างงานอิสระ  (Work Independently) โดยก ากับติดตาม จ าแนกวิเคราะห์                     
จัดเรียงล าดับความส าคัญ และก าหนดภารกิจงานอย่างมี อิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก  

- เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) โดยมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญ
ทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ , เป็นผู้น าเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ,              
เป็นผู้น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถสะท้อนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
อดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอนาคต  

3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
ประกอบด้วย  

- ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน (Interact Effectively with Others) โดยมีความรอบรู้
ในการสร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-การพูดในโอกาสต่างๆ และการสร้างศักยภาพต่อการ
ควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ  

 
 
 



- การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยมีการยอมรับในข้อ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ , เปิดโลกทัศน์และปลุก
จิตส านึกเพ่ือมองเห็นการยอมรับในข้อแตกต่าง สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น และพึงระลึก
เสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถน ามาสร้างสรรค์เป็น แนวคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ โดยการ
คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ  

3.4 การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ประกอบด้วย  
- การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ

ของงาน และวางแผน จัดเรียงลาดับความส าคัญของงานและบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง  
- ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเน้นในด้าน

ต่างๆได้แก่การท างานทางวิชาชีพที่สุจริต , สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,           
เน้นภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks) , การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ,การน าเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ 
และยอมรับผลผลิตที่เกิดข้ึนด้วยความชื่นชม  

3.5 ภาวะผู้น าและความรบัผิดชอบ (Leadership and Responsibility) ประกอบด้วย  
- ความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น าคนอ่ืน (Guide and Lead Others) โดยการใช้ทักษะการแก้ไข

ปัญหาระหว่างบุคคลได้ เพื่อน าพาองค์การก้าวบรรลุจุดมุ่งหมาย , เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถชี้น าและน าพาองค์การก้าวสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ , ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผู้ร่วมงานที่
มีความแตกต่างกัน และเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้อ่ืนยอมรับ 

 
หมดแล้วครับส าหรับรายละเอียดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ทั้ง 3 ทักษะ หากรวมกับเนื้อหา

จากบทความท่ีแล้วก็เป็นอันว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ 
และในบทความฉบับหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของบทความเรื่อง 21st Century Learning Skills ซึ่งผมจะขอ
กล่าวถึงคือ ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st Century Support 
Systems) มีระบบอะไรบ้างที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในบทความฉบับหน้า สวัสดีครับ 
 
  

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ กลุ่มนิเทศฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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