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ค�ำนิยม

หนงัสือ ทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การศกึษาเพ่ือศตวรรษที ่21 จดัพิมพ์

เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 แปลจากหนังสือ 21st Century Skills: Rethinking  

How Students Learn ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 ในช่วงเวลา 8 ปี 

ทีผ่่านมา หนังสือเล่มนีไ้ด้ก่อผลกระทบต่อวงการศกึษาไทยอย่างกว้างขวาง 

เกิดพัฒนาการเชิงระบบและเชิงนโยบายต่อการศึกษาไทยมากมาย ดังจะ

กล่าวถึงต่อไป 

ในท่ีสุดหนังสือเล่มนี้ก็ขาดตลาดอยู่หลายปี โดยที่เนื้อหาสาระ 

ในเล่มยังคงสดใหม่อยู่ คอืสือ่สารการเปล่ียนแปลงแบบกลับจากหน้ามือเป็น

หลังมือของการศกึษาในหลากหลายด้าน รวมทัง้ส่ือสารเป้าหมายการเรียนรู้ 

ที่ต้องครบด้าน (holistic) และเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีลึกและเชื่อมโยง 

(higher order learning)    

พร้อมๆ กันนั้น ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้

เพือ่ศษิย์ในศตวรรษท่ี 21 จดัพมิพ์โดยมูลนธิสิดศรี-สฤษด์ิวงศ์ ออกเผยแพร่ 

เป็นแรงขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยอกีแรงหนึง่ หนงัสือเล่มนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี จึงไม่ขาดตลาด    

หนังสือทั้งสองเล่มได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง และ

ร่วมกันท�าหน้าท่ีแจ้งเตือนสังคมไทย ให้เปล่ียนโฉม (transform) รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ของประเทศ ให้สอดคล้องต่อยุคสมัย    

หนังสือท้ังสองเล่มนั้นสื่อสารหลักการและเทคนิคด้านการเรียนรู้

และการจดัการเรียนรู้ แต่การน�าหลักการเหล่าน้ันไปประยกุต์ใช้ในสภาพจริง 

ของระบบการศกึษาของประเทศยงัเกดิขึน้ช้าและไม่ทัว่ถงึ ในปี พ.ศ. 2561 

ได้มีหนงัสือ The World Development Report 2018: Learning to Realize 

Education’s Promise ออกเผยแพร่โดยธนาคารโลก (ดาวน์โหลดได้ฟรี) 
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หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของระบบการศึกษา ที่เป็น 

ต้นเหตใุห้มาตรการยกระดับคุณภาพการศกึษาในประเทศส่วนใหญ่เกิดผล

น้อยหรือไม่ได้ผล รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้ระบบ

การศกึษาพุง่เป้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เป็นเป้าหมายหลกั  

หรือยึดการเรียนรู้ (learning) เป็นศูนย์กลาง ผมได้ตีความรายงานนี้ลง 

เผยแพร่เป็นตอนๆ ใน https://www.gotoknow.org/posts/tags/สูก่ารศกึษา

คุณภาพสูง       

เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้เกิดผลจริงจัง 

รัฐบาลท่ีผ่านมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

(กอปศ.) มีอายุ 2 ปี คณะกรรมการชุดนี้ได้ออกกฎหมายและกลไกการ

ท�างานปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเม่ือครบวาระการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอรายงาน 2 ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้า

อย่างย่ังยืน (https://www.thaiedreform.org/knowledge/2880/) เพื่อให้

มีการด�าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง นี่คือการด�าเนินการแบบ top-down   

ในภาคประชาชนหรือภาคทีไ่ม่เป็นทางการ มีการรวมตวักนัก่อตัง้ 

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP - Thailand Education Partnership) เพื่อ 

ขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาไทยแบบ bottom-up 

(https://www.facebook.com/TEPThaiEDU/) หลายส่วนที่ภาคีเพื่อการ

ศึกษาไทยเข้าไปท�างานร่วมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และร่วมกับ

โรงเรียน ได้รับการปูฐานความชอบธรรมทางกฎหมายจากผลงานของ 

กอปศ. และได้รับการปูฐานความรู้ความเข้าใจจากหนังสือ ทักษะแห่ง

อนาคตใหม:่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เล่มนี้    

หนังสอืเล่มนีฉ้บับพมิพ์ครัง้แรกจดัพมิพ์โดยส�านกัพมิพ์ openworlds 

ซึ่งยุติการด�าเนินงานไปแล้ว อดีตบรรณาธิการบริหารส�านักพิมพ์ดังกล่าว 

(ปกป้อง จันวิทย์ และวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง) ได้จัดตั้งส�านักพิมพ์ 

bookscape ข้ึนมาด�าเนินการต่อเน่ือง โดยก่อนหน้าการตีพิมพ์หนังสือ 

เล่มนี้ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือแปลด้านการเรียนรู้อีกหลายเล่ม สะท้อนมิติที่
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หลากหลายซับซ้อนของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแต่ละเล่มนั้น 

เป็นบทรายละเอียดวิธีด�าเนินการของหลักการตามหนังสือ ทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เล่มนี้    

ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 

(neuroscience) และด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (cognitive psychology)  

หลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มนุษย์มีการพัฒนาด้านต่างๆ 

ครบทกุมิต ิ และพฒันาได้เตม็ศักยภาพย่ิงขึน้ ยังจะมีการพฒันาต่อเนือ่งไม่ 

สิน้สดุ ผมจงึมีความใฝ่ฝันอยากเหน็คนในวงการศึกษาไทยใช้หนงัสือ ทกัษะ

แห่งอนาคตใหม:่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ ในการตั้งโจทย์ค้นหา

วิธีประยุกต์หรือปฏิบัติในบริบทไทย เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ

ต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือเล่มนี้ และเติบโตเป็นพลเมืองไทยคุณภาพสูง 

ท�าหน้าท่ีร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความม่ังค่ัง เสมอภาค และสันติสุข

อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

สิงหาคม 2562  
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ค�ำน�ำ

การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากตัว 

ช ี้วัดด้านการศึกษาและการสอบหลายครั้ง ที่ส�าคัญกว่าตัวชี้วัดคือนักเรียน

นักศึกษา ซ่ึงเป็นผลผลิตของการศึกษา ไม่มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลก และไม่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย จาก

กระบวนทัศน์เดิมที่ครูเป็นผู้มอบความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบัน

ต่างๆ เปล่ียนเป็นช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู

กับเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม  

นั่นคือ “กระบวนการเรียนรู้ส�าคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบ

ความรู้” แต่ “ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับ

เด็กและเยาวชน”

 เป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ตวัความรูอ้กีต่อไป เพราะตวัความรู้น้ัน 

มีมากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้นักเรียนแต่ละชัน้ปีได้ อกีทัง้นกัเรยีน

ในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่ง ท้ังใน 

สิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต

หากการศึกษาไทยยังย�่าอยู่กับกระบวนทัศน์เดิมคือ การมอบ 

ความรู้เป็นรายวชิา ก็จะไม่ทนัสถานการณ์โลก สิง่ทีค่วรท�าคือการปรับเปล่ียน

กระบวนทัศน์ใหม่ โดยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างขึน้อยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ทีทุ่กคน

ควรมีคือความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

นี่คือหัวใจของการศึกษาเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
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 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ส�านักพิมพ์ bookscape ได้จัดพิมพ์

หนงัสอื ทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การศกึษาเพือ่ศตวรรษที ่21 (21st Century 

Skills: Rethinking How Students Learn) อกีคร้ังหนึง่ แม้ว่าจะเป็นหนงัสอื

ทีอ่าจจะอ่านไม่ง่ายนกั แต่ด้วยฝีมือการแปลของผูแ้ปล ท�าให้ทีอ่่านยากกลบั

เป็นง่าย

จะว่าไปการอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วย

อยู่บ้าง โดยเฉพาะกับท่านที่ยังไม่เคยเห็นการศึกษาศตวรรษที่ 21 ด้วยตา  

ด้วยหนังสือเล่มนี้เล่าเร่ืองการศึกษาตามที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง

ยังหาได้ยากในประเทศไทย พ.ศ. 2562 นี้

แปดปีนับจากการพิมพ์ครั้งแรก การปฏิรูปการศึกษาของบ้านเรา

ยังไปไม่ถึงไหน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความวุ่นวายทางการเมือง ท�าให้เรา

ไม่มีรัฐบาลท่ีมีทัง้วสัิยทศัน์และนโยบายชัดเจนมากพอทีจ่ะวางโครงร่างการ

ปฏิรูปที่ใช้การได้ อีกเหตุผลหนึ่งคือทุกคร้ังที่พูดกันเร่ืองปฏิรูปการศึกษา 

เราวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่า และบุคคลที่ท�างานด้านนี้ก็เป็นบุคคลเก่า หรือ

กลุ่มบุคคลเดิมๆ หรือองค์กรหรือสถาบันเดิมๆ ท่ีพูดและท�ากันมาตั้งแต่

ปฏิรูปการศึกษาครั้งที่หนึ่งเมื่อยี่สิบปีก่อน

เม่ือทกุอย่างอยูใ่นโครงสร้างเดิม เราจะคาดหวงัการปฏิรปูทีใ่ช้การได้

ได้อย่างไร เราจงึยังคงอยูใ่นวงจรการเปล่ียนแปลงเพยีงเร่ืองเลก็น้อยหรอืเร่ือง

ท่ีไม่ตรงประเดน็ เด็กๆ ของเรายงัวนเวียนเรียน ท่อง ตวิ สอบ อยูเ่หมือนเดิม 

กล่าวเฉพาะเด็กอนุบาล การศึกษาไทยไปผิดทิศยิ่งกว่าเก่า

การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่สามารถท�าได้ด้วยการเปล่ียนแปลง 

นี่นั่นเล็กๆ น้อยๆ อีกแล้ว เราจ�าเป็นต้องถอนรากถอนโคนทุกเรื่องแล้ว

จดัการใหม่ ค�าว่า ‘จดัการ’ หมายถงึ การวางต�าแหน่งของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ใหม่หมด นัน่แปลว่า โครงสร้างการบรหิารทัง้ระบบจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

แล้วการเปล่ียนแปลงจึงจะเกิดขึ้นได้ท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทห่างไกล

ที่มีครูไม่กี่คน และนักเรียนยากจนจ�านวนหนึ่ง ด้วยปรัชญาการศึกษาใหม่

ทัง้หมด เช่น การเรยีนรูส้�าคญักว่าความรู้ และกระบวนการหาค�าตอบส�าคญั

กว่าค�าตอบ เป็นต้น
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 หลงัรัฐประหาร พ.ศ. 2557 มีโครงการปฏิรปูการศกึษาขนาดใหญ่ 

