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บทคัดย่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ทกุ ภูมภิ าคของโลกสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายใต้
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา ที่เน้นทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะที่ส�ำคัญส�ำหรับอนาคต การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
พ.ศ. 2557 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
และส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษาในยุคนี้ ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม 2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แล้วนั้น การพัฒนาให้นักศึกษาสามารถด�ำรงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งด้านการ
ด�ำเนินชีวิตและด้านหน้าที่การงาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นในศตวรรษนี้
สามารถเอาตัวรอด เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม และประสบความส�ำเร็จได้นั้น จ�ำเป็นต้องเสริมสร้าง
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ พัฒนาจิตส�ำนึกต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จิตส�ำนึก
ต่อการเป็นพลเมืองและจรรโลงให้สงั คมในอนาคตน่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้ นัน่ คือ จิตห้าลักษณะส�ำหรับอนาคต ที่
ส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) จิตเชี่ยวชาญ 2) จิตรู้สังเคราะห์ 3) จิตสร้างสรรค์ 4) จิตเคารพ และ 5) จิตรู้
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Abstract
The rapid growth of information technology has connected every region of the
world without boundary. And people are able to access information quickly. Those
changes affect the lives of students. Learning skills of the 21st century represent a
challenge for all academic institutions in Thailand. According to the quality assurance for
higher education B.E. 2557, the importance of developing the learning skills of the 21st
century is essential and will affect academic success even more in the future. The
learning skills include: 1) learning and innovation skills, 2) information, media and
technology skills, 3) life and career skills. In addition, the development of students to
adapt to the change in order to survive, achieve goal, and live a life with happiness is
needed. It is necessary to strengthen students to be equipped with the new skills for the
future. The awareness on nature and environment, and being a good citizenship must
also be promoted. The five important attributes that are identified as targets for the future
include: 1) disciplined mind, 2) synthesis mind, 3) creative mind, 4) respectful mind, and
5) ethical mind.
Keywords: 21st Century Skills, Student Development

บทน�ำ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท�ำให้ทั่วทุกภูมิภาคของ
โลกสามารถติดต่อสือ่ สาร รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเครือ่ งมือดิจติ อล
ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (Ipad) ไอโฟน (Iphone)
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบดิจิตอล ทั้งในเชิงวิชาการ บันเทิง สังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย ก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกับ
ข้อมูลมหาศาล ซึ่งไม่สามารถจัดการกับข้อมูลและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้ ขณะเดียวกัน การ
แข่งขันและความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว จนน่าตกใจ ภาคเศรษฐกิจขับเคลือ่ นด้วยข้อมูลความรูแ้ ละ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การท�ำงานแบบซ�้ำซาก ขณะเดียวกันก็ถูกใช้เพื่อช่วยให้พนักงานที่มี
ทักษะในขั้นสูง ให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้นและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ผู้ที่สามารถปรับตัวและสร้างประโยชน์ให้
องค์กร ใช้กระบวนการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะทางด้านการสือ่ สาร การแก้ปญ
ั หา การคิดเชิงวิพากษ์ อาจจะ
กล่าวได้ว่าการท�ำงานที่ต้องใช้สมองและการปฏิสัมพันธ์ จึงจะส�ำเร็จได้
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จากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้นักศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความทัน
สมัยทั้งปวง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการด�ำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ
จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ มีความสามารถในการปรับ
ตัว จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต (ทิศนา แขมณี, 2555; วิจารณ์ พานิช, 2555)
และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010) ดังนั้น นักศึกษาในยุคนี้มีความเป็น
เลิศในเนื้อหา (สาระของการเรียนรู้หลัก) ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในยุคที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาต้องมีทั้งความรู้ในเนื้อหาและทักษะที่จะประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน
ความรูเ้ หล่านัน้ ให้เข้ากับเป้าหมายทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตาม
