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ค�านิยม 

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมสู่วงการศึกษาไทย 
ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดและข้อเขียน
ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ช่วยเป็นประภาคาร
ส่องทางให้เกดิความหวงัและทางเลอืกใหม่ในการพฒันาการศึกษา
ไทยมาโดยตลอด

ท่านได้ปลุกจิตส�านึกให้สังคมตระหนักว่า การปฏิรูปการศึกษา
ที่แท้จริง คือ การปฏิรูปการเรียนรู ้ของผู ้เรียน โดยมีครูเป็นพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ในการขบัเคลื่อน การปฏริปูการศกึษาให้เกดิขึ้นได้จรงิ หากได้รบั
การส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้มีความหมาย เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงรวมทั้งสามารถ
พัฒนาทักษะที่หลากหลายของผู้เรียน มิใช่เพียงเพื่อสอบ แต่เป็น
การเรยีนรูเ้พื่อเผชญิความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทนั และการสร้างสรรค์
สงัคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเห็นคุณค่าและศักยภาพของตน 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้แสวงหา “ตัวอย่างครูดี” 
ผู้ทุ่มเทท�างานเพื่อศิษย์เผยแพร่ประสบการณ์จากชีวิตจริง สนับสนุน
ความพยายามของครทูี่จะทดลองน�าสูก่ารปฏบิตั ิด้วยการสนบัสนนุงาน
วจิยัในชั้นเรยีน สร้างเวทแีละเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สู่ระบบจดัการ
ความรู้ พร้อมทั้งตั้งค�าถาม เพื่อผลกัดนัให้มกีารทบทวนนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ที่เอื้อต่อกระแสการปฏริูปการเรยีนรู้ที่เกดิจากครูเพื่อศษิย์



หนงัสอื “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” ผลงานล่าสดุ
ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล  
จัดพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นก้าวส�าคัญบนเส้นทางปฏิรูปการศึกษาไทย 
เพราะได้เน้นการดแูลช่วยเหลอืกลุม่ผูเ้รยีนที่ เรยีนอ่อน เรยีนไม่ทนัเพื่อน 
ซึ่งมกัถูกมองว่าเป็นปัญหาจนถูกทอดทิ้ง ละเลย ซึ่งบ่อยครั้งผลกัดนัให้
พ้นไปจากโรงเรียนด้วยเกรงว่าจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพที่เน้น 
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบเป็นส�าคัญ ปัญหานักเรียนลาออกกลางคัน 
ขาดเรียน หรืออยู่อย่างสิ้นหวัง จึงเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกพื้นที่และ
ขยายตวักว้างขวางขึ้นตามล�าดบั

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้เชิญชวนให้เรา 
ได้เรียนรู้จาก Jonathan Bergman และ Aaron Sams ครูชาวอเมริกัน 
ธรรมดาๆ สองคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนทุกคนที่จะเรียนรู้
ได้ โดยได้ทดลองค้นคว้า จนสามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนเป็นพื้นที่
ส�าหรบัการเรยีนรู้ ปรบัเปลี่ยนตวัเองจากผู้สอน เป็น พี่เลี้ยง เพื่อน และ
ผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ยดืหยุ่นให้เหมาะสมกบัความถนดั ความสนใจ ลลีา และ
อตัราการเรยีนรู้ของผู้เรยีนแต่ละคน

ที่ส�าคัญ หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานเขียนโดย “ครู” เพื่อ “ครู” 
เป็นการท�างานอย่างผสมผสานอันเป็นการรับช่วงระหว่างนักคิดกับ 
นกัปฏบิตัทิี่ลงตวั โดยเริ่มจากประสบการณจ์รงิของนกัปฏบิตัทิี่ได้ลงมอื
ท�า ลงมือเขียน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จึงกระจ่างชัด เป็นขั้นตอน  
เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ และได้รับการถอดเป็นบทเรียนที่เชื่อมโยง 
หลักคิดและวิธีปฏิบัติ กระตุ ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต ่อยอด 
อย่างไม่รู้จบ
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นับเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ท�างาน
ร่วมกับโรงเรียนและครูทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีโอกาสได้สัมผัสปัญหาความทุกข์ยากของผู้เรียน  
จึงได้สนับสนุนการเผยแพร่หนังสืออันมีคุณค่านี้สู ่โรงเรียน 
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นพลังใจ เป็นต้นแบบให้กับครูรวมทั้ง 
กระตุ้นเตือนให้สังคมได้ร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่เยาวชนอย่างแท้จริง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา



ค�านิยม

การที่จะหาใครสักคนมาช่วยบอกช่วยสอน “ครู” ให ้คิด
ใหม่ ท�าใหม่นั้น นับเป็นเรื่องยากมาก เพราะสิ่งที่ครูท�าอยู ่แล้ว
มักจะถูกต ้องเสมอ เราทุกคนซึ่งล ้วนเป ็นศิษย ์มีครูก็คิดเช ่นนั้น 
มิ ฉะนั้ นคงจะ ไม ่ มี เ ร าอย ่ า งที่ เ ห็ นและ เป ็ นอยู ่ ใ นทุ กวั นนี้ ได ้ 
แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อได้อ่านหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์” ทั้งเล่มแรก และ
เล่มที่สองที่ว่าด้วย การสร้างห้องเรียนกลับทางของ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นี้แล้ว พบว่าท่านนบัเป็น “ครู ของ ครู” 
ที่น่ายกย่องได้อย่างเต็มหัวใจ เพราะสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดี
ที่ท่านพยายามจะช่วยเปิดมมุมอง สร้างแรงบนัดาลใจให้ครทูั้งหลายได้มี
ก�าลังใจ มีความหวัง มีแนวทางที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ของตน ให้น่าสนกุ เปิดมติกิารเรยีนรูท้ี่แท้จรงิของผูเ้รยีนและสอดคล้องกบั
ยคุสมยัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และแน่นอน ผูเ้รยีนกเ็กดิผลสมัฤทธิ์
ที่น่าพอใจ ครูก็ได้เรียนรู้พัฒนาพลิกผันบทบาทของตนให้อยู่เคียงคู่กับ
ศษิย์ในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลอืและกลายเป็น “ครูในดวงใจ” 
ของศษิย์ทกุๆ คนในชั้นเรยีนได้อย่างแท้จรงิ

โดยการที่ท่านสามารถถอดบทเรียนขยายมุมมองเข้าถึงคุณค่า
หาประโยชน์จากครูต้นแบบ “สร้างห้องเรียนกลับทาง” ทั้งสองท่าน 
(Jonathan Bergman และ Aaron Sams) ได้อย่างแยบคายประจกัษ์แจ้งด้วย
เหตุด้วยผล ล�าดับขั้นตอนของวิธีการต่างๆ รวมทั้งการอุดช่องว่างอย่าง
ระมัดระวังที่มาจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านดังกล่าว ท่าน ศ.นพ.
วจิารณ์ เป็นผู้ที่ใช้ภาษาที่เป็นกนัเองจนท�าให้เรื่องที่ยากกลบัเข้าใจได้ง่าย
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และจดัส�ารบัชดุเลก็ๆ ที่แยกย่อยแล้วสงัเคราะห์แล้ว จดัระบบให้มแีบบแผน 
ช่วยให้ผูอ่้านรบัรูอ้ย่างสบายๆ แต่เกดิฉนัทะและความฮกึเหมิใจ จนพอจะ
มคีวามหวงัและอยากจะน�าไปลองลงมอืท�าด้วยตนเองต่อไป

งานของคุณหมอท่านท�าให้เราเกิดจินตนาการถึงบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เปลี่ยนไปกลายเป็น “ส�านักตักศิลา” หรือที่ท่านเรียกว่า  
“Learning Space” ที่ครูและศษิย์ร่วมกระบวนการศกึษาปฏบิตัเิรยีนรู้ 
แลกเปลี่ยนกนัอย่างผูม้วีฒุภิาวะ มสีาระ มปีระเดน็ มคี�าถาม ที่ต้องการ
ค�าตอบ โดยผู้เรยีนกระตอืรอืร้นที่จะเรยีน (เป็น Active Learners) 

เห็นความเป็นชั้นคละ คือคละความสามารถ-ความพร้อม
ของการเรียนรู ้ที่แตกต่างกัน แต่ครูสามารถเอาใจใส่ผู ้ เรียนเป็น
รายคนได้ จนน่าจะเรียกว่าห้องเรียนแบบวัดตัวตัด (Tailor-made 
Classroom) เพราะครูจะท�าหน้าที่ผู ้  “สอบอารมณ์” ผู ้ เรียน
แต่ละคนและชี้แนะ เติมเต็มให้เขาลุยต่อด้วยตัวเองเป็น โดยครู
สอนวิธีเรียนอย่างหลากหลายให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจาก 
วิดีทัศน์ เปิดและหยุด วิเคราะห์ท�าความเข้าใจแล้วบันทึกหรือย้อนดู
ทบทวน ด้วยการใช้เวลาเพียง ๑๐-๑๕ นาที ตามที่ครูเตรียมวิดีทัศน์
เรื่องหนึ่งๆ ไว้ให้ จนเด็กสามารถศึกษาวิดีทัศน์ด้วยตนเองเป็นรวมทั้ง
การเรยีนรู้โดย Internet หรอืการอ่านต�ารากเ็ช่นกนั 

นอกจากนี้ครยูงัฝึกให้เดก็ตั้งค�าถาม เตรยีมค�าถามมาจากการเหน็ 
“ความไม่เข้าใจ” การ “ท�าแบบฝึกหัดไม่ได้” “การท�าแบบทดสอบ 
ผดิพลาด” หรอืการท�า Lab ของตนเอง ตลอดจนการที่ครูฝึก Team Work 
ในการเรียนรู้แบบช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันของผู้เรียนเอง สอนกันเอง 
ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนเรา และด้วยทักษะ 
การเรียนด้วยตนเองเหล่านี้แหละ ที่ผู้เรียนจึงพัฒนาไปเป็น “เจ้าของ” 



การเรียน เป็นผู ้เลือกวิธีเรียน จนกลายเป็นผู ้ที่เรียนด้วยตนเอง  
(Self-Directed Learning) อย่างแท้จรงิ อย่างที่ครูทกุคนปรารถนาจะเหน็

สุดท้ายนี้ ผู ้ เขียนขอกราบขอบพระคุณต่อเสียงสะท้อนซึ่ง 
ก้องกังวานจากหนังสือเล่มนี้ ที่น่าจะโดนใจครูยุคใหม่ทั้งหลายมาก
ที่สดุคอื ประโยคที่ว่า “มอบอ�านาจเหนือการเรียนให้แก่นักเรียน” 
โดยมีค�าอธิบายของครูต้นแบบว่า “ครูต้องไม่มองเด็กเป็นคนที่
อ่อนแอ ต้องการให้เปิดกะโหลกกรอกวชิา” อกีต่อไป แต่ต้องมองว่า  
เขาเป็นมนษุย์ที่มศีกัยภาพในการเรยีนรูโ้ดยที่แต่ละคนมลีกัษณะจ�าเพาะ
ของตนเอง ที่ต้องการการเรยีนรู้ที่เหมาะสม และนี่เองคอืการที่คณุหมอ
ถ่ายทอดให้เรารู้อย่างตรงไปตรงมา แล้วแต่ครูทั้งหลายจะตระหนักได้
จากจติวญิญาณของครูเอง

รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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ค�าน�ามูลนิธิ

เมื่อโลกก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กระแสเรียกร้องให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด-วิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” รุ ่นใหม่ ถูก
จดุประกายขึ้น และได้รบัการขานรบัจากนกัคดิ นกัการศกึษาทกุภมูภิาค
ของโลกอย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบคดิที่เรยีกว่า 21st Century Skills 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พร้อมส�าหรับ
การด�ารงชีวิต และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพราะโลกที่ไร้พรมแดนและแคบลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีและ
การสื่อสารตลอดจนนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และสังคมโลก 
ทั้งด้านบวก และด้านลบ

สังคมปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน หากแต่ต้องการผู้ที่มีทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ 
การมีความรู ้รอบในศาสตร์พื้นฐานและมีความรู้เกี่ยวกับโลก ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตและอาชีพ เข้าใจ
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคมของเรา และสามารถอยู่
ร่วมกนับนความต่างนี้ได้โดยมมีมุมองเชงิบวกมทีกัษะในการเรยีนรู้และ
สามารถสร้างนวตักรรม เพื่อพฒันางานของตนเองได้ เป็นการรู้เท่าทนั
ความเปลี่ยนแปลงที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง 
พฒันางาน ให้มปีระสทิธภิาพ และที่ส�าคญัมากที่สดุ คอื การมสี�านกึ
รบัผดิชอบต่อสงัคม



ภายใต้การขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว หน่วยงาน องค์กร  
รวมทั้งบคุลากรด้านการศกึษา โดยเฉพาะ “คร”ู ย่อมถกูคาดหวงัให้เป็น 
ผู้มีบทบาทส�าคัญในการเป็นหัวขบวนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
อนัยิ่งใหญ่นี้ “ครู” ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้อง “เปลี่ยน” ทั้งบทบาท และ
วธิกีารสอน ครูต้องสอนให้น้อยลง และสร้างกระบวนการเรยีนรู้ให้มาก
ขึ้น โดยไม่เน้นการสอนสาระวชิา แต่เน้นสร้างแรงบนัดาลใจ และอ�านวย
ความสะดวกให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้ผ่านการลงมอืท�า

อย่างไรก็ตาม การแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนกั มูลนธิสิยามกมัมาจล เหน็ว่า การเรยีนรู้จาก Best Practice 
ผู้ประสบผลส�าเรจ็ในการจดัการเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คณุครู ได้
เรยีนรู้ทั้ง “เบื้องหลังความคิด” และ “วิธีการ” น่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส�าหรบัช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอนัส�าคญันี้

หนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” โดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ
สยามกัมมาจล เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบันทึก (Blog) ของท่านที่
เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org จากการอ่านหนังสือ 
Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every 
Day โดย Jonathan Bergmann and Aaron Sams ซึ่งเป็นประสบการณ์
ของครูชาวอเมริกันสองคน ที่มีวิธีการสร้างการเรียนรู้ ที่ท�าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง และเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ซึ่ง 
มูลนธิฯิ เลง็เหน็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรบั “ครู” ที่มหีวัใจ  
“เพื่อศิษย์” ด้วยหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงมีตัวอย่างวิธีการจัดการเรียน 
การสอน “แนวใหม่” ที่ชดัเจนแล้วเท่านั้น  ท่านยงัได้ชี้ และเน้นย�้า ประเดน็
ส�าคัญถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรู้ และผลที่เกิดกับ 
ผู้เรยีน ซึ่งจะท�าให้ครูเข้าใจได้แจ่มชดัมากขึ้น
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การพิมพ์ ครั้งที่ ๒ นี้ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา จากประสบการณ์
ของ “ครู” 3 ท่าน คือ ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ  ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว  
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้
กลบัทางห้องเรยีนจนเหน็ผลการเปลี่ยนแปลงกบัศษิย์ และ “เครื่องมอื”  
ที่ช่วยให้การ “กลบัทางห้องเรยีน” เกดิผลส�าเรจ็

มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา และ 
แง่มุมความคิด ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช รวมทั้ง
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้สะท้อนไว้หนังสือเล่มนี้ 
จะช่วยจุดประกายให้กับคุณครูผู ้มีหัวใจเพื่อศิษย์ทุกท่าน ได้น�าไป 
ปรบั-ประยกุต์ ใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทของตวัเอง และเกดิผลกบัศษิย์
ผู้เป็นที่รกัของทกุท่านต่อไป

มูลนิธิสยามกัมมาจล



ค�าน�าผู้เขียน

หนงัสอืเล่มนี้ รวบรวมจากบนัทกึ ๙ บนัทกึ ที่ผมตคีวามสาระใน
หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class 
Every Day ซึ่งเขยีนโดย Jonathan Bergman และ Aaron Sams น�าออก
เผยแพร่ในบล็อก Gotoknow.org ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ รวม 
๙ บันทึก และมีเพิ่มอีก ๒ บันทึก จากการชม TED Talk เรื่อง 
Khan Academy โดย Salman Khan และจากการอ่านบทความในนติยสาร 
The Smithsonian รวมทั้งสิ้น ๑๑ บนัทกึ

ทั้ง ๑๑ ตอน ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการตีความจากการอ่านหรือ
จากการฟัง ไม่ได้มาจากประสบการณ์การลงมอืปฏบิตัเิอง จงึย่อมมคีวาม
ไม่ชัดเจนหรือตื้นเขินเป็นธรรมดาท่านที่สนใจเรื่องราวจากการปฏิบัต ิ
“กลับทางห้องเรียน” ในบริบทไทยโดยตรงโปรดอ่านที่ http://www.
gotoknow.org/posts?tag= ห้องเรยีนกลบัทาง  จะเหน็ว่าในประเทศไทยมี
ผู้ทดลองใช้วธิจีดัการเรยีนรู้ แบบ “ห้องเรียนกลับทาง” อย่างแพร่หลาย
รวดเร็วมาก ด้วยการน�าไปเผยแพร่ต่อของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 
ผู้ด�าเนนิการบลอ็ก Gotoknow 

มองในมุมหนึ่ง นี่คือวิธีใช้เวลาเรียนในห้องเรียนให้เกิดคุณค่า
สูงสดุแก่ศษิย์คอื ใช้ฝึกประยกุต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วย
ให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” (Mastery Learning) และเป็นวิธีจัดการ
เรยีนรู้ที่ยกระดบัคณุค่าของความเป็นครู คอื ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ศษิย์โดยตรงอกีต่อไป แต่ถ่ายทอดผ่านวดิทีศัน์สั้นๆ ๑๕ - 
๒๐ นาท ีให้นกัเรยีนไปเรยีนสาระความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เดก็
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ที่เรยีนช้า “กรอกลับครู” ได้ และจะดูซ�้าหลายครั้งกไ็ด้ ดูแล้วไม่เข้าใจ 
จะชวนพ่อแม่มาดูและช่วยอธบิายกไ็ด้ แล้วในวนัรุ่งขึ้น นกัเรยีนกไ็ด้ท�า
โจทย์หรือกิจกรรมเพื่อฝึกใช้ความรู้นั้น เกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดย
ลงมือท�า” (Learning by Doing) ที่จะช่วยให้เดก็รู้ลกึและรู้จรงิ โดยครู
เปลี่ยนไปท�าหน้าที่ “ครฝึูก” หรอืโค้ช   ตามรายละเอยีดในหนงัสอืเล่มนี้ 

ผมเชื่อว่า ในไม่ช้าการเรยีนส่วนใหญ่ ในทกุระดบั จะเปลี่ยนไป
เป็นการเรยีนแบบ “กลบัทางห้องเรยีน” นี้ แนวโน้มนี้จะเป็นไปทั่วโลก

ผมขอขอบคณุคณุปิยาภรณ์ มณัฑะจติร และคณุรตันา กติกิร แห่ง
มลูนธิสิยามกมัมาจล ที่เหน็คณุคา่ของการสร้างห้องเรยีนกลบัทาง และ
จดัพมิพ์หนงัสอืเล่มเลก็นี้ออกเผยแพร่ เพื่อประโยชน์วงกว้างในสงัคมไทย 
ในการยกระดบัการเรยีนรู้ของเดก็ไทย สู่สภาพ “รู้จรงิ”

วิจารณ์ พานิช
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖       



สารบัญ

เรื่อง               หน้า

ค�านยิม คณุหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา      
ค�านยิม อาจารย์ประภาภทัร นยิม                                         
ค�าน�ามูลนธิ ิ                                                             
ค�าน�าผู้เขยีน                                                              

บทที่
  
  ๑. เริ่มจากการท�างานในหน้าที่ครูสอน                 
  ๒. ห้องเรยีนกลบัทางเป็นอย่างไร                                     
  ๓. ท�าไมจงึควรกลบัทางห้องเรยีน                                    
  ๔. วธิดี�าเนนิการกลบัทางห้องเรยีน                                                          
  ๕. ห้องเรยีนกลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ                           
  ๖. ลกัษณะของห้องเรยีนกลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ                   
  ๗. วธิดี�าเนนิการ                                                       
  ๘. ค�าถาม – ค�าตอบ                                                   
  ๙. สรปุ (จบ)

๕
๘
๑๑
๑๔

๑๙
๒๕
๒๙
๓๕
๔๑
๔๗
๕๕
๖๗
๗๗
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  ๑๐.การเรยีนรู้สมยัใหม่ต้องกลบัทางการเรยีนรู้ : 
      เรยีนที่บ้าน ท�าการบ้านที่โรงเรยีน
  ๑๑.ปฏวิตัหิ้องเรยีน

การน�าห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้

• เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : 
  การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
  ดร.เดชรตั สขุก�าเนดิ
  
• ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์
  ของไทย ClassStart.org
  ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
  
• กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
  ดร.สพุศิ ฤทธิ์แก้ว 
  

๘๓

๘๗

๙๓

๑๐๗

๑๑๕
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เริ่มจากการทำางานในหน้าที่ครูสอน

๑
ผู้เขียนทั้ง ๒ ท่านนี้ 

ได้ค้นพบวิธีเรียนรู้แบบกลับทาง 
คือเรียนวิชาที่บ้าน ทำาการบ้านที่โรงเรียน 

หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน 
แล้วมาสร้างความรู้

ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา 
ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต 

ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง 
เกิดทักษะ ที่เรียกว่า 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in 
Every Class Every Day บอกเราว่า ห้องเรยีนกลบัทางมกี�าเนดิขึ้น
เมื่อประมาณ ๕ ปีมาแล้ว เกดิขึ้นจากจติวญิญาณความเป็นครเูพื่อศษิย์
ของครูบ้านนอกในสหรฐัอเมรกิา ๒ คน คอื Jonathan Bergman และ 
Aaron Sams ที่ต้องการช่วยนกัเรยีนที่มปัีญหาตามชั้นเรยีนไม่ทนั เพราะ
ต้องขาดเรยีนไปเล่นกฬีาหรอืไปท�ากจิกรรม หรอืเพราะเขาเรยีนรู้ได้ช้า

ICT ช่วยให้ครูท�าวิดีโอสอนวิชาได้โดยง่าย และเอาไปแขวนไว้บน
อนิเทอร์เนต็ได้ฟร ีให้ศษิย์ที่ขาดเรยีนเข้าไปเรยีนได้ ศษิย์ที่เรยีนช้ากเ็ข้าไป
ทบทวนได้อกี ไม่ต้องพึ่งการจดผดิๆ ถูกๆ ตกๆ หล่นๆ อกีต่อไป ครูกส็บาย 
ไม่ต้องสอนซ�้าแก่เดก็ที่ขาดเรยีนไปท�ากจิกรรม

แค่คณุค่าของวดิโีอบทเรยีนที่แขวนไว้บนอนิเทอร์เนต็ไม่ได้หยดุอยู่
แค่นั้น  มนัน�าไปสู่การกลบัทางการเรยีนรู้ของศษิย์



ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง 21

วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนไม่จ�าเป็น
ต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการเรียนเนื้อวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่า 
ต่อตนเองมากกว่านั้น   คอื ใช้ส�าหรบัฝึกแปลงเนื้อความรู้ไปเป็นสาระหรอื 
ความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้
ต้องการความช่วยเหลอืจากครู

เท ่ากับผู ้ เขียนหนังสือทั้ง ๒ ท ่านนี้ ได ้ค ้นพบวิธี เรียนรู  ้
แบบกลบัทาง คอื เรยีนวชิาที่บ้าน ท�าการบ้านที่โรงเรยีน หรอืรบัถ่ายทอด
ความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา  
ให้เป็นความรูท้ี่สอดคล้องกบัชวีติท�าให้เกดิการเรยีนรูท้ี่มพีลงั เกดิทกัษะ 
ที่เรยีกว่า ทกัษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ไม่ใช่นกัเรยีนเท่านั้นที่เรยีนรู้กลบัทาง ครูกส็อนกลบัทางด้วย              

