ปาฐกถา โดย ศ. นพ. วิจารณ พานิช
สองวันนี้เรามาชวยกันคิดวา แตละทานจะทําอยางไรใหผลสัมฤทธิ์ของลูกศิษยของทานสูง เราจะทําอยางไรกันดี
โดยเปนเครือขายทีเ่ ราจะชวยเหลือกัน ทางมูลนิธิสดศรี เปนเพียงผูป ูเสื่อ สิ่งที่ทาง 2 มูลนิธิให คือเวที เปาหมายสําคัญ คือ ผล
การเรียนรูของลูกศิษยของเรา
การปฏิรูปการศึกษาไทยเราทํามา 12 ป แลว ที่ผมนั่งประชุมเมื่อวาน สวนใหญพูดเรื่องครู งบประมาณ โรงเรียนแต
ไมมีใครพูดถึงเด็ก
เราจึงไปเลือกชวนคนที่เอาใจใสเด็กจริงๆ คือ ครู เพราะเรามีความเชื่อวา การศึกษาจะมีคุณภาพได ครูตองทําเพื่อ
ศิษย เวลาคิดปฏิรูปตองคิดไปจากผลการเรียนรูของศิษย learning outcome ที่ชัดเจน ซึ่งเราวัดเองก็ได
หนังสือเลมนี้ (21st Century Skills : Rethinking How students learn, 2010.) เปนการนําเอาผลการวิจัยมา
สังเคราะห 800 กวาตัวอยาง พบวายังมีความเขาใจผิดอยูม ากในโลกและสังคมไทย “ปริญญาของครูมีผลตอการเรียนรูของ
ศิษย?” ตอบดวยสถิติ คือ “ผิด” ปริญญามีผลนอยมาก แตสิ่งที่มผี ลมากคือ การเรียนรูของครู เราตองนําเอาการทําหนาที่
ของครูมาเปนการเรียนรูของครู เรื่องนี้มีคนเสนอไวแลว แตในสังคมไทยจะเอาปรับใชอยางไร เครื่องมือหนึ่งคือ PLC ครู ที่คือ
การรวมกลุมกันเรียนรูจากการทําหนาที่ครู
ถามวาเรียนรูอะไร ใหนักเรียนเรียนรูที่ดี นั้น เรียนอะไร ในวงการศึกษาทั่วไป จะไปเนนที่ core คือสาระความรู ไม
ผิด ทั้งหมดคือ ตองรู แตไมพอ อันนั้นเปนพื้นฐาน แตสิ่งที่สาํ คัญและตองการมากกวาคือ Life and Career Skills (สีแดง) /
Learning and Innovation Skills (สีเหลือง) / Information , Media, and Technology Skills (สีน้ําเงิน) ซึง่ เปนทักษะทั้งหมด
ตองฝกตัง้ แตเรียนหนังสือ หรือตัง้ แตเล็ก เพราะทักษะคือสิ่งที่ตองฝกฝน
สีแดง ทักษะชีวติ ในฐานะครู คือ เทพธิดาแหงความเมตตา ที่ตอ งดูแลใหเขามีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เชน ทักษะ
อาชีพ คนเปนหมอตองละเอียด ทักษะเรื่องความละเอียดก็ตองฝก การฝกทักษะ เหมือนการฝกเลนฟุตบอล ตองฝกตั้งแต
ตน แลวคอยๆ ซับซอนขึ้น ป.3 เตะบอลอยางหนึง่ มัธยมก็เตะอีกอยางหนึง่
สีเหลือง สิ่งที่เปนเคล็ดลับ หรือจุดบอดของการเปนครูคือ สมมุตเิ ราสอนเด็กม.1 เรามักคิดเสมอวา การสอน ม.1
เมื่อ 20 ปที่แลวมันดี เราจึงไดประสบความสําเร็จอยางนี้ ก็เลยคิดจะสอนแบบนั้น ถาพอแมเกงและฉลาดก็อยากใหลูกไดรับ
การศึกษาทีด่ ีอยางที่ตนเคยได ซึ่งไมถูกตองเพราะเวลามันหางกันหลายสิบป ตัวอยางเชนเมื่อหกสิบปที่แลว ผมเรียนหนังสือ
ชั้นม.1 สิ่งที่มารบกวนสมาธิจากการเรียนไมมี แมแตวิทยุยังไมมี แตเด็กสมัยนี้ ความรูเ ต็มไปหมด ดูทีวีกเ็ ปนความรู เราตอง
แขงกับความรูที่มาเยายวนกับเขา เราอยูก ับเด็กที่มีสิ่งทีใ่ หเขาเลือกเยอะมาก การเรียนก็เปนทางเลือกหนึ่งของเขา สมัยผม
ไมมีทางเลือก อยากเลนอะไรก็ตอ งทําเอง ดังนั้นเราจะเอาตัวเราเปนตัวตัง้ แลวจัดการการศึกษาใหลูกหรือลูกศิษยของเรา
ตามทีเ่ ราเคยไดไมไดแลว
