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หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 495 หน้า 15 บท ดังนี้ บทที่ 1 จิตห้าลักษณะสำ�หรับอนาคต บทที่ 2
นโยบายใหม่ที่สนองความต้องการในศตวรรษที่ 21 บทที่ 3 การเปรียบเทียบกรอบความคิดสำ�หรับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บทที่ 4 บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความก้าวหน้าของ
ทักษะแห่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บทที่ 5 วิสัยทัศน์ของสิงคโปร์: สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น
บทที่ 6 การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
บทที่ 7 กรอบความคิดในการนำ�ไปปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บทที่ 8 การเรียนรูจ้ าก
ปัญหา:รากฐานสำ�หรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บทที่ 9 การเรียนรู้แบบร่วมมือและการแก้ไขความขัด
แย้ง :ทักษะที่จำ�เป็นแห่งศตวรรษที่ 21 บทที่ 10 การเตรียมนักเรียนให้เชี่ยวชาญ ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 บทที่ 11 นวัตกรรมจากเทคโนโลยี บทที่ 12 เทคโนโลยีลํ้าหน้า ข้อมูลล้าหลัง บทที่ 13 ท่องไป
ในเครือข่ายสังคมในฐานะ เครื่องมือการเรียนรู้ บทที่ 14 กรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
และบทส่งท้าย ภาวะผู้นำ� การเปลี่ยนแปลง และอนาคตของวาระทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทุกบทจะเริม่ ต้นโดยมีภาพแนะนำ�ผูเ้ ขียนบทนัน้ พร้อมทัง้ แนะนำ�ผลงานทีส่ �ำ คัญ ทีเ่ ด่น และสรุป
แก่นว่าบทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง บางบทมีภาพประกอบช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้น เป็นภาพถ่ายจากกิจกรรม
จริง ภาพแผนภูมิ ภาพแผนผัง ภาพตัวอย่างการออกแบบ ภาพโครงสร้างการออกแบบ

172

Academic Journal of Buriram Rajabhat University
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

เขียนคำ�นิยมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่ง
เสริมการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม (สคส.) และรองประธานกรรมการ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล เขียนคำ�นิยม
โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษติ์วงศ์
คำ�นิยม ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า ยิ่งตระหนักว่า ระบบการศึกษา
ไทยจะต้องพัฒนาไปมากกว่าที่ระบุในแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติทศวรรษที่2 อย่างมากมาย เป็น
เรื่องที่คนไทยทั้งชาติจะต้องช่วยเหลือกันผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ หากเราไม่ทำ�
หรือทำ�ไม่สำ�เร็จ คนไทยยุคต่อไปจะเป็นคนที่ล้าหลังคนในประเทศอื่นๆอย่างน่าตกใจ
คำ�นิยมของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีความตั้งใจขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู การศึกษาให้เป็นการปฏิรปู การเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) แล้วสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ที่เรียกว่า Professional Learning Community(PLC) ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชน
การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในท้องถิ่นต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองและการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์
ใหม่ดังที่บรรยายมา
นอกจากจะมีสาระดีเยี่ยม 15 บทแล้ว ยังมีภาพแนะนำ�ผู้เขียนพร้อมทั้งแนะนำ�ผลงานที่สำ�คัญ
