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สวสัดีท่านผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน  เวทีน้ีจดัด าเนินการโดย 22 ภาคี  ซ่ึงมูลนิธิสยามกมัมาจลรับหนา้ท่ีท างาน

มาก  เป้าหมายต่างๆ วีดิโอไดเ้รียนให้ทราบ และมีเอกสาร และนิทรรศการขา้งหนา้ก็บอก เม่ือเช้าผมตามคุณต๋ิม 

(คุณรัตนา กิติกร ผูด้  าเนินรายการ) บอกวา่ เป้าหมายทีเ่ราเขียนไปในบอร์ดนิทรรศการที่เขียนไว้ 4 อย่าง น้ัน มีส่วน

ส าคัญอย่างยิง่ทีห่ายไป  คือ เป้าหมายอนัที ่5 คือ learning outcome ของเด็กดีขึน้ วงการศึกษาไทยก็เป็นเช่นน้ี ทาง

มูลนิธิสยามกมัมาจลเราหมกมุ่นท าเร่ืองน้ีอย่างยิ่ง แต่เราเผลอไป การเผลอเช่นน้ีไม่แปลกประหลาด เผลอกนัทัว่

โลก ประเทศท่ีเผลอ เผลอทั้งประเทศ ผลลพัธ์การเรียนรู้ของเด็กก็หย่อนลงไปโดยปริยาย เพราะท าอยู่ตรงส่วน

เบ้ืองบน ส่ิงท่ีคิดวา่ลงทา้ยแลว้จะไดผ้ลต่อเด็ก  ไม่จริงผลจะเกิดขึน้กับเด็กต่อเมื่อ Focus ไปที่ตรงน้ันอย่างแท้จริง

แล้ววดัตรงน้ัน แล้วกผ็ลลพัธ์ของเด็กน้ันต้องไม่ใช่อย่างที่วงการศึกษาไทยวัดกัน ก็คือ ดูที่ความรู้วิชาเท่าน้ัน ไม่ใช่

วชิาไม่ส าคญั เป็นตวัพื้นฐานท่ีส าคญั แต่พืน้ฐานทีส่ าคัญยิง่กว่าน้ันคือ เร่ืองทีจ่ะพูดกนัในวนันี้ คือ ลักษณะนิสัยที่ดี  

หรืออุปนิสัยทีด่ี ซ่ึงเป็นพืน้ฐาน  



หนงัสือ “เล้ียงใหรุ่้ง” ท่ีแสดงอยูข่า้งหนา้น้ี ขอบอกเลยครับวา่มาจากงานวิจยัจ านวนมาก ดูจากชีวิตคนทั้ง

ชีวิต เรารู้วิชาส าคัญ แต่นิสัยดีส าคัญกว่า ต่อความส าเร็จในชีวิต น่ีก็เป็นประเด็นที่ส าคัญมาก ทีน้ีท่ีเราคุยกนัสอง

วนัน้ี การจดัเวทีคร้ังน้ีตอ้งแยกส่วน การแยกส่วนเวทีคราวน้ีก็คือว่า ครูท่ีสอนนิสัยเด็กเก่ง  ส่ิงที่เราต้องไม่เผลอ

เข้าใจผิด คือ ว่าการสอนนิสัยดีให้เด็กน้ันไม่แยกจากการสอนวิชา  มันต้องอยู่ด้วยกัน เป็นเนื้อเดียวกัน ครูที่สอน

วิชาเก่งก็ต้องเอาใจใส่ในการฝึกนิสัยใจคอลูกศิษย์ไปพร้อมๆกัน เพราะในห้องเรียนเด็กตอ้งไดเ้รียนหลายๆอยา่งท่ี

เรียนรู้บูรณาการ  

 เขาเอาค าพูดของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ มาน าเสนอในบอร์ดนิทรรศการท่ีอยูด่า้นหนา้ซ้ายมือ และขวามือผม  

เม่ือเช้าผมไปช้ีให้ครูท่านหน่ึงดูแลว้บอกว่าท่ีผมพูดนัน่ถูกคร่ึงเดียว  ถา้เราพิถีพิถนั  ส่ิงที่ผมพูดว่าครูเอาใจใส่การ

