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บทน า   
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ศึกษา         
แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยจัดให้มีการประชุมนานาชาติ เพ่ือแลกเปล่ียน     
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ทั่วโลก จนกระทั่งได้ข้อสรุปแนวทางการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยคณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21         
แห่งยเูนสโก จ านวน 15 คน เป็นผู้จดัท าและตัง้ช่ือรายงานว่า “Learning  :  The  Treasure  Within”  
แปลวา่ “การเรียนรู้: ขมุทรัพย์ในตน” โดยมีสาระส าคญัตอนหนึง่ท่ีกลา่วถึง “ส่ีเสาหลักทางการศึกษา”               
ท่ีเป็นหลกัการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลกัษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ 
(Learning  to  know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบตัิได้จริง (Learning  to  do) การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกนั
และการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน (Learning to Live Together) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be)  
 
ความหมาย  
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยึดแนวทางการเรียนรู้ 4 แบบ ท่ีเป็นการเรียนรู้เพ่ือชีวิต มุ่งจดัการ
ศกึษาให้กบัผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพ  ดงันี ้
     1.  การเรียนเพื่อรู้ หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้          
การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตลอดชีวิต  
กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกบัสภาพจริงและประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิ
      2.   การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความสามารถและความ
ช านาญรวมทัง้สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบตัิงานเป็นหมู่คณะ  ปรับประยุกต์องค์ความรู้
ไปสูก่ารปฏิบตังิานและอาชีพ  ได้อยา่งเหมาะสม  กระบวนการเรียนการสอนบรูณาการระหว่างความรู้
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตังิานท่ีเน้นประสบการณ์ตา่งๆ  ทางสงัคม 
 3.   การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน หมายถึง 
การศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมพหุวฒันธรรมได้อย่างมีความสุข              
มีความตระหนกัในการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน  การแก้ปัญหาการจดัการความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี        
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มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ  ของแตล่ะบคุคลในสงัคม 
 4.   การเรียนรู้เพ่ือชีวิต  หมายถึง การศกึษาท่ีมุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุด้านทัง้จิตใจและร่างกาย 
สตปัิญญา ให้ความส าคญักบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ภาษา  และวฒันธรรม  เพ่ือพฒันา
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว               
และปรับปรุงบคุลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน   
 
ความส าคัญ  
 ส่ีเสาหลักทางการศึกษามีความส าคัญในฐานะท่ีหัวใจของเป้าหมายและแนวทางการจัด
การศึกษาทุกระดบั ท่ีผู้บริหารการศึกษา ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีทางการศึกษา และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
เช่น ชุมชน สังคม ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้เป็นกรอบการคิดและตัดสินใจ เพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถ การคิดเป็นระบบ มีจิตสาธารณะ                
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข            
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ   ความส าคญัของส่ีเสาหลกัทางการศกึษาตอ่ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตั ิ และผู้ เก่ียวข้อง 

ส่ีเสาหลกั 
ทางการศกึษา 

 

ผู้ปฏิบตัิ 

ผู้บริหาร 

 

ผู้ เก่ียวข้อง 

ความรู้ความสามารถและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้และด ารงชีวิต 



 

เป้าหมาย 
 การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับส่ีเสาหลักทางการศึกษามีเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียน 4 ด้าน 
ดงันี ้
 1.  มีวิธีการคิดระดับสูง เช่น คิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
เน่ืองจากการคิดเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบนั ท่ีเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงทางความรู้และนวตักรรมอย่างรวดเร็ว คนท่ีคิดเป็นเท่านัน้ท่ีจะสามารถ
ด ารงชีวิตได้อยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ 
 2.  มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learner 
person) เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบส าคญัของด ารงชีวิต มนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ได้จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  บุคคลท่ีมีการเรียนรู้จะมีศกัยภาพในการพฒันา
ตนเอง และสงัคมได้มากกวา่บคุคลท่ีไมมี่การเรียนรู้  
 3.  มีทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสงัคม 
ทกัษะทางสงัคมคือปัจจยัสง่เสริมให้การท างานท่ีต้องประสานความร่วมมือจากบคุคลหลายฝ่ายส าเร็จ
ลลุว่ง การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาวิชาชีพ  เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ขัน้สงูท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  
 4.  มีคุณลักษณะสมรรถนะที่พึงประสงค์ สิ่งส าคญัท่ีควบคู่กบัการมีความรู้อนัลึกซึง้ คือ
คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ การมีคุณลักษณะท่ีดีช่วยท าให้สามารถพัฒนาตนเอง        
และด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสงบสขุและสนัติ การมีสมรรถนะคือความสามารถปรับประยกุต์ความรู้
และคณุลกัษณะให้ออกมาเป็นพฤตกิรรมอยา่งเป็นรูปธรรม  
 
ทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกับส่ีเสาหลักทางการศึกษาในสังคมปัจจุบันควรตอบสนอง
ทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  สามารถจดักลุม่ได้  5  กลุม่  ดงันี ้
 ทักษะการรู้ขัน้พืน้ฐาน   
  1.  การรู้หนงัสือพืน้ฐาน  (Basic  Literacy) 
  2.  การรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  (Scientific  Literacy) 
  3.  การรู้ทางเศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน  (Technological  Literacy) 
  4.  การรู้ทางทศันศลิป์พืน้ฐาน  (Visual  Literacy) 
  5.  การรู้ทางขา่วสารข้อมลูพืน้ฐาน  (Information  Literacy) 
  6.  การรู้ทางพหวุฒันธรรมพืน้ฐาน  (Multi  Cultural  Literacy) 



 

 ทักษะด้านการคิดระดับสูง  
  7.  ความคดิระดบัสงูและมีเหตผุล  (Higher – Order  Thinking  
       and  Sound  Reasoning) 
  8.  ความคดิสร้างสรรค์  (Creativity) 
 ทักษะด้านการมีวิธีการเรียนรู้ 
  9.  ความสามารถก าหนดเปา้หมายของตนเอง  (Self - Decision) 
  10.  ความสนใจใฝ่รู้  (Curiosity) 
  11.  ความสามารถปรับตวัและจดัการกบัสิ่งท่ีซบัซ้อน (Adaptability  and   
         Managing  Complexity) 
  12.  สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นปัจจบุนั  (Effective  Use  of Real – World  Tools) 
  13.  ความตระหนกัและเข้าใจสงัคมโลก  (Global  Awareness) 
 ทักษะด้านการมีทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะทางสังคม  
  14.  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  (Effective  Communication) 
  15.  การท างานเป็นทีม  (Teaming  and  Collaboration)  
  16.  ทกัษะเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  (Interpersonal  Skills) 
  17.  มีปฏิสมัพนัธ์การส่ือสาร  (Interactive  Communication) 
 ทักษะด้านมีคุณลักษณะสมรรถนะที่พงึประสงค์  
  18.  ความกล้าเส่ียง  (Risk  Taking) 
  19.  มีความรับผิดชอบ  (Personal  Responsibility) 
  20.  เป็นพลเมืองดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Social  and  Civic Responsibility) 
  21.  การจดัล าดบั  วางแผน  และการบริหารมุง่ผล (Prioritizing  Planning,  and   
         Managing  for  Results)  
  22.  สามารถผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพสงู  (Ability  to  Produced Relevant,   
         High – Quality  Product)  
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ ส่ีเสาหลักทางการศึกษาต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ใหม่        
ทางการศกึษาใหม ่ท่ีมีฐานคิดและมมุมองว่า “การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะห้องส่ีเหล่ียม แต่มีอยู่
รอบตัวจะเกิดที่ชุมชนหรือที่บ้านสามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตได้จริง”  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิภาพคือเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มุ่งเน้นการเรียนรู้ความคิด
รวบยอดหลัก (main concept) และบูรณาการท่ีเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งท่ีต้องพึ่งพาอาศัย



 

เกือ้กูลซึ่งกันและกันโดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ ใช้วิจารณญาณในการคิดของตนเอง ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง         
ด้วยตนเองบนฐานของการว  จยัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปลกูฝังคณุลกัษณะการเคารพผู้ อ่ืน เข้าใจ
ในความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี  ความเช่ือ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี  ค่านิยม
ประชาธิปไตย และส านกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 ส าหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินมาพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือบรรลเุปา้หมายส่ีเสาหลกัของการศกึษา คือ 1) ใช้ผู้ประเมิน
หลายๆ  คน  เชน่ ผู้ เรียน  เพ่ือน ผู้สอน ผู้ เก่ียวข้อง 2) ใช้วิธีการหลายๆ ชนิด เช่น การสงัเกต การปฏิบตั ิ 
การทดสอบ  การรายงานตนเอง 3)  ประเมินหลายๆ ครัง้ในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ เช่น         
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน สิน้สดุ ตดิตามผล และ 4) สะท้อนผลการประเมินสูก่ารพฒันาผู้ เรียน                   
 

สรุป 
 ส่ีเสาหลกัของการศกึษาท่ีเป็นหลกัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 
4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบตัิได้จริง การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกันและการ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต มีเปา้หมายการเรียนรู้ 4 ประการ ได้แก่ มีวิธีการคิด
ระดับสูง มีวิธีการเรียนรู้ มีทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทักษะทางสังคม และมีคุณลักษณะ
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน              
เป็นส าคญัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

ค าส าคัญ 
1.  ส่ีเสาหลกัของการศกึษา      
2.  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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