จรงิๆ แล้วครเูป็นตวัการของห้องเรยีนกลบัทางและครกูต้็องท�างาน
แบบกลับทางด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรียน กลับสอนหน้า 
กล้องวิดีทัศน์ แล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย์ ท�าหน้าที่ครูฝึก 
(Coach) ให้นกัเรยีนฝึกแปลงวชิาหรอืประยกุต์ใช้วชิา ซึ่งในกระบวนการ
นั้นนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมองและใน
หวัใจ ก่อนจะประยกุต์ใช้ความรูใ้นกจิกรรมหรอืโจทย์แบบฝึกหดัเป็นการ
ฝึกฝนเรยีนรู้ที่แท้จรงิ

เนื่องจากครผููเ้ขยีนหนงัสอืนี้ทั้ง ๒ คนเป็นครสูอนวชิาเคมชีั้นมธัยม
ในโรงเรยีนเดยีวกนั เขาจงึใช้เวลาที่โรงเรยีนให้นกัเรยีนท�า Lab ซกัถาม
ข้อสงสยั และท�าแบบฝึกหดัหรอืการทดสอบ ครทูั้งสองพบว่าใช้ท�าทั้ง ๓ 
อย่างแล้วกย็งัมเีวลาเหลอื



เขาบอกว่า นี่คอืกระบวนการ Personalization ของการเรยีน คอื
ช่วยให้ครูดูแลศษิย์ได้เป็นรายคน

ผมมองว่า ครทูั้งสองมวีญิญาณของนกัเรยีนรู ้ได้ใช้ภารกจิการเป็น
ครูค้นคว้า ทดลอง หาวธิจีดัการเรยีนรูใ้หม่ๆ ใหแ้กศ่ษิย์ โดยมเีป้าหมาย
ตามที่เขาระบใุนตอนต้นของหนงัสอืว่า What is best for my students 
in my classroom? กระบวนการทั้งหมดนี้ ผมเรยีกว่า การวจิยัในชั้นเรยีน
เป็นการวจิยัที่เกดิประโยชน์จรงิแก่ศษิย์ นี่คอืการวจิยั (และพฒันา) การ
ศกึษาที่แท้จรงิ

ครทูี่ดย่ีอมมโีจทย์ที่ดใีนชวีติ และความเป็นครเูพื่อศษิย์ ย่อมท�าให้
โจทย์นั้นเป็นโจทย์เพื่อให้ศษิย์ได้รบัสิ่งที่ดทีี่สดุในชั้นเรยีน

สิ่งที่ดีที่สุดที่นักเรียนพึงได้รับจากชั้นเรียนในปัจจุบัน ไม่ใช่ 
เนื้อวิชา เพราะสิ่งนั้นนักเรียนเรียนรู ้เองได้ กระบวนการเรียนรู ้ที่
นกัเรยีนต้องพึ่งครูคอืการตคีวามวชิาเข้าสู่ชวีติจรงิ หรอืการประยกุต์ใช้ 
ความรู ้ในกระบวนการนี้นกัเรยีนต้องฝึกฝนลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง โดย 
ส่วนใหญ่ท�าเป็นทมีร่วมกบัเพื่อนและต้องการครฝึูกคอยช่วยแนะน�าและ
ให้ก�าลงัใจ

ผมเพิ่งอ่านหนงัสอืเล่มนี้จบบทที่ ๑ เท่านั้น รู้สกึตื่นเต้นที่ผู้เขยีน
บอกตอนท้ายบทว่า การกลับทางการเรียน ไม่ใช่สูตรส�าเร็จของวิธี
การ แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) เปลี่ยนความสนใจ จากที่ครู
มาเป็นที่นักเรียน และที่การเรียนรู้ และครูที่กลับทางการเรียนรู้จัดการ 
เรยีนรูแ้ตกต่างกนั โดยที่ผูเ้ขยีนหนงัสอืทั้งสองท�างานด้วยกนั ปรกึษากนั  
แต่ชั้นเรยีนของครูทั้งสองกย็งัแตกต่างกนั
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ผมตคีวามว่าครทูั้งสองค้นพบการท�างานและเรยีนรูแ้บบ PLC Pro-
fessional Learning Community) โดยไม่รู้ตวั และเกดิขึ้นเองโดยอตัโนมตั ิ
เกิดผลของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ จนทั้งสอง
ท่านได้รบัรางวลั ได้รบัเชญิไปเป็นวทิยากร และเขยีนหนงัสอืเล่มนี้

ผมลองค้นใน YouTube ด้วยค�าว่า Flip Classroom Jona-
than Bergman หรือด้วยค�าว่า Flip Classroom Aaron Sams 
ได้วิดีโอใน YouTube เพื่อท�าความเข้าใจการกลับทางห้องเรียน
มากมาย นอกจากนัน้ยงัมคี�าอธบิายเรือ่ง Flip Teaching ที ่http://
en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching ตอนนี้เรื่องการกลับทาง
ห้องเรียนก�าลังเป็นแฟชั่น ผมเคยบันทึกเรื่องนี้ไว้ที่ http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/496353 

๒๘ ส.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500445
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ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร ?

๒
เวลาของครูจะใช้สำาหรับ

มีปฏิสัมพันธ์สองทางกับศิษย์ 
ทำาให้เด็กที่เรียนช้าหรือหัวช้า

ได้รับการเอาใจใส่ 

ครูจะไม่ยืนอยู่หน้ากระดานดำา
ที่หน้าชั้นอีกต่อไป 

แต่จะเดินไปเดินมาในชั้น 
เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปญหา



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in 
Every Class Every Day บทที่ ๒ เล่าสิ่งที่เกดิขึ้นในห้องเรยีนของ 
ผู้เขียนหนังสือท่านหนึ่งคือ Aaron Sams ในวิชาเคมีส�าหรับ
นกัเรยีน AP (โครงการเรยีนล่วงหน้า Advance Placement Program)

เขาบอกว่าต้องฝึกวิธีดูวิดีโอที่บ้านอย่างได้ผลดีให้แก่เด็ก 
เริ่มตั้งแต่แนะน�าให้ขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ ได้แก่ ปิดโทรศัพท์  
ไอพ็อด ทีวี และตัวรบกวนอื่นๆ แนะน�าให้เด็กรู้จักหยุดวิดีโอ  
หรอืดบูางตอนซ�้า บอกเดก็ว่า โดยการดวูดิโีอ เดก็สามารถ “หยดุ” 
และ “กรอกลบั” ครไูด้ แนะน�าให้กดปุม่หยดุเพื่อจดบนัทกึประเดน็
ส�าคญัหรอืค�าถาม แนะน�าให้ไปศกึษาวธิจีดบนัทกึแบบ Cornell 
ส�าหรบัน�ามาใช้ตอนกลางคนืนกัเรยีนทกุคนได้ดวูดิทีศัน์สาระวชิา
ที่จะเรยีนในวนัรุ่งขึ้น พร้อมทั้งจดประเดน็ส�าคญั จดค�าถาม หรอื
ส่วนที่ไม่เข้าใจ 

ชั้นเรยีนในโรงเรยีนนี้ให้เวลาคาบละ ๙๕ นาที

เริ่มด้วยการใช้เวลาสั้นๆ ทบทวนวดิทีศัน์ และตอบค�าถาม
สิ่งที่ไม่เข้าใจ หลงัดูวดิทีศัน์ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้แก้ไขความเข้าใจ
ผิดของนักเรียนบางคนหรือถ้าเด็กทั้งชั้นเข้าใจผิดก็แสดงว่า 
วดิทีศัน์มขี้อบกพร่องครูจะได้แก้ไข 
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หลงัจากนั้น ครมูอบงานให้ท�า โดยอาจเป็น Lab, หรอืเป็นกจิกรรม
ค้นคว้า, โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหา, หรือการทดสอบ ตามปกติ 
จะมเีวลาท�าหลายกจิกรรมข้างต้น

เขายงัคงให้คะแนนจากการทดสอบ เช่นเดยีวกบัการสอนแบบเดมิ

บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดมิอย่างสิ้นเชงิ คอืไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ แต่ท�าบทบาทไปทางเป็นตวิเตอร์ ซึ่งผมเรยีกว่าเป็นโค้ช หรอืเป็น
ผู้จุดประกาย โดยการตั้งค�าถามยุแหย่ให้เด็กคิดสร้างความสนุกสนาน 
ในการเรยีน และเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเรยีน

เวลาของครูจะใช้ส�าหรบัมปีฏสิมัพนัธ์สองทางกบัศษิย์ ท�าให้เดก็
ที่เรียนช้าหรือหัวช้าได้รับการเอาใจใส่ ครูจะไม่ยืนอยู่หน้ากระดานด�า
ที่หน้าชั้นอกีต่อไป แต่จะเดนิไปเดนิมาในชั้น เพื่อช่วยเหลอืลูกศษิย์ที่มี
ปัญหาการเรยีน

กิจกรรมและเวลาที่ใช้ เปรียบเทียบระหว่างห้องเรียน 
แบบเดิม กับห้องเรียนกลับทาง แสดงในตารางข้างล่าง

ห้องเรยีนแบบเดมิ ห้องเรยีนกลบัทาง

กิจกรรม Warm-up ๕ นาที กิจกรรม Warm-up ๕ นาที

ทบทวนการบ้านของคืนก่อน ๒๐ นาที ถามตอบ เรื่องวิดีทัศน์ ๑๐ นาที

บรรยายเนื้อวิชาใหม่ ๓๐ – ๔๕ นาที กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียนคิดเอง    
หรือ Lab ๗๕ นาที

กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียน
คิดเอง หรือ Lab ๒๐ – ๓๕ นาที



ในห้องเรียน ครู Aaron Sams จะเริ่มเวลา ๗๕ นาที ส�าหรับ
ท�ากิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการแนะน�าวิธีท�าแบบฝึกหัด หรือ 
ท�าร่วมกนั ๒-๓ ข้อ แล้วปล่อยให้นกัเรยีนท�าเอง แนะน�าวธิใีช้คู่มอืเฉลย 
ค�าตอบแบบฝึกหัด เป็นต้น ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ 
ไม่ใช่ท่องจ�า หวัใจคอืครเูน้นท�าหน้าที่ช่วยแนะน�าการเรยีนของเดก็ ไม่ใช่ 
ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏสิมัพนัธ์กบันกัเรยีน
ทั้งชั้น เป็นมปีฏสิมัพนัธ์กบันกัเรยีนเป็นรายคน

๑ ก.ย. ๕๕ 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500809
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ทำาไมจึงควรกลับทางห้องเรียน

๓
ครูเพื่อศิษย์ต้องทำามากกว่า

การกลับทางห้องเรียน



หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student 
in Every Class Every Day บทที่ ๓ บอกเหตุผลที่ควรกลับทาง
ห้องเรยีน หรอือีกนยัหนึง่บอกว่า การกลบัทางห้องเรยีนมผีลอะไร
บ้าง พอจะสรุปได้ดังนี้

• เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรือเป็น 
ครูสอน ไปเป็นครูฝึก ฝึกการท�าแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมอื่นในชั้นเรยีน
ให้แก่ศษิย์เป็นรายคน หรอือาจเรยีกว่า เป็นครูตวิเตอร์

• เพื่อใช้เทคโนโลยกีารเรยีนที่เดก็สมยัใหม่ชอบ คอื ไอซที ีหรอื
อาจเรียกว่าเป็นการน�าโลกของโรงเรียนเข้าสู ่โลกของนักเรียน คือ  
โลกดจิติลั

• ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคน
เป็นนกักฬีาต้องขาดเรยีนไปแข่งขนั แทบทกุคนมงีานเทศกาลที่ตนต้อง
เข้าไปช่วยจดัการ มบีทสอนด้วยวดิทีศัน์อยู่บนอนิเทอร์เนต็ ช่วยให้เดก็
เหล่านี้เรยีนไว้ล่วงหนา้ หรอืเรยีนตามชั้นเรยีนไดง้า่ยขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ฝึกเดก็ให้รู้จกัจดัการเวลาของตน
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• ช่วยเด็กเรยีนอ่อนที่ขวนขวาย ในห้องเรยีนปกต ิเดก็เหล่านี้จะ
ถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรยีนกลบัทาง เดก็เหล่านี้จะได้รบัความเอาใจใส่
ของครูมากที่สุด คือครูเอาใจใส่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
โดยอตัโนมตัิ

• ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียน
ตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟังวิดีทัศน์กี่รอบก็ได้  
หยดุตรงไหนกไ็ด้ กรอกลบักไ็ด้ ผูเ้ขยีนเล่าว่า เดก็ที่หวัไวมากๆ บางคนด ู
วดิทีศัน์บางบทเรยีนด้วย Speed x2 กม็ ี

• ช่วยให้เดก็สามารถหยดุและกรอกลบัครูของตนได้ ท�าให้เดก็จดั
เวลาเรยีนตามที่ตนพอใจ เบื่อกห็ยดุพกัได้ แบ่งเวลาดูวดิทีศัน์เป็นช่วงๆ 
ได้ เล่นสนกุด้วยการดูวดิทีศัน์ความเรว็ x2 กไ็ด้

• ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับ 
สิ่งที่เรียกว่าการเรียนแบบออนไลน์ การกลับทางห้องเรียน ยังคงเป็น 
การเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู ห้องเรียน 
กลับทางเป็นการใช้พลังทั้งของระบบออนไลน์ และระบบพบหน้า  
ช่วยเปลี่ยนหรอืเพิ่มบทบาทของครู ให้เป็นทั้ง พี่เลี้ยง (Mentor), เพื่อน 
เพื่อนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)

• ช่วยให้ครรููจ้กันกัเรยีนดขีึ้น หน้าที่ของครไูม่ใช่เพยีงช่วยให้ศษิย์
ได้วิชาหรือเนื้อหา แต่ต้องกระตุ้นแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก�าลังใจ  
รับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของ 
ความสัมพันธ์ที่ช ่วยส่งเสริมพัฒนาการของศิษย์ ผู ้ เขียนเล่าว ่า
ประสบการณ์ของตนบอกว่าหลังกลับทางห้องเรียน ศิษย์ที่มีปัญหา 
ส่วนตวักล้าปรกึษาครูผ่านทางช่องทางสื่อสารสมยัใหม่มากขึ้น



• ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนกันเอง ข้อเขียนใน
หนังสือ ในส่วนหัวข้อย่อยนี้ดีที่สุดส�าหรับครูเพื่อศิษย์ และผมตีความ
ว่า มีผลเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียน จากเรียนเพื่อท�าตามค�าสั่ง
ครู หรือท�างานเพื่อให้เสร็จตามข้อก�าหนด เป็นเรียนเพื่อตนเอง เพื่อ 
การเรียนรู ้ของตน ไม่ใช่เพื่อคนอื่น มีผลให้เด็กเอาใจใส่การเรียน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียน เกี่ยวกับการเรียน จะเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัตินักเรียนที่เข้าใจ ท�าแบบฝึกหัดได้ จะช่วยอธิบาย หรือ 
ช่วยเหลอืเพื่อน สร้างไมตรจีติระหว่างกนั

• ช่วยให้เหน็คณุค่าของความแตกต่าง ซึ่งโดยธรรมชาต ิ เดก็ใน
ชั้นเรียนเดียวกันมีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่
แตกต่างกนั การกลบัทางชั้นเรยีนช่วยให้ครูเหน็จดุแขง็และจดุอ่อนของ
นักเรียน แต่ละคน เพื่อนนักเรียนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วย 
จดุแขง็ของแต่ละคน เนื่องจากครเูดนิไปเดนิมาทั่วห้อง ครูจะสงัเกตเหน็
เดก็ที่ก�าลงัพยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการเรยีน และสามารถเข้าไปช่วย
เด็กที่ไม่ถนัดเรื่องนั้นให้เอาใจใส่ เรียนเฉพาะส่วนที่จ�าเป็น ไม่ต้องท�า
แบบฝึกหัดทั้งหมด คือไม่ต้องท�าแบบฝึกหัดส่วนที่เป็นความรู้ก้าวหน้า
หรอืท้าทายมาก ซึ่งเหมาะส�าหรบัเดก็ที่มคีวามสามารถพเิศษในวชิานั้น
เท่านั้น ช่วยให้นกัเรยีนที่อ่อนในด้านนั้นไม่รู้สกึมปีมด้อย 

• เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียน ผู้เขียนเล่าว่า ตนแปลก
ใจมากที่ปัญหาที่พบบ่อยในชั้นเรียนหายไปเอง ได้แก่ ปัญหาเด็ก 
เบื่อเรียน ก่อกวนชั้นเรียน หรือหลบไปนั่งใช้สมาร์ทโฟนแช็ทกับเพื่อน 
รวมทั้งสิ่งไม่พงึประสงค์ในชั้นเรยีนอื่นๆ เนื่องจากในห้องเรยีนกลบัทาง 
นกัเรยีนเป็นผู้ลงมอืปฏบิตักิาร ไม่ใช่เป็นผูร้บัถ่ายทอดอย่างในห้องเรยีน
แบบเดิม ไม่มีครูมายืนสอนปาวๆ หน้าชั้นให้น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป  
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แต่อย่าเข้าใจผิด ว่าเด็กเรียนอ่อนจะหมดไป ครูยังคงมีประเด็นที่
ส�าคญักว่าในการจดัการชั้นเรยีนให้ครูได้ท�า ซึ่งผมตคีวามว่า ห้องเรยีน 
กลับทาง เปิดช่องให้ครูได ้ท�าหน้าที่ส�าคัญเชิงสร ้างสรรค์ เพื่อ 
สร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ดีที่สุดแก่ชีวิตในอนาคต 
การสร้างสรรค์นี้มไีด้ไม่จ�ากดั

• เปลี่ยนค�าสนทนากับพ่อแม่เด็ก จากถามว่าเด็กอยู่ในโอวาท
ของครูหรอืไม่ ไปเป็นถามว่าเดก็ได้เรยีนรู้หรอืไม่ หากเดก็คนไหนไม่ได้
เรยีนรู้เท่าที่ควร ผู้ปกครองและครูจะร่วมกนัช่วยให้เดก็เรยีนรู้ได้อย่างไร 

• ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว ผู้เขียนพบว่า 
พ่อแม่เด็กบางคนดูวิดีทัศน์ไปพร้อมกับลูก บางบ้านดูกันทั้งบ้านก็ม ี
ท�าให้ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนวิชานั้นไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครอบครัว
ที่ด้อยโอกาส

• ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา ผู้เขียนบอกว่า  
ในสหรัฐอเมริกามีปัญหา คนไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในระบบการศึกษา  
การกลับทางห้องเรียนเอาค�าสอนในวิดีทัศน์ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต เป็น 
การเปิดเผยเนื้อหาสาระของการเรียนแก่สาธารณะ ใครๆ ก็เข้าไปดูได้  
ผู้เขียนบอกว่าในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนต้องแข่งขันกันดึงดูดนักเรียน 
มาเรียน ก ่อนหน้าการกลับทางห ้องเรียน โรงเรียนที่เขาสอน 
สูญเสยีนกัเรยีนบางคนให้แก่โรงเรยีนในละแวกใกล้เคยีง หลงัจากกลบั
ทางห้องเรียน นักเรียนเหล่านั้นกลับมา ผมตีความว่า เป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองน�าไปสู ่
การเรยีนรู้แบบ Flipped-Mastery Approach



เหตุผลที่ผิด ในการด�าเนินการกลับทางห้องเรียน

• เพราะมีคนแนะน�าให้ท�า จงไตร่ตรองเองจนเห็นคุณค่าชัดเจน
แล้วจงึท�า อย่าเชื่อใครง่ายๆ 

• เพราะคดิว่าเป็นการท�าให้เกดิ “ห้องเรยีนแห่งศตวรรษที่ ๒๑” 
การสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ นั้น รูปแบบการเรียนรู้ต้องน�า
เทคโนโลย ีไม่ใช่ใช้เทคโนโลยเีป็นตวัน�า

• เพื่อแสดงความเป็นผูน้�าทางเทคโนโลย ีจรงิๆ แล้วการกลบัทาง
ห้องเรยีนไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยนี�าสมยั

• คดิว่าการกลบัทางห้องเรยีนเป็นเครื่องบอกว่าตนเป็นครูที่ด ีการ
เป็นครูดมีมีากกว่าสอนดี

• คิดว่าการกลับทางห้องเรียนช่วยให้ชีวิตการเป็นครูง่ายขึ้น  
การกลบัทางห้องเรยีนไม่ท�าให้ชวีติครูง่ายขึ้น

สรุปว่าการกลับทางห้องเรียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส�าหรับ
ช่วยให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ที่ดี ย�า้ค�าว่า “อย่างหนึ่ง” เพราะการเรียนรู้ 
ท่ีดียังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลากหลายประการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
การเป็นครูที่ดีต้องท�ามากกว่าการกลับทางห้องเรียน

๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500936
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วิธีดำาเนินการกลับทางห้องเรียน

๔
ครูต้องไม่หลงเข้าใจผิดว่า 
ส่วนสำาคัญที่สุดในการเรียน

แบบกลับทางห้องเรียนอยู่ที่วิดีทัศน์ 
ตรงกันข้ามเวลาสำาคัญที่สุด

ของการเรียนแบบนี้
อยู่ที่เวลาเรียนในห้องเรียน 

ครูจะต้องประเมินคุณค่าของเวลาช่วงนี้ 
และออกแบบแล้ว  ปรับปรุงแล้วเพื่อให้เป็นเวลา

ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก 
คือเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง 

มากกว่าการเรียนแบบเดิม



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every 
Class Every Day บทที่ ๔ บอกวธิดี�าเนนิการกลบัทางห้องเรยีน

เริ่มจากค�าแนะน�าว่า ก่อนจะคิดใช้วิดีทัศน์ในการเรียนที่บ้าน
ของนักเรียน ให้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเป็นประโยชน์  
อย่ากระโจนเข้าใส่เทคโนโลยีโดยไม่คิดให้รอบคอบ จะกลายเป็นใช้
เทคโนโลยเีพยีงเพื่อให้ได้ชื่อว่าเก่งเทคโนโลยี

และเมื่อตัดสินใจใช้วิดีทัศน์ ก็ต้องคิดต่อว่าจะใช้ของคนอื่นที่
มีอยู่แล้ว น�ามาใช้ได้ หรือคิดจะท�าขึ้นใช้เอง ทั้ง ๒ แนวทางต่างก็ม ี
ข้อดีข้อเสีย และแม้จะท�าขึ้นใช้เอง ก็ควรส่งเสริมให้นักเรียนค้นทาง
อินเทอร์เน็ต หาบทเรียนของครูคนอื่นมาศึกษาประกอบได้ด้วย คือ 
ไม่ควรห้ามนกัเรยีนดูวดิทีศัน์จากแหล่งอื่น

การท�าวิดีทัศน์บทเรียนไม่ยากและไม่แพง โดยที่ในหนังสือม ี
รายละเอียดทางเทคนิคมากผมจะสรุปมาเพียงย่อๆ ว่ามีซอฟท์แวร์
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ส�าเร็จรูป ทั้งที่เป็นฟรีแวร ์ และที่มีขาย ส�าหรับท�าวิดีทัศน์จาก 
จอคอมพิวเตอร์ เรียกซอฟท์แวร์กลุ ่มนี้ว่า Screen Casting Soft-
ware โดยที่คอมพิวเตอร์ต้องมีกล้องวิดีโอ (เว็บแคม) และไมโครโฟน  
เครื่องมือจ�าเป็นอีกตัวหนึ่งคือ USB Pen Tablet ส�าหรับเขียนที่ 
จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ชนิดราคาถูกก็ได้ ราคาประมาณ ๒ พันบาท  
อาจซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายหรือไร้สายมาใช้ก็ได้ มีทั้งชนิดราคาไม่สูง 
และที่คณุภาพเสยีงดรีาคาสูง เลอืกใช้ได้ตามความเหมาะสม

การท�าวิดีทัศน์ต้องมีการวางแผนบทเรียน แล้วจึงถ่ายท�า ตาม
ด้วยการตกแต่งแก้ไข แล้วจงึน�าวดิทีศัน์ออกเผยแพร่ให้นกัเรยีนเข้าดูได้  
โดยอาจเอาขึ้นเว็บ YouTube หรืออาจต้อง burn DVD แจกนักเรียนที่ 
ที่บ้านเข้าเน็ตไม่ได้ ในหนังสือบอกรายละเอียดมากมาย ที่ผมคิดว่า
ส�าคญัที่สดุคอื วดิทีศัน์ต้องไม่ยาว  คอืควรยาวเพยีง ๑๐ - ๑๕ นาที
เท่านั้น ส�าหรบัเดก็ชั้นประถมและมธัยมต้น