เรียนรู้ของศิษย์  ครูที่ดีเอาใจใส่ศิษย์ถูกต้องแน่นอน แต่ถูกคร่ึงเดียว อีกคร่ึงหน่ึงคือเอาใจใส่การเรียนรู้ของตนเอง 

ครูต้องเรียนรู้ และครูต้องมีเคร่ืองมือการเรียนรู้ มีทักษะของการเรียนรู้ การเรียนรู้ของครูท่ีดีและง่ายท่ีสุด คือ การ

เรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มครู เรียนรู้ร่วมกนัผ่านห้องเรียน ผ่านการปฏิบติั เรียนแลว้สะทอ้นคิด แต่หนงัสือท่ีท่านไป

กดไลทแ์ลว้ท่านไดม้าของอาจารยสุ์ธีระสองเล่มน้ีไปดว้ยกนั เร่ิมตน้คือ “ถามคือสอน”  การเรียนรู้เร่ิมตน้จากการ

ตั้งค  าถาม การเรียนรู้ของครูเองกเ็กดิจากการตั้งค าถามของครูเอง ค าถามทีด่ีทีสุ่ด ประเสริฐทีสุ่ด กค็รูเพื่อศิษย์ ก็คือ 

ถามว่า ทีเ่ราท าๆ กระบวนการทีเ่ราจัดให้ลูกศิษย์  ลูกศิษย์ได้อะไร ได้จริงหรือเปล่า  มนัจะช่วยเสริมให้ความเป็นครู

ดีของเรายิง่ดีข้ึนไปเร่ือยๆ  

การถาม คือ การเปิดหน้าต่างของการเรียนรู้ ครูถามลูกศิษย ์ก็ท  าให้ลูกศิษยไ์ดเ้รียนรู้ ครูถามตวัเอง ก็ท  าให้

ตวัเองไดเ้รียนรู้ พอถามแล้วผ่านกระบวนการเด็กที่ลงมือท า ผู้ที่ถูกถามจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า refection คือ 

สะท้อน สะท้อนคิด คือ เรียน ถามคือสอน refection น าไปสู่ learning ทั้งของเด็กและของครู เพราะงั้นถา้ครูถาม

ตวัเองอยูเ่ร่ือยทุกวนั ณ ตอนน้ีเขาใหเ้รียนถึงบ่ายสองโมงใช่มั้ยครับ หลงัสองโมงแลว้ครูท าอะไรครับ อนัน่ีจะตรง

กบัท่ีท่ีผมเคยไปดูท่ีฟินแลนด ์เขาก็สอนหอ้งเรียน ชั้นเรียนถึงบ่ายสองโมงเหมือนกนั เด็กกลบับา้น หรือเด็กอาจจะ

ไปเล่นกีฬา หรือท าการบา้น ก็แล้วแต่ แต่ครูอยู่ต่ออีกสองชั่วโมง เรียกว่าเป็นเวลาการท างานของครู ก็คือมา

สะทอ้นคิดร่วมกนั ภาษาKM ก็คือ AAR - After action review เพื่อให้ครูไดเ้รียนรู้ กระบวนการนั้นก็คือ 

กระบวนการท่ีท าใหเ้กิด PLC Professional learning community คือ ครูเรียนรู้ร่วมกนัหลงัจากปฏิบติั   

เวทีน้ีก็เป็นเวทีท่ีพูนพลังครู  ภาษาอังกฤษ คือ Empowerment  เวทีน้ีภาษาอังกฤษ ก็คือ Teacher 

Empowerment Forum เป็นเวทีท่ีเราก็จดัเป็นคร้ังแรก ดีหรือไม่ดีท่านช่วยบอกดว้ยนะครับ ช่วยแนะน าดว้ยวา่ควร

จะปรับยงัไง แต่ส่ิงท่ีเราอยาก ก็คือ อยากใหมี้การจดัโดยคนอ่ืนในท่ีต่างๆ หรืออาจจะท าไดดี้ยิ่งกวา่น้ี ให้ Empower 

