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QA NEWS ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2557 นับเป็นปีที่ 14 จากฉบับแรกที่เผยแพร่ในเดือนกันยายน 2544 ฉบับนี้เสนอ
กรอบแนวคิดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for
21st Century Skills) หรือ P21 ซึง่ เป็นองค์กรทีเ่ กิดจากการรวมตัวของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วน เช่น ผูน้ ำทางการศึกษา ผูก้ ำหนด

นโยบาย นักวิชาการ และภาคธุรกิจพัฒนาขึน้
กรอบแนวคิดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (Framework for
21 Century Learning) บางครัง้ เรียกว่า Rainbow Model เป็น
แนวคิดการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นองค์ความรู้ และสมรรถนะทีเ่ กิดกับ
ผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบนั กรอบแนวคิดนีผ้ สมผสานองค์ความรูท้ ง้ั ทีเ่ ป็นเนือ้ หา
สาระวิชาหลัก และความรูส้ ำคัญในการดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
และทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและการทำงาน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้าน
การทำงานและการดำรงชีวิต โดยเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริม
การเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาวิชาชีพครู และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เห็นว่าการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ยังมีความสำคัญ
สำหรับผูเ้ รียน สาระวิชาหลักเหล่านี้ ได้แก่ ภาษา (ทัง้ ภาษาแม่
และภาษาอืน่ ) ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง
ทัง้ นีก้ ารจัดการเรียนรูส้ ถานศึกษาต้องไม่มงุ่ เน้นการเรียนรูเ้ ฉพาะ
วิชาหลัก แต่ต้องส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในระดับสูง
โดยผสมผสานในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของ
ความรูส้ ำคัญในการดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Themes) สอดแทรกในทุกวิชาหลัก ความรูส้ ำคัญเหล่านีไ้ ด้แก่
1. ความรูเ้ รือ่ งโลก (Global Awareness) ได้แก่
- การใช้ทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจ
และรับมือกับประเด็นสำคัญระดับโลก
- การเรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคคลจากหลากหลาย
วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต ในจิตวิญญาณของการเคารพ
ซึง่ กันและกัน เปิดใจทัง้ ส่วนบุคคล การทำงาน และในบริบทชุมชน
st

- ความเข้าใจในชนชาติและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น
รวมทัง้ วัฒนธรรมทางภาษาทีแ่ ตกต่างกัน
2. ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็น
ผู ้ ป ระกอบการ (Financial, Economic, Business and
Entrepreneurial Literacy) ได้แก่