ผู้เขยีนทั้งสองเตอืนว่า ครตูอ้งไม่หลงเข้าใจผดิว่า ส่วนส�าคญัที่สดุ
ในการเรยีนแบบกลบัทางห้องเรยีนอยูท่ี่วดิทีศัน์ ตรงกนัข้าม เวลาส�าคญั
ที่สุดของการเรียนแบบนี้อยู่ที่เวลาเรียนในห้องเรียน ครูจะต้องประเมิน
คณุค่าของเวลาช่วงนี้ และออกแบบแล้วปรบัปรงุแล้ว เพื่อให้เป็นเวลา
ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็กคือเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ
เชื่อมโยง มากกว่าการเรยีนแบบเดมิ

เขายกเรื่องเล่าของครทูี่เอาวธินีี้ไปใช้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา
สเปน) โดยท�าวิดีทัศน์สอนไวยากรณ์ และเริ่มต้นการสนทนา แล้วใช้
เวลาในห้องเรยีนในการสนทนา อ่านข้อเขยีน หรอืเขยีนเรยีงความ โดยที่
ตลอดเวลาในห้องเรยีน ใช้ภาษาสเปนทั้งหมด 



ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เรียนทฤษฎีจากวิดีทัศน์ที่บ้าน แล้วเวลา 
ในชั้นเรยีน “ท�า Lab” ดา้นวธิคีดิเชงิค�านวณ การตั้งค�าถามเชงิค�านวณ 
และความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ กับ STE คือ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตร์ ซึ่งถอืเป็นกลุ่มวชิาเดยีวกนัใน STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์
แบบกลบัทาง ช่วยส่งเสรมิการเรยีนแบบ Inquiry-Based หรอืเรยีนแบบ
ตั้งข้อสงสยั หรอืตั้งค�าถาม รวมทั้งการใช้เวลาในห้องเรยีนกบัภาคปฏบิตัิ
หรอืการทดลอง ในวชิาเคม ีเขาแนะน�า POGIL (Process Oriented Guided 
Inquiry Learning) ผู้เขียนบอกว่า หากใช้วิธีของ POGIL นักเรียนอาจ 
ไม่ต้องดูวดิโีอของครูกไ็ด้

ห้องเรยีนวชิาด้านสงัคมศาสตร์ ภาษา ศลิปะ และมนษุยศาสตร์ 
การเรยีนสาระหรอืเนื้อหาวชิาจากวดิทีศัน์ที่บ้าน เปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลา
ในห้องเรียนเชื่อมโยงทฤษฎีหรือความรู้เหล่านั้นเข้ากับสถานการณ์จริง
ของโลก หรอืสถานการณใ์นบ้านเมอืงหรอืในชมุชนใกล้ตวั นกัเรยีนอาจ
ได้ฝึกโต้วาท ีกล่าวสนุทรพจน์ หรอืเขยีนเรยีงความ

วิชาพละศึกษาเป็นวิชาที่ใช้วิธีกลับทางห้องเรียนแล้วครูและ
นักเรียนชอบมากที่สุด เพราะมีเวลาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมากขึ้น และ
ครูกช็่วยโค้ชให้นกัเรยีนปฏบิตัไิด้ถูกวธิยีิ่งขึ้น

กลับทางห้องเรียน ช่วยให้การเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based 
Learning) ท�าได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถใช้เวลาในชั้นเรยีนท�าโครงงาน 
และครูมเีวลาช่วยแนะน�า หรอืท�าหน้าที่ “คณุอ�านวย” ได้มากขึ้น
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ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของการกลับทางห้องเรียนคือ  
ให้นกัเรยีนนัน่เองเป็นผูส้ร้างเนือ้หาส�าหรบัท�าวดิทีศัน์ หรอืส�าหรบั
เอาไปลงในช่องทางการสื่อเนื้อหาต่างๆ เช่น ในบล็อก Podcast 
กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า Student-Created Content เท่ากับเป็น
ช่องทางให้นกัเรยีนสอนผูอ้ืน่ ซึง่ถอืเป็นช่องทางการเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ
ตามที่ระบุใน Learning Pyramid 

๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501659
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๕
ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

การเรียนแบบรู้จริง ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของเด็ก เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน 

เพิ่มความมั่นใจตนเองของนักเรียน 

และช่วยให้โอกาสนักเรียน
ได้แก้ตัวในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

หากพลาดในรอบแรก



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every 
Class Every Day บทที่ ๕ ชื่อ The Flipped–Mastery Classroom  
ซึ่งหมายความว่าเป็นห้องเรียนกลับทางที่นักเรียนได้เรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ขึ้นในสมองของตน

การเรยีนแบบรูจ้รงิ (Mastery Learning) เกดิขึ้นมานานแล้ว คอืประมาณ 
๙๐ ปี แต่ไม่มีคนสนใจ รวมทั้งเป็นภาระแก่ครูมากเกินไป แต่ปัจจุบัน  
ไอซที ีช่วยให้การเรยีนแบบรู้จรงินี้ท�าได้โดยครูไม่ต้องท�างานมากขึ้น

มผีลการวจิยับอกว่า การเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิ จะช่วยให้เดก็ประมาณ
ร้อยละ ๘๐ สามารถเรยีนเนื้อหาส�าคญัได้ เทยีบกบัร้อยละ ๒๐ เมื่อใช้
วธิสีอนแบบที่ใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั

หลักการส�าคัญของการเรียนแบบรู้จริง คือ ให้นักเรียนได้เรียน
รู้ตามวัตถุประสงค์ชุดหนึ่งตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของตน ไม่ใช ่
ต้องเรยีนตามอตัราเรว็ที่ครหูรอืชั้นเรยีนก�าหนด การเรยีนแบบนี้ นกัเรยีน
ต้องเรียนวัตถุประสงค์ไล่ตามล�าดับพื้นความรู้ก่อนหลัง คือต้องเข้าใจ 
พื้นความรู้ชุดที่ ๑ เสียก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียน 
ที่ ๒ ได้ 

ลักษณะส�าคัญของการเรียนแบบรู้จริงคือ

• นักเรยีนเรยีนเป็นกลุ่ม หรอืเดี่ยวๆ ตามอตัราเรว็ที่เหมาะสม

• ครูคอยประเมินการเรียนรู้ (Formative Assessment) และวัด
ความเข้าใจ ของศษิย์
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• นักเรยีนพสิูจน์ว่าตนเรยีนรู้วตัถปุระสงค์นั้น เข้าใจอย่างแท้จรงิ 
โดยสอบผ่านข้อสอบ (Summative Assessment) นกัเรยีนที่ยงัสอบไม่ผ่าน
วตัถปุระสงค์ข้อใด ได้รบัการช่วยเหลอื 

ผลการวจิยับอกว่า การเรยีนแบบรูจ้รงิ ช่วยเพิ่มผลสมัฤทธิ์ของเดก็ 
เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพิ่มความมั่นใจตนเองของนักเรียน 
และช่วยให้โอกาสนักเรียนได้แก้ตัวในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
หากพลาดในรอบแรก

อ่านถงึตอนนี้ ผมคดิว่า นี่คอืที่มาของหลกัการศกึษาแบบไม่มกีาร
สอบตก คือนักเรียนต้องได้รับโอกาสให้เรียนและสอบแก้ตัว จนบรรล ุ
ผลสมัฤทธิ์จรงิๆ

เมื่อเรียนแบบรู ้จริงในชั้นต้นๆ พื้นความรู ้ก็แข็งพอที่จะขึ้นไป
เรียนชั้นสูงขึ้นไปได้โดยไม่ยากล�าบาก เพราะมีวิดีทัศน์ให้ดูเองกี่รอบ
ก็ได้ หยุดบันทึกช่วยความเข้าใจก็ได้ ถอยหลังกลับไปดูบางตอนใหม่
กไ็ด้ นกัเรยีนจงึสามารถเรยีนวชิาหรอืทฤษฎจีนเข้าใจ หากยงัไม่เข้าใจ 
แจ่มแจ้งกย็งัมชีั่วโมงเรยีนในชั้นเรยีนให้ฝึกท�าแบบฝึกหดัโดยมเีพื่อนและ
ครูคอยช่วยเหลอื

ห้องเรียนแบบกลับทาง จึงช่วยให้การเรียนแบบรู ้จริงไม่ใช ่
เรื่องยากอกีต่อไป

เทคโนโลยีคลังข้อสอบ และการสอบโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ  
ช ่วยให ้ เด็กสามารถทดสอบความเข ้าใจของตนเองกี่ครั้งก็ ได ้  
สอบแต่ละครั้งข้อสอบต่างกนัทั้ง Formative Assessment และ Summative 
Assessment จงึไม่เป็นภาระหนกัของนกัเรยีนและครูอกีต่อไป



ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง (Flipped-Mastery 
Classroom) เป็นอย่างไร 

เป็นการน�าเอาวิธีการสองอย่างมาใช้ร่วมกันโดยน�าเทคโนโลย ี
สมยัใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรยีนรูท้ี่นกัเรยีนรูจ้รงิ มลีกัษณะ
เป็นห้องเรยีนที่นกัเรยีนแต่ละคน (หรอืแต่ละกลุ่ม) เรยีนบทเรยีนของตน  
ที่ไม่ตรงกบัของคน (หรอืกลุ่ม) อื่น แต่ละคน (กลุ่ม) ง่วนอยู่กบักจิกรรม
ของตน นกัเรยีนท�ากจิกรรม เพื่อการเรยีนรู้ของตน ครูเดนิไปรอบๆ ห้อง
เพื่อตรวจสอบการเรยีนรูข้องศษิย์แต่ละคน (กลุม่) และคอยช่วยเชยีร์หรอื
ให้ก�าลงัใจ หรอืช่วยตั้งค�าถาม หรอืแนะวธิชี่วยตวัเองให้แก่ศษิย์                                          

นักเรียนจะหาวิธีแสดงให้ครูเห็นว ่าตนเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
การเรยีนรู้ขั้นตอนนั้น โดยอาจไม่ใช่การตอบข้อสอบที่มอียูใ่นคอมพวิเตอร์กไ็ด้ 

ในขณะที่ห้องเรียนแบบเดิมจะมีลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
นกัเรยีนทกุคนท�ากจิกรรมเดยีวกนั ท�าพรอ้มกนั หอ้งเรยีนแบบกลบัทาง
และเรยีนให้รูจ้รงิ มลีกัษณะไม่เป็นระเบยีบ นกัเรยีนท�ากจิกรรมที่ต่างกนั 
เรยีนไม่พร้อมกนั แต่ละคนมอีตัราเรว็ของการเรยีนตามที่เหมาะกบัตน

ครูต้องรู้เนื้อหาวิชาอย่างรู้จริง

ห้องเรยีนแบบกลบัทางและเรยีนแบบรูจ้รงินี้ ครตู้องมคีวามสามารถ
เปลี่ยนสวิตช์สมองจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ทันท่วงที รวมทั้ง 
ต้องเข้าใจความเชื่อมระหว่างสาระวชิา

ครูต้องไม่อายที่จะสารภาพกับเด็กว่าตนไม่รู้ในบางเรื่อง

นั่นคอืครูต้องท�าตวัเป็น “ผู้เรยีนรู้” มากกว่าเป็น “ผู้รอบรู้” 
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องค์ประกอบของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

• ก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรยีนรู้ให้ชดัเจน

• ไตร่ตรองว่าวัตถุประสงค์ส่วนไหนควรเรียนแบบลงมือท�าหรือ 
Inquiry 

• ส่วนไหนควรเรียนแบบรบัถ่ายทอด

• ให้แน่ใจว่านกัเรยีนเข้าถงึวดิทีศัน์เพื่อเรยีนสาระวชิา

• สร้างกิจกรรมให้นกัเรยีนลงมอืท�าเพื่อเรยีนรู้ในชั้นเรยีน

• สร้างวธิสีอบหลายวธิเีพื่อพสิจูน์ว่านกัเรยีนบรรลผุลสมัฤทธิ์ตาม
วตัถปุระสงค์ ในแต่ละบทเรยีน

๑๑ ก.ย. ๕๕ 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501941
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๖
ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

ในห้องเรียนแบบเดิม นักเรียนนั่งฟง 
รับคำาสั่ง และรับถ่ายทอด 

แล้วตอบข้อสอบเพื่อพิสูจน์ว่าตนได้เรียนรู้ 
สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเด็กส่วนน้อย
เด็กอีกจำานวนหนึ่งหมดความสนใจ
 และหลุดไปจากกระบวนการเรียนรู้ 

แต่ในห้องเรียนแบบกลับทาง
และเรียนให้รู้จริง นักเรียนรับผิดชอบ

ต่อการเรียนของตนเอง 
การเรียนไม่ใช่สิ่งที่กระทำาต่อนักเรียน 
แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของ 

เป็นผู้กระทำา และจะเป็นทักษะที่ติดตัวตลอดไป



หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student 
in Every Class Every Day บทที่ ๖ ชื่อ The Case for the 
Flipped–Mastery Model เป็นการน�ามิติของผลต่อนักเรียน
หลากหลายด้านมาเสนอ เพื่อให้เห็นว่าห้องเรียนกลับทาง
และเรียนให้รู้จริง ได้เปลี่ยนสภาพของห้องเรียนไปโดยสิ้นเชิง  
รวมทั้งท�าให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษาด้วย

สอนให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง

เมื่อใช้ห้องเรยีนกลบัทางและเรยีนให้รูจ้รงิ บรรยากาศในห้องเรยีน
เปลี่ยนไป ชวีติครูเปลี่ยนไป และพฤตกิรรมของเดก็กเ็ปลี่ยนไป

ในห้องเรยีนแบบเดมิ นกัเรยีนนั่งฟัง รบัค�าสั่ง และรบัถ่ายทอด แล้ว
ตอบข้อสอบเพื่อพสิจูน์ว่าตนได้เรยีนรู ้สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเดก็ส่วนน้อย 
เดก็อกีจ�านวนหนึ่งหมดความสนใจ และหลดุไปจากกระบวนการเรยีนรู้ 

แต ่ในห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนให ้รู ้จริง นักเรียน 
รบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเอง การเรยีนไม่ใช่สิ่งที่กระท�าต่อนกัเรยีน  
แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของ เป็นผู้กระท�า และจะเป็นทักษะ
ที่ตดิตวัตลอดไป
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เมื่อกลับทางห้องเรียนในช่วงแรก เด็กอาจไม่คุ ้น และอาจ 
ต่อต้าน แต่เมื่อไประยะหนึ่ง เดก็จะเหน็คณุค่า และจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของ 
การเรยีนรู้ของตนอย่างขมขีมนั

ท�าให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

เมื่อผู้เขยีนทั้งสองเริ่มห้องเรยีนกลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ ทั้งสอง
ไม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึ้น และเมื่อด�าเนนิการ จงึพบว่าเป็นวธิที�าให้การเรยีน
เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ที่มีกิจกรรมเรียนรู้แตกต่างกัน
ในห้องเรียนเดียวกันเวลาเดียวกัน และเด็กแต่ละคนเรียนด้วยอัตราเร็ว
ที่แตกต่างกนั และครูกด็ูแลเดก็ด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกนัได้ 

การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน

ในห้องเรยีนแบบเก่า ครเูป็นจดุสนใจของห้องเรยีน แต่ในห้องเรยีน
กลับทางและเรียนให้รู้จริง จุดสนใจอยู่ที่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ หรือยัง
ไม่รู้ ในห้องเรยีนแบบนี้นกัเรยีนมาเข้าห้องเรยีนพร้อมกบัเป้าหมายของ 
การเรียนรู้ ครูเป็นผู้จัดสิ่งของห้องเรียนและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ต่อการเรยีน รวมทั้งช่วยแนะน�าให้นกัเรยีนวางแผนการเรยีนรู้ของตน

ห้องเรียนเปลี่ยนจากที่รับถ่ายทอด (ความรู ้ ) มาเป็นที่พูดคุย 
แลกเปลี่ยน เพื่อการเรยีนรู้ และเพื่อแสดงว่าตนได้เรยีนรู้ตามวตัถปุระสงค์
อย่างรู้จรงิ นกัเรยีนอยู่ในสภาพเป็นเจ้าของกระบวนการเรยีนรู้ ไม่ใช่เพยีง
ผู้รบัถ่ายทอดสาระ 

ผู้เขียนทั้งสองเปลี่ยนชื่อห้องเรียน (Classroom) เป็นพื้นที่ส�าหรับ 
การเรยีนรู้ (Learning Space) 



การเรียนรู้แบบกลับทางและเรียนให้รู้จริงให้บริการ Feed-
back แก่เด็กในทันทีและลดเอกสารที่ครูต้องท�า

การประเมนิอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ Feedback แก่เดก็ในทนัที
ที่เดก็ท�ากจิกรรมในห้องเรยีน ช่วยให้เดก็ได้รู้ความก้าวหน้าในการเรยีน
ของตนทนัท ีและครูกไ็ม่ต้องตรวจการบ้านกองโต

นักเรียนจะเอาชิ้นผลงานมาคุยกับครู เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
ประเดน็หลกัของการเรยีน ครจูะตรวจสอบความเข้าใจ และความเข้าใจ
ผดิของเดก็ไปพร้อมๆ กนั ครูให้คะแนนได้ในชั่วโมงเรยีน และสามารถ
ปรึกษาหรือวางแผนการเรียนที่จ�าเป็นขั้นต่อไปเพื่อช่วยให้เข้าใจชัดขึ้น 
หรอืเพื่อขจดัความเข้าใจผดิ เดก็ที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว และแสดงความ 
หัวไวในเรื่องนั้น ครูก็สามารถพูดคุยเพื่อร่วมกันวางแผนการเรียน 
ขั้นต่อไป เพื่อให้ท้าทายยิ่งขึ้น เข้าใจได้ลึกและมีมุมมองที่กว้างและ 
เชื่อมโยงยิ่งขึ้น 

มีคอมพิวเตอร์ทดสอบความเข้าใจบทเรียนให้นักเรียนสอบเอง  
แล้วได้รับคะแนนสอบในทันที นักเรียนกับครูสามารถทบทวนค�าตอบ 
ร่วมกันเพื่อท�าความเข้าใจ ครูจะเห็นประเด็นที่นักเรียนมีความเข้าใจ
ผิดซ�้าๆ กันหลายคน และน�ามาปรับปรุงบทเรียนของตนได้ และ 
น�ามาใช้ออกแบบการเรียนซ่อมได้ จุดส�าคัญของวิธีการเรียนแบบใหม่
คือ นักเรียนจะมีความรู้เรื่องนั้นถูกต้องและเพียงพอส�าหรับเป็นพื้น 
ความรู้สู่บทเรยีนต่อไป

การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนเสริม

ในชั้นเรียนตามปกติ มีนักเรียนบางคนไม่ผ่านการทดสอบใน 
รอบแรก ซึ่งหากเป็นชั้นเรียนตามปกติ การสอนก็ด�าเนินต่อไป และ
นกัเรยีนที่เรยีนไม่ทนักจ็ะค่อยๆ ล้าหลงัยิ่งขึ้นๆ จนเบื่อเรยีน
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แต่ในห้องเรียนแบบรู้จริง นักเรียนจะเรียนเรื่องเดิมใหม่ จนกว่า
จะรู้จริง และครูก็จะรู้ว่าจะต้องช่วยเหลือนักเรียนคนใด ในเรื่องใด  
คือครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายคน เมื่อนักเรียนที่เรียนอ่อนเหล่านี้ 
ได้แก้ความเข้าใจผิดของตน ก็จะสามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้
คล่องแคล่วขึ้น

การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องให้นักเรียนเรียนรู้สาระด้วย
หลากหลายวิธี

ผู้เขยีนได้ลองใช้ทฤษฎ ีUDL (Universal Design for Learning) ใน 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนด้วยวิธีที่ตนถนัด
ที่สุด เช่น บางคนชอบเรียนจากวิดีทัศน์ บางคนชอบเรียนจากต�ารา
เรียน บางคนชอบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ครูก็ส่งเสริม ท�าให้ 
เด็กรู ้สึกมีอิสระ และรู ้สึกว ่าการเรียนเป ็นเรื่องของตนเองเป ็น 
ความรบัผดิชอบของตนเอง

การเปิดอสิระใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกวธิเีรยีนนี้ ช่วยให้เดก็ค้นพบวธิเีรยีนที่
ให้ผลดทีี่สดุต่อตนเอง คอืได้ฝึกทกัษะการเรยีนรู้นั่นเอง

เมื่อเปิดอิสระเช่นนี้ นักเรียนจะทดลองวิธีการต่างๆ หลากหลาย
แบบ บางคนชอบเรียนไปก่อนล่วงหน้า บางคนชอบท�าแบบฝึกหัด  
บางคนชอบท�าแลบ กไ็ด้เรยีนตามแบบที่ตนชอบ

การเรียนแบบรู ้จริงเปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู ้ได ้
หลากหลายแบบ

การสอบแบบเดิมก็เช ่นเดียวกัน ไม่ใช ่วิธีการทดสอบภูมิรู ้ 
ที่เหมาะต่อนกัเรยีนทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั นกัเรยีนบางคนอาจแสดง 
ความรู้ความเข้าใจได้ดีโดยการตอบข้อสอบตามปกติ แต่บางคนอาจ



แสดงความเข้าใจได้ดีกว่า โดยการอภิปรายด้วยวาจากับครู หรือ 
บางคนชอบการทดสอบโดยน�าเสนอด้วย PowerPoint หรือบางคน 
อาจเขยีนเรยีงความอธบิายความเข้าใจ

ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ มีนักเรียนขอท�าวิดีโอเกมเพื่อทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจวิชาของตน และเมื่อครูอนุญาต นักเรียนก็ 
ท�าให้ครูแปลกใจในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียน
คนนี้

การเรียนแบบรู้จริงเปลี่ยนบทบาทของครู

ครูได้ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อศิษย์มากที่สุด เพื่อช่วยให้เวลาใน
ห้องเรยีนเป็นเวลาที่ศษิย์เกดิการเรยีนรู้แบบรู้จรงิ

การเรยีนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนเห็นคณุค่าของการเรยีนไม่ใช่
รบัจ้างมาโรงเรยีน

โดยทั่วไป นักเรียนมาโรงเรียนโดยหวังได้เกรด ผ่านการท่องจ�า 
เนื้อวชิา ไม่ใช่หวงัได้เรยีนรู้ 

นกัเรยีนในชั้นเรยีนแบบกลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ จะเริ่มต้นด้วย
ความไม่พอใจวธิเีรยีนแบบใหม่ที่ไม่ถ่ายทอดวชิาให้โดยตรง แต่ในที่สดุ
เดก็เหล่านี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นเดก็ที่มทีกัษะแห่ง “นกัเรยีนรู้”

วิธีเรียนแบบรู้จริงจัดซ�้าง่ายขยายขนาดชั้นเรียนง่ายและจัด
ให้เหมาะต่อเด็กเป็นรายคนได้ง่าย

ห้องเรยีนแบบนี้เริ่มต้นที่โรงเรยีนบ้านนอก ที่เป็นโรงเรยีนเลก็ ไม่มี
เครื่องมอืครบครนั และเริ่มต้นที่ชั้นเรยีนเคม ีซึ่งถอืเป็นวชิาอนัตราย ที่จะ
เกดิอบุตัเิหตเุป็นอนัตรายต่อเดก็ แต่กท็�าได้ส�าเรจ็ในโรงเรยีนบ้านนอก
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วิธีเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริงช่วยเพ่ิมเวลาพบหน้า
ระหว่างครูกับศิษย์

