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mode คืออะไร หมายถึงการเรยีนรูทีอ่ยูบนงานประจํานัน่เอง และเมื่อโยง learning mode มาสูrewardsystem 

การเลื่อนขัน้ เล่ือนตําแหนงทัง้หลาย ก็จะกลายเปนของจริง ที่เก้ือกูลซ่ึงกนัและกัน 
 

อยากจะเสนออยางนี้ เมื่อสักครูเห็นตัวอยางหนึ่งใชไอซทีีเขามาชวยเพื่อบอกใหรูวาคืออะไร ตอนนี้โลกกําลังเกิด

แฟชั่นทักษะ 21st Century Skillsแตที่เกากวาคือ  flip classroomซ่ึงมีหนังสือเขยีนไวเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมาก ทาน

สามารถกลับไปคนได flip classroomหรอื กลับทางหองเรียนหมายความวาเรียนวชิาที่บาน ทําการบานที่โรงเรียน 

คือเรียนContent subject matterเรียนที่บาน แลวก็มาทําlabexerciseมาทาํการถอดบทเรียนreflection AAR ท่ีโรงเรียน 

อันนีก้็พิสูจนมานานหลายป มีหนังสือออกมาหลายเลม ผมอานแลวต่ืนเตนมากflip classroomเลมท่ีผมมีเปนเร่ืองของ

ครูบานนอกสองคน แกบอกวาจุดเริ่มตนคือ แกกลุมใจเหลือเกินวา พอมาเปนครูถึงรูวานักเรียนมีเรื่องที่ตองทํามากกวา

ที่จะเรียนจากครูคือตองทํากิจกรรมขางนอกเยอะมาก และพวกนกัเรียนเกงๆ ก็จะถกูดึงไปเลนกีฬา ไปทาํกิจกรรม  แลว

พอกลับมาก็ตองมาถามครูวาเมื่อวานสอนอะไร เพราะไมไดมา  
 

แกบอกวาทีท่าํเร่ืองนี้เพราะวาไมอยากเหนื่อย ก็เลยใชการสอนวิธนีี้ ซ่ึงตอนนี้มีซอฟตแวรที่สามารถ 

เรคคอรดพาวเวอรพอยทั้งหลายเปนวิดีโอแลวไปแขวนไวบนอินเทอรเน็ตไดพอเด็กถามก็ใหเขาไปดูในนี้ ปรากฏวามัน

เสียเวลานอยมาก เด็กก็ถามนอยมาก เด็กหลายคนก็บอกวาดี เพราะครูสอนตามไมทัน เพราะบางคนหวัชา เด็กหัวชา

ไมมีโอกาสดูดวย เพราะฉะนั้นจึงใชวธิีสอนแบบนี้คือเรียนมากอนที่บาน แลวจึงมาทํา lab ที่โรงเรียน ผลปรากฏวาเด็ก

เรียนดีกวาเดิม ยิ่งมาดูผลสัมฤทธิ์ก็พบวาดขีึ้นกวาเดิมมาก เวลาวัดตองวัดที่ผลสัมฤทธิ์ที่เด็ก วัดที่คร ู และวัดที่

ความสัมพันธในโรงเรียนดวยวามีความสขุรวมกันแคไหน  ที่ผมโยงเรื่องของการใชไอทีมา เพราะผมไดคุยกับคุณปยา

ภรณมัณฑะจติรแลววา มูลนิธนิาจะใช Class Startดวย ผมจึงเสนอวานาจะหาวิธทีี่จะชวยเด็กที่เรียนชา และเด็กที่

ตองทํากิจกรรมเยอะ โดยใช flip class 
 

สุดทายผมคิดวาสิ่งที่เราเห็นก็คือการบรรจบกันของการเรียนรูของศษิยกับการเรียนรูของครูใหเปนกิจกรรม

เดียวกัน กิจกรรมที่เราทําอยูผมเชื่อวาเม่ือมันประสบความสาํเร็จอยางชัดเจนแลว ครูจะสบายขึน้ ชีวิตครูจะดีขึ้น เร่ือง

ยุงยากทั้งหลายก็จะลดลง และที่เราฟงจากสองทานที่พูดวาเด็กเกเรลดลง ปญหาพฤติกรรมเด็กลดลง ผมเขาใจวาวธิีคิด

แบบเดิมที่วาพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบน ครูไมเกี่ยวโรงเรียนไมเกี่ยว เด็กทีท่องกอนวยัอันควรเพราะพอแมไมส่ังสอยเปยวิธี

คิดนี้ผิด เม่ือสมัยยุคผมอาจจะถูก แตสมยันี้มันไมใช เพราะ21st Century Skillsระบวุา การเรียนรูที่สําคัญอันหนึง่

คือ Life Skills การเรียนเพื่อใหไดทักษะชีวิต เพราะฉะนัน้ทกัษะชีวิตเปนหนาที่ของโรงเรียน แตแนนอนวา

ทางบานตองชวยดวย เพราะฉะนัน้ส่ิงที่เหน็และนาชืน่ใจมากก็คือ ไดเหน็การบรรจบกนัของการเรียนรูของ



ศิษยกบัครู ที่ไมไดมองแตวิชาความรูเพียงอยางเดียว แตโยงไปสูพฤติกรรมของเด็ก อนันีเ้ปนส่ิงทีผ่มคิดวา

เปนประโยชนมหาศาล และมีความสุขมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