- รูว้ ธิ กี ารสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
- เข้าใจบทบาทของเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
- รู้จักใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ในการทำงาน และทางเลือกในอาชีพ
3. ความรูด้ า้ นการเป็นพลเมืองทีด่ ี (Civil Literacy) ได้แก่
- การมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง และเข้าใจกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
- รู้จักสิทธิและหน้าที่พลเมืองทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ
และโลก
- เข้ า ใจต่ อ วิ ถ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ท างสั ง คมแห่ ง ความเป็ น
พลเมือง ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับสากล
4. ความรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Litercy) ได้แก่
- การรั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจข้ อ มู ล และบริ ก ารพื ้ น ฐานด้ า น
สุขภาพ และนำไปใช้พฒ
ั นาสุขภาพอนามัย
- เข้าใจวิธีดูแลป้องกันสุขภาพร่างกายและจิตใจ รู้จัก
หลีกเลีย่ งจากภาวะเสีย่ ง
- รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
ทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับสุขภาพ
- กำหนดเป้าหมาย และเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัย
ทัง้ ส่วนบุคคลและครอบครัว
- เข้าใจประเด็นสาธารณสุ ขและความปลอดภัย ทั ้ง
ในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
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5. ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม (Environmental Literacy) ได้แก่
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สภาวการณ์
และเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบต่ออากาศ สภาพภูมอิ ากาศ ดิน อาหาร พลังงาน น้ำ
และระบบนิเวศ
- ความรู้ความเข้าใจผลกระทบของสังคมต่อธรรมชาติ
ของโลก เช่น การเพิ่มของประชากร การพัฒนาประชากร และ
อัตราการบริโภคทรัพยากร เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และกำหนดวิธีการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินบทบาททั้งส่วนตัวและในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมในประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เสนอทักษะ
ทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทีต่ อ้ งสร้างให้เกิดกับผูเ้ รียน 3
กลุม่ ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะด้านข้อมูล
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และการทำงาน
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม (Learning and Innovation
Skills) เป็นทักษะที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ในการเข้าสูโ่ ลกของการทำงานในระบบเศรษฐกิจทีม่ คี วามซับซ้อน
และมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ทักษะเหล่านี้
ได้แก่
1. การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ประกอบด้วย
- การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) รู้จักการใช้
เทคนิคการสร้างความคิดที่หลากหลาย สร้างแนวคิดใหม่และ
มีคุณค่า และสามารถอธิบาย ขัดเกลา วิเคราะห์และประเมิน
แนวคิดของตนเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการสร้างสรรค์ให้มากขึน้
- การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น (Work
Creativity with Others) สามารถพัฒนา นำไปปฏิบตั ิ และสือ่ สาร
ความคิดใหม่ๆ ไปสูผ่ อู้ น่ื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจกว้างและ
ยอมรั บ มุ ม มองหรื อ โลกทั ศ น์ ใ หม่ ๆ ที ่ ม ี ค วามหลากหลาย
ให้ความเห็นต่อกลุ่มในการทำงาน แสดงถึงความเป็นผู้นำ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และเข้าใจสภาพการณ์
ที่อาจเป็นข้อจำกัดในการรับความคิดใหม่ๆ และสามารถนำ
ความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ เข้าใจว่าการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้เวลา เป็นกระบวนการทีม่ ี
วัฏจักรของความสำเร็จและความผิดพลาด
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- การนำนวัตกรรมสูก่ ารปฏิบตั ิ (Implement Innovations) สามารถดำเนินการให้เกิดการสนับสนุนการนำนวัตกรรม
ไปใช้
2. การคิ ด อย่ า งมี ว ิ จ ารณฌาณและการแก้ ป ั ญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วย
- การมีเหตุผล (Reason Effectively) สามารถใช้รปู แบบ
ของการใช้เหตุผลทีห่ ลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
- การคิดอย่างเป็นระบบ (Use Systems Thinking)
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนย่อย และผลต่อ
ภาพรวมทัง้ ระบบ
- การตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions)
วิเคราะห์และประเมินหลักฐาน ข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรียน และ
ความเชือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินทางเลือก
ต่างๆ สังเคราะห์และเชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ ตีความ
ข้อมูลสารสนเทศและลงข้อสรุปบนฐานการวิเคราะห์ทน่ี า่ เชือ่ ถือ
และสามารถสะท้อนผลได้อย่างมีวจิ ารณฌาณจากประสบการณ์
และการเรียนรู้
3. การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and
Collaboration) ประกอบด้วย
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate
Clearly) สื่อสารถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจนทั้งการพูด
การเขียน และทักษะการสื่อสารทางอวัจนภาษา (Non-verbal)
หลากหลายรูปแบบและบริบท การฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
เข้าใจความหมาย ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และเจตนารมย์ของ
ผู้พูด ใช้การสื่อสารเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
ทัง้ การให้ขอ้ มูล การสอน การกระตุน้ หรือการโน้มน้าว สามารถ
ใช้ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้สื่อเหล่านั้น และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพแวดล้อมทีต่ า่ งกัน รวมทัง้ การสือ่ สารได้หลายภาษา
- การทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื (Collaborate with Others)
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดการยอมรับในทีมงานที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและ
ประนีประนอมเพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของ
ผู้ร่วมงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
ทักษะทีจ่ ำเป็นอีก 2 กลุม่ จะนำเสนอในฉบับต่อไป
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