เมื่อเริ่มการเรียนวิธีนี้ ผู้ปกครองเด็กบางคนเป็นห่วงว่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครกูบัศษิย์จะลดลง ซึ่งในทางเป็นจรงิกลบัตรงกนัข้าม ครกูบันกัเรยีน
มปีฏสิมัพนัธ์กนัมากขึ้น และเป็นการปฏสิมัพนัธ์ที่มคีณุค่าต่อการเรยีนรูข้อง
ศษิย์มากขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น และความเครียดลดลง เพราะเด็ก
เข้าถงึเนื้อหาได้เมื่อต้องการ ๒๔ ชั่วโมงต่อวนั และ ๗ วนัต่อสปัดาห์

การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนทุกคนอยู่กับการเรียน

หลกัการเรยีนแบบ Brain-Based มวี่า “สมองที่พฒันา คอืสมอง
ของคนที่ก�าลงัท�างาน” 

ในห้องเรียนแบบเดิม ผู ้ที่ท�างานคือครู แต่ในห้องเรียนแบบ 
กลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ ผู้ท�างานคอืนกัเรยีน

การเรียนแบบรู้จริงท�าให้การลงมือท�าเป็นการเรียนแบบที่
เหมาะต่อเด็กแต่ละคน

ในการเรียนแบบเดิม การเรียนในห้องปฏิบัติการท�าเป็นกลุ่ม 
ขนาดใหญ่ และท�าพร ้อมๆ กัน ซึ่งดู เสมือนว ่าเป ็นชั้นเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพมาก แต่เมื่อมองจากมุมของการเรียนรู ้ของเด็ก  
การเรียนรู้แบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบที่
เหมาะต่อเดก็แต่ละคน 

ในชั้นเรียนวิชาเคมีของผู้เขียนหนังสือ ครูใช้เวลาช่วงแรกอธิบาย
เรื่องข้อพึงระวังด้านความปลอดภัย แล้วปล่อยให้นักเรียนทดลอง 



ทางห้องปฏบิตักิารด้วยตนเอง โดยครูคอยช่วยเหลอืแนะน�าเป็นรายคน 

ชั้นเรียนแบบรู้จริงช่วยให้เด็กติดตามการสาธิตของครูอย่าง
ใกล้ชิด

ผู้เขียนเล่าถึงชั้นเรียนวิชาเคมี ที่มีการสาธิต “จุดไฟเผาครู” 
นกัเรยีนทกุคนได้ลองเป็นผู้ “จดุไฟเผาครู” 

ชัน้เรยีนแบบกลบัทางห้องเรยีนและเรยีนให้รูจ้รงิเปิดโอกาส
ให้ครูช่วยเหลือนักเรียน

ที่จริงการเรียนรู้แบบนี้คือการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติของ
มนุษย์ สิ่งที่ผู้เขียนทั้งสองคิดขึ้น เป็นการน�าเอาทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 
UDL, Mastery Learning, Project-Based Learning, Objective/Standard-
Based Grading, Educational Technology ผสมเข้ากบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ช่วยให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้ตามธรรมชาตขิองมนษุย์

๑๔ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502280
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๗
วิธีดำาเนินการ 

เป็นช่วงเวลาที่ครูได้เรียนรู้สูงมาก 
ได้มีโอกาสสังเกตความเข้าใจผิดของเด็ก 

และแก้ไขเสีย เป็นกติกาการเรียน
ที่ทำาให้นักเรียนที่ในห้องเรียนปกติเลื่อนลอย
จากการเรียน ไม่เคยพูด ไม่เคยถามครู ต้อง

มีส่วนตั้งคำาถาม และช่วยกันหาคำาตอบ

ในชั้นเรียน จะมีช่วงเวลา “คำาถามและคำาตอบ” 
ที่สนุกสนานและมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง 

โดยนักเรียนอาจเรียนคนเดียว 
หรือเรียนเป็นกลุ่ม 

และเป็นการทำางานร่วมกับครู 



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every 
Class Every Day บทที่ ๗ ชื่อ How to Implement the Flipped–Mastery 
Model เป็นการเล่าประสบการณ์การประยกุต์ หรอืด�าเนนิการห้องเรยีน
กลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิของผู้เขยีนทั้งสอง

ผู้เขยีนแนะน�า Ning Online PLC เรื่องนี้ที่ http://vodcasting.ning.com 

สิ่งที่ควรท�าในวันแรก

ควรมุ่งไปด�าเนินการทั้งห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
และทั้งเรยีนให้รู้จรงิ (Mastery Learning) ที่รวมเรยีกว่า Flipped Mastery 
เลย อย่าท�าผิดอย่างที่ผู้เขียนท�าตอนเริ่มในปี ๒๕๕๑ คือเกรงว่าเด็ก
จะปรับตัวยากหากเดินทีเดียว ๒ ก้าว จึงเริ่มกลับทางห้องเรียนก่อน  
แล้วจงึให้เรยีนแบบรู้จรงิทหีลงั พบว่าเปลี่ยน ๒ ครั้ง ท�าให้เดก็สบัสน 
เปลี่ยนเสียทีเดียวดีกว่า และเด็กมีความสามารถในการปรับตัวสูงกว่า
ที่เราคดิ



ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง 57

ในวันแรกครูอธิบายประโยชน์ของการเรียนแบบใหม่ และให้เด็ก
ดูวดิทีศัน์ อธบิายวธิเีรยีนแบบนี้ ในวดิทีศัน์มนีกัเรยีนรุ่นก่อนอธบิายว่า 
วธิเีรยีนแบบใหม่ดตี่อนกัเรยีนอย่างไร 

ผู้เขียนพบว่า ใช้เวลา ๓ ปี ก็จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนได้ปีแรกขลุกขลักหน่อย ปีที่ ๒ ดีขึ้น ปีที่ ๓ ด�าเนินไป 
อย่างราบรื่น 

แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเรื่องการเรียนแบบใหม่

ผู้เขียนใช้วิธีส่งจดหมายไปอธิบาย ว่านักเรียนจะได้ประโยชน์
อย่างไร ผู้ปกครองอาจเป็นห่วงเรื่องผลการสอบ และในช่วงแรกๆ  
อาจมกีารต่อต้านบ้าง แล้วจะยอมรบัและชื่นชมในที่สดุ

สอนวิธีดูและจัดการวิดีทัศน์

การฝึกทักษะการดูวิดีทัศน์ก็ท�านองเดียวกันกับการฝึกทักษะการ
อ่านต�าราครูต้องแนะน�าวิธีที่ถูกต้องแก่ศิษย์ การดูวิดีทัศน์บทเรียนแตก
ต่างจากดูทวีบีนัเทงิ ในท�านองเดยีวกนักบัการอ่านหนงัสอืสารคด ี (Non-
Fiction) แตกต่างจากการอ่านหนงัสอืนวนยิาย (Fiction) 

ผู้เขียนแนะน�าให้ดูวิดีทัศน์แบบตั้งใจดูจริงๆ โดยไม่มีสิ่งรบกวน
สมาธิ เช่นไม่มีหูฟัง iPod เสียบหู ไม่เปิด Facebook ไปพร้อมๆ กัน  
ผู้เขียนถึงกับฝึกเด็กทั้งชั้นในช่วง ๒ - ๓ สัปดาห์แรกของปี ให้ด ู
วดิทีศัน์ด้วยกนั ฝกึใช้ปุม่หยดุวดิทีศัน ์และชี้ประเดน็ส�าคญัในเรื่อง ลอง
ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมวิดีทัศน์ ที่จะหยุดหรือย้อนกลับไปดู 
ตอนส�าคัญ แล้วร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นว่าหากตนเองเป็นผู้ควบคุม 
วิดีทัศน์จะดีต่อตนเองอย่างไร แต่ละคนดูได้เข้าใจเร็วช้าแตกต่างกัน



อย่างไร และการเรยีนจากวดิทีศัน์ช่วยให้นกัเรยีนแต่ละคนเป็นผู้มอี�านาจ
เหนอืการเรยีนของตนอย่างไร

นอกจากนั้น ยงัสอนวธิจีดบนัทกึ ผูเ้ขยีนแนะน�า Cornell Note-Taking 
System ครูแจกแบบฟอร์ม (Template) ส�าหรับให้นักเรียนฝึกจดบันทึก  
จะเห็นว่า การจดบันทึกแบบ คอร์แนล ช่วยการฝึกตั้งค�าถาม และ 
การจบัประเดน็ส�าคญั

ก�าหนดให้นักเรียนตั้งค�าถามที่น่าสนใจ

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้ดูวิดีทัศน์มาก่อน ครูจึงก�าหนดให้เด็ก
ต้องมาตั้งค�าถามที่น่าสนใจในชั้นเรียน โดยต้องเป็นค�าถามที่เกี่ยวข้อง
กบัในวดิทีศัน์ และตวัเดก็เองไม่รูค้�าตอบ นกัเรยีนแต่ละคนต้องตั้งค�าถาม
มาคนละ ๑ ค�าถามต่อวดิทีศัน์ ๑ ตอน

ในชั้นเรียน จะมีช่วงเวลา “ค�าถามและค�าตอบ” ที่สนุกสนาน
และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง โดยนักเรียน อาจเรียนคนเดียว  
หรือเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นการท�างานร่วมกับครู เป็นช่วงเวลาที่ครูได้
เรยีนรูส้งูมาก ได้มโีอกาสสงัเกตความเข้าใจผดิของเดก็ และแก้ไขเสยี เป็น 
กตกิาการเรยีนที่ท�าให้นกัเรยีนที่ในห้องเรยีนปกต ิเลื่อนลอยจากการเรยีน 
ไม่เคยพูด ไม่เคยถามครู ต้องมสี่วนตั้งค�าถาม และช่วยกนัหาค�าตอบ

บางค�าถามครูก็ไม่รู ้ค�าตอบ ครูจึงได้มีโอกาสแสดงให้เด็กเห็น
ว่า การไม่รู้เป็นเรื่องปกต ิ ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอืต้องปิดบงั การที่ครูได้
ร่วมค้นคว้ากับเด็ก ท�าให้เกิดความสนิทสนม ช่วยให้เด็กกล้าถามต่อ 
และที่ส�าคัญ ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ด้วยผมขอบันทึกความเห็นส่วนตัวว่า 
วิธีก�าหนดให้ดูวิดีทัศน์แล้วตั้งค�าถาม ๑ ค�าถาม เอามาร่วมกันเรียนรู้
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วธิตีั้งค�าถาม และเรยีนรู้วธิหีาค�าตอบร่วมกนัที่โรงเรยีนนี้ คอืวธิเีรยีนที่
ประเสรฐิที่สดุ ช่วยให้ได้หลายด้านของ 21st  Century Skills ที่ส�าคญัคอื 
Learning Skills, Inquiry Skills, Collaboration Skills, และอื่นๆ 

เป็นที่รูก้นัว่า ในการเรยีนรูน้ั้น การฝึกตั้งค�าถามส�าคญักว่าการฝึก
หาค�าตอบ เคลด็ลบัของการสอนโดยก�าหนดให้คดิค�าถามมา ๑ ค�าถามนี้ 
ช่วยให้นกัเรยีนตั้งใจดวูดิทีศัน์ ดแูล้วจบัประเดน็ และหาประเดน็ที่สงสยั 
ซึ่งกค็อืทกัษะการเรยีนรู้นั่นเอง 

การเอาค�าถามมาร่วมกันหาค�าตอบในช่วงเวลาเรียน ท�าให้การ
เรยีนสนกุสนาน และทกุคนได้เรยีนตามที่ตนสนใจ และก�ากบัการเรยีน
ของตนเอง (Mastery Learning - เรยีนให้รู้จรงิ) ซึ่งผมเชื่อว่า นกัเรยีน 
ส่วนใหญ่จะมคี�าถามส�าหรบัไปค้นคว้าต่อที่บ้าน หรอืถกเถยีงกบัเพื่อนๆ 
นอกเวลาเรยีนในชั้นเรยีน

วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง

ห้องเรยีนต้องเปลี่ยนจาก Classroom เป็น Studio คอืกลายเป็น 
ห้องท�างานเป็นห้องที่จุดสนใจคือการเรียนของตนเอง เรียนโดยการ 
ลงมอืท�า ไม่ใช่โดยการฟังครูสอนในห้องเรยีนแบบเก่า

เครื่องใช้ต่างๆ ในห้อง ต้องเน้นการใช้งานเพื่อการเรียนของ
นักเรียน และเพื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนักเรียน 
ไม่ใช่เพื่อการสอนของครูอย่างแต่ก่อน

เครื่องใช้เกอืบทั้งหมดในห้อง มไีว้ให้นกัเรยีนใช้ ไม่ใช่สงวนไว้ให้
ครูเท่านั้นที่มสีทิธิ์ใช้อย่างในห้องเรยีนแบบเก่า 



ให้เด็กได้จัดการเวลาและงานของตนเอง

ในบางช่วงเวลาของเทอม นักเรียนบางคนอาจมีกิจกรรมพิเศษที่
ต้องท�าเช่นงานเทศกาล หรอืการแข่งขนักฬีา และช่วงนั้นกใ็กล้การสอบ
ประจ�าภาคด้วย ในห้องเรยีนกลบัทางและเรยีนให้รูจ้รงิ นกัเรยีนสามารถ
เรยีนไว้ล่วงหน้า เรยีนวชิาบางวชิาให้จบเรว็ สามารถสอบไล่ก่อนเวลา 
และใช้เวลาของวชิาที่เรยีนจบเรว็เรยีนวชิาอื่น 

นักเรียนที่เรียนช้าก็สามารถใช้เวลาเรียนซ�้าช่วงที่ต้องการได้สอบ 
ส่วนใดไม่ผ่านกส็อบใหม่ได้เสมอ

ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือกันเอง

ห้องเรยีนคอื Learning Hub (ไม่ใช่ Teaching Hub) จดุสนใจคอืนกัเรยีน
ด้วยกันเอง ไม่ใช่ครู นักเรียนจะตระหนักในความจริงข้อนี้ และเรียนรู้ 
ร่วมกนั และช่วยเหลอืกนั จะรวมตวักนัเองเป็นกลุ่มเพื่อเรยีนรู้ร่วมกนั 

บางครั้งครจูะจดันกัเรยีนเป็นกลุม่เรยีนรูเ้ฉพาะเรื่อง เช่นนกัเรยีนที่
ยงัไม่เข้าใจประเดน็ กจ็ะรวมตวักนัเป็น Independent Study Group เรื่อง
ประเดน็ ในขณะที่นกัเรยีนคนอื่นๆ หรอืกลุ่มอื่นเรยีนประเดน็อื่น

นี่คือการฝึก Team Skills, Collaborative Skills โดยไม่รู้ตัว การ
เรยีนแบบกลบัทางและเรยีนให้รู้จรงิ จงึเป็นการฝึก 21st  Century Skills 
แบบไม่รู้ตวั

การที่เด็กเรียนแบบช่วยเหลือกันนี้ ช่วยให้การเรียนรู ้เกิดขึ้น 
อย่างลกึ ตามที่อธบิายโดยปิระมดิการเรยีนรู้ 
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สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม

เราต้องการระบบประเมินที่ประเมินความเข้าใจของเด็กอย่าง
แม่นย�า ค�าถามคือครูรู ้ได้อย่างไรว่าศิษย์ได้เรียนรู้อย่างรู้จริงตามที่
ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวิชา และถ้านักเรียนคนใดยังเรียนรู้ไม่ได้
ตามที่ก�าหนดจะท�าอย่างไร เทคโนโลยไีอซทีสีมยัใหม่คอืค�าตอบ

การประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Assessment)

ครูที่มีประสบการณ์สูง จะสามารถบอกได้ทันทีว่าเด็กคนไหนยัง
ไม่เข้าใจเรื่องอะไร เมื่อครเูดนิไปรอบๆ หอ้งเรยีนแบบกลบัทางและเรยีน
ให้รู้จริง ครูจะลองสอบถามบางค�าถามแก่นักเรียนบางคน และรีบแก้ 
ความเข้าใจผดิให้                          

ผู้เขียนหนังสือสังเกตว่าในช่วงที่นักเรียนก�าลังเรียนรู้หลักการ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นกัเรยีนแต่ละคนจะต้องการความช่วยเหลอืแตกต่างกนั 
ตามระดบัของพฒันาการของศกัยภาพในการเรยีนรู ้(Cognitive Develop-
ment) ของตน และตามความยากง่ายของเรื่อง

ครูจะมีวิธีช่วยเหลือศิษย์แตกต่างกัน บางกรณีครูจะช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ แต่ในบางกรณี ครูจะปล่อยให้เด็กใช้ความพยายาม 
ช่วยเหลือตนเอง การเรียนที่ดี ไม่ใช่การเรียนแบบได้รับการป้อนสาระ
ความรู้ นักเรียนที่ช่วยตัวเองได้ควรได้เรียนแบบช่วยตัวเอง เพราะ
จะเรียนรู ้ได้ลึกและเชื่อมโยงกว่า แต่เด็กที่เรียนอ่อนก็ต้องได้รับ 
ความช่วยเหลอืตามความเหมาะสม

ผู้เขียนมอบให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินเพื่อยืนยัน 



การเรียนรู้ ของตนเอง ว่าได้บรรลุการเรียนรู ้ตามที่ก�าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์แล้วจะพิสูจน์โดยวิธีใดก็ได้ ส�าหรับเด็กที่ยังไม่สามารถ
พสิูจน์ตนเองได้ ครูกจ็ะเข้าไปประเมนิ และหาประเดน็ที่เดก็ยงัไม่เข้าใจ 
แล้วจดักระบวนการเรยีนรู้เพื่อซ่อมเสรมิความเข้าใจเป็นรายคน ผู้เขยีน 
อ้างถึงค�าอธิบายคุณประโยชน์ของการทดสอบแบบ Formative โดย  
Evan McIntosh ว่าเป็นเสมือน GPS ของการเรียนรู้ ที่คอยบอกว่า 
การเรยีนรู้ด�าเนนิไปถูกทางหรอืไม่

การทดสอบแบบ Formative และ Feedback แก่นักเรียนทันท ี 
ช่วยให้เดก็เรยีนได้อย่างถูกทาง ไม่เดนิผดิทาง

ถามค�าถามที่ถูกต้องในการทดสอบแบบ Formative

ที่จรงิ นี่คอืการคยุกบัเดก็ของคร ูเป็นการคยุกนัอย่างเป็นธรรมชาต ิ
และเปี ่ยมความเมตตาของครูเพื่อศิษย์ เพื่อสร้างความสนิทสนม  
รู้จักนักเรียนเป็นรายคน ให้นักเรียนรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลส�าคัญของ
ครู ให้ครูรู้จักความคิดของเขา และเพื่อให้ครูได้ช่วยให้ศิษย์แต่ละคน 
ได้เรยีนวธิเีรยีนรู้ 

ค�าถามที่ครูถามศิษย ์แต ่ละคนจึงแตกต่างกันเป ็นรายคน  
เป็นไปตามสถานการณ์ แตกต่างกันไป ตามระดับความเข้าใจ  
เป็นค�าถามที่ช่วยให้ครูรู ้ว ่านักเรียนคนนั้นๆ มีความก้าวหน้าใน 
บทเรียนนั้นไปถึงไหนแล้ว และนักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ 
อย่างไร

ผมเพิ่มเตมิว่า ค�าถามที่ด ีนอกจากมคีณุประโยชน์ต่อการประเมนิ
ความก้าวหน้าของการเรียนแล้ว ยังช่วย “จุดประกาย” ความสนใจ  
หรอืความใฝ่รู้ ของเดก็ได้ด้วย 
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การสอบแบบได้-ตก (Summative Evaluation)

 นี่คือการสอบเพื่อดูว่าเด็กบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้
หรอืไม่ โดยที่ครตูอ้งก�าหนดว่าเกณฑส์อบ ผ่าน-ไม่ผ่าน คอือะไร ผู้เขยีน
บอกว่าตนเองก�าหนดเกณฑ์ “รูจ้รงิ” ว่าต้องผ่านร้อยละ ๗๕ ของข้อสอบ 
โดยที่ตอนออกข้อสอบ ครูก�าหนดความยากง่ายของข้อสอบให้เด็ก 
ที่ได้เรยีนรู้ “ความรู้ที่จ�าเป็น” (Essential Knowledge) ทั้งหมด จะสอบได้ 
ร้อยละ ๗๕ ส่วนอีกร้อยละ ๒๕ ตอบได้ด้วยความรู ้ส ่วนที่เลย 
ความจ�าเป็น (Nice to know) เด็กที่สอบได้ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ต้อง 
เรยีนเสรมิแล้วสอบใหม่ จนกว่าจะสอบได้

ในวชิาเคมขีองผู้เขยีน มกีารสอบปฏบิตักิารด้วย โดยมอบปัญหา
ให้ไข และคะแนนผ่านคอืร้อยละ ๗๕ เช่นกนั นกัเรยีนที่เขยีนรายงาน
แบบขอไปท ีจะได้รบัรายงานคนื ให้ไปเขยีนมาใหม่ 

ความซื่อสัตย์ในการสอบ

ครูต้องหาวิธีป้องกันเด็กโกงสอบโดยจัดการสอบที่เด็กโกงไม่ได้
หรอืได้ยาก

ผู้เขียนเล่าวิธีที่ตนเพิ่งคิดขึ้นใหม่ เรียกว่า Open-Internet Test 
(เลยีนค�าว่า Open-Book Test) คอืให้ตอบได้โดยใช้การค้นในอนิเทอร์เนต็
ช่วยได้ การออกข้อสอบแนวนี้ครูต้องคดิหรอืตระหนกั ๒ ประเดน็ (๑) 
ค�าถามแบบไหนที่ไม่ต้องมีการเรียนในชั้นเรียน เด็กก็ตอบได้โดยค้น
จากอินเทอร์เน็ต (๒) เนื่องจากมีข้อมูลความรู้มากมายให้เด็กค้นได้
จาก อินเทอร์เน็ต ข้อสอบแบบใดที่จะช่วยประเมินความรู้จริงของเด็ก  
ในวชิานั้น หรอืตามวตัถปุระสงค์ของการเรยีนวชิานั้น 



ข้อสอบแบบเปิดอินเทอร์เน็ตตอบนี้ จะป้องกันการลอกค�าตอบ
ไปโดยปรยิาย เพราะเดก็จะได้ข้อสอบต่างกนั และผมคดิว่าควรให้เดก็
เขยีนค�าตอบด้วยลายมอื เพื่อป้องกนัการตอบโดยตดัปะจากอนิเทอร์เนต็

ความซื่อสตัย์เป็นเป้าหมายของการเรยีนรู้ ใน 21st  Century Skills 
อย่างหนึ่ง

เครื่องช่วยการสอบเพื่อผลได้-ตก

เครื่องช่วยนี้คือ Computer-Generated Exam ที่การออกข้อสอบ
และให้คะแนนท�าโดยคอมพิวเตอร์ โดยครูเป็นผู้ออกข้อสอบใส่ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ (ครูต้องลงแรงออกข้อสอบมากข้อขึ้น) ท�าให้นักเรียน
แต่ละคนได้รบัข้อสอบคนละชดุ และครูสามารถปรบัความยากง่ายของ 
การสอบแต่ละครั้งได้ 

เครื่องช่วยนี้เรียกว่า Course-Management Software ซึ่งม ี
หลายส�านัก ได้แก่ Moodle, Blackboard, WebCT และผมเข้าใจว่า 
ClassStart ของส�านกั Gotoknow กน็่าจะเป็นเครื่องมอืประเภทนี้

ท�างานในวัฒนธรรมให้เกรด A-F

ครูต้องไตร่ตรองว่าในการเรียนแบบรู้จริงนั้น การให้ผลสอบ A-F  
มีความหมายอย่างไร แตกต่างจาก A-F โดยทั่วๆ ไปอย่างไร ผู้เขียน 
ทั้งสองยดึถอืการให้เกรดแบบ Objective-Based หรอื Standards-Based 
Grading (SBG) คอืเน้นองิเกณฑ์ หรอืองิมาตรฐาน แต่ในข้อก�าหนดของ
หน่วยเหนอืของการศกึษาของสหรฐัอเมรกิา โรงเรยีนต้องระบทุั้งคะแนน
และเกรดลงในสมดุรายงานผลการศกึษาของเดก็แต่ละคนให้ผู้ปกครอง
ได้ดู 
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ผู้เขียนใช้วิธีประนีประนอมกับข้อก�าหนดของหน่วยเหนือโดยยึด
การสอบแบบ SBG นกัเรยีนทกุคนต้องได้ผลการสอบแบบ SBG ร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป จงึจะมกีารให้เกรด โดยคะแนนร้อยละ ๕๐ มาจาก SBG  
อกีร้อยละ ๕๐ มาจากการทดสอบแบบ formative หรอืคะแนนเกบ็นั่นเอง