มีค�ำ นำ�ทีก่ ล่าวถึงเจตนาของหนังสือเล่มนี้ บทนำ�ทีก่ ล่าวถึงประเด็นหลัก การกำ�หนดผูเ้ ขียนซึง่ ครํา่ หวอด
ในวงการและมีสายตากว้างไกล ในบทนำ�ยังได้สรุปความบทต่างๆ ทุกบท
บทเกริ่นนำ� เคน เคย์ นำ�เสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่กลุ่มของเคย์สนับสนุน เคย์ตอบคำ�ถามสำ�คัญ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เหตุ
ใดทักษะ ในกรอบความคิดดังกล่าวจึงจำ�เป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต (2)
ทักษะใดสำ�คัญที่สุด และ (3) ต้องทำ�สิ่งใดเพื่อผลักดันให้โรงเรียนบรรจุ
ทักษะเหล่านี้ในรายการสอนเพื่อให้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บังเกิดผล
เคย์ยังสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนการสอนและการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กันโดย
คำ�นึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
บทที่ 1 เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวถึงจิต 5 ลักษณะที่สังคมควรปลูกฝัง
ในคนรุ่นถัดไป โดยมี 3 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และอีก 2 ลักษณะ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ การ์ดเนอร์ อธิบายลักษณะสำ�คัญของจิตแต่ละลักษณะ
ให้เห็นว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร และอาจถูกบิดเบือนได้อย่างไรเขายังได้สรุปด้วย
คำ�แนะนำ�ว่าลักษณะทัง้ ห้าของจิตน่าจะหลอมรวมกันเป็นหนึง่ เพือ่ สนับสนุน
การเติบโตของมนุษย์ได้อย่างไร
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บทที่ 2 ซึง่ เป็นการสัมภาษณ์ ลินดา ดาร์ลงิ -แฮมมอนด์ ดาร์ลงิ -แฮมมอนด์
เรียกร้องให้มีการปรับนโยบายครั้งใหญ่เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนสำ�หรับศตวรรษที่ 21 โดยแนะนำ�ให้ปรับเปลีย่ นมาตรฐาน หลักสูตร
วิธกี ารสอนและการประเมินในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
ในหมูค่ รูและผูบ้ ริหารโรงเรียน ปรับเปลีย่ นตารางเวลาให้ครูมสี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจทางวิชาชีพมากขึน้ และจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียนต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน โดย ดาร์ลงิ -แฮมมอนด์ ได้ก�ำ ชับให้รฐั บาลใช้แนวทางทีส่ มดุลมาก
ขึน้ ในการปฏิรปู โรงเรียน และเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ �ำ เป็นอย่างยิง่
หากสหรัฐอเมริกาต้องการกอบกู้ความเป็นผู้นำ�ด้านการศึกษา
บทที่ 3 คลิส ดีดี้ เปรียบเทียบทักษะสำ�คัญต่างๆ สำ�หรับศตวรรษที่ 21
โดยตั้งคำ�ถามว่า “คำ�ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นมีนิยามที่หลากหลาย
เพียงใด” ดีดี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคำ�ไม่ชัดเจนของคำ�ว่าทักษะแห่ง ศตวรรษที่
21 อาจเป็นปัญหา การตรวจสอบของดีดี้ ให้ความกระจ่างว่า กรอบความ
คิดทัง้ หลายนัน้ มี อะไรทีเ่ หมือนกัน และมีอะไรทีบ่ า้ งเป็นจุดต่างทีช่ ว่ ย เสริม
แนวคิดความหมายให้กับแนวคิดที่กำ�ลังมี อิทธิพลนี้
บทที่ 4 ริชาร์ดและรีเบกกา ดูโฟร์ อภิปรายถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ที่จำ�เป็นต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21 โดยให้ข้อสังเกตว่า สภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด สำ�หรับการสอนทักษะชีวิตและทักษะการทำ�งาน
อย่างที่ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องการ คือ ชุมชน การเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC อันเป็นต้นแบบ
