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คำนำ 

 
 เอกสาร “Meta skills กับการคิดแบบองค์รวม” เล ่มนี้               
เข ียนข ึ ้นโดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ่ือนำเสนอ Meta skills ของผ ู ้ เร ียน            
และการคิดแบบองค์รวมที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื ่อให้ก้าวทัน          
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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Meta skills กับการคิดแบบองค์รวม 

 
1. บทนำ 
 
 แม้ว่าโลกเทคโนโลยีการเรียนรู้จะก้าวหน้าไปมากเพียงใด    
แต่การคิดแบบองค์รวมและทักษะต่างๆ ยังคงเป็นศักยภาพสำคัญ              
ท ี ่ผ ู ้ เร ียนท ุกคนจะต ้องได ้ร ับการพัฒนา โดยผู ้สอนที ่ม ีความรู้
ความสามารถสูง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน  
 
 

2. การคิดแบบองค์รวม (Holistic thinking)  
 
 เทคโนโลยีถูกสร้างบนเทคโนโลยี และได้เข้ามา disrupt   
อย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อของ internet ทำให้โลกเล็กลง เทคโนโลยี 
digital ส่งผลให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่เราสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว  
  
 ส่งผลให้ mindset ของบุคคลเปลี่ยน จากที่เคยคิดแยกส่วน 
ปรับเปลี่ยนเป็นการคิดแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธศาสนา
ที่สอนใหค้ิดแบบองค์รวมและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับส่วนรวม  
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 การเลือกสรรข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ จะต้องมีเกณฑ์ในการเลือก สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรค์ข ้อมูล ได้แก่                
ข้อมูลที่จริง ถูกต้อง และเป็นประโยชน์  
 
 จะทำให้มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ร่วมกับการคิดแบบองค์รวม และทักษะใหม่ในปี 2020            
จะทำให้ได้นวัตกรรมที่มีความร่วมสมัยและเป็นประโยชน์ 
 
 

3. Meta skills ใน Soft skills 
 
 ท ักษะใหม ่  2020 ก ับความเจร ิญเต ิบโตทางความคิด 
(Growth mindset) และการคิดแบบองค์รวม จะสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่จะมาในอนาคต ทักษะใหม่
สำหรับอนาคต (Skills for the Future) ได้แก่  
 
  1. Sense-making ความสามารถในการหาความหมาย 
ที่ซ่อนอยู่ ซ่ึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถทำได้ 
 
  2. Social Intelligence ความฉลาดทางสังคม 
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  3. Novel & Adaptive thinking การคิดใหม่และการ
คิดนอกกรอบ 
 
  4. Cross-Cultural Competency ค ว า ม ส า ม า ร ถ           
ในการทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
  5. Computational thinking การสังเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) มาสู่สิ่งที่จับต้องได้ และมีความหมาย 
 
  6. New-media literacy ความสามารถเข ้าถ ึงและ
ประเมินเพื่อนำมาสร้างสื่อใหม่ๆ  
 
  7. Transdisciplinary สามารถเร ี ยนร ู ้ และ เข ้ า ใจ           
ในศาสตร์ที่หลากหลาย 
 
  8. Design thinking การคิดเชิงออกแบบที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
  9.  Cognitive load management คว ามส าม า ร ถ
จัดการและคัดกรองข้อมูลที่สำคัญจากข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
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 10. Virtual Collaboration ความสามารถในการทำงาน
บ น โ ล ก อ อ น ไ ล น ์  ม ี  Meta-cognitive skills ที่ ส ามารถควบคุ ม                 
กระบวนการคิด ความตระหนักถึงงาน สามารถใช้กลยุทธ์หรือวิธีการ
ทำงานจนสำเร็จ 
 
 

4. AI จะเป็นผู้ช่วยของผู้สอน 
 
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
platform การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ เป็นการเรียนรู้จากบุคคล     
ที่มีประสบการณ์จริง และลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการโค้ช  
 
 AI ไม่สามารถโค้ชได้ โดยเฉพาะ soft skills เรียนรู ้จาก
เทคโนโลยี และ social media ผู้สอนจะต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
 
 การสอดแทรกวิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี 
การโค้ชเพื ่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ การทำงานในระบบออนไลน์ 
Meta skills ซ ึ ่ ง เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของ soft skills ของท ักษะใหม่                 
และ AI จะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้สอนมากข้ึนในอนาคต  
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5. บทสรุป 
 
 ผู้เรียนมี learning style ที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้  
จะหลากหลายมากขึ ้นตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัด                
ที่แตกต่างกัน การโค้ชเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเอง ความตระหนักถึง
หน้าที ่รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สิ ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะ 
รวมถึงความสุขในการเรียนรู ้ ซึ ่งเป็น soft skills ที่ AI ไม่สามารถ             
ทำหน้าที่แทนผู้สอนได้   
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ทักษะใหม่ 2020 กับความเจริญเติบโตทางความคิด  

(Growth mindset) และการคิดแบบองค์รวม จะสามารถ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่จะมาในอนาคต 