ผู้เขยีนเล่าว่า ในเขตพื้นที่การศกึษาที่ตนสอนอยู่ (ชื่อ Westmin-
ster, Colorado) ใช้การสอบแบบ SBG ร่วมกนัทั้งเขตพื้นที่ ท�าให้นกัเรยีน 
ในชั้นเรยีนเดยีวกนั อาจมนีกัเรยีนที่เรยีนอยู่ในระดบัเกรดต่างกนั (เช่น
ในชั้น ม. ๒ นกัเรยีนส่วนใหญ่เรยีนอยู่ในระดบั ม. ๒ แต่อาจมบีางคน
เรยีนอยู่ในระดบั ม. ๑ และมบีางคนเรยีนอยู่ในระดบั ม. ๓ ผมไม่ทราบ
ว่าท�าไมเขาไม่ย้ายห้องเด็กให้เรียนในชั้นที่ตรงกับระดับการเรียนของ
ตน) และในปีหนึ่งๆ นักเรียนบางคนอาจเรียนในต่างระดับก็ได้ ขึ้นกับ 
ผลการสอบแบบ Summative เรื่องนี้ผมเองยงัไม่ค่อยเข้าใจ

๑๕ ก.ย. ๕๕  
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502367





ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง 67

๘
คำาถาม – คำาตอบ

ลักษณะสำาคัญที่สุดของห้องเรียนกลับทาง 
คือกลับทางจุดสนใจจากตัวครู

และการสอนของครู 
ไปที่ตัวเด็กและการเรียนของเด็ก



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class 
Every Day บทที่ ๘ ชื่อ Answering Your Questions (FAQs) เป็นการน�า
เอาค�าถามดีๆ มาตอบ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจห้องเรียนกลับทางและ
เรยีนให้รู้จรงิแจ่มชดัขึ้น

ห้องเรยีนกลบัทางมหีลายแบบ อะไรคอืลกัษณะร่วมของห้องเรยีน
กลบัทางหลากหลายแบบนั้น

ห้องเรียนกลับทางไม่จ�าเป็นต้องใช้วิดีทัศน์ การใช้วิดีทัศน์มี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้สาระความรู้แก่เดก็

ลักษณะส�าคัญที่สุดของห้องเรียนกลับทางคือกลับทางจุดสนใจ
จากตวัครูและการสอนของครู ไปที่ตวัเดก็และการเรยีนของเดก็ 

ดังนั้นครูที่ต ้องการจัดห้องเรียนกลับทางต้องตั้งค�าถามว่า  
มีกิจกรรมใดบ้างที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีครูคอยสอนหรือ
แนะน�า ก็เอากิจกรรมนั้นๆ ออกไปจากห้องเรียน ให้เด็กไปท�าที่บ้าน 
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เพื่อใช้เวลาที่ครูกับนักเรียนอยู่ด้วยกันให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
สูงสดุต่อเดก็

จึงสรุปได้ว่า หัวใจของการกลับทางคือ กลับทางจากเน้นที่ 
การสอนมาเน้นที่การเรยีน ห้องเรยีนกลบัทางคอืรูปธรรมของ 21st  Cen-
tury Learning 

ท�าอย่างไรกับเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน

การดูวิดีทัศน์ที่บ้านท�าได้หลายทางตามระดับของเครื่องอ�านวย
ความสะดวกที่มี ได้แก่ โหลดใส่ Thumb Drive หรือโทรศัพท์มือถือ 
หรอื iPod ให้เอาไปดูด้วยคอมพวิเตอร์ที่บ้าน burn ใส่ DVD ให้ไปดูด้วย 
เครื่อง DVD Player ที่บ้าน เอาไฟล์วดิโีอไปไว้บนหลายๆ เวบ็ ที่นกัเรยีน
สะดวกเข้าไปดู เป็นต้น

ผมชื่นชมครูผู้เขียนทั้งสอง ที่บอกว่า ในการใช้เทคโนโลยีช่วย 
การเรยีน ให้ระวงัว่ามนัจะยิ่งไปถ่างระยะห่างของ Digital Divide ครูและ
โรงเรยีนต้องท�าให้ระยะห่างนี้แคบลง

ข้อเตอืนใจคอื อย่าหลงบูชาเทคโนโลย ีมนัเป็นเครื่องมอืให้เรยีน
ได้รู้จริง สนุกสนาน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและในชีวิต 
ให้แก่ศษิย์ 

ย�้าอกีทวี่า มนัเป็นเทคโนโลยชี่วยการเรยีน อย่าหลงใช้เฉพาะเพื่อ
ช่วยการสอน



รู้ได้อย่างไรว่าเด็กดูวิดีทัศน์

รูไ้ด้โดยก�าหนดข้อตกลงให้เดก็จดบนัทกึจากการดวูดิทีศัน์ แล้วเอา
มาให้ครูด ูกจ็ะได้ประโยชน์สองต่อ คอืเดก็ได้ท�าความเข้าใจอกีรอบหนึ่ง
โดยการเขยีนความเข้าใจของตน และครูกไ็ด้ตรวจสอบว่าเดก็ทกุคนได้
ดูวิดีทัศน์ โปรดสังเกตว่าเมื่อครูให้เด็กท�าการบ้านดูวิดีทัศน์แล้วก็ไม่ใช่
แล้วกัน ต้องมีเครื่องมือก�ากับพฤติกรรมของเด็กด้วย แม้ว่าจะมีเพียง
บางคนเท่านั้นที่น่าเป็นห่วงว่าจะมเีรื่องเบนความสนใจไปจากการเรยีน

ในห้องเรยีน นกัเรยีนแต่ละคนจะต้องแสดงกระดาษบนัทกึของตน 
และถามค�าถามที่น่าสนใจ ๑ ค�าถาม ช่วงเวลานี้แหละที่เป็นตวัช่วยท�าให้
นกัเรยีนทกุคนมบีทบาทในการเรยีนรู้ในชั้น วธิกีารง่ายๆ นี้ยิ่งใหญ่มาก 
เพราะจะช่วยดึงเด็กเบื่อเรียนเพราะเข้ากลุ่มไม่ค่อยได้ ให้เข้ามาแสดง
บทบาทในการเรยีนที่เรยีกว่าเกดิStudent Engagement

ในยคุไอซทีเีช่นปัจจบุนั วธิสี่ง “การบ้าน” ที่เป็นบทสรปุจากการดู 
วดิทีศัน์ สามารถท�าได้ง่ายโดยส่งทางออนไลน์ ผูเ้ขยีนเล่านวตักรรมที่คดิ
ขึ้นโดยครู Ramsey Musallam แห่งโรงเรยีนใน ซาน ฟรานซสิโก โดยคดิ 
Google Form ส�าหรบัจดบนัทกึ และแขวนทั้งวดิทีศัน์ และ Google Form 
ไว้บนเวบ็ไซต์ ช่วยให้เดก็บนัทกึด้วยคอมพวิเตอร์ได้ระหว่างนั่งดวูดิทีศัน์
ด้วยคอมพวิเตอร์นั่นเอง เสรจ็แล้วเดก็ส่งการบ้านทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้
ทนัท ีส่วนครู Brian Bennett ก�าหนดให้นกัเรยีนเขยีนบลอ็กทกุวนั เพื่อ 
AAR การเรยีนรู้ของตนในแต่ละวนั 

จะเห็นว่า ครูสามารถคิดนวัตกรรมในการเรียนรู ้ ขึ้นมาช่วย 
การเรยีนรู้ของศษิย์ ได้อย่างไม่จบสิ้น แต่ต้องอย่าหลงเน้นที่นวตักรรม
ของครู ต้องเน้นที่การเรยีนรู้ของศษิย์
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ท�าอย่างไรกับเด็กที่ไม่ดูวิดีทัศน์

เนื่องจากห้องเรียนแบบกลับทางย้ายการเรียนเนื้อวิชาไปไว้ใน 
วิดีทัศน์เด็กที่ไม่ดูวิดีทัศน์จึงไม่ได้รับรู ้เนื้อหาวิชา เทียบได้กับการ 
ขาดเรยีนในชั้นเรยีนแบบเดมิ และจะตามชั้นเรยีนไม่ทนั

วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ที่ผู้เขียนหนังสือใช้ คือมีคอมพิวเตอร์ ๒ 
เครื่อง ตั้งไว้ที่หลงัห้อง ให้เดก็ดูวดิทีศัน์ระหว่างที่เพื่อนๆ ก�าลงัเรยีนอยู่ใน
ช่วงตวิอนัสนกุสนาน แล้วไปท�าแบบฝึกหดัหรอืรายงานการดูวดิทีศัน์ที่บ้าน  
เด็กจะเรียนรู้เองว่า การที่ตนเองไม่ดูวิดีทัศน์มาก่อนท�าให้ตนพลาดโอกาส
การเรยีนที่สนกุสนาน

วิดีทัศน์ควรยาวแค่ไหน

หลงัจากทดลองท�าวดิทีศัน์หลายแบบ ผู้เขยีนสรปุว่า แต่ละตอน
ของวดิทีศัน์ควรมวีตัถปุระสงค์เดยีว และยาวระหว่าง ๑๐ - ๑๕ นาท ี
เด็กชอบบทเรียนที่สั้น ผู้เขียนบอกว่าก�าลังหาวิธีแบ่งเป็นตอนย่อย  
ตอนละ ๕ นาท ีเพราะจะช่วยให้เดก็เรยีนได้ดกีว่า

จะเหน็ว่า ประเดน็นี้เป็นโจทย์วจิยัได้ เป็นโจทย์วทิยานพินธ์ระดบั
ปรญิญาโทได้สบาย

การเรียนแบบกลับทางเป็นภาระแก่นักเรียนในการเรียนที่
บ้านมากไปไหม ในเมื่อนักเรียนต้องเรียนหลายวิชา

ตอบจากประสบการณ์ตรงว่าไม่ เพราะในการเรียนแบบเดิม 
นักเรียนที่หัวไม่ดีแต่ตั้งใจเรียน ต้องใช้เวลามากในการเรียนที่บ้าน 
เพื่อท�าความเข้าใจสิ่งที่ตนเองตามไม่ทนั



ความเป็นจริงคือ กลุ่มเด็กหัวไวท�า “การบ้าน” แบบใหม่ เสร็จ
ตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เฉพาะเด็กหัวปานกลางและหัวช้าเท่านั้นที่ต้องไป
ท�าที่บ้าน 

เป้าหมายของการเรียนแบบกลับทางคือ สร้างสภาพการเรียนรู้ที่
นกัเรยีนได้เรยีนรู้เท่าเทยีมกนั (Equitable) ตามธรรมชาตขิองนกัเรยีนที่
แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่านักเรียนต้องใช้เวลาและความพยายาม
แตกต่างกัน แต่ครูและห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนบรรลุ 
เป้าหมายเท่าเทยีมกนัในเวลาเรยีน

ห้องเรียนกลับทางเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันขจัดปัญหา
และอปุสรรค 

ข้อพสิูจน์สดุท้ายคอืผลสมัฤทธิ์ในการเรยีนของนกัเรยีนทั้งชั้น

ท�าให้ผู้ปกครองเห็นด้วยอย่างไร

ผู้เขียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองดีมากข้อกังวลใน 
ช่วงแรกของการด�าเนินการกลับทางห้องเรียนคือ จะเข้าถึงวิดีทัศน์ได้
อย่างไร

จดุส�าคญัคอืต้องสื่อสารกบัพ่อแม่ผูป้กครอง ทั้งโดยจดหมายและ
โดยการประชมุผู้ปกครอง

มผีู้ปกครองคนหนึ่ง ในช่วงแรกกงัวลว่าครูก�าลงัสอนแบบ Online  
Education แต่เมื่อได้รับค�าอธิบาย และมีประสบการณ์จริง ก็บอกครู
ว่าในห้องเรียนกลับทาง ลูกสาวของตนได้มีโอกาสสัมผัสครูมากขึ้น  
ซึ่งตรงกนัข้ามกบั Online Education
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ท�าอย่างไรกับเด็กที่ไม่ร่วมมือ

ผูเ้ขยีนบอกว่า อตัราเดก็นกัเรยีนในชั้นเรยีนปกต ิชั้นเรยีนกลบัทาง 
และเรยีนให้รู้จรงิเท่าๆ กนั คอืร้อยละ ๑๐ แสดงว่ายงัมปีัญหาที่ผู้เขยีน
ไม่มปัีญญาที่จะแก้ ถ้อยค�านี้เตอืนเราว่าปัญหาการศกึษาที่เราเผชญิอยู่ 
ไม่สามารถแก้โดยครูและโรงเรยีนได้ทั้งหมด

แต่วิธีกลับทางห้องเรียน ช่วยให้ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และ
รู้จักเด็กเป็นรายคน ได้เข้าใจปัญหาหรือเรื่องราวของเด็กที่มีปัญหา  
ผู้เขยีนบอกว่า ช่วยให้เข้าใจว่าส�าหรบัเดก็เหล่านี้การเรยีนไม่ใช่เรื่องที่ม ี
ความส�าคญัสงูสดุในชวีติของเขา และช่วยให้ครแูละโรงเรยีนได้ให้ความ
ช่วยเหลอืตามที่เดก็แต่ละคนต้องการ

ผู้เขียนหนังสือเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งที่ต่อต้านครูอย่างรุนแรง 
พฤตกิรรมดงักลา่วน�าไปสูก่ารช่วยเหลอืด้านแนะแนว (Counseling) ข้อดี
ของการเรยีนแบบกลบัทางคอื ช่วยให้เดก็แบบนี้ได้รบัความเอาใจใส่

การเรียนแบบกลับทางท�าให้เด็กเรียนดีขึ้นจริงหรือ

ข้อพิสูจน์ที่แม่นย�าต้องมาจากผลการวิจัย ซึ่งตอนเขียนต้นฉบับ
หนังสือ ยังไม่ออกมา ค�าตอบในหนังสือมาจากข้อสังเกตเฉพาะราย
เท่านั้น คือมาจากผลการสอบของนักเรียนในชั้นเรียนของผู้เขียนทั้ง
สอง ซึ่งต้องพจิารณาอย่างระมดัระวงั ดูจากทั้งผลการเรยีนตอนเริ่มเข้า 
ชั้นเรยีนกบัผลการเรยีนตอนเรยีนจบชั้นเรยีน

ความเป็นจริงก็คือ ในปีที่เริ่มกลับทางห้องเรียน ครูทั้งสองรับ
สอนเคมีต่อจากครูที่เกษียณอายุออกไป ครูท่านนี้มีชื่อเสียงมาก และ



ยอมรบัเฉพาะนกัเรยีนที่เรยีนเก่งเท่านั้น เข้าในชั้นของท่าน (ผมเพิ่งเคย 
ได้ยินว่ามีระบบโรงเรียนที่ครูเลือกศิษย์เข้าชั้นเรียนได้) แต่เมื่อผู้เขียน 
ทั้งสองเข้ารบัมรดกชั้นเรยีน กพ็จิารณาว่า เกณฑ์เลอืกนกัเรยีนที่ใช้อยู่
ก่อนเคร่งครดัเกนิไป จงึลดหย่อนเกณฑ์ลงมา

หนังสือให้ตัวเลขผลสอบเฉลี่ยก่อนเข้าชั้นเรียน และตอนจบ 
ชั้นปี ของนกัเรยีนในปีก่อน และในปีที่ผู้เขยีนทั้งสองเข้าไปรบัสอนแบบ
กลบัทาง และพบว่า คะแนนตอนเข้าต่างกนัมาก แต่คะแนนตอนออก  
ใกล้เคยีงกนั แม้ในตอนที่ครูทั้งสองสอนมบีางช่วงหมิะตกหนกั และเดก็
ต้องหยดุเรยีน

ครูทั้งสองบอกว่า ข้อพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ต้องจัดโดยนักวิจัย  
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ตนเองไม่เคยพบเด็กที่เรียนร่อแร่แล้วปรับตัว
ได้กลายเป็นเด็กเรียนเก่งในห้องเรียนแบบเดิม แต่พบในห้องเรียน 
แบบกลบัทาง

ใครท�าวิดีทัศน์

ครูท�าใช้เองก็ได้ ใช้ของครูคนอื่นก็ได้ การมีทีมท�าวิดีทัศน์เป็น 
การเรยีนรู้ของครู ถ้ามกีารปรกึษาร่วมมอืกนัโดยวธิใีดกต็าม ครูกจ็ะได้
เรยีนรู้มากขึ้น

ผมมีข้อเพิ่มเติมว่า ครูอาจชวนศิษย์ปีก่อนที่เรียนจบชั้นไปแล้ว  
หรือศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมสร้างวิดีทัศน์ ก็จะช่วยให้เด็กที่มาร่วมท�า 
วิดีทัศน์ได้เรียนรู้ลึกขึ้น และช่วยให้วิดีทัศน์เหมาะสมต่อนักเรียนรุ่น
ปัจจบุนัมากขึ้น
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ครูเอาเวลาไหนท�าวิดีทัศน์

ค�าตอบคือใช้เวลานอกเวลาเรียน ผู้เขียนคนหนึ่งเป็นไก่ตื่นเช้า  
จงึมาโรงเรยีนตั้งแต่ ๖ น. เพื่อจดัท�าวดิทีศัน์ แต่อกีคนหนึ่งเป็นนกฮูก
เข้านอนดกึ กท็�าวดิทีศัน์ที่บ้านหลงัลูกเมยีเข้านอนแล้ว

แต่เมื่อได้จัดท�าวิดีทัศน์ครบแล้ว การปรับปรุงแก้ไขก็ไม่ใช้เวลา
มาก จึงมีเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ และเมื่อเขียนหนังสือเสร็จ ก็มีเวลา
ไปแก้ไขปรบัปรงุวดิทีศัน์อกี

๑๖ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502407
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สรุป (จบ)

๙
ครูที่ดีคือครูที่เรียนรู้ปรับปรุง

การทำาหน้าที่ครูของตนอยู่ตลอดเวลา 
และหนังสือเล่มนี้คือ

คู่มือเรียนรู้ของครูที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง 
เป็นคู่มือเรียนรู้เพื่อปฏิรูปห้องเรียน



หนงัสอื Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every 
Class Every Day บทที่ ๙ ชื่อ Conclusion เป็นการเปิดใจผู้เขยีนทั้งสอง 
และสนบัสนนุให้เพื่อนครูเรยีนรู้และปรบัปรงุการท�าหน้าที่ครูของตนเอง 
ไม่มวีธิจีดัการเรยีนการสอนใดที่ดทีี่สดุในทกุสถานการณ์

ถ้อยค�าของผู้เขยีนทั้งสองสะท้อนความเป็น “นกัเรยีนรู้” จากการ
ท�าหน้าที่ครู ท่านบอกว่า “We have learned that …” อยู่บ่อยๆ 

ผมเชื่อว่า ครูที่ดีคือครูที่เรียนรู้ปรับปรุงการท�าหน้าที่ครูของตน
อยู่ตลอดเวลาและหนังสือเล่มนี้คือคู่มือเรียนรู้ของครูที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง  
เป็นคู่มอืเรยีนรู้เพื่อปฏริูปห้องเรยีน 

การจัดห้องเรียนให้มีคุณค่าสูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ไม่สามารถท�าได้ด้วยหลกัการหรอืวธิกีารเดยีว 

แม้การบรรยายจะไม่ใช่วิธีเรียนรู้ที่ดี แต่ในบางวิชา บางสาระ  
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การสอนโดยถ่ายทอดเนื้อหาก็มีประโยชน์ แต่ไม่ควรถ่ายทอดในเวลา
เรยีนในชั้น และไม่ควรถ่ายทอดต่อนกัเรยีนทั้งชั้น

ผู ้เขียนทั้งสองได้เรียนรู ้ว ่าการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยวิดีทัศน์ 
เหมาะต่อเนื้อหาบางแบบ และไม่เหมาะต่อเนื้อหาบางแบบ หลักการ
บางแบบเหมาะที่จะปลอ่ยใหเ้ดก็คน้พบเอง แต่หลกัการบางแบบควรใช้ 
การสอนโดยตรง และบางแบบควรเรียนด้วยการเสวนา (Socratic  
Dialogue) ดงันั้นจรงิๆ แล้วชั้นเรยีนเป็นแบบ “ลูกครึ่ง” (Hybrid) ทั้งสิ้น 
ชั้นเรยีนที่จดัโดยผูเ้ขยีนทั้งสองกเ็ป็นแบบ “ลกูครึ่ง” และผูเ้ขยีนสนบัสนนุ
ให้ผูอ่้านสร้างชั้นเรยีนแบบ “ลกูครึ่ง” ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของตน 
อย่าลอกแบบทั้งดุ้น

ขบวนการห้องเรียนกลับทางเริ่มปี ๒๕๕๑ ที่โรงเรียนมัธยม 
บ้านนอก โดยครูเคมผีู้น้อย ๒ คน และแพร่ไปทั่วโลก รวมทั้งเดนิทาง
ก้าวหน้าปรบัปรงุรูปแบบมาโดยล�าดบั ไม่มสีูตรตายตวั

ในขบวนการกลบัทางห้องเรยีนนี้ มผีูเ้กี่ยวข้องจ�านวนมาก รวมทั้ง
นกัการศกึษาที่มชีื่อเสยีง ผูเ้ขยีนอ้างถงึบทความ Maureen J. Lage, Glenn 
J. Platt, and Michael Treglia. Inverting the Classroom : A Gateway 
to Reating an Inclusive Learning Environment. Journal of Economic 
Education 2000; 31(1) : 30 - ?. ท�าให้เราทราบว่า มคีนคดิเรื่องห้องเรยีน
กลบัทางในเชงิทฤษฎมีาก่อนตั้ง ๗ - ๘ ปี ก่อนจะมกีารเสี่ยงดวงท�าจรงิ

ผู้เขียนเตือนเพื่อนครูว่าหากจะกลับทางห้องเรียน ก็ต้องแน่ใจว่า
ตนท�าด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง คือ เพื่อมอบอ�านาจเหนือการเรียนให้แก่
นกัเรยีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าใจยากมากส�าหรบันกัการศกึษาจ�านวนหนึ่ง 



แต่นัก Constructivist, นัก PBL สุดขั้ว จะบอกว่าวิธีที่ผู้เขียนใช้
อยู่ ยังไม่ใช่การมอบอ�านาจเหนือการเรียนให้แก่นักเรียนอย่างแท้จริง  
แต่ผู้เขียนก็พบว่า นี่คือวิธีอย่างง่ายๆ และท�าได้ ในการเปลี่ยนจาก 
ชั้นเรยีนแบบถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ชั้นเรยีนที่นกัเรยีนเรยีนแบบ Inquiry-
Based Learning ที่นกัเรยีนเป็น “ผู้อ�านวยการ” การเรยีนรู้ของตนเอง

ผู ้เขียนทั้งสองได้รับเชิญไปพูดทั่วประเทศ จึงได้สัมผัสกับครู  
ผู้บรหิาร พ่อแม่ และนกัเรยีน ที่เหน็คณุประโยชน์ของการเรยีนแบบใหม่นี้ 
ครูเห็นว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ตนสอนได้ผลตามที่ใจปรารถนา ผู้บริหาร
เหน็ว่าเป็นวธิทีี่ “Scalable, Reproducible and Customizable” ส่วน 
พ่อแม่พอใจที่เหน็ลกูของตนได้เรยีนรู ้อย่างลกึ หรอืรู้จรงิ ไม่ใช่แค่ท่องจ�า
เนื้อวชิา 

ที่ส�าคัญที่สุดคือนักเรียนเห็นว่าการเรียนแบบนี้ (๑) สื่อสารด้วย
ภาษาเดียวกันกับภาษาของนักเรียน (๒) สอนให้นักเรียนรับผิดชอบ 
การเรยีนรู้ของตนเอง (๓) มคีวามยดืหยุ่น เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้เรยีน
ตามความเรว็ของตนเอง 