โลกที่เปลี่ยนแปลง คือตัวรายที่ทาํ ใหความรูที่เราสอนลูกศิษยใชการไมได สมัยผมเรียนจบหมอ 45 ปที่แลวใครผา
ทอง ตองใหนอนนิ่งอาทิตยหนึ่ง แผลจะไดติด แตตอนนีถ้ าใครผาทองเขาใหเดินวันรุง ขึ้นเลย นี่เปนตัวอยางหนึง่ ที่แสดงใหเห็น
วาความรูที่เราเรียนวันนี้อาจผิดไดในวันพรุง นี้ แลวความรูที่เราไมไดสอน ที่เขาจะตองไปหาเองก็มีอีกมาก
เพราะฉะนั้น สีเขียว ( Core Subjects) คือความรูที่อาจผิดในอนาคต สีเขียวทําหนาทีเ่ ปนฐานใหเรียนตอไปได แต
ถามีความรูแตไมมีทักษะการเรียนรูก็เรียนตอไมได
สีเหลือง มีทักษะการเรียนรูอยางเดียวไมพอก็ตองเอาไปปรับใชสรางนวัตกรรมได ทักษะพวกนีเ้ ปนทักษะที่ตอง
เรียน ไมใชตองสอน (สอนกันไมคอยได) ตองทําใหเด็กหรือชวยใหเด็กไดเรียน
1

สีน้ําเงิน คือ Information , Media, and Technology Skills ถาไมฝกก็จะแยกไมได ถูกหลอกไดงาย ระบบไอซีที
กาวหนามาก เดี๋ยวนี้ผูรับสารเปนทั้งผูสรางและสงสารดวย นีเ่ ปนทักษะพื้นฐานที่ตองมีในการดํารงชีวิตขางหนา และเปนชีวิต
ที่ไมแนนอน
การเรียนสมัยใหมตองเรียนทัง้ content และทักษะ (สาระความรูแ ละทักษะสําคัญ ) ถาจะใหลูกศิษยไดผลการ
เรียนรูที่ดี ขอมูลนี้ไดมาจากการวิจัย
การที่จะใหได ทั้ง 4 อยางในโมเดล ( Life and Career Skills (สีแดง) / Learning and Innovation Skills (สีเหลือง)
/ Information , media, and Technology Skills และ Contents) ตองมี 4 อยางขางลางนีเ้ ปนระบบสนับสนุน
1. มาตรฐานและการประเมิน ผมคิดวาในวงการศึกษาไทยใชการประเมินที่ผิด ผิดในแงที่วา ใชการประเมินใหได /
ตก การสอบและการประเมินที่มพี ลังบวกตอการเรียนรู คือ การประเมินเพื่อการพัฒนา ดูวา กาวหนาไปแคไหน เปน
การประเมินแบบ formative เชนในชั้นเรียน มีใครเรียนไมทัน เราจะชวยเขาอยางไร ฉะนั้น ครูตองสามารถรวมกัน
ออกขอสอบที่จะวัดความกาวหนาของศิษยได และขอมูลที่ไดตองนํามาพัฒนาวิธีจดั การเรียนรู และพัฒนาตัว
ผูสอน
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผมคิดวาหัวใจสําคัญ คือ อยาสอนตามหลักสูตร คือ อยาพยายามครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดตามหลักสูตรโดยไมแยกแยะ แตตองหาแกนสําคัญของเนื้อหา จัดใหเด็กไดเรียนตรงนี้อยาใหหลุดไป
แลวสวนปลีกยอยจะตามมาเอง การพยายามสอนใหครบตามหลักสูตร ลูกศิษยก็เหนื่อย ครูก็เหนือ่ ย แตครูไมใช
เทวดา instruction คือ ไมสอน เปนการพูดใหแรง ครูตอง Teach less, Learn More คือ ตองจัดใหเด็กเรียน เรา
สอนนอยๆ แตไมไดหมายความวาเราไมใสใจ เราตองยิง่ ใสใจมากคือ มีกระบวนการใหเด็กเรียน คือใช PBL เปน
กระบวนการใหเด็กเรียนรู
3. Professional development การพัฒนาครูโดยการทําหนาที่ของครู โดย learning เปน community ครูตองเปน
นักเรียนในวิชาที่ตนจัดใหลูกศิษยเรียนรู ครูตองฝกทักษะในการสรางแรงบันดาลใจใหเด็กอยากรูอ ยากเรียน ฝกคน
เดียวยาก ตองฝกกับกลุม
4. บรรยากาศการเรียนรู หัวใจคือ ความปลอดภัย ถาเด็กมาโรงเรียนกลัวครูดุ กลัวเพื่อนเยาะเยย เด็กจะเรียนไดนอย