ของทักษะเหล่านี้ โดยแสดงให้เห็นว่า PLC เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง อย่างที่ผู้สนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยากเห็น
บทที่ 5 โรบิน โฟการ์ตี และ ไบรอน พีท ได้หยิบยกวิสัยทัศน์ของ สิงคโปร์
ซึง่ ทัง้ สองทำ�งานเป็นทีป่ รึกษาในโครงการ “สอนให้นอ้ ยลง เรียนรู้ ให้ มากขึน้ ”
(Teach Less, Learn More) มาอภิปราย โฟการ์ตีและพีทเล่าความคิดและ
ความรูส้ กึ ของครูทลี่ งั เลว่าจะเลือกอะไรระหว่างวิธเี ดิมๆ แบบอำ�นาจนิยมที่
เน้นการแข่งขันกับวิธใี หม่ทใี่ ห้นกั เรียนทำ�งานเป็นทีมและตัดสินใจร่วมกัน ซึง่
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจได้มากกว่าการท่องจำ�
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บทที่ 6 บ็อบ เพิรล์ แมน พาเยี่ ยมชมอาคารเรียนทีอ่ อกแบบมาเพือ่ สนับสนุน
การเรียนรูร้ ว่ มกัน และชีใ้ ห้เห็นว่าการออกแบบสไตล์กล่องสีเ่ หลีย่ มทีพ่ บเห็น
กันอยู่ทั่วไปน่าจะเหมาะกับโมเดลของโรงงานที่ ล้าสมัยไปแล้ว เพิร์ลแมน
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบอาคารเรียนแบบใหม่ตอ้ งคำ�นึงถึงประโยชน์มา
ก่อนคำ�นึงถึงรูปแบบ ซึ่งประโยชน์ที่ว่าในความหมายปัจจุบันคือ การมีส่วน
ร่วม การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
บทที่ 7 เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ พยายามตอบคำ�ถามว่า การ
รวมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สำ�หรับศตวรรษที่ 21 เข้าไปในหลักสูตรที่อัดแน่น
ซึ่งตกค้างมาจากศตวรรษก่อนได้อย่างไร ด้วยแนวทางอย่างเป็นระบบที่ใช้
ประโยชน์ จากหลักและแนวปฏิบัติของการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ (Understanding by Design) ผู้เขียนแสดงประกอบด้วยองค์
ประกอบหลักที่สัมพันธ์กัน 5 ประการ ได้แก่ 1) พันธกิจด้านการสอน 2)
หลักในการเรียนรู้ 3) หลักสูตรและระบบ ประเมินผล 4) โปรแกรมการสอน
และแนวปฏิบตั ิ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนโดยรวม ผูเ้ ขียนสำ�รวจองค์ประกอบ
แต่ละอย่าง และเสนอแนะวิธีที่โรงเรียนและเขตการศึกษาจะนำ�ไปปรับปรุง
องค์กร จนสามารถนำ�แนวคิดนีไ้ ปปฏิบตั ใิ นการเรียนการสอนเพือ่ สร้างทักษะ
แห่งศตวรรษใหม่ให้แก่นักเรียนทุกคน
บทที่ 8 จอห์น แบเรลล์ แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้จากปัญหาซึ่งเป็นวิธี
การทีด่ ที สี่ ดุ ในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แบเรลล์ได้อธิบายวิธกี าร
ที่ ครูจะสามารถปรับเปลีย่ นหลักสูตรจากวิธที สี่ อนอยูฝ่ า่ ยเดียวไปสูก่ ารสอน
ที่เปิดโอกาสแก่ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและรู้จักการตั้งคำ�ถาม
ตัวอย่าง เชิงรูปธรรมของแบเรลล์ แสดงให้เห็นว่าการสืบค้นจากปัญหา
สามารถปรับใช้ได้กับนักเรียนทุกวัย ทุกระดับความสามารถ และนักเรียนที่
มีปัญหาในการเรียนทุกรูปแบบ
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บทที่ 9 เดวิด จอห์นสัน และโรเจอร์ จอห์นสัน ชี้ให้เห็นความท้าทาย 4
ประการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การพึ่งพากันในระดับโลกที่มีมากขึ้น 2)
จำ�นวนประเทศประชาธิปไตยทีเ่ พิม่ มากขึน้ 3) ความ ต้องการผูป้ ระกอบการ
ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอทิ ธิพลต่อการ
พัฒนา อัตลักษณ์สว่ นบุคคล ทัง้ สองอภิปรายว่า การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การ
พิพาทเชิงสร้างสรรค์ และการต่อรองเพื่อแก้ปัญหา มีบทบาทอย่างยิ่งในใน
การสอนนักเรียนให้มคี วามสามารถและมีคณ
ุ ค่าทีจ่ �ำ เป็นต่อการรับมือความ