น�าโดยบุคลากรท่ีมีชือ่เสียงในระบบการศึกษาทางเลือก และระดมสรรพก�าลัง

คร้ังใหญ่ รวมทั้งมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ ซึ่งผมด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

เวลานั้น หลักการคือใช้วิทยากร 8 ทีมจาก 8 สถาบัน กระจายก�าลังให้การ

อบรมแก่ครูในชนบทจ�านวนหลายพันคนพร้อมกัน จะเห็นว่าเราท�างาน 

ภายใต้วิธีคิดเก่า วิธีท�างานเก่า ที่ส�าคัญคือโดยคนเก่าๆ ผลท่ีได้เป็นที่

ประจักษ์ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

ประเด็นคือแม้จะเป็นเร่ืองดีๆ จากโรงเรียนทางเลือก หรือแม้กระทัง่

ระเบียบวธิกีารศึกษาศตวรรษที ่21 ตามท่ีเขยีนในหนงัสือเล่มนี ้ก็ไม่สามารถ

ท�าอะไรการศึกษาแบบเก่าได้เลย หากเราไม่คิดใหม่ท�าใหม่ทั้งหมด และ 

ถอนรากถอนโคนของเดิมออก

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร และจะ

ท�าได้อย่างไร มีปรากฏในหนงัสอืเล่มน้ีหมดแล้ว ผมเชือ่ด้วยความบริสทุธิใ์จ

เสมอมา และยังคงเชื่อต่อไปว่า หากมีครูสักคนที่อ่านเข้าใจ มีจินตนาการ 

และกล้าที่จะมีเสรีภาพในจิตใจของตนเอง ท่านสามารถเร่ิมงานได้ด้วย 

ตัวคนเดียว คือเริ่มต้น ลองผิดลองถูก แล้วประเมินตนเองร่วมกับนักเรียน  

ผูป้กครอง และชมุชน ท่านเปลีย่นเด็ก 20-30 คนรอบตวัได้แน่นอน ในเวลา

ไม่นานเกินรอด้วย

เพราะมนุษย์ คือเด็กๆ รวมทั้งครูเอง มีศักยภาพสูงกว่าที่ตนเอง

รู้ตัวมากนัก แน่นอน หากมีเสรีภาพ

เราสามารถเปลี่ยนโรงเรียนทุกโรงเป็นโรงเรียนทางเลือกราคาถูก

และให้การศึกษาฟรีได้ แค่ไม่ยอมท�าเท่านั้นเอง

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

สิงหาคม 2562  
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เจมส์	เบลลันกำ

เจมส์ เบลลันกา (James Bellanca, MA) เป็นผู ้ก่อตั้งและ 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันคิดใหม่การเรียนรู้นานาชาติ (International 

Renewal Institute) และรักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมือใน 

รัฐอิลลินอยส์เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Illinois Consortium for  

21st Century Skills) เขายังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Skylight Professional 

Development ในปี 1982  ในฐานะประธาน เขาได้ฝึกสอนท่ีปรึกษา 

นักเขียนกว่า 20 คน ในช่วงท่ีบุกเบิกการใช้วิธีสอนเชิงยุทธศาสตร์ใน 

การพัฒนาทางวิชาชีพแบบครบถ้วนให้ Skylight  เขาร่วมแต่งหนังสือ 

มากกว่า 20 เล่ม ซึ่งสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีคิดและความร่วมมือ 

ข้ามหลักสูตร ภายใต้แนวคิดส�าคัญท่ีว่า “ไม่ใช่เพียงเพื่อการสอบ แต ่

เพื่อการเรียนรู้ท้ังชีวิต”  ปัจจุบันเขาพยายามต่อยอดทฤษฎีของ โรเวิน  

ฟอยเออร์สไตน์ (Reuven Feuerstein) นักจิตวิทยาด้านการรับรู ้

เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนช้า 

เกี่ยวกับบรรณำธิกำร

เจมส์ เบลลันกา รอน แบรนต์



17 การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

อย่างได้ผล  เขามีผลงานได้รับการตีพิมพ์มากมายในฐานะผู้สนับสนุน 

การสอนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ 

ท่ี 21 อาทิ Designing Professional Development for Change: 

A Guide for Improving Classroom Instruct ion; Enriched 

Learning Projects: A Practical Pathway to 21st Century Skills; 

Collaboration and Cooperation in 21st Century Schools; 200+  

Active Learning Strategies and Projects for Engaging Students’  

Multiple Intelligences และ A Guide to Graphic Organizers: Helping 

Students Organize and Process Content for Deeper Learning

รอน	แบรนต์

รอน แบรนต์ (Ron Brandt, Ed.D.) เป็นบรรณาธกิารสิง่พมิพ์ให้แก่ 

สมาคมก�ากับดูแลและพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision  

and Curriculum Development หรือ ASCD) เมืองอเล็กซานเดรีย  

รัฐเวอร์จิเนีย เป็นเวลาเกือบ 20 ปีก่อนเกษียณในปี 1997  ในระหว่าง 

ท�างานท่ี ASCD เขาเป็นที่รู ้จักในฐานะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร 

