Q
⌫     

⌫ ⌫  
QA NEWS ฉบับที่ 303 กล่าวถึงกรอบแนวคิดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ว่าประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) องค์ความรูท้ ง้ั ความรูท้ เ่ี ป็นเนือ้ หาวิชาหลัก

และความรูส้ ำคัญในการดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 2) ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และ 3) ระบบส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ QA NEWS ฉบับที่ 303 และฉบับที่ 304 ได้กล่าวถึงส่วนทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรู้ และทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับศตวรรษที่
21 ไปแล้ว ฉบับนีข้ อนำระบบส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับศตวรรษที่ 21 ของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มานำเสนอ
ระบบส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century
Support Systems)

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบส่งเสริม
การเรียนรูท้ เ่ี กือ้ หนุน ระบบเหล่านีไ้ ด้แก่
1. มาตรฐาน (Standards) มุง่ เน้นการพัฒนาในด้านทักษะ
ความรู้ และความเชีย่ วชาญสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการระหว่าง
สาขาวิชาหลัก เน้นความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าความรู้
แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
ได้สัมผัสกับข้อมูลที่เป็นจริง เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจาก
ในสถานศึกษา จากการทำงาน และในการดำรงชีวิตประจำวัน
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการแก้ปญ
ั หา และใช้การวัดผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
2. การประเมิน (Assessment) ใช้การประเมินผลการเรียนรู้
ทีส่ มดุลทัง้ การประเมินผลย่อย และการประเมินผลสรุป โดยใช้
การทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน เน้นการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับ
จากผลการปฏิบัติของผู้เรียนโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนปกติ ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลอย่างเหมาะสม
ใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนที่แสดงผลการเรียนรู้
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับนักการศึกษา
และนายจ้าง และใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
เพือ่ บรรลุทกั ษะระดับสูงของผูเ้ รียน
3. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ทัง้ สาระวิชาหลักและ
ความรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในลักษณะของการบูรณาการ

แบบสหสาขาวิชา เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนใช้ทกั ษะสำหรับศตวรรษที่
21 ในการบูรณาการข้ามสาระเนือ้ หา และสร้างระบบการเรียนรู้
ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) ใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้แบบสืบค้น
และการเรียนจากการใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-based) และ
การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จาก
ชุมชน
4. การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development)
มุง่ พัฒนาครูผสู้ อนให้สามารถบูรณาการทักษะสำหรับศตวรรษที่
21 เครือ่ งมือ และกลวิธกี ารสอนในการจัดการเรียนการสอน และ
ช่วยให้ครูผสู้ อนสามารถวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมการเเรียนรู้
ที่เหมาะสม ใช้วิธีการสอนอย่างสมดุลระหว่างการสอนโดยตรง
กับการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project-oriented Teaching)
สร้างให้ครูผสู้ อนเห็นความสำคัญของการเข้าใจเนือ้ หาอย่างลึกซึง้
ต่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณฌาณ
และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมประชาคมการเรียนรูข้ อง
ครู ผ ู ้ ส อนเพื ่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนที ่ เ หมาะสม
ในการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ฝึกให้ครูผสู้ อนสามารถ
วิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดแข็ง และ
จุดด่อยของผู้เรียน ช่วยให้ครูพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย (เช่น การประเมินผล
ระหว่างเรียน) สำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างกัน และจัดสภาพ
แวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สนับสนุน
การประเมินทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง
กระตุ้นการแบ่งปันความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งโดยการใช้
การสนทนาโดยตรง และการสือ่ สารรูปแบบอืน่ ๆ และใช้รปู แบบ
การพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นลำดับขัน้ และยัง่ ยืน
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5. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สร้างกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนจากบุคคล และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะช่วยสนับสนุนการสอนและ
การเรียนรูท้ กั ษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้
ที่ช่วยให้นักการศึกษาได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ดี
และบูรณาการทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เข้าสูก่ ารเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสัมพันธ์กับบริบทที่เป็นจริง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 (เช่น ผ่านการเรียนการสอนแบบ
โครงการ หรือประสบการณ์จริงอืน่ ๆ) สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนเข้าถึง
เครื่องมือการเรียนรู้ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม จัดระบบการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมทัง้ สำหรับการเรียน
เป็นกลุม่ การเรียนเป็นทีม และการเรียนรายบุคคล และสนับสนุน
ให้ชุมชนและนานาชาติมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนรู้ ทัง้ แบบพบกันโดยตรง และออนไลน์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ได้เขียนถึงเด็กสมัยใหม่ซึ่งเป็นคนของศตวรรษที่ 21 ในหนังสือ
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 โดยยกมาจาก
หนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times
ซึง่ ได้ระบุลกั ษณะ 8 ประการของเด็กสมัยใหม่ไว้ดงั นี้
1. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และ
ลักษณะเฉพาะของตน
2. ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและ
ความต้องการของตน
3. ตรวจสอบหาความจริงเบือ้ งหลัง
4. เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื เพือ่ รวมตัว
กันเป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการศึกษา
5. ความสนุ ก สนานและการเล่ น เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของงาน
การเรียนรู้ และชีวติ ทางสังคม
6. การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุก
กิจกรรม
7. ต้อ งการความเร็วในการสื่ อ สาร การหาข้อ มูล และ
ตอบคำถาม
8. สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ
นพ.วิจารณ์ ยังได้กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ยังได้ระบุหลักการ
หรือปัจจัยสำคัญด้านการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 ประการ คือ
1. Authentic Learning การเรียนรูท้ แ่ี ท้จริงอยูใ่ นโลกจริงหรือ
ชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง
เป็นการเรียนแบบสมมติ ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์
ได้เรียนในสภาพทีใ่ กล้เคียงชีวติ จริงทีส่ ดุ การเรียนรูข้ น้ึ อยูก่ บั บริบท
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หรือสภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู้ ห้องเรียนไม่ใช่บริบททีจ่ ะทำให้
เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก เพราะห้องเรียนไม่เหมือนสภาพ
ในชี ว ิ ต จริ ง การสมมติ โ จทย์ ท ี ่ ค ล้ า ยจะเกิ ด ในชี ว ิ ต จริ ง ก็ ไ ด้
ความสมจริงเพียงบางส่วน แต่หากไปเรียนในสภาพจริงก็จะได้
การเรียนรูใ้ นมิตทิ ล่ี กึ และกว้างขวางกว่าสภาพสมมติ
2. Mental Model Building การเรี ย นรู ้ ว ิ ธ ี ก ารนำเอา
ประสบการณ์มาสั่งสมจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ (หรือความเชื่อ
ค่านิยม) และทีส่ ำคัญเป็นการสัง่ สมประสบการณ์ใหม่มาโต้แย้ง
ความเชือ่ หรือค่านิยมเดิม ทำให้ละจากความเชือ่ เดิมหันมายึดถือ
ความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ใหม่ เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ทำให้เป็นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ชัดเจน และเกิด
การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ไ ด้ แต่ ก ารจะมี ท ั ก ษะหรื อ
ความสามารถนีจ้ ำต้องมีความสามารถรับรูข้ อ้ มูลหลักฐานใหม่ๆ
และนำมาสังเคราะห์เป็นความรูเ้ ชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้
3. Internal Motivation การเรียนรู้ที่แท้จริงขับด้วยฉันทะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวคน ไม่ใช่ขับดันด้วยอำนาจของครูหรือ
พ่อแม่ เด็กที่เรียนเพราะไม่อยากขัดใจครูหรือพ่อแม่จะเรียนได้
ไม่ดีเท่าเด็กที่เรียนเพราะอยากเรียน เมื่อเด็กมีฉันทะและได้รับ
การส่งเสริมทีถ่ กู ต้องจากครู วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา (อิทธบาทสี)่
ก็จะตามมา ทำให้เกิดการเรียนรูใ้ นมิตทิ ล่ี กึ ซึง้ และเชือ่ มโยง
4. Multiple Intelligence มนุษย์มีพหุปัญญา (Multiple
Intelligence) และเด็กแต่ละคนมีความถนัดหรือปัญญาที่ติดตัว
มาแต่กำเนิดต่างกัน รวมทั้งสไตล์การเรียนรู้ก็ต่างกัน จึงเป็น
ความท้าทายต่อครูในการจัดการเรียนรูโ้ ดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของเด็กแต่ละคน และจัดให้การเรียนรู้ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้
เฉพาะตัว
5. Social Learnng การเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมทางสังคม หากยึด
หลั ก การนี ้ ครู จ ะสามารถออกแบบกระบวนการทางสั ง คม
เพือ่ ให้ศษิ ย์เรียนสนุก และเกิดนิสยั รักการเรียน เพราะการเรียน
จะไม่ใช่กจิ กรรมส่วนบุคคลทีห่ งอยเหงาน่าเบือ่
ทีม่ า :
1. Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st
Century Learning. http://www.p21.org/our-work/p21-framework

2. วิ จ ารณ์ พานิ ช . วิ ถ ี ส ร้ า งการเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ ศิ ษ ย์
ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิฐสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์, 2555.
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด ของกรอบแนวคิดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้จาก
Website http://www.p21.org
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