ท้าทายเหล่านี้ เพื่อนำ�ไปสู่ชีวิตที่สร้างสรรค์และสมบูรณ์
บทที่ 10 ดักลาส ฟิชเชอร์และแนนซี เฟรย์ อธิบายวิธีการ 3 อย่างที่ครูจะ
สามารถใช้รับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และ ตาม
ความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที2่ 1ได้แก่ 1) การพิจารณาหน้าทีก่ าร
ใช้งานมากกว่าตัวเครื่องมือ 2) การทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยีและ 3)
การพัฒนา ความคิดของนักเรียนผ่านการสอนอย่างจงใจ
บทที่ 11 เชอริล เลมเก แนะนำ�นวัตกรรม 3 อย่างทีส่ �ำ คัญต่อการเรียนรูแ้ ห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การทำ�ให้เห็นภาพการทำ�ความรู้ให้เป็นประชาธิปไตย
และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เลมเกสาธิตวิธีที่เทคโนโลยีช่วย
ให้เกิดสมดุลระหว่างแนวทางการใช้ภาพกับการสื่อสารแบบเดิมที่ใช้ภาษา
เป็นหลักได้อย่างน่าประทับใจ
บทที่ 12 อลัน โนเวมเบอร์ ตอกยํ้าเหตุผลของ Pearlman เรื่องการ
ออกแบบโรงเรียนขึ้นมาใหม่ โดยชี้ข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีราคา
แพง เพือ่ สืบทอดแนวโน้มการมองโรงเรียนในฐานะผูด้ แู ลด้านการเรียนรูข้ อง
นักเรียน เขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราไม่เพียงแต่จะต้องออกแบบโครงสร้าง
ทางกายภาพของโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงวัฒนธรรมของโรงเรียน
ด้วย เทคโนโลยีที่ทำ�ให้นักเรียนสามารถพึ่งพาโรงเรียนน้อยลงและมีความ
รับผิดชอบจัดการเรื่องการเรียนรู้ของตนเองได้มากขึ้น
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บทที่ 13 วิลล์ ริชาร์ดสัน เรียกร้องให้นักการศึกษาหันมาสนใจเทคโนโลยี
เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยกล่าวว่าภูมิทัศน์ใหม่
อันทรงพลังนี้แม้จะมีปัญหามากมาย แต่ก็มีศักยภาพและหลุมพราง และ
หนทางที่นักการศึกษาจะสามารถเปลี่ยนไปสู่ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่าย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
บทที่ 14 ดักลาส รีฟส์ ชีป้ ญ
ั หาอันท้าทายของการประเมิน เขาแย้งว่าการ
วัดทักษะต่างๆ ทีผ่ ู้ สนับสนุนทักษะศตวรรษที่ 21 ต้องการได้อย่างถูกต้องนัน้
ก็ต่อเมื่อเราทิ้งการทดสอบแบบมาตรฐานเท่านั้น รีฟส์เสนอเกณฑ์ 3 อย่าง
เพื่อกำ�หนดวิธีที่นักการศึกษาจะสามารถรู้ได้ว่านักเรียนกำ�ลังเรียนรู้เนื้อหา
และทักษะของศตวรรษที่ 21 หรือไม่ และแสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ เหล่านี้นำ�
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร
บทส่งท้าย แอนดี ฮาร์กรีฟส์ สรุปหนังสือเล่มนี้ด้วยการตั้งคำ�ถามเกี่ยว
กับการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ฮาร์กรีฟส์ ใช้การ
เปรียบเทียบเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การศึกษา ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและน่าจะเกิดในอนาคต ฮาร์กรีฟส์แบ่งพัฒนาการ
ด้านการศึกษาออกเป็นระยะต่างๆ และเรียกการมุง่ เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ว่าเป็นหนทางทีส่ าม ฮาร์กรีฟส์ แจกแจงผลลัพธ์ในเชิงบวก และลบทีเ่ กิด
ขึ้นจากหนทางก่อน และมองไปข้างหน้าถึงหนทางที่สี่ที่น่าปรารถนายิ่งกว่า
ก่อนจะขึ้นบทที่ 1 ยังมีบทเกริ่นนำ� โดย เคน เคย์ ประธานภาคี เพื่อทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่พูดถึง ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำ�คัญอย่างไร และ
จะทำ�ได้สำ�เร็จอย่างไร ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น
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