Educational Leadership ในช่วงทศวรรษ 1980 เขาส่งเสริมการสอนให ้

รู้จักคิดในระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยร่วมกับ โรเบิร์ต มาร์ซาโน 

(Robert Marzano) และทีมนักการศึกษา ท�าหนังสือ Dimensions of 

Thinking และต�าราฝึกอบรมครู Dimensions of Learning นอกจากนี้ 

แบรนต์ยังเป็นผู้แต่งหรือบรรณาธิการหนังสือจ�านวนมาก  ก่อนร่วมงาน 

กับ ASCD เขาเคยเป็นครูและครูใหญ่ที่เมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน  เป็น 

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรท่ีเมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา และ 

เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตการศึกษาที่เมืองลิงคอล์น รัฐเนแบรสกา
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เหล่านักการศึกษาก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้ง 

นั่นคือการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน มีนักวิจารณ์ 

ต่อต้านแนวคิดนี้ด้วยเกรงว่าการเน้นทักษะอย่างการคิดเชิงวิพากษ์และ 

การแก้ไขปัญหาอาจลดทอนการสอนเนื้อหาส�าคัญอย่างประวัติศาสตร ์

และวรรณคดีลง  ความกังวลเหล่านี้อาจฟังดูมีเหตุผล แต่การยืนกรานว่า 

“ทักษะไม่ใช่ส่ิงที่สอนหรือน�าไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลหากปราศจาก 

ความรู้พื้นฐานในวิชาต่างๆ”[1] นั้นไม่ถูกต้อง ท้ังความรู้ และ ทักษะล้วน 

จ�าเป็นและพึ่งพากันและกัน ซึ่งท้ังฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิจารณ์ต่าง 

เห็นพ้องในเร่ืองนี้  ผู ้เขียนท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้ทุกคนทราบจาก 

ประสบการณ์ว่าการสอนที่มีประสิทธิผลนั้นต้องท�าให้นักเรียน ใช้ ทักษะ 

เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คนทุกยุคทุกสมัยไม่อาจเลี่ยงความรับผิดชอบในการตัดสินใจว่า

อะไรคอืสิง่ทีน่กัเรยีนควรเรียนรูโ้ดยวเิคราะห์จากสิง่ทีค่นรุ่นก่อนประสบมา 

สหรัฐอเมริกาในยุคแรกๆ ประชากรในเขตนิวอิงแลนด์ถูกสอนให้คิดเลข 

ค�ำน�ำ

รอน	แบรนต์
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ง่ายๆ เขียนจดหมาย และอ่านคัมภีร์ไบเบิล  พอเข้าสู่ทศวรรษ 1900  

เมื่อเกษตรกรรมเจริญขึ้น โรงเรียนมัธยมในชนบทเริ่มสอนอาชีพเกษตรกร 

พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเช่นในปัจจุบัน โรงเรียนก็ต้องเพิ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์

ความจ�าเป็นของการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงกับความต้องการของสงัคม

ถูกล้อเลียนไว้ในหนังสือเล่มเล็กน่าอ่านซึ่งตีพิมพ์เมื่อ 70 ปีที่แล้ว หนังสือ

เล่าว่า ในยุคหินเก่า ท�าไมโรงเรียนต้องหันมาสอนวิธีจับปลาและขู่เสือ 

เขี้ยวดาบ[2]  จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การล้อเลียนความพยายาม

ในการท�าหลกัสตูรให้เข้ากับความต้องการของสงัคม แต่เป็นการใช้อารมณ์

ขนัเพือ่เตอืนให้เหน็ความยากล�าบากของการกระท�าดังกล่าว  ตวัอย่างเช่น 

เม่ือนักการศึกษาในยุคหินเก่าตัดสินใจสอนวิชาขู่เสือ พวกเขาหาได้แต ่

เสือแก่ไร้เขี้ยวเล็บสองตัวมาให้นักเรียนฝึกขู่

ความพยายามทีจ่ะคาดหมายความต้องการของนกัเรียนในอนาคต

ไม่ใช่เรื่องของการท�าตามกระแส แต่เป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องท�า  แน่นอนว่า 

นี่เป็นแค่การเร่ิมต้น ส่วนท่ียากย่ิงกว่าคือ หนึ่ง หาว่าความต้องการแบบ 

ใหม่นี้เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่อย่างไร และสอง หาวิธีที่จะสอนสิ่งนั้น ควบคู ่

ไปกับเนื้อหา แล้วค่อยจัดการกับขั้นตอนอันซับซ้อนของการน�าไปปฏิบัติ  

เจตนาของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อช่วยผู้อ่านจัดการกับภาระอันย่ิงใหญ่น้ี และ

เช่นเดียวกับชาวยุคหินเก่าในหนังสือของ ฮาโรลด์ เบนจามิน (H.R.W. 