เรียนไดยาก และการทําใหครูกับนักเรียนเหมือนเพื่อนกัน

การเรียนรูต องเรียนทั้งสาระความรูและทักษะ ทักษะสําหรับศตวรรษใหม 3 R 7C ตัว 3 R 1 พูดกันมานานแต 7 C 2 ยังไม
คอยพูดกัน
Critical thinking มีการพูดกันวานักเรียนตองคิดเปน ก็จะมีการเปดวิชาคิด ซึ่งจะแยแน เพราะ Critical thinking
อยูในทุกทีซ่ ึ่งตองมีบรรยากาศ และ Critical thinking เปนทักษะตองฝกและสั่งสมไปเรื่อยๆ Critical thinking อยูในทุกวิชา
และตองมาจากการชางสังเกตดวย
Creativity และ Collaboration ทั้งการคิดสรางสรรค และทักษะการรวมมือ ไดมาจาก PBL และการทํางานรวมถึง
ความรูความเขาใจบางอยางเชนความเขาใจคนที่อยูต างวัฒนธรรม ตางศาสนา สอนไดนอย แตเรียนรูไดในกระบวนการเรียน
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Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics
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Critical thinking & Problem solving, Creativity & innovation, Collaboration, teamwork & leadership, Crosscultural understanding, Communication, information & media literacy, Computing & media literacy, Career &
learning self – reliance ( + Change อ.วิจารณเพิ่มเติม)
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Communication การสื่อสาร ถามี PBL ตองมีการนําเสนอ ซึง่ กอนหนานั้นก็ตองมีทักษะเรื่องการใชสื่อรวมถึง
ความสามารถที่จะเรียนดวยตัวเอง
Change ผมเพิ่มเรื่องทักษะของการเปลี่ยนแปลงใหรูวา การเปลี่ยนแปลงเปนของธรรมดา และในโลกสมัยใหม
การเปลี่ยนแปลงจะเร็ว และไมคาดฝน
ในการเรียนรูเพื่อเปนคนขอศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ตองเรียนรูมมี ากมาก ครูสอนไดเพียงนิดหนอยเทานั้น ในจํานวน
นี้ Personal Mastery เปนตัวสําคัญ
พูดเรื่องเด็กวัยรุน แพภัยความเปนวัยรุนของตัวเอง สวนหนึ่งก็เปนเพราะไมมี Personal Mastery ที่จะคุมตัวเองได
ตองรูจกั คุณคาของตัวเอง รักตัวเอง และตองเขาใจคนอื่น เห็นใจคนอื่น เรื่องนี้ไมตองสอนแตสง เสริมใหเรียนรูไดจากการ
ทํางาน เพราะทักษะเปนเรื่องของการเรียนรู

การที่ครู โรงเรียน จัดใหลูกศิษยเรียนรู ตองตีความเรื่อง learning outcomeใหมหมด เรื่องที่ควรเรียนรูมีหลายเรื่อง
แตจะตอนนี้ขอพูดถึงบางเรื่องเทานั้น
STEM Literacy S – Science, T – Technology, E – Engineering, M – Mathematics เพื่อใหคิดเปนระบบ
Aesthetic ถามองเห็นความงามในสิ่งตางๆ จะทําใหมีชวี ิตที่ดี เห็นความงาม และทําใหเราเขาใจคนอื่นไดมากขึ้น
Civic Literacy ความเปนพลเมือง ภูมิใจในความเปนคนทองถิ่นของเรา สํานึกพลเมือง นอกเหนือจากภูมใิ จ
มั่นใจแลว ตองทําประโยชนเห็นแกประโยชนของบานเมืองความเปนพลเมือง การรักทองถิ่น มีความภูมิใจในทองถิ่น สํานึก
พลเมือง ทําประโยชนเห็นแกสว นรวม เห็นแกประเทศชาติบา นเมือง ตอง มีการออกแบบการเรียนรู ใหไดใชความรูใ นโครงงาน
ใหใกลกับชีวติ ประจําวันใหไดมากที่สุด