ผู้เขียนเชื่อว่า การเรียนรู ้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในบรรยากาศความ
สมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างนกัเรยีนและคร ูในสภาพที่นกัเรยีนมองครูเป็นพี่เลี้ยง  
(Mentor) และผูแ้นะน�า (Guide) ไม่ใช่เป็นผูบ้งการจากเบื้องบน (ตรงนี้ ผม
อยากแก้เป็น ครทู�าหน้าที่คณุอ�านวย - Facilitator หรอืเป็น ครฝึูก - Coach)

ครูต้องไม่มองเด็กเป็นคนที่อ่อนแอ ต้องการให้เปิดกะโหลก 
กรอกวชิา แต่มองเป็นมนษุยท์ี่มศีกัยภาพในการเรยีนรู้ โดยที่แต่ละคนมี
ลกัษณะจ�าเพาะของตนเอง ที่ต้องการกระบวนการเรยีนรูท้ี่เหมาะแก่ตน
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การเรียนแบบกลับทาง และเรียนให้รู้จริง เปิดช่องให้เด็กหัวไว 
เรยีนเรว็ ได้เรยีนเพื่อบรรลเุป้าหมายที่ท้าทายของตนด้วย

ส�าหรบัครเูพื่อศษิย์ค�าถามที่ส�าคญัที่สดุคอื “อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ส�าหรับศิษย์” จงท�าสิ่งนั้น

หมายเหต ุ:

๑.  มีผู ้ เขียนเรื่องราวของการกลับทางห้องเรียนมากมาย
ในอินเทอร์เน็ต เช่น ตัวอย่างจาก http://learning.blogs.nytimes.
com/2011/12/08/five-ways-to-flip-your-classroom-with-the-new-york-times/

๒.  จากบนัทกึนี้ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502394 
จะเหน็ว่า ClassStart คอืเครื่องมอืจ�าพวกเดยีวกนักบั Moodle นั่นเอง 
คอื เป็น Learning Management System

๓.  บนัทกึชดุนี้เขยีนแบบตคีวามและ AAR หรอื Personal Reflection 
ไม่ได้แปลตรงตัวจากหนังสือ หลายส่วนเป็นความรู้สึกของผมที่เกิดขึ้น
จากการอ่านหนงัสอื การอ่านบนัทกึชดุนี้จะไม่เหมอืนกบัการอ่านหนงัสอื 
Flip Your Classroom โดยตรง 

๑๖ ก.ย. ๕๕ ปรับปรุง ๑๗ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502505 
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การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : 
เรียนที่บ้าน ทำาการบ้านที่โรงเรียน

การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องหาทางใช้ประโยชน์
จาก ICT ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตรึงความสนใจของ
นักเรียนอยู่กับเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนไม่โดนดึงดูด
ไปใช้เวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง 

หรือเรื่องเสื่อมเสีย (อบายมุข)

๑๐



การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน 
ท�าการบ้านที่โรงเรียน

โปรดชม TED Talk เรื่องนี้ จะเหน็ว่าการเรยีนรูส้มยัใหม่ต้องหาทาง
ใช้ประโยชน์จาก ICT ให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตรงึ
ความสนใจของนกัเรยีนอยูก่บัเรื่องที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้นกัเรยีน
ไม่โดนดงึดดูไปใช้เวลากบัเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรอืเรื่องเสื่อมเสยี (อบายมขุ)

ปัจจุบัน ICT และหนังสือ ช่วยให้นักเรียนค้นหาและเรียนรู ้ 
เชงิเนื้อหาวชิาได้เอง กจิกรรมนี้เป็นส่วนที่ง่าย จงึควรท�าที่บ้าน... เรยีน
เนื้อวิชาที่บ้าน แต่ยังมีส่วนของการเรียนรู้ที่ส�าคัญกว่า ทรงพลังกว่า 
เกดิการเรยีนรู้ที่แท้จรงิกว่า คอืการท�าแบบฝึกหดั หรอืการฝึกประยกุต์
ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา การเรียนเป็นทีมกับเพื่อน การช่วยอธิบาย
ส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้แก่เพื่อน (สอนผู้อื่น) การท�าความเข้าใจว่า  
เนื้อสาระวิชานั้นมีความส�าคัญอย่างไรในชีวิตจริง ส่วนนี้แหละที่ต้อง
เรยีนที่โรงเรยีน โดยมคีรูเป็น Facilitator หรอืเป็นโค้ช
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วิดีโอที่ผมแนะน�าข้างบนบอกว่าต้อง Flip และ Humanize the 
Classroom คือกลับทางห้องเรียน ให้ “เรียนที่บ้าน ท�าการบ้านที่
ห้องเรียน” และท�าให้ห้องเรียนเป็นที่ที่นักเรียนแต่ละคนเรียนตาม
อัตราเร็วของตนเอง (เพราะธรรมชาติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน) 
โดย ICT ช่วยให้ครูสามารถตดิตามประเมนิความก้าวหน้าในการเรยีน
ของศิษย์ในชั้นเรียนได้เป็นรายคน โปรดดูวิดีโอเรื่อง Khan Academy 
: The Future of Education ในตอนท้ายๆ ของเรื่อง จะเหน็ห้องเรยีน
ทดลอง ที่นักเรียนท�า “การบ้าน” หรือแบบฝึกหัดใน MacBook ใน
ห้องเรียน ครูถือ iPad ที่บนจอมีแผนภูมิบอกความก้าวหน้าใน 
การเรียนขณะนั้นของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน นี่คือ Real Time  
Assessment ที่ ICT ช่วยให้ครูเอาใจใส่นักเรียนได้เป็นรายคน และ
เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ล้าหลังหรือมีปัญหาในการเรียนได้ แต่นี่ก็ยัง
เน้นที่การเรียนวิชาเท่านั้น การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องเรียนให้ครบเครื่อง  
ฝึกทักษะให้ครบชุดของทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะต้องออกไป
เรยีนนอกห้องเรยีน ออกไปเรยีนในชมุชน และพื้นที่เรยีนรู้อื่นๆ อกีด้วย  
ดงัที่ระบไุว้ในหนงัสอื วถิสีร้างการเรยีนรู้เพื่อศษิย์ในศตวรรษที่ ๒๑

๒๙ ก.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/496353
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ปฏิวัติห้องเรียน

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
จะเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิง ICT (AI) 

จะเข้ามารับภาระเรื่องง่ายๆ แทนครู 
ครูจะต้องยกระดับไปทำาหน้าที่ที่มีคุณค่าสูงขึ้น 

คือเป็น “ครูฝึก” ให้การเรียนรู้ของศิษย์
ก้าวสู่การ “ปลูกปญญา” 

(Higher Order Thinking/Learning) ให้แก่ศิษย์

๑๑



นิตยสาร The Smithsonian ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
ลงเร่ือง Class Uprising เล่าเรื่องราวของ Sebastian Thrun  
ที่เขายกย่องให้ได้รับ 2012 American Ingenuity Award

เขายกย่อง Thrun ในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญดา้น AI ที่ท�างานเพื่อปฏวิตัิ
ห้องเรยีน คอื เพื่อ Flip the Classroom ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป คอืต่อไปในอนาคต 
Online Learning จะยิ่งมพีลงั

ท�าให้ผมคดิถงึเรื่องส�าคญัในอนาคต ๒ เรื่อง คอื (๑) โรงเรยีน/
มหาวิทยาลัยในอนาคต จะเปลี่ยนไปจากที่เป ็นอยู ่ ในปัจจุบัน 
โดยสิ้นเชงิ เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ แต่แน่ใจว่าแต่ละคนต้อง
เรยีนสาระเนื้อหาเองเป็นส่วนใหญ่แน่นอน และบทบาทของครู/อาจารย์
ก็ต้องเปลี่ยนไปมากอย่างแน่นอน คุณค่าเพิ่มของครูจะไปอยู่ที่พลัง
ของการเป็น “ครูฝึก” ไม่ใช่ “ครูสอน” อย่างในปัจจุบัน (๒) ทักษะ
ส�าคญัที่คนในอนาคตต้องม ีเพื่อชวีติที่ด ีคอื ๓ ร ๑ ว ได้แก่ ทกัษะใน 
การปลูกฝังแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ตนเอง ทักษะในการเรียนรู้ 
ทกัษะในการร่วมมอื และการมวีนิยัในตนเอง

การเรียนรู ้ในอนาคต คนเราจะเรียนด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ  
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีปัจจัยส�าคัญคือผู้เรียนต้องมีวินัยควบคุมตนเองได้ 
ก�ากบัการเรยีนรูข้องตนเองให้ต่อเนื่องได้ คนเราจงึต้องการ ว - วนิยัในตนเอง 
ควบคมุตนเองได้ รวมเป็นต้องมทีกัษะที่เป็นหวัใจ ๔ ประการ คอื ๓ ร ๑ ว

กลบัมาที่การปฏวิตัหิ้องเรยีน Flip the Classroom ด้วย Online Learn-
ing เครื่องมือนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนา Artificial Intelligence (AI)  
เพื่อการนี้โดยตรง คุณ Thrun ถึงกับตั้งบริษัทลงทุนพัฒนาเรื่องนี้  
ชื่อ Udacity ผมได้เข้าไปสมคัรเป็นนกัเรยีน เริ่มด้วยเรยีนวชิา Physics 
100 น่าสนใจมากครบั
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สิ่งที่ Udacity พฒันาคอื MOOCs (Massive Open Online Courses) 
ให้เป็นการเรียน Online ที่ Interactive น่าตื่นเต้นเร้าการเรียนมากขึ้น
เรื่อยๆ ผมคดิต่อแบบหลดุโลกว่า ต่อไปในอนาคต Game Online กบั 
Learn Online จะเข้ามาเชื่อมต่อกนั ด้วยพลงัของ AI

พลังของ AI จะช่วยให้ออกแบบวิชาเรียนตามความต้องการที่ 
จ�าเพาะมากๆ ได้ ต่อไปในอนาคตบริษัทหนึ่งอาจระบุไว้เลยว่า จะรับ
คนที่ผ่านวชิา A ของ Udacity มาแล้วเท่านั้น เป็นช่องทางหารายได้ของ  
Udacity เพราะการเรียนใน Udacity ไม่คิดเงิน แต่ถ้าต้องการ
ประกาศนยีบตัรกต็้องสอบ และต้องจ่ายเงนิค่าสอบ (Online) ท�าให้ผม
นึกออกว่า ต่อไปนี้ใครจะคิดท�าอะไรใหม่ๆ อย่ามัวรอขอทุนสนับสนุน
แบบที่เรียกว่า Grant ให้คิดเป็นธุรกิจ หาทางระดมทุนจากภาคธุรกิจ 
โดยการตั้งบริษัทStart-up ขึ้นมาแบบ Udacity แหล่งทุนทางธุรกิจ 
จะเข้ามาลงทุนสนับสนุนเองหากโครงการของเราดีพอ ผมคิดอย่างนี้ 
ใช้ได้ในเมอืงไทยหรอืเปล่ากไ็ม่ทราบ ผมเป็นแต่ฝัน ท�าไม่เป็น แต่ถ้าผม
ยงัหนุ่มๆ อยู่กจ็ะลองท�า

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะเปลี่ยนไปจากที่เราคุ ้นเคย 
โดยสิ้นเชงิ ICT (AI) จะเข้ามารบัภาระเรื่องง่ายๆ แทนครู ครูจะต้องยก
ระดบัไปท�าหน้าที่ที่มคีณุค่าสงูขึ้น คอืเป็น “ครฝึูก” ให้การเรยีนรูข้องศษิย์
ก้าวสู่การ “ปลูกปัญญา” (Higher Order Thinking/Learning) ให้แก่ศษิย์         

       ๗ ธ.ค. ๕๕ 
http://www.gotoknow.org/posts/514811



การนำาห้องเรียนกลับทาง
ไปประยุกต์ใช้
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เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : 
การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป

ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์
ของไทย ClassStart.org

ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว 

ผู้อำานวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : 
การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“...ความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่บิดเบี้ยวเริ่มต้นจากการที่ผู้สอน
เป็นเพียงผู้เดียวที่กำาหนดว่า

 ผู้เรียนทั้งห้องจะเรียนรู้อะไร ? อย่างไร ? ด้วยวิธีการใด ? 
อะไรคือคำาตอบที่ถูกหรืออะไรคำาตอบที่ผิด ? 

อะไรคือการวัดหรือประเมินผล
ที่จะบอกว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่าน ?...”

“....เมื่อห้องเรียนของเรากลับทางแล้ว 
พวกเรา (หมายถึงทั้งผู้เรียนและผู้สอน) 

ส่วนมากมักจะสามารถก้าวข้ามเป้าหมายเนื้อหาสาระที่ตั้งไว้นั้น 
ด้วยพลังการเรียนรู้ของพวกเราที่แสดงออกมา

ในรูปของความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น...”



เมื่อพูดถึงห้องเรียน สิ่งที่สร้างความอึดอัดใจให้ผมเสมอมา 
ตัง้แต่เมือ่ครัง้เป็นเดก็นกัเรยีน จนกระทัง่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั
มา 20 ปีแล้วก็ยังคงอึดอัดใจอยู่คือ สภาพความสัมพันธ์ที่อึดอัด
ในห้องเรียน

สภาพความสัมพันธ์ในห้องเรียนของไทยมักเป็นไปในลักษณะ 
“อึดอัด” ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ทางฝั่งผู้เรียนก็มักจะเรียนด้วยภาวะ 
“เกรง็” เกรงว่าจะจดไม่ทนั เกรงว่าจะไม่เข้าใจ เกรงว่าจะตอบไม่ได้ เกรง
ว่าจะตอบผิดหรือไม่ตรงใจอาจารย์ เกรงว่าเพื่อนร่วมชั้นจะมองตนเอง
อย่างไร เกรงว่าจะเข้าเรยีนไม่ครบ เกรงว่าจะสอบไม่ผ่าน ฯลฯ ในขณะ
ที่ฝั่งผู้สอนอย่างผมก็อึดอัด เพราะถามอะไรไปก็มักจะไม่ได้รับค�าตอบ 
เลยไม่ทราบว่าผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ? น�าไปใช้ได้หรือน�าไปใช้ 
ไม่ได้? สุดท้ายผมก็ได้พบนิสิตเฉพาะในการบ้านและข้อสอบที่ผมจะ
ต้องตรวจให้คะแนนและออกเกรดเท่านั้น นอกนั้นผมแทบไม่เคยทราบ
เลยว่า นสิติคดิอย่างไร?

อะไรคือ สิ่งที่อยู ่เบื้องหลังความอึดอัดดังกล่าว นั่นคือ 
ค�าถามคาใจของผมตลอดมา

ส�าหรับผม หลังคิดใคร ่ครวญกันหลายตลบ ผมคิดว ่า  
“ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่บิดเบี้ยว” นั่นแหละคอื หวัใจของความ
อึดอัดในห้องเรียนของผม (ตั้งแต่ห้องเรียนสมัยที่ผมเป็นนักเรียน มา
จนถงึห้องเรยีนที่ผมเป็นอาจารย์ในทกุวนันี้)

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่บิดเบี้ยวเริ่มต้นจากการที่ผู ้สอน
เป็นเพียงผู้เดียวที่ก�าหนดว่า ผู้เรียนทั้งห้องจะเรียนรู้อะไร? อย่างไร?  
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ด้วยวิธีการใด? อะไรคือค�าตอบที่ถูกหรืออะไรค�าตอบที่ผิด? อะไรคือ
การวัดหรือประเมินผลที่จะบอกว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่าน? เรียกว่า 
ตั้งแต่ต้นจนจบผู้เรียนแทบไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดความเป็นไป 
ในห้องเรยีน และความเป็นไปในการเรยีนรูข้องตนเอง นอกเหนอืไปจาก
การส่งการบ้านให้ครบ และการสอบให้ผ่าน นี่ยังไม่รวมความสัมพันธ์
เชิงอ�านาจที่บิดเบี้ยวจากทัศนคติของผู้สอนบางท่าน ซึ่งชอบใช้อ�านาจ
บังคับ และมักไม่ค่อยชอบเด็กนักเรียนที่ไม่เก่ง หรือไม่เรียบร้อยคล้อย
ตามผู้สอนหรอืระเบยีบของโรงเรยีน

ภายใต้ความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวเช่นนี้ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จึง 
มักเลือกใช้กลยุทธ์ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ด้วยการลดโอกาสที่ตน 
จะผิดพลาดลงโดยท�าตัวให้เงียบเชียบและเรียบร้อย ไม่แสดงความคิด
เห็นใดๆ (ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ) เพราะนักเรียนเองก็ไม่แน่ใจว่าตนจะได้
รับผลอย่างไร หากการมีส่วนร่วมหรือค�าตอบของตนเกิดผิดเพี้ยนไป 
จากแบบแผนความคดิของผูส้อน (ยงัไม่นบัรวมถงึเสยีงหวัเราะเยาะหรอื
ความรู้สกึหมั่นไส้ของเพื่อนร่วมห้อง) หรอืนกัเรยีนบางคนกอ็าจจะเลอืก
ให้ความสนใจกบัสิ่งอื่นๆ นอกห้องเรยีนไปเสยีเลย (เช่น เล่นไลน์)

แม้ว่าผมจะพอวเิคราะห์ได้ว่า ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในห้องเรยีน
คือ สาเหตุส�าคัญของความอึดอัดในห้องเรียน แต่ผมจะเปลี่ยนแปลง
ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจได้อย่างไร? นั่นคอืสิ่งที่ผมคดิไม่ออก จนกระทั่ง 
ผมได้อ่านหนงัสอืห้องเรยีนกลบัทางของศ.วจิารณ์ พานชิเล่มนี้

ผมคดิว่า ค�าว่า “อ�านาจ” หรอื power ในภาษาองักฤษเป็นค�า 
ที่น่าสนใจ เพราะคาว่า power จะมนียัยะ 2 ทาง ทางแรกคอื power 
ในความหมายที่ใครมอี�านาจเหนอืใคร คอืสถานการณ์ที่มฝี่ายหนึ่ง (ใน
ที่นี้คอื ผู้สอน) สามารถก�าหนดให้อกีฝ่ายหนึ่ง (ในที่นี้คอื ผู้เรยีน) ต้อง



ท�าอะไร อย่างไรบ้าง ฝ่ายนั้นจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตนมุ่งหวัง (เช่น  
สอบผ่าน หรือได ้เกรดดี) แต่ค�าว ่า power ในนัยยะที่สองคือ  
ขดีความสามารถของแต่ละฝ่าย (หรอืร่วมกนั) ที่จะเพิ่มพนูขึ้นในการที่จะ
ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (หรอืหลายๆ สิ่ง) เข้าท�านองที่ว่า We have more power 
to do something หรอื ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราน่าจะเรยีกกนัว่า “พลงั”.

น่าเสียดายที่ “power” ในห้องเรียนไทยมักจะมองอ�านาจในเชิง
แรก หรอืใครมอี�านาจเหนอืใครเป็นหลกั ผู้สอนในสงัคมไทย (อย่างผม) 
จงึไม่ค่อยเคยตั้งค�าถามว่า แล้วห้องเรยีนของเราและสมาชกิในห้องเรยีน
ของเราจะม ี“พลงั” หรอืขดีความสามารถเพิ่มพนูขึ้นได้หรอืไม่? อย่างไร?

นี่คอื จดุคลกิที่ผมได้จากการอ่านหนงัสอืเล่มนี้ ใช่เลย แทนที่เรา
จะมุ่งเน้นว่าใครควรจะมีอ�านาจเหนือใครในห้องเรียน? หรือแม้แต่เฝ้า 
ตั้งค�าถามในหัวมาตลอดว่าจะลดอ�านาจของผมในห้องเรียนลงได้
อย่างไร? ต่อไป เราจะต้องหันกลับมามุ่งเน้นที่การสร้างพลังของ
การเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้เรียนและผู้สอนเป็นส�าคัญ

ผมเริ่มต ้นปฏิบัติการตามแนวทางของหนังสือเล ่มนี้ทันท ี 
ผมเริ่มจากการหาและเตรียมสื่อการเรียนรู ้หลากหลายรูปแบบ  
ทั้งเรื่องสั้น นยิาย ชวีประวตันิกัธรุกจิเพื่อสงัคม วดีทิศัน์ อนิโฟกราฟิก 
ส่งผ่านสื่อเหล่านี้ไปยังนิสิตล่วงหน้าด้วยวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น 
facebook (ซึ่งจรงิๆ แลว้กลายเป็นวถิกีารเรยีนรูก้ระแสหลกัของนสิติและ
นกัเรยีนปัจจบุนั) ผมได้เปิดกลุม่ในเฟซบุค๊ชื่อ “เศรษฐศาสตร์มชีวีติ ธรุกจิ
มีหัวใจ” เพื่อส่งผ่านสื่อหรือวัตถุดิบการเรียนรู้ที่ผมเตรียมไว้ไปสู่นิสิต 
ก ่อนที่จะเข ้าห ้องเรียน และยังสามารถเชื่อมต่อการเรียนรู ้ ได ้ 
นอกห้องเรยีน และนอกเวลาเรยีนที่ก�าหนดไว้อกีด้วย
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จากนั้น ผมกจ็ะคยุกบันสิติเรื่อง เป้าหมายในการเรยีนรู้ร่วมกนัใน
ชั่วโมงต่อไป ตลอดจนถงึความส�าคญัของเป้าหมายดงักล่าว และนสิติ
จะสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยตนเองได้อย่างไร? ส่วนหนึ่งก็จากสื่อ 
การเรยีนรู้ที่ผมเตรยีมให้ อกีส่วนหนึ่งกจ็ากสื่อการเรยีนรู้ที่นสิติสามารถ
หาได้เอง (และสามารถแลกเปลี่ยนให้เพื่อนและผมร่วมเรยีนรู้ได้) แล้วน�า
สิ่งที่ได้เรยีนรู้กนัมาถกกนัในครั้งต่อไป

ผมจะย�้าให้นิสิตทราบเสมอว่า ผมได้แบ่งองค์ประกอบของการ 
เรยีนรู ้(ทางเศรษฐศาสตร์และธรุกจิการเกษตร) เป็น 3 องค์ประกอบคอื หนึ่ง
คอื หลกัการหรอืแนวคดิ (ที่มกัจะเรยีกกนัว่าทฤษฎ)ี สองคอื ประสบการณ์
หรือสภาพข้อเท็จจริง และสามคือ เครื่องมือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ที่นิสิตจะสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่า ตนเองควร
จะเลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใด (องค์ประกอบที่ 1) มาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องเผชญิอยู่ (องค์ประกอบที่ 2) อย่างไร? เพราะอะไร?