Benjamin) เราอาจไม่บรรลุความพยายามเหล่านี้ได้ท้ังหมด แต่เราต้อง 

น้อมรับความท้าทายที่เกิดขึ้น
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บทน�ำ

แนวคิดริเริ่มของการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในภาคส่วนส�าคัญของ 

สังคมมักเกิดขึ้นจากคนนอก เช่นเดียวกับการเคล่ือนไหวที่รู้จักกันในนาม 

“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” ซึ่งสนับสนุนโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills)  สมาชิกภาคีฯ ประกอบด้วย 

บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และหน่วยงานด้านการ 

ศึกษาของรัฐ  หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลเพราะเล็งเห็นความจ�าเป็นที่ 

ประชาชนจะต้องมีทักษะที่ยังประโยชน์ได้มากกว่าทักษะท่ีเน้นในโรงเรียน 

ทุกวันนี้  ผู้น�าที่ได้รับเลือก รวมทั้งประธานาธิบดีโอบามา และผู้ว่าการรัฐ 

จ�านวนมากต่างเห็นพ้องว่าการเปล่ียนแปลงนีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นถ้าต้องการเหน็ 

นักเรียนอเมริกันมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันในตลาดงานระดับโลก

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภาคีฯ ได้แจงรายละเอียดของกรอบ

ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยากเห็นทุกรัฐรับไปใช้เป็น

วาระน�าเพื่อปรับปรุงการสอน (ดูภาพที่ ก.1 หน้า 34 ในบทเกร่ินน�าของ 

เคน เคย์ ประธานภาคเีพือ่ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21)  การพลกิโฉมนโยบาย 

ของรัฐที่เข้าร่วมคาดว่าจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา

ในปัจจุบันก่อน และในขั้นต่อไป ภาคีฯ ต้องการเห็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานใหม่ซึง่จะส่งผลให้นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะท่ีจ�าเป็นข้ึนได้

อันที่จริง แนวปฏิบัติท่ีหวังผลลัพธ์ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็น

มากขึ้น  ครู ครูใหญ่ หัวหน้าเขตการศึกษา และกรรมการบริหารโรงเรียน 

เจมส์	เบลลันกำ	และ	รอน	แบรนต์
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ที่รับกรอบความคิดนี้ไปใช้ก่อนใครก็เริ่มจะเห็นผล  ครูบางคนเปลี่ยนแปลง

ห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีส�าหรับเรยีนรู้ทีเ่พยีบพร้อมด้วยเทคโนโลย ี นกัเรียน

ในชั้นได้ลองสิ่งใหม่ ได้ท�าโครงการ เสี่ยงตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ

แม้ว่าโรงเรียนที่ปรับตัวเข้าสู่วาระของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ยังมีจ�านวนน้อยกว่าโรงเรียนท่ียังยึดติดกับแนวปฏิบัติและเนื้อหาของ

ศตวรรษที่ 20 แต่การเปลี่ยนแปลงก็เริ่มปรากฏขึ้นบ้างแล้ว โดยเฉพาะใน

รัฐที่เป็นสมาชิกของภาคีฯ  ในบางรัฐผู้น�าของการเปลี่ยนแปลงคือโรงเรียน

ในก�ากบัของรฐัท่ีพยายามหลบหนจีากโมเดลการเรียนการสอนแบบ “เดิมๆ”   

ขณะที่ในบางรัฐ ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงคือโรงเรียนรัฐที่นิยามความสัมพันธ ์

ระหว่างการเรียนและการสอนขึ้นมาใหม่

ในระดับเขตการศึกษา การปฏิรูปโดยรวมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่ง  ในเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา และ 

เมืองวอร์เรนวิลล์ รัฐอิลลินอยส์ ผู้น�าของโรงเรียนตั้งแต่กรรมการบริหาร 

และฝ่ายบริหารส่วนกลาง ได้เผยวิสัยทัศน์เรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และแผนเชงิยุทธศาสตร์ในระดับเขตแก่สาธารณชน  แผนการเหล่านีผ้ลกัดัน 

ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งได้แก่การออกแบบตึกเรียนใหม่  

การเปลี่ยนหลักสูตร การพัฒนาทางวิชาชีพในระยะยาวส�าหรับผู้น�าและครู 

และการบูรณาการเทคโนโลยีในแต่ละโรงเรียน

ในระดับรัฐ เวสต์เวอร์จิเนีย รัฐท่ีสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 มาตั้งแต่แรก ได้ชักชวนให้กระทรวงศึกษาธิการของรัฐต่างๆ เข้าร่วม 

การส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษใหม่  เวสต์เวอร์จเินยีได้สร้างเวบ็ไซต์ใช้งาน 

ง่ายชื่อว่า Teach 21 (http://wvde.state.wv.us/teach21/) โดยเสนอ  

มาตรฐานสมรรถภาพ ส�าหรับศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วยแนวการสอน 

แผนหน่วยการเรียน และแนวคิดตัวอย่างส�าหรับการเรียนรู้จากโครงการ 

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและสาขาส�าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

และได้จัดเตรียมกลุ่มผู้น�าครูคอยช่วยเหลือผู้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านโครงการ

ตลอดทั้งปีการศึกษา  ครูและโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนประถมประจ�า
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เขตวอชิงตันในเมืองบูแคนนอน ถูกกระตุ้นให้ทบทวนวิธีการสอนและ 

การประเมินให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของทรัพยากรท่ีมีมากมายนี้ และ

น�าการเรียนรู้จากโครงการไปใช้ในการสอนประจ�าวัน

รัฐอิลลินอยส์เลือกใช้วิธีการต่างออกไป เม่ือคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งรัฐอิลลินอยส์เข้าเป็นสมาชิกของภาคีฯ อย่างเป็นทางการ กลุ่ม