เนื้อหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Kay, 2010)
การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ถึงเวลาแล้ว ที่จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ เปลีย่ นวิธคี ดิ เปลีย่ นวิธกี ารเรียนรู้ และเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนา ท�ำอย่างไรให้อาจารย์ได้ออกแบบ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา มีระบบการที่เชื่อมโยงกันส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ การพัฒนาจะต้องมีความเป็น
พลวัตร (Dynamic) ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลกภายนอก เพือ่ ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว การพัฒนานักศึกษา ในศตวรรษนีจ้ ะต้องให้นกั ศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการลงมือท�ำ ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรูจ้ ากสิง่ ทีต่ นเองปฏิบตั ิ สามารถน�ำความรูใ้ หม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
(Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) และเตรียมตัวเพื่อการใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง
(Life in the Real World) ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถร่วมมือ (Collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ
กับนักศึกษาต่างสาขา ต่างสถาบัน ทัง้ ในและต่างประเทศ คุณภาพของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน และมีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว
ดังนัน้ สิง่ ท้าทายในการพัฒนานักศึกษา เพือ่ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ำ� เป็นต้องพัฒนา
ทัง้ ระบบ เพือ่ นักศึกษาได้ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเตรียมพร้อมทีจ่ ะท้าทายจากกระแส
โลก ปัจจัยทีต่ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายคือ คุณภาพของคน ในปัจจุบนั มีปจั จัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท�ำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องเร่งด�ำเนินการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่จะสะท้อนถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษาจะต้องบูรณาการกับบทเรียน สภาพจริง
ของธรรมชาติ และชุมชน สังคม การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก และให้ความส�ำคัญ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแบบเดิมที่
เน้นเฉพาะวิชาความรู้ไม่ได้ เพราะนอกจากการมีความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) แล้วจะต้องเรียนรู้
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ในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และต้องมีความรู้รอบตัวอื่น ๆ ด้วย เช่น นักศึกษามีความ
ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Awareness) การให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงิน
การประกอบธุรกิจ หน้าทีพ่ ลเมืองโลกตลอดจนความรูด้ า้ นสุขภาพ และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น การรูว้ ชิ าเพียง
อย่างเดียวในศตวรรษที่ 21 จะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ หากมองถึงการใช้ชีวิตแล้ว ชีวิตคนเราไม่ได้มีเพียง
มิตเิ ดียว ดังนัน้ นอกจากการศึกษาควรจะต้องเป็นกลไกในการสร้างเสริมองค์ความรูแ้ ล้ว ยังจะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องการสร้างเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพด้วย (Life and Career Skills) เช่น ทักษะการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปะ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี
การควบคุมอารมณ์ การท�ำประโยชน์เพื่อผู้อื่น มีภาวะผู้น�ำ  เป็นผู้ที่รู้จักการให้ ท�ำความดีโดยไม่หวังผล
ตอบแทน นอกจากนี้ การเรียนรู้ต้องเรียนกันตลอดชีวิต ดังนั้น นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะ
การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) หมั่นฝึกฝน พัฒนาตัวเองเรียนให้
เกิดทักษะ เรียนโดยการปฏิบัติ (Learning By Doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มีความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร และทั ก ษะแห่ ง ความร่ ว มมื อ หรื อ เรี ย กง่ า ย ๆ ว่ า 4C คื อ
Communication, Collaboration, Creativity และ Critical Thinking และที่ขาดไม่ได้คือ ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) เมื่อโลกเปลี่ยน ระบบ
การศึกษา แนวทางการเรียนรู้เปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
เพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) (Bellanca & Brandt, 2010) ดังนั้น ระบบ
การศึกษาเรียนรู้จึงจ�ำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการเรียนการสอน และปรับกระบวนการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถด�ำรงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุข ทั้งด้าน
การด�ำเนินชีวิตและด้านหน้าที่การงาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นในศตวรรษนี้
สามารถเอาตัวรอด เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม และประสบความส�ำเร็จได้นั้น จ�ำเป็นต้องเสริมสร้าง
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ พัฒนาจิตส�ำนึกต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจิตส�ำนึก
ต่อการเป็นพลเมืองและจรรโลงให้สงั คมในอนาคตน่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้ นัน่ คือ จิตห้าลักษณะส�ำหรับอนาคต ที่