ในการถกกันแต่ละครั้ง การพูดคุยในชั้นเรียนก็จะต้องครอบคลุม
องค์ประกอบทั้งสามด้าน แต่จะเริ่มจากด้านไหน ก็ขึ้นอยู ่กับ 
การออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ผมสงัเกตว่า หากเริ่ม
จากประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของนิสิต นิสิตจะ
ยิ่งสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่ง
ผมให้นสิติน�าเอาผลติภณัฑ์แปรรปูสนิค้าเกษตรที่นสิติคดิว่าเป็นสดุยอด
ในการสร้างหรอืเพิ่มมูลค่า แล้วมาถกเถยีงกนั จนเชื่อมโยงไปสู่แนวคดิ
หรอืทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างคณุค่าและมลูค่าของผลติภณัฑ์ 
ก่อนที่จะจบลงด้วยการวิเคราะห์และเรียนรู้กันว่า เราจะใช้เครื่องมือ 
ทางสถติแิบบใดที่จะน�ามาใช้ในการวเิคราะห์ว่า แนวทางการสร้างคณุค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่นิสิตคิดไว้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสม เมื่อ



เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในตลาด และความคาดหวังที่มี
อยู่ในใจของผู้บรโิภค

ชีวิตของผู ้คนที่ถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู ้ต่างๆ (ทั้งวีดิทัศน์ 
บทความ เรื่องสั้น) ไม่ว่าจะเป็นภาพชวีติของชาวนาที่ถกูเอารดัเอาเปรยีบ 
หรอืประสบการณ์ความเหนื่อยยากของเกษตรกรหรอืนกัธรุกจิการเกษตร
ที่ประสบความส�าเร็จ หรือจุดพลิกในชีวิตผู ้คนที่ช่วยท�าให้ความ 
ไม่เข้าใจกนักลายมาเป็นความเข้าใจซึ่งกนัและกนั ล้วนเป็นสิ่งที่ผูเ้รยีนให้ 
ความสนใจรบัรู ้และกระตอืรอืร้นมากที่จะร่วมถกเถยีงแสดงความคดิเหน็ 
ร่วมหาทางออก หรอืแม้กระทั่งในบางกรณผีู้เรยีนบางคนถงึขั้นเสนอตวั
เข้าช่วยเหลอืกย็งัม ีการที่นสิติให้ความสนใจในชวีติของผู้คนเป็นเรื่องที่
ผมปลาบปลื้มมาก เพราะนั่นแปลว่า ห้องเรยีนของเรามไิด้ถูกจ�ากดัไว้
แต่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่พวกเรา  
(ทั้งผูเ้รยีนและผูส้อน) ยงัคง “รูร้้อนรูห้นาว” กบัความเป็นไปในสงัคม และ
เชื่อว่าวชิาของเราน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชวีติของผูค้นเหล่านี้และของตวั
เราเองด้วย ดังชื่อของกลุ่มในเฟซบุ๊คที่ผมตั้งขึ้นว่า “เศรษฐศาสตร์มี
ชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ”

อย่างไรก็ดี ในบางครั้ง ผมก็กลับทิศทางการเรียนรู้ในห้องเรียน 
โดยการเอาเครื่องมือเป็นตัวเปิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องมืออย่าง
เกมส์จ�าลองสถานการณ์หรอื simulation games ที่ผมสร้างขึ้นเอง เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความนึกคิดและความสามารถของตนเองในขณะ
นั้น ในการเรียนรู้ ต่อรอง และตัดสินใจในสถานการณ์ที่ตนต้องทั้ง
แข่งขนัและร่วมมอืกบัสมาชกิคนอื่นๆในสงัคม (ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบ
ทั่วไปในระบบเศรษฐกจิจรงิ) ซึ่งกจิกรรมการเรยีนรู้นี้จะสนกุมาก เพราะ 
ต่างฝ่ายต่างต้องแข่งขนัและร่วมมอืกบัเพื่อนๆ ด้วยวธิกีารต่างๆ ทั้งโน้ม
น้าว จงูใจ ให้ผลประโยชน์ อ้อนวอน กดดนั ต่อรอง ฯลฯ โดยมผีลลพัธ์ของ 
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การตัดสินใจแต ่ละครั้ง (และกดดัน) ให ้ผู ้ เ รียนต ้องเร ่ งหรือ 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนตลอดเวลาจนกระทั่งจบเกม จากนั้นเราจึง
เอาประสบการณ์ ความรู้ และ “ความรู้สึก” ที่ได้รบัจากเกมดงักล่าว 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กันว ่า เกมที่เราเล่นไปนั้น (องค์ประกอบ 
การเรยีนรู้ที่ 3) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์จรงิ (องค์ประกอบการเรยีน
รูท้ี่ 2) แตกตา่งกนัอยา่งไร? แลว้จงึเชื่อมโยงไปสู่หลกัการหรอืแนวคดิที่ม ี
ผูพ้ฒันาขึ้นเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว (องค์ประกอบการเรยีนรู้ที่ 
1) ก่อนที่จะย้อนกลบัมาสะท้อนคดิและสรปุกนัเรื่อง “ความผิดพลาด” 
ของเราแต่ละคน ในการเล่นเกมที่ผ่านมาอกีครั้งหนึ่ง

โดยภาพรวมแล้ว การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
ล่วงหน้า ก็เปรียบเสมือนการลับคมความคิดหรือการติดอาวุธทาง 
ความคดิของนสิติ ซึ่งจะช่วยเสรมิความมั่นใจของนสิติในการแลกเปลี่ยน
ในห้องเรยีนได้เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบริบทห้องเรียน
แบบไทยๆ ก็ยังเป็น

ท่าทีของอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องลดทอนความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจของตน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงให้มากที่สุด ผู้สอน
ต้องพร้อมที่จะรับฟังค�าตอบแปลกๆ (ซึ่งอาจจะกลายเป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ผู ้สอนเองไม่ทันคิด) ด้วยความสดชื่น ด้วยรอยยิ้ม ด้วย 
ความกระตอืรอืร้น ใฝ่รู้ และต้องแสดงออกถงึความมุ่งมั่นอย่างเด่นชดั 
ที่จะไปให้ถงึเป้าหมายของการเรยีนรู้แต่ละครั้งที่ก�าหนดไว้ร่วมกนั

แล้วเราจะรู ้ได้อย่างไรว่า เราสามารถไปถึงและไปไกลกว่า 
เป้าหมายการเรียนรู้ที่เราก�าหนดไว้ร่วมกัน? ผมใช้วิธีการง่ายๆ คือ  
การเขียนเป้าหมายในเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เราต้องการไปถึงไว ้
ล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจผู้สอน แล้วมาตรวจเช็คกันก่อนหมด



ชั่วโมงการบรรยายว่า สิ่งที่ได้รบัมาจากการเรยีนรูใ้นแต่ละครั้งครอบคลมุ
ครบถ้วน และเพิ่มเตมิ หรอืก้าวพ้นเนื้อหาสาระเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรอื
ไม่ ถ้าไม่ ผู้สอนกจ็ะต้องหาวธิเีตมิเนื้อหาสาระที่ขาดไปให้ครบถ้วน ที่ง่าย
ที่สดุกค็อื การบรรยายเพิ่มเตมิ เฉพาะในหวัข้อที่เรายงัเรยีนรู้ไปยงัไม่ถงึ

อย่างไรกด็ ีจากประสบการณ์ของผมพบว่า เมื่อห้องเรยีนของเรา
กลับทางแล้ว พวกเรา (หมายถึงทั้งผู้เรียนและผู้สอน) ส่วนมากมักจะ
สามารถก้าวข้ามเป้าหมายเนื้อหาสาระที่ตั้งไว้นั้น ด้วยพลังการเรียนรู้
ของพวกเราที่แสดงออกมาในรูปของความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น มิติใหม่ๆ 
ที่เพิ่มเติมเข้ามา ประสบการณ์อื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในสื่อการเรียนรู้ที่ผม
เตรยีมไว้ ไอเดยีความคดิใหม่ที่ท้าทายให้ลองท�า ค�าถามใหม่ที่ไม่เคยคดิ  
ซึ่งหลายต่อหลายเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทราบมาก่อนเช่นกนั ต่อ
มาในช่วงหลัง ผมจึงพัฒนาข้อสังเกตนี้ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ของการเรียนรู้แต่ละครั้ง นั่นคือ ผมในฐานะผู้สอนได้ความรู้/ความ
คิดอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างจากการท�าหน้าที่ผู้สอนแต่ละคร้ัง ผมพบ
ว่า ตวัชี้วดันี้เป็นตวัชี้วดัที่ท้าทาย และช่วยให้ผมมคีวามสขุในการเรยีน 
การสอนมากขึ้น เพราะผมไม่ต้องท�าหน้าที่เป็นผู้สอนแต่ด้านเดียว 
อกีต่อไป ผมกไ็ด้เรยีนรู้ไปพร้อมๆกนักบัผู้เรยีนด้วย

เมื่อมาถึงท้ายชั่วโมงในแต่ละครั้ง การสรุปเป้าหมายการเรียนรู้
ในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับห้องเรียนกลับทาง ซึ่งผู้สอน
จะต้องสรุปและทวนย�้าเป้าหมายการเรียนรู้ (ที่บรรลุร่วมกันแล้ว) ด้วย
ความกระชับ ชัดเจน และมีพลัง โดยในการสรุปนั้น ผู้สอนไม่ควรจะ
พดูแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ควรพยายามดงึการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีนออก
มาให้มากที่สดุ ไม่ว่าจะโดยแววตา สหีน้า ท่าทาง การเปล่งเสยีง การ
เสรมิหนนุ เพื่อให้ผู้เรยีนรู้สกึมั่นใจ ว่าตนสามารถน�าความรู้นั้นไปใช้ได้  



ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง 101

ทั้งในการประเมนิผลในชวีติจรงิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องท�าความกระชบัเพื่อ
ให้ผู้เรียนยังสามารถเพ่งกับการสรุปนั้นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
สมาธไิปเสยีก่อน

ขั้นตอนสดุท้ายที่ส�าคญัและยากที่สดุคอื การชี้ให้เหน็ถงึ “พลงั” ที่
เพิ่มพนูขึ้นจากการเรยีนรูร่้วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะสิ่งนี้คอื การ
ตอกย�้าถึงเป้าหมายของการกลับทิศทางการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ไม่ใช่
เพยีงแค่ “การรบัการดาวน์โหลดข้อมลูหรอืความคดิ” จากอาจารย์ผู้สอน 
แต่มนัเป็นพลงัที่เกดิขึ้นมาจากการเรยีนรู้ของตนเอง ด้วยความสามารถ 
ความใส่ใจ ความขวนขวาย การขบคดิของตวัผูเ้รยีนเอง ผ่านการปฏบิตัิ
การเรยีนรู้ร่วมกนักบัผู้เรยีนอื่นๆ และกบัผู้สอน และสดุท้าย ผู้สอนต้อง
ช่วยชี้ให้เหน็ถงึโอกาสที่จะน�าพลงัการเรยีนรู้ดงักล่าวไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ กนัด้วย ส�าหรบัผม ผมมกัจะสะท้อนให้ผู้เรยีนได้ทราบว่า ผมจะ
น�าความรู้ที่ได้เรยีนมานั้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในชวีติของผม

ทุกวันนี้ ห้องเรียนของผม จึงผ่อนคลายความอึดอัดลงไปได้
มาก แทนที่ผู้เรยีนจะต้องมา “เกรง็” และ “เกง็” ว่า ผมจะมาไม้ไหน?  
ทุกวันนี้ เราจึงมีเสียงหัวเราะและมีความรู ้สึกร ่วมกับสิ่งที่ก�าลัง 
เรยีนรู ้เพราะผูเ้รยีนได้เปลี่ยนเป้าไปจากตวัผมและคะแนนที่ผมจะให้ มาสู ่
การตั้งเป้าที่ “พลัง” การเรียนรู้ “ร่วมกัน” ของทุกๆคนในห้องเรียน  
ซึ่งพลังดังกล่าวสานทอมาจาก “สื่อ” หรือ “วัตถุดิบ” การเรียนรู้ที่มี
ผ่านการคัดสรรจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน มาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยน  
การถกเถยีง การตั้งข้อสงัเกต การประมวล การเชื่อมโยง การทดสอบ 
การสรุป และการสะท้อนคิด จนน�ามาสู่ข้อสรุปถึงสาระและ “พลัง” 
ของการเรยีนรู้แต่ละครั้ง ที่เราสามารถน�าไปปรบัใช้ เพื่อรบัมอืหรอืเพื่อ
เปลี่ยนแปลงตวัเรา ผู้คน และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตวัเราต่อไป



ในอนาคต นอกเหนือจากการปรับปรุงห้องเรียนของผมแล้ว ผม
ยังได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ในการปรับปรุงการวัดผลของผม
ด้วย เพราะแม้ปัจจบุนัผมจะมกีารปรบัเพิ่มรูปแบบค�าถามในการวดัผล
ไปพอสมควรแล้ว แต่การวัดผลของผมก็ยังจ�ากัดอยู่กับการเขียนตอบ
เป็นหลักเช่นเดิม ท�าอย่างไรที่รูปแบบการวัดผลในห้องเรียนของผมจะ
มคีวามหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความรูแ้ละ “ความสามารถ” ของ 
ผูเ้รยีน “แต่ละคน” ให้มากขึ้น? แน่นอนว่า “การเขยีน” เป็นความสามารถ 
ขั้นพื้นฐานประการหนึ่งและเป็นประการส�าคัญของผู้ที่จะเป็นบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต แต่ในโลกปัจจุบัน โลกของเราขับเคลื่อนด้วยความ
สามารถที่หลากหลายรูปแบบกว่านั้น หลายกรณีเรามิได้เปลี่ยนแปลง
โลกรอบตวัเราด้วยการเขยีนและตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ แต่เราเปลี่ยน
มนัได้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ด้วยแอพพลเิคชั่นบนมอืถอื ด้วยการให้
สมัภาษณ์สื่อมวลชน ด้วยระบบสบูน�้าพลงัแสงอาทติย์ ด้วยการปรบัปรงุ
สายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ด้วยการท�ากราฟฟิคแอนนิเมชั่น ฯลฯ หรือแม้
กระทั่งด้วยภาพถ่ายหรอืภาพวาดเพยีงหนึ่งภาพ ผมจงึเหน็ว่า การวดัผล
ไม่ควรจะมาจ�ากัดความสามารถของผู้เรียน ให้ต้องมาแสดงออกใน 
รูปแบบเดยีว (นั่นคอื การเขยีน)

อปุสรรคส�าหรบัการด�าเนนิการในเรื่องนี้มอียู่ 2 ประการ ประการ
แรกคือ ความสามารถของตัวผมเอง เพราะผมก็มีความสามารถด้าน
เขยีนเป็นหลกั ซึ่งหากจะเริ่มท�าจรงิ ผมคงต้องรบกวนผู้เชี่ยวชาญด้าน
อื่นๆ มาร่วมเป็นทีมสอนหรือทีมวัดผลของผมด้วย แปลว่า อุปสรรค 
ข้อนี้น่าจะแก้ไขได้ไม่ยาก สว่นประการที่สอง คอื ทศันคตขิองสงัคมไทย 
ซึ่งมกัเชื่อว่า “เท่ากนั คอื เท่าเทยีม” หมายความว่า คนไทยเรามกัเชื่อ
ว่า หากทุกคนต้องวัดผลโดยการสอบข้อเขยีนเหมอืนกันหมด นั่นแปล
ว่า ทกุคนเท่าเทยีมกนั ทั้งที่ๆ จรงิ การท�าเช่นนั้นกเ็ท่ากบั การยกความ
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ได้เปรยีบไปให้กบัคนที่เขยีนเก่ง (เช่นผม) ขณะเดยีวกนักท็�าให้คนอื่นๆ 
ที่เขยีนไม่เก่งต้องเสยีเปรยีบไปโดยไม่รู้ตวั และถงึรู้ตวักค็งท�าอะไรไม่ได้ 
เพราะคนอื่นๆ ในสังคมเผลอคิดเอาเองแล้วว่านั่นคือความเท่าเทียม  
ในชวีติจรงิ การเผชญิหน้ากบัอปุสรรคข้อนี้ คงเป็นเรื่องที่ยากพอดู แต่
ผมกต็้องพยายามให้เตม็ที่ มฉิะนั้น คนที่ฝีมอืในด้านต่างๆ มากมายแต่
เขยีนไม่เก่ง กต็้องเสยีเปรยีบคนเขยีนเก่ง (อย่างผม) อยู่ร�่าไป

นอกจากนั้น ผมยงัฝันถงึการขยายพรมแดนการเรยีนรูอ้อกไปจาก
ห้องสี่เหลี่ยมที่เรยีกว่า ห้องเรยีน ไปสู่การเรยีนรู้ในชวีติ ผ่านการศกึษา
แลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ และท้าทายความเป็น
จรงิของชวีติของผูเ้รยีนแต่ละคน ปัจจบุนั ผมหวงัใช้กลุม่ “เศรษฐศาสตร์
มีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ” ในเฟซบุ๊คเป็นช่องทางดังกล่าว แต่เนื่องจากผม
ยังท�าได้ไม่ดีนัก พื้นที่ดังกล่าวจึงยังใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารถึง 
สื่อการเรียนรู ้ที่จะใช้ในห้องเรียน มากกว่าสื่อที่จะใช้ในการเรียนรู ้  
“ในชวีติ” ผมคงต้องพยายามปรบัปรงุต่อไป

จริงแล้วๆ พรมแดนการเรียนรู้ที่มีอยู่ มิใช่ถูกจ�ากัดเฉพาะสิ่งที่
เรียกว่าห้องเรียนเท่านั้น พรมแดนการเรียนรู้ยังถูกจ�ากัดด้วย “รุ่นของ
ผู้เรยีน” ที่เข้ามาเป็นรุ่นๆ เหมอืนการท�างานเป็นกะกะ แล้วจบออกไป 
แล้วผู้สอนอย่างผมกไ็ด้แต่หวงัว่า “การสอนของผมจะพอเป็นประโยชน์
บ้างในชีวิตของเขา” แต่ที่ผ่านมา ผมเองก็ไม่ค่อยได้คิดว่า “แล้วพลัง
การเรยีนรูท้ี่เพิ่มพนูขึ้นจากห้องเรยีนในปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์กบันสิติ 
รุน่ก่อนๆ ที่จบไปแลว้หรอืไม่?” (จรงิๆ แลว้น่าจะมปีระโยชน์มากทเีดยีว) 
ขณะเดยีวกนั ผมกไ็ม่ได้เคยได้คดิว่า “แล้วพลงัการเรยีนรู้ที่เกดิขึ้นจาก
ใช้ชีวิตจริงๆ ของนิสิตรุ่นพี่ๆ จะมีประโยชน์ส�าหรับห้องเรียนของนิสิต
รุ่นปัจจุบันอย่างไร?” (นอกจากการเชิญมาเป็นวิทยากรเป็นครั้งคราว  
ครั้งละ 1-2 คนเท่านั้น)



ดังนั้น ผมเลยตัดสินใจที่จะจัดเวทีปฏิบัติการ “ต่อเติมเสริมการ
เรยีนรู้ : เศรษฐศาสตร์มชีวีติ ธรุกจิมหีวัใจ” ขึ้นปลายปี พ.ศ. 2556 นี้ 
โดยความหวังที่จะน�าความรู้ใหม่จากห้องเรียนของผม (ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ) และจากชีวิต
จริงของนิสิตรุ่นพี่ๆ ที่จบไปแล้วสัก 30-50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน โดยหวังว่าจะน�าไปสู่การปรับใช้ทั้งในห้องเรียนของรุ่น 
ต่อๆ ไป (เช่น มวีดีทีศัน์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ หรอืมโีจทย์หรอืแนวคดิ
ใหม่ๆ มากขึ้น) และในชวีติจรงิของทั้งนสิติรุน่พี่ ของนสิติรุน่ปัจจบุนั และ
ของตัวผมเอง ซึ่งหากประสบความส�าเร็จ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ก็จะแผ่
กว้างไกลและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของพื้นที่ ในแง่ของเวลา 
และในแง่ของกลุ่มคน

ชีวิตผมผ่านการเป็นนักเรียนมามากกว่า 20 ปี ผ่านการเป็น 
ผู้สอนมาอกี 20 ปี รวมเป็นเวลา 40 ปีที่ผมเฝ้าคดิและถามกบัตนเองว่า  
ผมควรมีส่วนอย่างไรที่จะช่วยให้เราพ้นจากสถานการณ์ที่อึดอัดนี้ไป
ด้วยกนั? ผมโชคดมีากที่ในเวลาไม่กี่วนิาทขีองคนืวนัหนึ่ง ที่ผมเหลอืบ
ไปเห็นการกระพริบเตือนในเฟซบุ๊คว่า มีหนังสือเล่มใหม่ของศ.วิจารณ์  
(คอืเล่มนี้) แล้วผมกเ็ปิดอ่านด ูแล้วในเวลาไม่กี่นาททีี่เปิดอ่าน ผมกต็ดัสนิ
ใจทันทีว่า ผมจะต้องกลับทิศทางห้องเรียนของผมให้ได้ (จริงๆ แล้ว 
ตอนนั้น เพิ่งอ่านจบไป 2 บทเอง) แล้ว ผมก็ดีใจมากส�าหรับ 
การตัดสินใจในคืนวันนั้น และผมก็เชื่อว่า หลายคนที่อ่าน (และน�าไป
ปรบัใช้) กค็งมคีวามรู้สกึเช่นเดยีวกบัผม

แม้ว ่าห ้องเรียนของผมจะกลับทางแล้ว แต่ผมก็ไม ่คิดว ่า  
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในห้องเรียนของผมก�าลังเข้าสู่จุดในอุดมคต ิ
ซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดนั้นอยู ่ที่ไหน แต่ผมก็ได้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในพลังอ�านาจที่เพิ่มพูนขึ้นในตัวผู ้เรียน  
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อันเนื่องมาจากการเตรียมพร้อมในเรื่องทรัพยากร (เช่น สื่อการเรียน
รู ้ต่างๆ) และการเปิดกว้างกระบวนการเรียนรู้ ไปพร้อมกับการตั้ง 
เป้าหมายที่ชดัเจนร่วมกนั และการเน้นย้าอยูเ่สมอในเหน็ถงึ “พลงั” ร่วมกนั  
ของการเรยีนรู้อนัไม่มขีดีจ�ากดั มใิช่เน้นย�้าที่ข้อสอบและการให้เกรดซึ่ง
ยังอยู่ใน “อ�านาจ” ของผมโดยสมบูรณ์ (และจะจ�ากัดอยู่ที่ F จนถึง 
A เท่านั้น) และเหน็ถงึดลุอ�านาจที่เปลี่ยนไป ผมใช้อ�านาจน้อยลง แต่
ผมกลับมีความสุขและมี “พลัง” เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นข้อสังเกตที่ชี้ให้
เหน็ว่า การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจจะต้องท�าทั้งการปรบั
ดุลอ�านาจ (ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน) และการสร้างพลัง “ร่วม” กัน
เป็นส�าคญั

ผมยอมรับว่า หลายครั้งผมก็เผลอคิดไปว่า ในเมื่อห้องเรียนยัง
กลบัทางได้ แล้วสงัคมไทยของเราจะเริ่มกลบัทางได้บ้างไหม? เราพร้อม
ที่จะลดทอนความเหลื่อมล�้าในดลุอ�านาจในสงัคมที่กดทบัพลงัสร้างสรรค์ 
ร่วมกนัของพวกเราแล้วหรอืยงั? เราพร้อมที่จะมุ่งสร้าง “พลงั” ร่วมกนั
เพื่อพาสงัคมไทยไปเผชญิกบัโอกาสและความท้าทายมากมายในอนาคต
แล้วหรอืยงั? เรามสีื่อ พื้นที่ และกระบวนการเรยีนรู้ “ร่วมกนั” มากพอ
และหลากหลายพอหรอืไม่? ผมยอมรบัว่า ณ วนันี้ ผมยงัไม่มคี�าตอบ 
แต่ไม่แน่นะ ศ.วิจารณ์อาจมีค�าตอบให้กับเราในหนังสือเล่มหน้าของ
ท่าน และผมกพ็ร้อมที่จะเป็นกรณศีกึษาหนึ่งในหนงัสอืเล่มนั้น ไม่ว่าจะ
ในฐานะของกรณศีกึษาที่ส�าเรจ็หรอืล้มเหลวกต็าม

มาร่วมกันกับกลับทางห้องเรียน และกลับทางสังคมไทย 
ของเรา กับท่านศ.วิจารณ์กันนะครับ
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ห้องเรียนกลับทางในระบบช้ันเรียนออนไลน์ของไทย 
ClassStart.org
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (jantawan@usablelabs.org)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“...ด้วยระบบการจัดการแบบฝึกหัดของ ClassStart 
จะช่วยให้ผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด
และให้คะแนนและความเห็นได้ทันที

หลังจากที่ผู้เรียนได้ส่งแบบฝึกหัดนั้น
ผ่านทางออนไลน์แล้วและผู้เรียนก็จะได้รับรู้ผลการตรวจ

แบบฝึกหัดนั้นทันทีอีกด้วย นอกจากนี้ ClassStart 
ยังมีระบบประมวลผลคะแนนรวม

เพื่อให้ผู้สอนประมวลคะแนนรวมของผู้เรียน
แต่ละคนได้อย่างง่ายดาย...”