ผู้น�าภาคการศึกษาและภาคธุรกิจได้ตั้งกลุ่มความร่วมมืออิสระขึ้นเพื่อ 

ดึงเขตการศึกษาให้เข้ามาร่วมวางแผนการน�ากรอบความคิดของภาคีฯ  

ไปปฏิบัติ วิสัยทัศน์ของกลุ่มความร่วมมือในรัฐอิลลินอยส์นี้มีแผนการ 

ท่ีจะสร้างความร่วมมือระหว่างเขตต่างๆ เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพใน

ระยะยาวและการเปล่ียนแปลงโดยรวมในโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิก แกนน�า

ของกลุ่มความร่วมมือซึ่งท�างานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 

ก�าลังเชื่อมโยงกระบวนการ “จากล่างขึ้นบน” (bubble up) ของตนเข้ากับ

แผนก�าหนดทิศทางของคณะกรรมการฯ  กระบวนการจากล่างข้ึนบนนี ้

ตั้งชื่อโดย แมรี ไอดา แม็กไกวร์ (Mary Ida Maguire) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

เขตการศึกษาขณะน้ัน เกิดขึ้นคร้ังแรกท่ีโรงเรียนมัธยมนิวไทรเออร์อีสต์  

(New Trier East) เมืองวินเนตกา รัฐอลิลินอยส์  กระบวนการจากล่างขึน้บน 

สนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ อาทิ ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ช่วยกันออกความเห็น 

เร่ืองสิง่ท่ีต้องปรับปรงุเพือ่จดัสรรงบประมาณในปีการศึกษาถัดไป ความเหน็ 

ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะอยู่อันดับบน  คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย 

สมาชิกท่ีสุ ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆ จะก�าหนดเกณฑ์ คัดเลือกความคิด 

ที่ดีที่สุด และท�าข้อเสนอต่อกรรมการจัดสรรงบประมาณโรงเรียน  คณะ

กรรมการของกลุ่มความร่วมมือ 30 คนใช้กระบวนการจากล่างข้ึนบนนี้ 

ในการก�าหนดโครงการนวัตกรรมที่สมควรได้รับเงินเพื่อด�าเนินการ

ในระดับประเทศ มีองค์กรวิชาชีพต่างๆ จ�านวนหนึ่งร่วมมือกับ 

ภาคีฯ แต่ท่ีโดดเด่นที่สุดคือ สภาครูภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National  

Council of Teachers of English) สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

National Science Teachers Association) สภาสังคมศึกษาแห่งชาติ  
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(National Council for Social Studies) และสมาคมห้องสมุดอเมริกัน 

(American Library Association)  องค์กรเหล่านี้ได้ร่วมมือกับภาคีฯ 

ในการพัฒนาแนวทางส�าหรับทรัพยากรออนไลน์เพื่อบูรณาการทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในเนื้อหา องค์กรอื่นๆ เช่น สมาคมการศึกษา

แห่งชาติ (National Education Association) และสมาคมก�ากับดูแล

และพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision and Curriculum  

Development) ได้ด�าเนินการเพื่อช่วยยกระดับการรับรู้ของสมาชิก

เราขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายวิสัยทัศน์ที่จัดท�าโดยภาคีเพื่อทักษะ

แห่งศตวรรษที ่21  เราตระหนกัดีว่าหนงัสอืรวมบทความเล่มนีไ้ม่ใช่บทสรุป

ของการศกึษาในหวัข้อดังกล่าว แต่เราเชือ่ม่ันว่านีคื่อก้าวส�าคัญอกีก้าวหนึง่

ภารกิจแรกเม่ือเราคิดท�าหนังสือเล่มนี้ คือก�าหนดประเด็นหลัก 

ที่จะน�าไปสู่การสนทนา จากนั้นก�าหนดตัวผู้เขียนซึ่งคร�่าหวอดในวงการ 

และมีสายตากว้างไกลเพื่อกล่าวถึงประเด็นที่ก�าหนดไว้  เราขอให้พวกเขา 

ช่วยตอบค�าถามพื้นฐาน 3 ข้อเพื่อจะอธิบายแนวคิดส�าคัญของทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) เหตุใดทักษะที่ระบุในกรอบความคิดจึงจ�าเป็นต่อ

การเรียนรู้ในอนาคต  (2) ทักษะใดส�าคัญที่สุด  และ (3) เราท�าอะไรได้บ้าง

ท่ีจะช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรจุทักษะเหล่านี้ในรายการสอนเพื่อให้การ

เรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 บังเกิดผล

สรุปความบทต่างๆ ในหนังสือ

ในบทเกร่ินน�า เคน เคย์ ประธานภาคีเพือ่ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 

น�าเสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งภาคีฯ พยายาม

ผลักดัน  เขาตอบค�าถามหลัก 3 ข้อข้างต้นและสนับสนุนการปรับเปล่ียน 

การสอนและการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กันโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ในบทท่ี 1 เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวถึงจิต 5 ลักษณะที่สังคม

ควรปลูกฝังในคนรุ่นถัดไป โดยมี 3 ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้และ 

อีก 2 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  การ์ดเนอร์อธิบายลักษณะส�าคัญของ



24
ทักษะแห่งอนาคตใหม่

จติแต่ละลักษณะให้เห็นว่าเกิดขึน้ได้อย่างไรและอาจถกูบิดเบือนได้อย่างไร  

เขาสรปุด้วยค�าแนะน�าว่าลักษณะทัง้ห้าของจติน่าจะหลอมรวมกันเป็นหนึง่

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของมนุษย์ได้อย่างไร

ในบทที่ 2 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์  

เธอเรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนนโยบายคร้ังใหญ่เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียนส�าหรับศตวรรษที่ 21 โดยแนะน�าให้ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 

หลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน  สร้างความ 

เข้มแข็งทางวิชาชีพในหมู่ครูและผู้บริหารโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนตารางเวลา 

ให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางวิชาชีพมากขึ้น และจัดสรรทรัพยากร 

ให้แก่โรงเรียนต่างๆ อย่างเท่าเทียม  เธอก�าชับให้สหรัฐอเมริกาใช้แนวทาง 

ท่ีสมดุลมากข้ึนในการปฏิรูปโรงเรียน และเห็นว่าการเปล่ียนแปลงเหล่านี้

จ�าเป็นอย่างยิ่งหากสหรัฐฯ ต้องการกอบกู้ความเป็นผู้น�าด้านการศึกษา

ในบทที่ 3 คริส ดีดี้ เปรียบเทียบทักษะส�าคัญต่างๆ แห่งศตวรรษ 

ท่ี 21 โดยตัง้ค�าถามว่า “ค�าว่าทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นัน้มีนยิามหลากหลาย 

เพียงใด”  เขาตั้งข้อสังเกตว่าความไม่ชัดเจนของค�าว่าทักษะแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 อาจเป็นปัญหา  การตรวจสอบของเขาจึงให้ความกระจ่างว่ากรอบ

ความคิดท้ังหลายนั้นมีอะไรท่ีเหมือนกัน และมีอะไรบ้างเป็นจุดต่างท่ีช่วย

เสริมความหมายให้แก่แนวคิดที่ก�าลังมีอิทธิพลนี้

ในบทที่ 4 ริชาร์ดและรีเบกกา ดูโฟร์ อภิปรายถึงสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรียนที่จ�าเป็นต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พวกเขาสังเกต 

ว่าสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมที่สุดส�าหรับการสอนทักษะชีวิตและทักษะ 

การท�างานดังที่ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องการคือ ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community) หรือ PLC 

อันเป็นต้นแบบของทักษะเหล่านี้ โดยแสดงให้เห็นว่า PLC เป็นเครื่องมือ 

ส�าคัญท่ีจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีผู้สนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 อยากจะเห็น
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ในบทที่ 5 โรบิน โฟการ์ตี และ ไบรอัน พีท ได้หยิบยกประเทศ

สิงคโปร์ที่ซึ่งพวกเขาท�างานเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาในโครงการ  

“สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” (Teach Less, Learn More) มาอภิปราย 

โฟการ์ตีและพีทเล่าความคิดและความรู้สึกของครูที่ลังเลว่าจะเลือกอะไร 

ระหว่างวิธีเดิมๆ แบบอ�านาจนิยมท่ีเน้นการแข่งขัน กับวิธีแบบใหม่ที่ให้

นักเรยีนท�างานเป็นทีมและตดัสนิใจร่วมกนั ซึง่ช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเข้าใจ

ได้มากกว่าการท่องจ�า

ในบทที่ 6 บ็อบ เพิร์ลแมน พาเราเยี่ยมชมอาคารเรียนที่ออกแบบ

มาเพือ่สนบัสนนุการเรียนรูร่้วมกัน และชีใ้ห้เหน็ว่าการออกแบบสไตล์กล่อง

สีเ่หล่ียมอย่างทีเ่ราคุ้นเคยในปัจจบัุนเหมาะกับโมเดลของโรงงานท่ีพ้นสมัย

ไปแล้ว  เขาแสดงให้เห็นว่าการออกแบบอาคารเรียนแบบใหม่ต้องค�านึง

ถึงประโยชน์ก่อนรูปแบบ ซึ่งประโยชน์ท่ีว่าในความหมายปัจจุบันคือ การ 

มีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

ในบทที่ 7 เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ พยายามตอบค�าถาม

ว่าเราจะรวมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ส�าหรับศตวรรษที่ 21 เข้าไปในหลักสูตร

ที่อัดแน่นซึ่งตกค้างมาจากศตวรรษก่อนได้อย่างไร ด้วยแนวทางอย่างเป็น

ระบบทีใ่ช้ประโยชน์จากหลักและแนวปฏิบตัขิองแนวทางการออกแบบการ

เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ (Understanding by Design)  ผู้เขียนแสดง 

องค์ประกอบหลักที่สัมพันธ์กัน 5 ประการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการสอน  

(2) หลักในการเรียนรู้ (3) หลักสูตรและระบบประเมินผล (4) โปรแกรมการ

สอนและแนวปฏิบัต ิ(5) ปัจจยัสนับสนุนโดยรวม  ผูเ้ขียนส�ารวจองค์ประกอบ

แต่ละอย่าง และเสนอแนะวิธีที่โรงเรียนและเขตการศึกษาจะน�าไปปรับปรุง

องค์กรจนสามารถน�าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติในการเรียนการสอนเพื่อสร้าง 

ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ให้แก่นักเรียนทุกคน

ในบทท่ี 8 จอห์น แบเรลล์ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากปัญหา 

เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  เขาอธิบายวิธีที่ 

ครูจะสามารถปรับเปล่ียนหลักสูตรจากวิธีสอนอยู่ฝ่ายเดียวไปสู่การสอน



26
ทักษะแห่งอนาคตใหม่

ที่เปิดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตั้งค�าถาม ตัวอย่างเชิง