โรงเรียนและครู ตองชวยใหเด็กไตบันไดของมาสโลว ( Abraham Maslow) ใหเขาไตขึ้นไปเองใหได เราเปนผูชว ย
นี่เปนโจทยที่ครูและโรงเรียนตองชวยเด็ก สําคัญที่สุดคือการยกระดับจิตใจใหทําดีเพื่อคนอื่นเพื่อสังคม และตอบไดวา ทําไป
เพื่ออะไร ทําไมถึงทําสิ่งนั้น หรือทําดีเพื่อความดีตามขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมของ Lawrence Kohlberg
การเรียนรูที่ดีที่สดุ คือ การใชผานการทําโครงงาน ซึ่งจะใหดีคือ ตองเปนโครงงานทีใ่ กลตวั ถาเราเห็นความสําคัญ
ของสิ่งเหลานี้ เราก็จะออกแบบการเรียนรูใหไปใหถึงการเรียนรูในศตวรรษใหม การเปนครูสมัยนีท้ าทายมาก เพราะโลก
เปลี่ยนเร็ว ความรูงอกเร็ว ผิดเร็ว มีเรื่องราวตางๆวิง่ มาชนมากมาย ถาไมรูจักเลือก ชีวติ ก็จะมั่ว ลูกศิษยเราจะเปนอยางนี้
เยอะ ไมสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เปนประโยชน หรือเปนอนาคตของตัวเองได เพราะมัวแตยุงกับเรื่องที่ไมเปนเรื่อง และสมัย
นี้เรื่องไมเปนเรื่องเยอะมาก ถาไปบอกวาอยาไปยุง เรื่องที่ไมเปนเรื่อง เขาก็จะยิง่ ไปยุง
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตองเปนการศึกษาที่สอดคลองกับยุคสมัย สมัยใหมตองเนน skills มากกวา content
จุดสําคัญคือ หองเรียนแบบ classroom ควรใหเหลือแค 20% ทําหองเรียนใหเปนหองเลน (studio)
การเรียนรูใ นศตวรรษใหม ตองไดทักษะ และตองเปนการเรียนรูทใี่ หไดถึงระดับ Transformative
การเรียนรูม ี 3 ระดับ
Informative Learning การเรียนเพื่อรูขอมูล เปนความรูแบบถามไดตอบได
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Formative Learning การเรียนที่นําไปใชในวิชาชีพ
Transformative Learning เรียนแลวเปลี่ยนจิตใจ เรียนออกไปเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนรุนแรง เอา
แนไมได ใครที่ไมมี leader skills ไมสามารถเปน change agent ไดก็จะถูก change และถาเรียนไปแลวไมเห็นแกสังคม
สวนรวมโลกจะอยูไมได ตองเรียนเพื่อไปสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ในการเรียนรูตองใช PBL เปนหลัก ก็จะได team skills ครูตองเปลี่ยนจากครูสอนมาเปนครูฝก ฝกใหเด็กไดเรียนรู
ดวยตนเอง ครูตองมีวิธีสอนแบบไมสอน บางเรื่องเปนโครงงาน เรียนจากเรื่องจริง เรื่องทองถิ่นในชุมชน เกิดแรงบันดาลใจ
กับลูกศิษยของเรา ขณะเดียวกันก็สรางการเรียนรูใ หกับชุมชน เชนโครงงานประวัติศาสตรทองถิน่ เทากับโยงคนในชุมชนเขา
มาเรียนรูดวย
ครูมีหนาที่สรางแรงบันดาลใจ ให learning skills ตองสรางแรงบันดาลใจผานกระบวนการหลายอยาง เชน การชื่น
ชม การใหโจทยดีๆ ที่ทา ทาย เปนตน
สองวันนี้ เรากําลังมาสรางเครือขายครูนักจัดการเรียนรู Teach like your hair’s on fire เปนหนังสือที่อยากแนะนํา
ใหคนที่เปนครูเพื่อศิษยไดอา น สํานักพิมพสวนเงินมีมากําลังจัดพิมพฉบับแปล
การเรียนรูที่ดี ครูตองเปลี่ยนวิธีสอน เปลี่ยนวิธีประเมินใหม เขาบอกวาขอสอบควรเปดเผย ไมควรเปนความลับ ให