พูนพลงัครูยิ่งกว่าน้ี พูนพลังครูในที่นี้ หมายถึง พูนพลังให้ครูได้ท าหน้าที่ครูให้ดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ลูก

ศิษย์ได้เกิด learning outcome ดียิ่งกว่านี้ เป็นการร่วมขบัเคล่ือนวงการศึกษา วงการเรียนรู้ไทย  เราหวงัวา่เวทีน้ี 

กระบวนการน้ี จะเป็นส่วนย่อยๆ ไวจุ้ดประกายในการท่ีท าให้แต่ละฝ่ายได้มาช่วยกนั ท าให้การศึกษาไทยมี



คุณภาพดี อย่างท่ีเราอยากเห็นได้อย่างแทจ้ริง น่ีคือ เป้าหมายส าคัญที่สุดของเวที  คือ เป็นการมาเรียนรู้ร่วมกัน                 

เพือ่หาวธีิการทีจ่ะขับเคลือ่นท า movement ให้กบัวงการศึกษาไทย เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา  

เวทีน้ีมี 22 องค์กร เป็นเจา้ของเวทีท่ีจดัให้ท่านทั้งหลาย แลว้ก็ตวัส่ิงท่ีเป็นสาระ ในช่วงสองวนัน้ีก็คือ ครู

สอนใหเ้ด็กนิสัยดีไดอ้ยา่งไร ท่ีจริงมนัไดส้อนแบบถ่ายทอด แต่จดักระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไดเ้รียนรู้ในเชิงนิสัยท่ี

ดีไดอ้ยา่งไร เราหวงัวา่ท่านผูบ้ริหารจากสถานศึกษา ครูทั้งหลาย แลว้ก็ท่านท่ีเก่ียวขอ้งจะไดช่้วยกนัคิด แลว้ก็หาวิธี 

แลว้ก็ไปทดลองวธีิวา่ในหอ้งเรียนตามปกติทัว่ไปจะเอาวธีิการท่ีครูท่ีถือวา่เป็นเชิงตน้แบบท่ีเราเชิญมา เอาไปใชไ้ด้

ยงัไง ในห้องเรียนตามปกติ ไม่ใช่จดัห้องเรียนเพื่อฝึกลกัษณะนิสัย เขา้ไปจดักระบวนการห้องเรียนตามปกติและ

บรรยากาศในโรงเรียนตามปกติ  

ผมไม่แน่ใจว่าการเรียนรู้ลกัษณะนิสัย สร้างนิสัยท่ีดีเกิดข้ึน “ในห้องเรียน” มากกว่าหรือน้อยกว่า “นอก

หอ้งเรียน” แต่ในสภาพบรรยากาศของการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กนั และครูมีปฏิสัมพนัธ์กนัในแบบท่ีไม่เป็นทางการ

ระหวา่งครูกบัศิษย ์และการปลูกฝังโดยพอ่แม่อนัไหนมาก่อนกนั ผมไม่มีความรู้ ไม่เขา้ใจ ถา้คิดถึงตวัเองก็คิดวา่ได้

ทั้งสามอย่าง จากทั้งสามส่วน พ่อแม่มีส่วนอย่างยิ่งเลยในสายตาผม เพราะฉะนั้นประเด็นของเวทีนี้ ไม่ใช่การ

พยายามทีจ่ะมาบอกว่าต้องจัดห้องเรียนเพื่อการสร้างอุปนิสัยที่ดี เราอยากเห็นการบูรณาการเข้าไปในหลายๆ ส่วน

ของชีวิตเด็ก แต่เมื่อเราท าเช่นน้ันแล้วผมเช่ือว่าชีวิตครูจะดีขึ้นอย่างมากมาย ไม่ใช่แค่เด็กจะได้เกิด Learning 

Outcome แต่ครูจะได้ Life Outcome ผลลัพธ์แห่งชีวิตมากกว่าที่เกิดขึน้ในปัจจุบันอย่างมากมาย ผมหวงัวา่ความ

ฝันเช่นน้ีเราจะไดม้าช่วยกนัสร้างโดยใชเ้วทีน้ี 

********** 