ส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) จิตเชี่ยวชาญ 2) จิตรู้สังเคราะห์ 3) จิตสร้างสรรค์ 4) จิตเคารพ และ 5) จิตรู้
จริยธรรม (Gardner, 2010)
สรุปได้ว่า การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะ (Skill) ในการด�ำรงชีวิต และการท�ำงานในอนาคต ถือเป็นความท้าทายที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสสังคมโลก ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขีดจ�ำกัด และช่องทาง Social Network ที่ท�ำให้
คนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นความท้าทายในการพัฒนานักศึกษาในยุคนี้ ที่จะต้องเตรียมความ
พร้อม ด้านทักษะ และคุณลักษณะที่ส�ำคัญส�ำหรับยุคปัจจุบันที่มีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที่
เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต
ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การไหลเวียนของ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ข้อมูลข่าวสาร ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ และรูปแบบการด�ำเนิน
ชีวติ ของคนในสังคม การพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามทีส่ งั คมต้องการ และเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพราะฉะนัน้ การพัฒนานักศึกษาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญ
ยิ่ง การพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือวิชาชีวิตและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
แนวโน้มสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงของโลก การตืน่ ตัวและแรงขับเคลือ่ นของการจัดการศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ มีทกั ษะและมีสมรรถนะ ประเด็นทีท่ า้ ทายในการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ มีดงั ต่อ
ไปนี้
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2550) และนโยบายการพัฒนาบัณฑิต ได้ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องมีความเป็น
พลวัตร (Dynamic) ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก โดยมีเป้าหมายคือ 1) บัณฑิตไทยมีสมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการท�ำงานและมีขีดความสามารถในระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสาขาอาชีพ 2) บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก และ 3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีความเป็นเลิศ ที่หลากหลาย ตอบสนอง
จุดเน้นของสถาบัน เป็นบัณฑิตที่เก่งทั้งวิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยก�ำหนด 1) อัตลักษณ์ (Identity) สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลโลก
(Global Thai) 2) จุดเน้น (Reorientation) เน้นการสร้างการเติบโตเพือ่ รองรับศักยภาพของผูค้ นในสังคม
(Growth For People) เพื่อตอบโจทย์สังคมองค์ความรู้ 3) กระบวนทัศน์ (Paradigm) การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ (Loving With Nature) และ 4) มีวัฒนธรรม ในลักษณะที่เกื้อกูลแบ่งปัน (Collaborative
Culture) 5) ขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูโ่ ลกทีห่ นึง่ (First World Nation) นอกจากมุง่ ไปสูก่ ารเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว (Developed Country) ยังต้องค�ำนึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้าง
เกียรติภมู ใิ นความเป็นชาติ (Dignity of Nation) ส่วนเป้าประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of Education)
ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์คือ “การศึกษาช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ กล่อมเกลา
ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยน�ำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อม
กับเป็นสังคมที่อยู่ดีมีความสุข (Well Being Nation) (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
2. ข้อตกลงของอาเซียนเกีย่ วกับการยอมรับกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรือ่ งคุณสมบัติ
ของผู้ท�ำงานด้านบริการในกลุ่มสาขาอาชีพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ หรือ
แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้อย่างเสรี ได้ก�ำหนดครอบคลุม 8 อาชีพ ได้แก่ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส�ำรวจ บริการและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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เพื่อให้นักวิชาชีพในแต่ละประเทศสมาชิก สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
สะดวกมากขึ้น สถาบันการศึกษาคงต้องพิจารณาถึงการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขัน
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะท�ำงาน ในสังคมอาเซียน การพัฒนานักศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งใน
ด้านการเตรียมความพร้อมทางภาษา อังกฤษ หรือภาษาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับสมาชิกอาเซียน เพิม่ โอกาส
ในการพัฒนาตนเองทางด้านความร่วมมือหรือการเตรียมความพร้อมด้านสหวิชาชีพ ให้ทดั เทียมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ แต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อฝึกทักษะ
และประสบการณ์ในการท�ำงาน และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
3. โลกได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Society and