รูปธรรมของเขาแสดงให้เห็นว่าการสืบค้นจากปัญหาสามารถปรับใช้ได้กับ

นักเรียนทุกวัย ทุกระดับความสามารถ และนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน

ทุกรูปแบบ

ในบทที่ 9 เดวิด จอห์นสัน และ โรเจอร์ จอห์นสัน ชี้ให้เห็นความ

ท้าทายส�าคัญ 4 ประการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) การพึ่งพากันในระดับ

โลกมากขึ้น  (2) จ�านวนประเทศประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  (3) ความต้องการ

ผู้ประกอบการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (4) ความส�าคัญของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลท่ีมีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ทั้งสองอภิปรายว่า

เหตุใดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพิพาทเชิงสร้างสรรค์ และการต่อรอง

เพื่อแก้ปัญหาจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการสอนนักเรียนให้มีความสามารถ

และมีคุณค่าที่จ�าเป็นต่อการรับมือความท้าทายเหล่านี้ เพื่อน�าไปสู่ชีวิตที่

สร้างสรรค์และสมบูรณ์

ในบทที่ 10 ดักลาส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์ อธิบายวิธีการ        

3 อย่างที่ครูสามารถรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อย่างสุดขั้วและความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  วิธีดังกล่าว 

ได้แก่ (1) การพิจารณาหน้าท่ีการใช้งานมากกว่าตัวเคร่ืองมือ  (2) การ

ทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยี  และ (3) การพัฒนาความคิดของนักเรียน

ผ่านการสอนอย่างจงใจ

ในบทที่ 11 เชอริล เลมเก แนะน�านวัตกรรม 3 อย่างที่ส�าคัญของ

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ การท�าให้เห็นภาพ การท�าความรู ้

ให้เป็นประชาธิปไตย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  เธอ 

สาธิตวธิทีีเ่ทคโนโลยจีะช่วยให้เกดิความสมดุลระหว่างแนวทางการใช้ภาพ

กับการสื่อสารแบบเดิมที่ใช้ภาษาเป็นหลักได้อย่างน่าประทับใจ

ในบทที่ 12 อลัน โนเวมเบอร์ ตอกย�้าเหตุผลของเพิร์ลแมนเรื่อง

การออกแบบโรงเรียนขึน้มาใหม่ โดยชีข้้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยรีาคา

แพงเพือ่สืบทอดแนวโน้มการมองโรงเรยีนในฐานะผูดู้แลด้านการเรียนรู้ของ
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นักเรียน  เขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราไม่เพียงจะต้องออกแบบโครงสร้าง

ทางกายภาพของโรงเรียนเท่านัน้ แต่ต้องรวมไปถงึวฒันธรรมของโรงเรียน

ด้วย เทคโนโลยีนั้นจะท�าให้นักเรียนพึ่งพาโรงเรียนน้อยลงและมีความ 

รับผิดชอบจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้มากขึ้น

ในบทที่ 13  วิลล์ ริชาร์ดสัน เรียกร้องให้เราหันมาสนใจเทคโนโลยี

เครือข่ายทางสังคมท่ีได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยกล่าวว่าภูมิทัศน์

ใหม่อันทรงพลังนี้แม้จะมีปัญหามากมายแต่ก็มีศักยภาพในการสร้างการ

เรียนรู้ได้อย่างมหาศาล  เขาอธิบายถึงความนิยมของชั้นเรียนเสมือนใน

ระดับโลก ความท้าทายของการเรียนรู้แบบไร้ข้อจ�ากัดจากชั้นเรียนเสมือน 

ศักยภาพและหลุมพราง และหนทางที่นักการศึกษาจะสามารถเปลี่ยน

ไปสู่ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของประสบการณ์ 

การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ในบทท่ี 14  ดักลาส รฟีส์ ช้ีให้เหน็ปัญหาทีท้่าทายของการประเมิน    

เขาแย้งว่าเราจะวัดทักษะต่างๆ ท่ีผู้สนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ต้องการได้อย่างถูกต้องก็ต่อเม่ือเราทิ้งการทดสอบแบบมาตรฐานเท่านั้น   

เขาเสนอเกณฑ์ 3 อย่างเพื่อก�าหนดวิธีที่นักการศึกษาจะสามารถรู้ได้ว่า 

นักเรียนก�าลังเรียนรู้เนื้อหาและทักษะของศตวรรษที่ 21 หรือไม่ และ 

แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์เหล่านี้น�าไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร

ในบทส่งท้าย แอนดี ฮาร์กรีฟส์ สรุปหนังสือเล่มนี้ด้วยการตั้ง 

ค�าถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  เขา

ใช้การอุปมาอุปไมยเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลง 

ในระบบการศึกษาทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและน่าจะเกิดในอนาคต โดยแบ่ง

พัฒนาการด้านการศึกษาออกเป็นระยะต่างๆ และเรียกการมุ่งเน้นทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นหนทางที่สาม  เขาแจกแจงผลลัพธ์ในเชิงบวก

และลบที่เกิดขึ้นจากหนทางก่อนหน้านี้ และมองไปข้างหน้าถึงหนทางที่ส่ี

ที่น่าปรารถนายิ่งกว่า