ClassStart.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย เว็บนี้มี
คณุสมบตัเิป็นระบบชั้นเรยีนออนไลน์ (Learning Management System) 
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรยีนกลบัทาง (Flipped Classroom) และมุง่ส่งเสรมิกระบวนการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มี
ความยดืหยุน่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรยีนได้อย่างสะดวก
เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลก
เพยีงแค่มคีอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็อกีทั้งผู้ใช้ไม่ต้องตดิตั้งและดูแล
เวบ็ไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง

ClassStart พัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และ  
ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เปิดให้บรกิารฟรี
แก่ผู้เรยีนผู้สอนทั่วประเทศมาตั้งแต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ 
ปัจจบุนันี้ (ข้อมูลเดอืนมถินุายน 2556) มสีมาชกิร่วม 90,000 คน และ
ชั้นเรยีนกว่า 7,300 ชั้นเรยีนจากกว่า 500 สถานศกึษาทั่วไทย

เมื่อสมคัรเป็นสมาชกิ ClassStart แล้วจะสามารถเริ่มใช้งานระบบ
ต่างๆ ได้ทนัท ีอาทิ

ระบบจดัการสมาชกิ
ระบบจดัการเอกสารการสอน
ระบบเวบ็บอร์ดชั้นเรยีน
ระบบการสอนร่วมกนั
ระบบบนัทกึการเรยีนรู้
ระบบจดัการแบบฝึกหดัทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
ระบบประเมนิผลให้คะแนนและระบบประมวลผลคะแนนรวม
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โดย ClassStart ไม่มกีารจ�ากดัจ�านวนชั้นเรยีนและจ�านวนนกัเรยีน
ในชั้น รวมทั้งไม่จ�ากดัพื้นที่การเกบ็ข้อมูลอกีด้วย นอกจากนี้ยงัสามารถ
รองรบัปรมิาณการใช้งานจ�านวนมากอย่าง Massive Open Online Course 
(MOOC) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

จากประสบการณ์ในการใช้งาน ClassStart แบบห้องเรยีนกลบัทาง
พบว่า ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนได้จรงิและผู้เรยีนเรยีน
รูม้ากขึ้นได้โดยผูส้อนพงึค�านงึถงึประเดน็ส�าคญั 3 ประการคอื (1) ทกัษะ
และหน้าที่ความรบัผดิชอบที่เปลี่ยนไปของผูส้อน (2) เนื้อหาความรูแ้บบ
คลปิวดีโิอที่น่าสนใจต่อผู้เรยีน และ (3) กจิกรรมการเรยีนรู้ในห้องเรยีน
และทางออนไลน์ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้

(1) ทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปของผู้สอน

การกลับทางห้องเรียนของไทยอาจจะไม่สามารถท�าได้ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงการเรยีนการสอนครั้งเดยีวทั้งหมด เพราะด้วยวฒันธรรม
การเรยีนรูท้ี่ยงัตดิกบัการรบัความรูจ้ากผูส้อนและทกัษะและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของผู้สอนที่จะเปลี่ยนไปจากเดมิในการจดัการเรยีนการสอน
ในรูปแบบใหม่นี้ แต่ผู้สอนจะสอนน้อยลงได้จริงหากมีการวางแผน 
การเรยีนการสอนไว้เป็นอย่างดแีละจดัเตรยีมเอกสารเนื้อหาแบบฝึกหดั
และกจิกรรมการเรยีนรู้ให้พร้อมก่อนเปิดเรยีน

ผู้สอนจะพบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะของตนจะ
ไม่เหมือนก่อน เมื่อเริ่มต้นกลบัทางห้องเรยีนผูส้อนควรจดัหาหรอืสร้าง 
วีดิโอคลิปที่จะน�ามาเป็นเนื้อหาการเรียนรู ้ให ้เสร็จก ่อนทั้งหมด  
แล้วก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับคลิปวีดิโอที่จะใช้  
หลงัจากนั้นผู้สอนจะน�าไฟล์เอกสารและคลปิวดีโิอขึ้นเกบ็ไว้บนเวบ็ไซต์ 



ClassStart อย่างเป็นระบบ ดงันั้นจงึเหน็ได้ว่าผูส้อนจะต้องเปิดใจรบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและมคีวามสามารถในการเรยีนรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ ก่อน

แต่ความยากนั้นอยู่ที่การกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ที่
วางไว้บนเว็บไซต์จากที่บ้านมาก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนเพื่อที่ผู้สอนจะได้
ใช้เวลาในชั้นเรยีนเพื่อกจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ โดยผู้สอนควรจะเริ่มต้น 
ชั้นเรียนด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษามา 
หรือให้มีการจัดสอบย่อยเนื้อหาก่อนเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ 
ผู้สอนอาจจะคดัเลอืกบนัทกึการเรยีนรู้เด่นๆ ในชั้นเรยีน ClassStart มา 
แลกเปลี่ยนกนัในห้องเรยีนจรงิกไ็ด้จะยิ่งท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความภาคภูมใิจ
และเป็นแรงเสรมิอย่างดใีนการเรยีนรู้ต่อไป

และนบัตั้งแต่วนัแรกของการเรยีนการสอนแบบกลบัทางห้องเรยีน 
เครือ่งมืออย่างหนึง่ทีค่วรน�ามาใช้คอื บนัทกึการเรยีนรู ้(Reflective 
Journal) ทีมี่อยูใ่น ClassStart ผูส้อนควรก�าหนดให้ผูเ้รยีนบนัทกึ
การเรียนรู้ลงใน ClassStart เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียน 
ทุกคนและผู้สอนได้ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
สือ่สารด้านการเขยีน และทกัษะการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยผู้สอน
ควรแจ้งข้อตกลงความถี่ของการเขียนบันทึกและแนวทางเขียนบันทึก 
ให้ชดัเจน เช่น ผู้สอนอาจก�าหนดให้ผู้เรยีนเขยีนทบทวนความรู้ที่ตนเอง
ได้รับ ความรู้ที่ยังต้องศึกษาหาเพิ่มเติมขึ้นอีก การวางแผนการเรียนรู้ 
รายวนั ความเหน็ต่อกจิกรรมการเรยีนรู้ในห้องเรยีน เป็นต้น และผู้สอน
ต้องพยายามอ่านบนัทกึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทกุคน กด Like ให้ก�าลงัใจ
ผู้เรยีน และให้ความเหน็ต่อยอดบนัทกึของผู้เรยีนอกีด้วย

เมื่อการเรียนการสอนผ่านไประยะหนึ่งผู้เรียนจะพบว่า บันทึก
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การเรียนรู้ทั้งหมดที่แต่ละคนเขียนถ่ายทอดไว้นี้เป็นเหมือนคลัง 
ความรู้ของชั้นเรียนที่จะถูกหยิบมาใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อน 
การสอบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบันทึกการเรียนรู้จะเหมือนเป็นพื้นที่
เสมือนในการแบ่งปันวิชาการและความสุขความสนุกของผู้เรียนและ 
ผู้สอนที่จะส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรู้ในห้องเรยีนจรงิอกีด้วย

อีกหน้าที่ความรับผิดชอบหนึ่งที่เปลี่ยนไปของผู้สอนคือ ผู้สอน
จะต้องพยายามหาสมดุลการเรียนรู ้ทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อ
ให้การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นโดยตลอดเวลา นอกจากการจัดการการเรียนรู้
ในห้องเรยีนแล้ว ผู้สอนควรค้นหาความรู้ใหม่ๆ จากทางออนไลน์มาให้
แก่ผู้เรยีนอย่างสม�่าเสมอและบนัทกึไว้ใน ClassStart ผู้สอนจะต้องรู้จกั 
ตั้งค�าถามผ่านเว็บบอร์ดหรือพื้นที่บันทึกการเรียนรู้ของห้องเรียนและ
สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นหาวิเคราะห์
ข้อมูลความรู้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์และต่อยอดความรู้

และสิ่งที่จะมาพร้อมกับหน้าที่และทักษะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ในตัว 
ผู้สอน คอื วนิยั เพื่อให้ผู้เรยีนได้เกดิทกัษะการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องโดย
แท้จริงนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการให้คะแนนและความเห็นสะท้อนกลับ
จากผู้สอนอย่างทนัท่วงทโีดยเฉพาะในการท�าแบบฝึกหดัที่ส่งผ่านทางชั้น
เรยีนออนไลน์ และด้วยระบบการจดัการแบบฝึกหดัของ ClassStart 
จะช่วยให้ผู้สอนตรวจแบบฝึกหัดและให้คะแนนและความเห็นได้
ทันทีหลังจากที่ผู้เรียนได้ส่งแบบฝึกหัดนั้นผ่านทางออนไลน์แล้ว
และผู้เรียนก็จะได้รับรู้ผลการตรวจแบบฝึกหัดนั้นทันทีอีกด้วย 
นอกจากนี้ ClassStart ยังมีระบบประมวลผลคะแนนรวมเพื่อให้
ผู้สอนประมวลคะแนนรวมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย 
และเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ควรจะให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้คะแนนรวมเป็น 
ระยะๆ เพื่อที่ผู้เรยีนจะได้มกี�าลงัใจในการเรยีนรู้ต่อไป



(2) เนื้อหาความรู้แบบคลิปวีดิโอที่น่าสนใจต่อผู้เรียน

เนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องจัดหาหรือสร้าง
ขึ้นมาโดยเน้นการท�าเป็นคลิปวีดิโอซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายกว่า 
การอ่านหนงัสอื และผูเ้รยีนที่ขาดเรยีนไปหรอืไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถ
ที่จะดูซ�้าได้ทุกเวลา โดย YouTube จะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ได้รับ 
ความนิยมสูงสุดในการแขวนวีดิโอไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกทั้งยัง
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนทั่วไปได้อกีด้วย เช่น Khan Academy Channel 
ใน YouTube เป็นต้น

การท�าคลิปวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนนั้นต้องเป็นที่น่าสนใจ 
แก่ผูเ้รยีนและมคีวามยาวไม่เกนิ 10 นาทต่ีอหนึ่งคลปิ โดยอาจจะเป็นการ
ถ่ายวดิโิอการสอนในห้องเรยีน หรอือดัเสยีงการสอนแทรกลงไปในไฟล์
น�าเสนอ เช่น PowerPoint presentations หรอืเป็นการคดิค้นวธิกีารสอน
รูปแบบใหม่แล้วน�าเสนอเป็นคลปิวดีโิอ เป็นต้น

เทคโนโลยีในการท�าสื่อการสอนประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ในด้านฮาร์ดแวร์สามารถใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดิโอ 
เวบ็แคม แทบ็เลต็ โทรศพัท์มอืถอื สมาร์ทโฟน ในการถ่ายวดีโิอได้โดย
สะดวก และในด้านซอฟต์แวร์ในที่ใช้การท�าคลิปวีดิโอ เช่น Camtasia 
Studio และ Podcast Publisher เป็นต้น

(3) กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและทางออนไลน์

การออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และทางออนไลน์เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรบัผู้สอนเพราะเป็นงาน
ที่ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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และสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพจะต้องไม่ยากเสียจนท�าให้ผู้เรียนท้อถอย และไม่ง่าย 
เกนิไปจนไม่ท้าทายความสามารถของผูเ้รยีน และกจิกรรมการเรยีนรูจ้ะ
ต้องมีความสนุกสนานท�าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ อาทิ การโต้วาทีสด
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และการให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นผู้สอนและออกแบบ
การสอนเอง เป็นต้น

ส�าหรับห้องเรียนกลับทางแล้วนั้น เนื้อหาบทเรียนจะถูกก�าหนด
ให้ผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนนอกห้องเรียน แล้วผู้สอนจะเริ่มต้นกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยการบรรยายสรุป และเน้นการตั้งค�าถาม
จากเนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องใช ้
ความพยายามพอสมควรในการท�าความเข้าใจ

ในการกระตุ้นให้เกิดการกล้าคิดและกล้าพูดเพื่อการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนของผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องมีทักษะในการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้และความเป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่จะลองผิดลองถูก  
ผู้สอนควรจะสร้างความเคยชินในการถามตอบด้วยค�าถามง่ายๆ และ
ใช้คะแนนเป็นรางวัล หรืออาจจะใช้การถามตอบแบบกลุ่มแทนถาม
ตอบแบบเดี่ยวบ้างก็สามารถสร้างความคุ้นเคยในการถามตอบได้ 
เช่นกัน และในการบันทึกคะแนนการมีส่วนร่วมนี้สามารถด�าเนิน
การได้โดยสะดวกผ่าน ClassStart

อกีทั้งผู้สอนสามารถประยกุต์ใช้เครื่องมอืต่างๆ ที่ ClassStart มใีห้
ในห้องเรยีนออนไลน์ในการท�ากจิกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย เช่น สนทนาทางเว็บ



บอร์ดด�าเนนิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูโ้ดยผูส้อน การเชญิผูเ้ชี่ยวชาญมาเป็น
แขกรบัเชญิเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูเ้รยีนทางออนไลน์ หรอืการก�าหนด
ให้ผูเ้รยีนบนัทกึวเิคราะห์เนื้อหาประเดน็ที่ก�าหนดแล้วท�าการ Vote บนัทกึ
ที่ได้รบัความเหน็หรอืการกดชอบ (Like) มากที่สดุจ�านวน 5 บนัทกึเพื่อ
เลอืกมาให้รางวลัและนามาสนทนาพูดคยุกนัต่อในห้องเรยีน เป็นต้น

บทสรุป

จากแนวทางการรเิริม่ด�าเนนิการจดัการห้องเรียนกลับทางที ่
น�าเสนอมาในบทความนี้และการร ่วมแรงร ่วมใจของภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ClassStart จะสามารถเป็นดั่ง  
“นาวาปัญญา” หรอืเรอืข้ามฟากทีจ่ะน�าพาเยาวชนไทยจ�านวนนบั
สิบล้านคน ค่อย ๆ  ก้าวข้ามผ่านระบบการศึกษาในแบบศตวรรษ
ที่ 20 ไปยังศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะความรู้ในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างมหาศาลในโลกออนไลน์และ
สืบค้นได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อัน
ทรงประสทิธภิาพต่อการเรยีนรู้ เป้าหมายของการเรยีนการสอนจงึไม่ได้
อยูท่ี่เนื้อหาความรูท้ี่ผูเ้รยีนจะได้รบัอกีต่อไป หากแต่เป็นทกัษะการเรยีนรู้
ตลอดชวีติของผู้เรยีน และผูส้อนจงึไม่ได้เป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน
อีกแล้ว หากแต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจุดประกายการ
เรยีนรู้ไปพร้อมๆ กบัผู้เรยีนด้วยการเรยีนการสอนแบบกลบัทาง

ผู้สอนจึงต้องเข้าใจและพร้อมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ 
โดยไม่ใช่ยัดเยียดหรือปิดกั้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทรงประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู ้เหล่านี้ หากแต่เป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียน 
การสอนใหม่ที่ให้อ�านาจแก่นกัเรยีนโดยน�าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมา 
เอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง และนี่คือกุญแจแห่ง 
การสร้างเยาวชนคณุภาพของไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานโลก
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กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว 
ผู้อำานวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“.....จากการสอนผ่านไป 2 สัปดาห์ ผมพบสิ่งใหม่หลายอย่าง 
พบว่าผมได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนการเสาะแสวง
หาความรู้ของนักศึกษาที่ไปค้นคว้าเอกสารมา และเชิญชวน

ให้เพื่อนได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาด้วย.....”



ช่วงปีที่ผ่านมา (2555-2556) ผมมีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ด�าเนินการโดย
เฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบัน
คลงัสมองของชาต ิ เป็นเจ้าภาพจดัการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง 
“Academic Transformation” (ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ 
พานชิ ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนโฉมการศกึษา) บรรยากาศของการ
ประชุมเริ่มต้นด้วยค�าปรารภของศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง 
ว่าจะท�าอย่างไรให้การเรียนการสอนยุคปัจจุบันปรับสู ่ยุคใหม่ที่ใช้
ศักยภาพของทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
น่าจะถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ควรจะ
จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จากนั้นตัวแทนจากสถาบันเจ้าภาพ เล่า
ว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ
ผลักดันตัวเองให้เป็นตลาดวิชาเพื่อปวงชนชาวไทย โดยอ้างอิงถึง
อาจารย์ 2 ท่านของมหาวทิยาลยั Stanford ที่ช่วยกนัสร้างเวบ็ไซต์ ชื่อ 
coursera (www.coursera.org) เพื่อให้นกัศกึษาผู้สนใจจากทั้งโลกเข้าไป
เรยีนรู้ โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้มรีายวชิาประมาณ 380 วชิา สมาชกิ
ผูส้นใจร่วมสามล้านห้าแสนคน ในการประชมุครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ดร.กร ศรเลศิล้าวาณชิ เป็นตวัแทนจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้
เล่าถงึพฒันาการของการจดัการศกึษาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั ล่าสดุเกดิ
แนวคดิ เรื่อง “Flipped Classroom” โดยท่าน อาจารย์ ดร. จนัทวรรณ 
ปิยะวฒัน์ พฒันาเวบ็ไซต์ ชื่อ classstart ขึ้น(www.classstart.org) เพื่อ
เปิดโอกาสให้ครอูาจารย์จากสถาบนัการศกึษาทกุระดบัทั่วประเทศ ได้ใช้
เป็นห้องเรยีน ซึ่งขณะนั้นมผีู้ใช้บรกิารของ classstart ประมาณ 75,000 
คน มรีายวชิา 7,000 รายวชิา จาก 1,500 สถาบนัการศกึษา ผมฟังด้วย
ความสนใจ และค้นหาเรื่องนี้เพิ่มเตมิในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร์ จนกระทั่งพบว่ามกีารบนัทกึการประชมุ เรื่อง “สอนอย่างไร
ในศตวรรษที ่21” ที่มท่ีานศาสตราจารย์นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ และ 
ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ เป็นวทิยากรโดยบนัทกึเป็น Youtube ไว้ 4 ตอน 
ในตอนที่ 3 และ 4 ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ ได้เล่าถงึประสบการณ์  
การจัดการเรียนรู้ โดย Flipped Classroom ผ่าน classstart ในระยะ  
2 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกบัก่อนหน้านี้ผมได้เรยีนรู้เรื่อง course redesign  
ซึ่งเป็นการออกแบบกระบวนวชิาใหม่มรีปูแบบต่าง ๆ  6 รูปแบบ คอื The 
Supplemented model, The Replacement model, The Emporium model, 
The Fully online model, The Linked workshop model, และ The Buffet 
model เมื่อด�าเนนิการแล้วต้องได้ถงึ

การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา และลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา) ที่สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้จัดสัมมนา  
ผมจงึตดัสนิใจใช้การสอนแบบกลบัทางห้องเรยีนกบัรายวชิาคณติศาสตร์
พื้นฐาน หนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ผมจึงเข้าไปสมัครเป็น
สมาชกิของ classstart และเปิดชั้นเรยีน โดยเข้าไปบนัทกึไว้ในส่วนที่เป็น 
กระดานสนทนา เพื่อจะแจ้งนักศึกษาทราบว่า “ส�าหรับการเรียน 
วิชานี้ ผู้สอนตั้งใจที่จะใช้รูปแบบที่เรียกว่า Flipped classroom 



กล่าวคือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ปรับทิศทางใหม่จาก
เดิมที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังค�าบรรยาย และกลับไป
ท�าแบบฝึกหัดหรือทบทวนความรู้ที่บ้าน (หอพัก) มาเป็นวิธีที่
นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้จากภายนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็น
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือการใช้ Search engine เช่น 
Google Yahoo หรือ เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Youtube รวมถึง Fa-
cebook ที่เหมาะกับนักศึกษายุคปัจจุบัน หลังจากนั้นนักศึกษาจะ
ได้ประมวลผลการเรยีนรู ้แล้วน�ามาใช้เป็นโจทย์ปัญหาในชัน้เรยีน 
เพราะฉะนัน้บรรยากาศในชัน้เรยีนจะเป็นการน�าเสนอความรู้ด้วย 
ตัวนักศึกษาเอง ผ่านการระดมสมอง การร่วมกันแก้ปัญหาและ 
การท�าแบบฝึกหัด” ผมเองได้เสนอตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชานี้ไว้จ�านวนหนึ่งด้วย ในชั้นเรียน classstart ยังมีส่วนที่เป็น
ความเคลื่อนไหว ข่าวประกาศ เอกสารการสอน แบบฝึกหัด คะแนน
เกบ็จากภายนอก และบนัทกึการเรยีนรู้ ซึ่งในส่วนของเอกสารการสอน  
ผมก็น�าเสนอ ประมวลรายวิชา เนื้อหาวิชาตลอดหลักสูตร เอกสาร
ที่เป็นการทบทวนความรู ้พื้นฐาน และเมื่อท�าการสอนแล้วเสร็จ 
ในแต่ละคาบ มกีารบนัทกึผ่าน Youtube ให้ผูเ้รยีนได้เข้ามาศกึษาทบทวน
ได้ตลอดเวลา

ปรากฏว่าชั่วโมงแรกของการสอน ผมได้แนะน�านักศึกษาเรื่อง 
การเรยีนการสอนผ่าน www.classstart.org พอตกเยน็มนีกัศกึษาหลาย
คนได้ไปค้นคว้าแหล่งความรู้ แล้วน�าเสนอไว้ผ่าน classstart บางคน
สามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านไป และที่
ต้องเรียนในคาบถัดไป ซึ่งต่อมาผมเลือกใช้ประกอบการสอนมาจนถึง 
วันนี้ (ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน) และผมก็ได้แจ้งให้นักศึกษา
ทกุคนทราบว่า หากเอกสารของใครที่ผมเลอืกมาใช้ในห้องเรยีน จะได้
รบัคะแนนเกบ็สะสมไว้ด้วย
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จากการสอนผ่านไป 2 สปัดาห์ ผมพบสิ่งใหม่หลายอย่าง พบว่า
ผมได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนการเสาะแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษาที่ไปค้นคว้าเอกสารมา และเชิญชวนให้เพื่อนได้เข้าไปเรียนรู้
ศกึษาด้วย ในชั้นเรยีนหลงัจากที่ผมนาเข้าสู้บทเรยีนเชงิเนื้อหาในแต่ละ
เรื่อง แล้วเปิดโอกาสให้นกัศกึษาที่ต้องการมส่ีวนร่วมในชั้นเรยีนโดยการ
แสดงวธิแีก้ปัญหาโจทย์ ประมาณ 4-5 ข้อ หน้าชั้นเรยีน โดยนกัศกึษา
อาสาสมคัรเหลา่นี้ผลดักนัมาแสดงวธิที�าให้เพื่อนด ูโดยจะได้รบัคะแนน
ทุกครั้งหากที่มีการตอบถูก มีนักศึกษาบางคนที่มีความรู้พื้นฐานมาผิด 
ผมกถ็อืโอกาสแก้ไข ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นเรยีนกไ็ด้เรยีนรู้ด้วย และใช้โอกาส
นี้ขยายผล เรื่อง learn unlearn relearn ให้นกัศกึษาทราบด้วย

ผมยอมรับว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่ก็สนุกกับการได้คอยติดตาม
ชี้แนะนักศึกษาผ่าน classstart และรอคอยผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิด
ขึ้นจากการปรับทิศทางห้องเรียนของรายวิชานี้

อย่างไรก็ตามในภาคการศึกษานี้ผมยังได้รับโอกาสจากท่าน
อาจารย์ ดร.จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ รบัผมให้เข้าชั้นเรยีนวชิา (ซึ่งผมไม่มี
พื้นฐานเลย) ที่ท่านอาจารย์สอนที่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ผมจงึ
แสดงบทบาททั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมกันในภาคการศึกษานี้ ผ่าน
ทาง www.classstart.org

กราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  
ผู้ซึ่งริเริ่มจุดประกายขยายผลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการ การ
ศึกษาของชาติ ตลอดถึงท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ที่
กรณุารบัผมเป็นศษิย์ ท�าให้ผมได้มโีอกาสปรับรูปแบบการสอนและ 
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัในชัน้เรยีนตามทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น สิ่งที่
ท่านด�าเนนิการอยูน่ี้ได้ก่อคณุปูการอย่างใหญ่หลวงให้กบัการศกึษาของ
ชาต ิเปิดโอกาสให้ทกุคนได้แสวงหาความรู้และเรยีนรู้ตลอดชวีติ
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