Economy) หรือบางคนเรียกว่า สังคมที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ความรู้ ความรู้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลัก
ส�ำคัญ “Knowledge is Power” ยิ่งใช้ยิ่งงอกงาม ผู้น�ำที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ความ
รู้มากขึ้น สามารถน�ำความรู้มาใช้ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า เช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลี ที่ใช้ความ
รู้มาพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
4. โลกยุคสารสนเทศ เกิดสังคมไร้พรมแดน มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้งา่ ย รวดเร็ว เทคโนโลยี
แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ท�ำให้นักศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีลักษณะเฉพาะ
ตัว อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยน
ไป เป็นการเรียนรูท้ ปี่ รับให้เข้ากับความต้องการของตนมากขึน้ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ การไม่แบ่งแยก
ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
5. การใช้เทคโนโลยี เข้ามาแทนทีง่ านทีซ่ ำ�้ ซาก จ�ำเจ เพราะฉะนัน้ คนจะต้องพัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญ
ทีเ่ ครือ่ งจักรไม่สามารถท�ำแทนได้ เช่นการคิดทีซ่ บั ซ้อน การสือ่ สารทีซ่ บั ซ้อน มีศกั ยภาพในการสร้างความ
รู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์
6. การเปิดเสรีทางการค้า และการบริการ ตลาดแรงงานมีการเชื่อมกันมากขึ้น ตลาดและคู่แข่ง
ขนาดใหญ่ขึ้น มีการแข่งขันในระดับโลกมากขึ้น
7. ความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะศาสตร์ไม่เพียงพอ จะต้องเสริมความรู้และสมรรถนะที่ช่วยให้
สามารถที่ปรับตัวในการท�ำงานได้ดี เช่น ทักษะการสื่อสาร การท�ำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับ
ความเสี่ยง การออกแบบและสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารจัดการตนเอง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจริยธรรม
8. กระบวนทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษายังเป็นลักษณะการเรียนเพื่อได้ปริญญา มากกว่าการ
เรียนเพื่อให้ตนเองมีศักยภาพรอบด้าน สะสมความรู้และประสบการณ์ สร้างความสามารถในการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะศาสตร์ไม่เพียงพอ จะต้องเสริมความรู้และสมรรถนะที่ช่วยให้
สามารถที่ปรับตัวในการท�ำงานได้ดี เช่น ทักษะการสื่อสาร การท�ำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับ
ความเสี่ยง การออกแบบและสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารจัดการตนเอง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจริยธรรม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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สรุปได้ว่า ประเด็นความท้าทายของแผนอุดมศึกษา นโยบายของการพัฒนาบัณฑิต ข้อตกลงของ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีต่ อ้ งก้าวทันกับการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าของโลก ต้องเปลีย่ น
จากการให้รู้ ไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
นักศึกษาที่จะด�ำรงอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คงไม่มใี ครปฏิเสธว่า ในยุคนี้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว คนรุน่ เก่าปรับตัวตามคนรุน่ ใหม่แทบจะไม่ทนั วิถชี วี ติ วัฒนธรรม และค่านิยมเปลีย่ นแปลง
ไป เหล่านักการศึกษาเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ กลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(The Partnership for 21st Century Skill, 2009) ได้ก�ำหนดกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 Model นี้ ท�ำให้วงการศึกษาตื่นตัวและให้ความส�ำคัญอย่างมาก กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ ในการ
พัฒนานักศึกษา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางในการกันเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษามีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รู้จักคิด รู้จักเรียนรู้ ท�ำงาน แก้ปัญหา และการสื่อสาร การเรียนรู้
ในศตวรรษนี้ ยึดผลลัพธ์ของผู้เรียน (Student Outcome) กล่าวคือเมื่อนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาแกน (Core Subjects) (ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา
เศรษฐศาสตร์ ภาษาส�ำคัญของโลก ภูมศิ าสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ คณิตศาสตร์ การปกครอง
และหน้าที่พลเมือง) ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา รู้ในเนื้อหาอย่างเดียวไม่พอ จะต้องมีทักษะที่จะประยุกต์ใช้
ในการปรับเปลีย่ นความรูเ้ หล่านัน้ ให้เข้ากับเป้าหมายทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงเพือ่ การเรียน
รูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตามเนือ้ หา และสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป วิชาแกนหลักส�ำคัญเหล่านีน้ ำ� มาสูก่ ารก�ำหนด
กรอบแนวคิดที่ส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะ และเกิดแนวคิดส�ำคัญที่นักศึกษาพึงมี ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก เพื่อการด�ำรงอยู่ในอนาคต
ในศตวรรษที่ 21 โลกมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่ส�ำคัญทั่วทุกมุมโลกเชื่อม
