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QA NEWS ฉบับทีแ่ ล้วกล่าวถึงกรอบแนวคิดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) เกีย่ วกับผลการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียนทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นสาระวิชาหลัก

และความรูส้ ำคัญในการดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ในส่วนทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ฉบับนีข้ อนำทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ส่วนทีเ่ หลือมานำเสนอ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information,
Media and Technology Skills)

การดำรงชีวติ ในยุคศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของ
เทคโนโลยีและสื่อ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันมากมายและ
หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล
ในระดับทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ทำให้ในศตวรรษที่ 21 ประชาชนต้องมี
ทักษะและวิจารณฌาณในด้านข้อมูล สือ่ และเทคโนโลยี ดังนี้
1. ความรู ้ ด ้ า นสารสนเทศ (Information Literacy)
ประกอบด้วย
- การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ (Access and
Evaluation Information) โดยสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีถ่ กู ต้องและทันเวลา
และประเมินสารสนเทศอย่างมีวจิ ารณฌาณและครบถ้วน
- การใช้ แ ละการจั ด การสารสนเทศ (Use and
Manage Information) โดยใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ
ตรงกับประเด็นหรือปัญหาที่กำลังดำเนินการ จัดการกับข้อมูล
สารสนเทศที่มาจากหลายๆ แหล่ง และมีจริยธรรมและยึดถือ
กฎหมายในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2. ความรูด้ า้ นสือ่ (Media Literacy) ประกอบด้วย
- ความสามารถในการวิเคราะห์สอ่ื (Analyze Media)
เข้าใจว่าสือ่ นัน้ ๆ ถูกสร้างขึน้ มาอย่างไร และเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
พิจารณาได้วา่ เหตุใดบุคคลจึงแปลความหมายของสือ่ แตกต่างกัน
สือ่ มีอทิ ธิพลต่อความเชือ่ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลอย่างไร
และมีจริยธรรมและยึดถือกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สอ่ื
- ความสามารถในการผลิ ต สื ่ อ (Create Media
Products) เข้าใจและรูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือในการสร้างสือ่ ทีเ่ หมาะสม
รูจ้ กั ใช้ประโยชน์ของสือ่ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อม
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

3. ความรูด้ า้ นสารสนเทศ การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
(Information, Communication and Technology Literacy) การใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Apply Technology Effectively)
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั จัดการ ประเมิน และสือ่ สาร
สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (เช่น คอมพิวเตอร์ PDA
เครือ่ งเล่นสือ่ ต่างๆ และ GPS เป็นต้น) เครือ่ งมือสือ่ สาร/เครือข่าย
และเครือข่างทางสังคมในการเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน
และสร้างข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ มีจริยธรมและยึดถือกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะชีวติ และอาชีพ (Life and Career Skills)
การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ต้องการทักษะขั้นสูงมากกว่าทักษะการคิด และเนื้อหาความรู้
ทั่วไป เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมและสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ซับซ้อนในยุคข้อมูลสารสนเทศที่มีการแข่งขันสูง
ผู้เรียนต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะในการทำงาน ดังนี้
1. ความยื ด หยุ ่ น และความสามารถในการปรั บ ตั ว
(Flexibility and Adaptability) ประกอบด้วย
- การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to
Change) ปรับตัวเข้ากับบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แบบแผน
และบริบทที่หลากหลาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมทีค่ ลุมเครือและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
- ความยึดหยุน่ (Be Flexible) ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม
ต่อผลสะท้อนกลับที่ได้รับ ดำเนินการในเชิงบวกกับการชื่นชม
การท้วงติง และการวิจารณ์ เข้าใจและสามารถจัดการกับ
ความเห็นและความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ หาทางออกทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามหลากหลาย
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2. การริเริม่ และกำกับดูแลตนเอง (Initiative and SelfDirection) ประกอบด้วย
- การจัดการเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and
Time) สามารถตั ้ ง เป้ า หมายและเกณฑ์ ค วามสำเร็ จ สร้ า ง
ความสมดุลในเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริหารเวลา
และจัดภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานได้ดว้ ยตนเอง (Work Independently) ควบคุม
กำหนด จัดลำดับความสำคัญ และสามารถทำงานให้บรรลุผล
โดยไม่จำเป็นต้องมีคนอืน่ คอยควบคุม
- เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Be Self-directed Learners)
ขยายการเรียนรู้ของตนเองนอกเหนือจากทักษะและเนื้อหา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสู่ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะขั้นสูงสู่
ความเป็นมืออาชีพ มุง่ มัน่ ในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ วิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อใช้พัฒนาตนเอง
ในอนาคต
3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social
and Cross-Cultural Skills) ประกอบด้วย
- การมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น
(Interact Effectively with Others) พูดและฟังอย่างมีกาละเทศะ
ปฏิบตั ติ นโดยมีสมั มาคารวะและควรค่าแก่การนับถือ
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่หลากหลาย
(Work Effectively in Diverses Teams) เคารพความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและสามารถร่วมงานกับคนทีม่ ภี มู หิ ลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลากหลาย เปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และ
สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม
เพือ่ สร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพงาน

4. ผลิตภาพและความรับผิดชอบ (Productivity and
Accountability) ประกอบด้วย
- การจัดการโครงการ (Manage Project) สามารถตัง้
เป้าหมายและดำเนินการไปสู่เป้าหมายได้แม้จะมีอุปสรรค์และ
แรงกดดันจากการแข่งขัน สามารถจัดลำดับความสำคัญ วางแผน
และบริหารงานเพือ่ ให้ได้รบั ผลตามทีค่ าดหวัง
- การทำให้เกิดผล (Produce Result) มีคณ
ุ ลักษณะของ
ผูท้ จ่ี ะสร้างผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น การทำงานในเชิงบวกอย่างมี
จริยธรรม การบริหารเวลาและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้หลากหลาย การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของกลุม่
อย่างกระตือรือร้น ความเป็นมืออาชีพและมีความน่าเชื่อถือ
ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความร่วมมือกับ
ทีม เคารพความหลากหลายในทีม และรับผิดชอบกับผลงาน
ทีเ่ กิดขึน้
5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and
Resposibility) ประกอบด้วย
- เป็นผู้นำและสามารถนำผู้อื่น (Guide and Lead
Others) สามารถใช้ทกั ษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการแก้ปญ
ั หา
ในการจูงใจและแนะนำผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่กำหนด รู้จักใช้
จุดแข็งของผูอ้ น่ื เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นทุ่มเทจนถึงที่สุดด้วยการแสดงออกเป็นตัวอย่าง และมี
พฤติกรรมการใช้อำนาจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้องและตรงไปตรงมา
- ความรับผิดชอบต่อผูอ้ น่ื (Be Responsible to Others)
มีจติ สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนที่เกี่ยวกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จะนำเสนอในฉบับต่อไป

  ⌫   
⌫   ⌦⌫
⌦⌫   ⌦⌫  
  ⌫⌫  
   ⌦ ⌫ 
        ⌫    
     


 ⌦    

 ⌫  ⌫ ⌫ 