เด็กไดซอม ไดเรียนรู ตองสอบเปนทีม ใหเพื่อนที่เรียนเร็วชวยเพือ่ นที่เรียนชา ใหพยายามสอบขอสอบที่ไมใชถูกผิด แตเปน
การสอบความคิด คําตอบสุดทายอาจจะผิด แตมีการใหเหตุผลดีมากก็ได
ตัวชวยของครู คือ PLC (Professional Learning Community) เปนการเรียนรูจ ากการทําหนาที่ครู training เปน
ตัวเสริมเทานั้น ไมใชตวั นํา PLC คือ COPs ของครู ครูใช KM ในการเรียนรูรวมกัน จะชวยใหครูเรียนและฝกทักษะการเปน
ครูไดโดยใชเครื่องมือคือ PLC
การเรียนแบบโครงงาน หรือ PBL อาจเรียนไดลึก หรือตื้นก็ได อยูทคี่ รูมีวิธกี ารทํา reflection ที่เปนการพาไปสูการ
ตั้งคําถาม “ทําไม” ไดไหม ซึ่งตองเกิดจากสัมผัสจริงระหวางที่ทํา เกิดความเขาใจวาสิ่งนีเ้ กิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปน
เชนนั้น
คนที่เปนครูตองฝกทักษะการเลือกความรูที่เขาถึงแกน ตองมีทักษะการประเมินความกาวหนา ทักษะการเรียนรู
และการสรางความรูใ หม ทักษะการเปนผูจดั กระบวนการเรียนรูของครูตองฝก อุปสรรคสําคัญคือ ความรูสึกของเด็กที่รูสึกวา
ไมปลอดภัย ไมมั่นใจในความเปนอิสระของตัวเอง ครูตองหาทําวิธีใหเกิดตรงนั้นใหได คําที่ผมพูดใชประจํา คือ ไมมถี ูก ไมมี
ผิด การแลกเปลี่ยนกันอยางไมมถี ูกผิดจะลดความกลัว และไดวิธคี ิดที่แตกตาง จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่กวางและ
ซับซอน
Learning by doing : A Handbook for Professional Learning Communities at Work ของ Richard DuFour
และRebecca DuFour เปนหนังสือที่เปนคูมือของ PLC ที่เสนอแนะวาผูบริหารตองเขามารวมดวย เขตพื้นที่ ตองมาทําดวย
จึงทําใหเกิดพลัง เปาหมายของ PLC คือ เด็กเรียนไดดีขึ้น
ความรูที่เกิดขึ้นในการทําหนาที่ครู ถาจัดใหเปนระบบสามารถเปนงานวิจัยได ครูทเี่ อาใจใสลูกศิษยสามารถใชการ
ทํา KM รวมกลุม กัน จะทําใหได PLC
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การสนับสนุนของผูบริหาร เชนการพบปะคุยกันอยางสม่ําเสมอ ทุกอาทิตย และสนับสนุนใหครูไดไปเสนอผลงานไป
แสดงในระดับประเทศ สนับสนุนระบบ ICT ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงกวาง
เรื่องเหลานี้ทจี่ ริงมีอยูในตัวครู แตที่ผานมาเราถูกปดกั้น ถาสามารถรวมตัวกัน ก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
และยกระดับใหดีขึ้นได ยกตัวอยางเชน อาจารยไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร ขอนแกน ใชวิธีของ Lesson Study
(PLC แบบญี่ปุน) มาชวยทําใหผลสอบ O-NET ของนักเรียนเพิ่มขึน้ อยางชัดเจน และมีนัยสําคัญ
สุดทาย อยากเห็น PLC ครู ที่เปนแนวหนาในการปฏิรูปการเรียนรูซ ึ่งแตเดิมอยูในรูปโครงการวิทยาศาสตร อยากให
มีความแพรหลายออกไปอีก เปาหมายคือ เด็กเรียนแลวไดทงั้ ความรูและทักษะที่โยงไปสูปญญา ทําใหชวี ิตครูเปนชีวิตที่มี
ความสุขมากขึ้น ทางมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ จะเปนพันธมิตรในการขับเคลื่อน โดยมีเงื่อนไขวาทรัพยากรทั้งหลายผูเขารวม
ตองหามาเอง
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