โยงถึงกันอย่างง่ายดาย มีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก การย้ายฐานพื้นที่
ทางเศรษฐกิจและการลงทุน การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ความมัน่ คงทางการเมืองการปกครอง ความมัน่ คง
ทางอาหารและพลังงาน ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญและรับมือ การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งส�ำคัญ สถาบันการศึกษาควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
นักศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 จิตส�ำนึกต่อโลก (Global Awareness) โดยใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างความเป็นสังคมโลก เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้อย่างเหมาะสมในบริบททางสังคม
ที่ต่างกัน และมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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1.2 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial
Economic Business and Entrepreneurial Literacy) มีความเข้าใจบทบาทเศรษฐศาสตร์ทมี่ ตี อ่ บุคคล
และสังคม รู้วิธีที่เหมาะสมส�ำหรับการสร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ และการใช้ทักษะของ
ผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิผลด้านอาชีพ
1.3 ความรู้พื้นฐานด้านความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) ด้วยการน�ำวิถีแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยไปสูส่ งั คมในระดับต่าง ๆ ได้ มีสว่ นร่วมทางสังคมผ่านวิธกี ารสร้างองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในกระบวนการทางการเมืองการปกครองทีถ่ กู ต้อง และมีความเข้าใจต่อวิถกี ารปฏิบตั ทิ างสังคมแห่งความ
เป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
1.4 ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (Health Literacy) โดยมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้าน
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย และน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพอนามัยได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล เข้าใจวิธกี าร
ป้องกันแก้ไขรวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุมกันที่มีต่อสุขภาวะอนามัย ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากโรคภัยไข้
เจ็บที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เฝ้าระวังทางด้านสุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และรู้และเข้าใจประเด็นส�ำคัญการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
1.5 ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Literacy) โดยมีภูมิความรู้และความ
เข้าใจขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาประชากร การเจริญเติบโตของ
สรรพสิ่ง และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ก�ำหนดวิธีการป้องกัน แก้ไข รวมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเหล่านั้น และสร้างสังคมโดยรวมให้เกิดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ทักษะด้านนี้ มีจุดเน้นด้าน การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วม
มือท�ำงาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย
2.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving)
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล ทั้งในเชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้วิธีคิดเชิงระบบ โดยคิดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่
อย่างเป็นองค์รวม และเป็นระบบครบวงจรในวิธีการคิดนั้น และเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ส�ำหรับ
การแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลายเทคนิควิธีการ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด
2.2 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) โดยสร้างสรรค์สงิ่ แปลก
ใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์ และ
ประเมินแนวความคิดเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุง พัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสามารถน�ำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การสื่อสารและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (Communication and Collaboration) โดย
สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน และสามารถใช้สื่อ
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีความสามารถในการเป็นผู้น�ำใน
การท�ำงานและเป็นที่ยอมรับในทีม มีความรับผิดชอบในงานและท�ำงานบรรลุผลตามที่มุ่งหวัง สร้างการมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และมองเห็นคุณค่าของการท�ำงานเป็นทีม
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Media and
Technology Skills) ประกอบด้วย
		 3.1 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและสามารถใช้วิจารญาณในการประเมินสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 ความรูพ้ นื้ ฐานด้านสือ่ โดยมีความรูค้ วามเข้าใจในการผลิตสือ่ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และ
สามารถใช้ให้ตอบสนองกับปัจเจกบุคคล ภายใต้กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
3.3 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะชีวิตและการท�ำงาน (Life and Career Skills) ประกอบด้วย
4.1 ความยื ด หยุ ่ น และความสามารถในการปรั บ ตั ว มี ค วามสามารถในปรั บ ตั ว เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเกิดความยืดหยุ่นในการท�ำงาน สามารถสร้าง
ความสมดุลในการท�ำงานและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์
4.2 ความคิดริเริ่มและการชี้น�ำตนเอง มีความสามารถจัดการด้านเป้าหมายและเวลา สามารถ
สร้างงานอิสระ และเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพในตนเอง เป็นผู้น�ำในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning)
4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม ประกอบด้วยประสิทธิผลเชิงปฏิสมั พันธ์รว่ ม
กับผู้อื่น การสร้างทีมงานที่มีคุณค่า
4.4 การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ประกอบด้วย การจัดการโครงการ และผลผลิตที่เกิดขึ้น
4.5 ความเป็นผู้น�ำและความรับผิดชอบ ประกอบด้วยความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น�ำคนอื่น
เพื่อให้สามารถน�ำหลักการของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปวางแผนพัฒนานักศึกษาได้สะดวก
จึงได้น�ำเสนอ Learning Skills ตามข้อเสนอของ วิจารณ์ พานิช (2556) ที่ได้เสนอว่า การเรียนสมัยใหม่
ต้องไม่ใช่แค่เพือ่ ให้ได้ความรู้ แต่ตอ้ งได้ทกั ษะหรือ Skill การเรียนให้ได้ทกั ษะเพือ่ น�ำไปใช้โดยเฉพาะทักษะ
ในการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ไม่พอ ต้องกล่อมเกลาฝึกฝนส�ำนึกความ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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เป็นคนดี เป็นมนุษย์ที่แท้ Learning Skills ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถ
แจกแจงทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะเป็นแนวทางน�ำไปพัฒนานักศึกษาในศตวรรษนี้ได้ และ
สามารถจ�ำได้ง่ายคือ 3Rs 8Cs 2Ls ดังนี้
3 Rs ได้แก่
1) Reading (การอ่าน) 2) (W) Riting การเขียน และ 3) (A) Rithmetic คณิตศาสตร์ ทั้งหมดไม่
ได้หมายความว่า อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเท่านั้น แต่หมายรวมถึง การเกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านแล้ว
เกิดสุนทรี เกิดความสุข อ่านแล้วจับใจความเป็น ส�ำหรับการเขียนต้องเขียนสื่อสารได้ ย่อความเป็น
สรุปใจความส�ำคัญได้ รู้วิธีการเขียนหลาย ๆ แบบ ส่วนการคิดนั้น ควรเน้นให้เกิดทักษะการคิดแบบ
นามธรรม
8 Cs ได้แก่
Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)
Creativity & Innovation (ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้น�ำ)
Cross-Cultural Understanding (ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Communication Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ)
Computer & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
Career & Learning Skill (ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
Change ทักษะการเรียนรู้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
2Ls ได้แก่
Learning (ทักษะการเรียนรู้)
Leadership (ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ)
การเป็นคนฉลาด อาจไม่เพียงพอที่จะจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ได้ การพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือ
จากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้ว สิ่งที่จ�ำเป็นที่ควรพัฒนา และจะต้องปลูกฝัง ส�ำหรับนักศึกษา
ในศตวรรษนี้ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อมทีจ่ ะเป็นบัณฑิตทีเ่ ก่ง และดี ในอนาคต นัน่ คือ จิตห้าลักษณะ
ที่ควรปลูกฝังให้กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามที่ Gardner (2010) ได้เสนอไว้นั่นคือ จิตห้าลักษณะ
ส�ำหรับอนาคต ที่ควรปลูกฝัง ในคนรุ่นถัดไป เกี่ยวข้องกับการรับรู้หรือการคิดเป็นหลัก และเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ จิตห้าลักษณะส�ำหรับอนาคต ประกอบด้วย
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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1. จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) เป็นการเชี่ยวชาญในการคิด เกี่ยวกับวิทยาการสาขาใด
สาขาหนึ่ง การท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจ นั่นคือ การตั้งมั่นที่จะเรียนรู้ และ
ฝึกฝนทักษะให้เชี่ยวชาญ รู้จริง รู้ลึก เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในระดับที่เรียกว่าเชี่ยวชาญ (Master) ซึ่งความ
เชีย่ วชาญเกิดจากการอบรมสัง่ สอน และจากการฝึกฝนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในการเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา โดยทั่วไปความเชี่ยวชาญจะเกิดหลังจากใช้เวลาฝึกประมาณ 10 ปี แต่วิทยาการของการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบนั โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครือ่ งมือสือ่ สารทีท่ นั สมัย ท�ำให้เราเกิดความเชีย่ วชาญ
ได้เร็วขึน้ อาจลดเวลาได้ถงึ ครึง่ หนึง่ เพราะฉะนัน้ จ�ำเป็นต้องให้การศึกษาอย่างต่อเนือ่ งแก่ตนเองและผูอ้ นื่
ความช�ำนาญจะเกิดเมื่อเรามีวินัย คือ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความช�ำนาญให้เป็นเลิศเสมอ และ
เสริมด้วยว่าในทุกวันนี้ ความเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งสาขาเป็นที่ต้องการอย่างมาก ความเชี่ยวชาญมี
องค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนในเนื้อหาสาระหลักการ และองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา และสามารถน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ในการท�ำงาน และการด�ำรงชีวิตสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้ 2) ความมีวินัยในตนเอง ซึ่งเป็น
สิ่งที่จะขัดเกลาความช�ำนาญและพัฒนาความความเชี่ยวชาญให้เป็นเลิศเสมอ
2. จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย
ท�ำความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูล ประเมินความส�ำคัญ คัดเลือก และน�ำไปสู่การแยกประเด็นที่ส�ำคัญที่ควร
ค่าแก่ความสนใจ และสามารถน�ำมาผสมผสานกันได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งผู้สังเคราะห์ต้องตระหนักว่าสิ่งใด
เหมาะสมส�ำหรับตนเองและผู้อื่นที่จะใช้ประโยชน์จากงานนั้น การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ และสื่อชนิด
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล จนท่วมท้นเราตลอดเวลา
การรู้จักเลือกข้อมูลอย่างฉลาด และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก (Gardner,
2010) ใครทีร่ จู้ กั สังเคราะห์ได้เก่งจะกลายเป็นบุคคลแถวหน้า ความสามารถในการสังเคราะห์มคี วามส�ำคัญ
ดังที่ Gardner, (2010) ได้กล่าวว่า ความส�ำเร็จของการคิดสังเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ 1) เป้าหมาย Goal เป็นข้อความหรือมโนทัศน์ของสิ่งที่ผู้สังเคราะห์จะต้องท�ำให้
เสร็จ 2) จุดเริ่มต้น (Starting Point) เป็นแนวคิดภาพหรืองานที่เคยท�ำมาก่อนหน้านี้ ที่เราสามารถน�ำมา
ใช้ในการสังเคราะห์ได้ 3) การเลือกกลยุทธ์ วิธีการ และแนวทาง (Selection of Strategy Method and
Approach) เป็นขั้นตอนที่นักสังเคราะห์ลงมือปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบที่จะสังเคราะห์
3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) ผู้มีจิตสร้างสรรค์จะรู้จักคิดนอกกรอบ เพื่อค้นหาหนทาง
ใหม่ขึ้ นมา ผู ้ที่ ปรารถนา งานที่ล�้ำเลิศต้องมีบุ คลิ กภาพและวุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ ที่ แข็ งแกร่ ง และ
นักสร้างสรรค์ ต้องกระหายที่จะเสี่ยง กล้าที่จะล้มและลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มและสู้อีกครั้ง
4. จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) ประสบการณ์ส่วนตัว ทัศนคติของคนใกล้ชิด และผู้อาวุโส
ที่ใกล้ชิดจะเป็นตัวก�ำหนดว่าเราจะชื่นชม เทิดทูน เคารพ หรือ เกลียด กลัว หลีกเลี่ยง คนหรือกลุ่มใดหรือ
ไม่ ผู้มีจิตเคารพ สามารถเปิดใจต้อนรับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย อยากพบ อยากท�ำความรู้จัก
และชื่นชอบผู้มาจากแดนไกลและจะเชื่อว่าความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี และโลกจะน่าอยู่มากขึ้นหากคน
เรารู้จักเคารพซึ่งกันและกัน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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5. จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) หมายถึง ความประพฤติซึ่งผู้มีจิตรู้จริยธรรมจะนึกถึงตนเอง
ในบริบทที่เป็นสากล สามารถนึกถึงตนเองในเชิงนามธรรมได้ จิตรู้จริยธรรมมีรากฐานมาจากการกระท�ำ
ของผู้ใหญ่ที่น่าเคารพในบ้าน ในโรงเรียนและในชุมชนทั้งนี้ นอกจากจะรักษาจริยธรรมของตนให้อยู่ใน
กรอบแล้ว เรายังต้องขยายความรับผิดชอบออกไปให้ครอบคลุมสังคมที่เราเป็นสมาชิกด้วย
แนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาปัจจัยที่ส�ำคัญ คือ นักศึกษาการพัฒนานักศึกษาในยุคนี้มีความ
ท้าทายต่อสถาบันการศึกษามาก จะพัฒนาอย่างไร ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
มีสมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ (Base Line Competencies) การสะสมความรู้และความ
สามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit Knowledge and Ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้อง
ที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอก
หลักสูตร และชีวติ จริงเข้ากับหลักสูตร มีทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และมีคณ
ุ ลักษณะตามทีต่ อ้ งการ
ขอเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษา (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, 2557) ดังนี้
1. สถาบันการศึกษา ควรก�ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะอนาคตใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ มีคุณสมบัติพร้อม
และเหมาะสมกับยุคนี้ ให้สอดคล้องกับปรัชญา อัตลักษณ์บัณฑิต และวิสัยทัศน์ของสถาบันโดยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน
2. ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
3. จัดท�ำแผนการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะอนาคตใหม่
และส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่นักศึกษา
อยูใ่ นสถาบันการศึกษานัน้ ควรก�ำหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษา แต่ละชัน้ ปี ให้สอดคล้องกับบริบทการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ โดยสามารถด�ำเนินการวางแผนพัฒนานักศึกษารายชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เป็นช่วงปีแรกของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวจากการ
เป็นนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษา จ�ำเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้รู้จักตัวเองอย่างดีพอ ให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีการเตรียมความพร้อมทางทักษะทางการเรียน พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทีข่ า้ มพ้น
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
มีความสุข หากนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนได้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ ก็จะลดอัตราการ
ลาออกกลางคันได้ จ�ำเป็นต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พื้นฐานของนักเรียนศึกษาพัฒนาจากนักเรียนสู่
ความเป็นนิสิต นักศึกษา โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเลข ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตทางการศึกษา
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ชั้นปีที่ 2 เริ่มก้าวย่างสู่วิชาชีพ โดยเน้น ทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ คิดอย่างมีระบบ รู้จักคิด
วิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กิจกรรมเสริมทักษะชีวติ ได้แก่
การมีมนุษยสัมพันธ์ EQ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีความรับผิดชอบ
จริยธรรม คุณธรรม การท�ำงานทีม การแก้ไขปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เศรษฐกิจพอเพียง
ชัน้ ปีที่ 3 ก้าวสูค่ ณ
ุ ลักษณะทางวิชาชีพ โดยเน้นคุณลักษณะการเป็นผูน้ ำ 
� ทักษะด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ การเรียนรู้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์บนเส้นทางวิชาชีพ และ
ต้องเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการคิดเพื่อ อนาคต ทักษะการท�ำงานเป็นทีม ทักษะการพัฒนานวัตกรรม
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 ก้าวสูค่ วามเป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์ โดยเน้นประสบการณ์วชิ าชีพ (ตามแต่ละสาขา) สร้างอุดมการณ์
ชีวิตเพื่อเตรียมตัวสู่โลกอนาคต และมีคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที เน้นทักษะการใช้ชีวิตที่มีค่าการ
พัฒนาเรื่องบุคลิกภาพ การสื่อสาร มารยาท การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่
21 โดยเน้นกลไกการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. เน้นการพัฒนานักศึกษาตามระบบและกลไก การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการ
บูรนาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนานักศึกษา เพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
และการเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
8. สร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมแก่นักศึกษาให้พัฒนาตนเอง และเตรียมความ
พร้อม เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9. ประเมินกระบวนการด�ำเนินงาน ตามระบบและกลไก
10. มีการปรับปรุง / พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
11. มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
12. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สรุปได้ว่า แนวทางการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ควรก�ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน
ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะอนาคตใหม่ ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนานักศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนานักศึกษา สร้างระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ด�ำเนินการ
ตามระบบ ประเมินกระบวนการ น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ พัฒนากระบวนการจนเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการ PDCA จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

221

สรุปผล

การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการเรียนรู้ใน
เนื้อหาสาระวิชาแกน ที่จะท�ำให้เกิดทักษะพื้นฐานแล้ว จ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ด้านความรู้เกี่ยวกับโลก
เพื่อการด�ำรงอยู่ในอนาคต ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะชีวติ และการท�ำงาน จิตห้าลักษณะส�ำหรับอนาคต ทีส่ ำ� คัญ จิตเชีย่ วชาญ จิตรูส้ งั เคราะห์
จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และ จิตรูจ้ ริยธรรม เพือ่ ความส�ำเร็จทัง้ การท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ และจรรโลง
ให้สังคมในอนาคตน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะประสบความส�ำเร็จได้นั้น ต้องอาศัย
ปัจจัยที่ส�ำคัญ หลายประการ ที่สถาบันการศึกษาควรตระหนักและให้ความส�ำคัญ ดังนี้
1. สถาบันการศึกษาควรก�ำหนดนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ค่าเป้าหมายในการด�ำเนินงาน และมีหน่วย
งานรับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. จัดท�ำแผนพัฒนานักศึกษา เพือ่ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไกในการควบคุม
ก�ำกับติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
3. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ต้องเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนานักศึกษา ออกนโยบาย กฎระเบียบ ระบบและกลไก สร้างชุมชนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21 และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
4. การพัฒนาองค์กรนิสิต นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาใน
การเตรียมตนเองและพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเพียง
พอและต่อเนื่อง
6. พัฒนาอาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งแนวคิด ความรู้
ทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21
และมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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