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ปาฐกถา โดย ศ. นพ. วิจารณ พานิช 

 

   สองวันน้ีเรามาชวยกันคิดวา แตละทานจะทําอยางไรใหผลสัมฤทธิ์ของลูกศษิยของทานสูง เราจะทําอยางไรกันดี 

โดยเปนเครือขายท่ีเราจะชวยเหลือกัน ทางมูลนิธิสดศรี เปนเพียงผูปูเส่ือ ส่ิงท่ีทาง 2 มูลนิธิให คือเวที เปาหมายสําคัญ คือ ผล

การเรียนรูของลูกศษิยของเรา 

การปฏิรูปการศกึษาไทยเราทํามา  12 ป แลว ท่ีผมน่ังประชุมเมื่อวาน สวนใหญพูดเร่ืองครู งบประมาณ โรงเรียนแต

ไมมีใครพูดถึงเด็ก   

เราจงึไปเลือกชวนคนท่ีเอาใจใสเด็กจริงๆ คือ ครู  เพราะเรามคีวามเชื่อวา การศึกษาจะมคีุณภาพได ครูตองทําเพ่ือ

ศิษย เวลาคิดปฏิรูปตองคิดไปจากผลการเรียนรูของศษิย  learning outcome ท่ีชัดเจน ซึ่งเราวัดเองก็ได  

หนังสือเลมน้ี (21st Century Skills : Rethinking How students learn, 2010.) เปนการนําเอาผลการวจิัยมา

สังเคราะห 800 กวาตัวอยาง  พบวายงัมคีวามเขาใจผิดอยูมากในโลกและสังคมไทย  “ปริญญาของครูมีผลตอการเรียนรูของ

ศิษย?”  ตอบดวยสถติิ คือ  “ผิด”  ปริญญามีผลนอยมาก แตส่ิงท่ีมผีลมากคือ การเรียนรูของครู  เราตองนําเอาการทําหนาท่ี

ของครูมาเปนการเรียนรูของครู เร่ืองน้ีมีคนเสนอไวแลว แตในสังคมไทยจะเอาปรับใชอยางไร เคร่ืองมือหน่ึงคือ PLC ครู ท่ีคือ

การรวมกลุมกันเรียนรูจากการทําหนาท่ีครู 

 ถามวาเรียนรูอะไร ใหนักเรียนเรียนรูท่ีดี น้ัน เรียนอะไร ในวงการศึกษาท่ัวไป จะไปเนนท่ี core คือสาระความรู ไม

ผิด ท้ังหมดคือ ตองรู แตไมพอ อันน้ันเปนพ้ืนฐาน แตส่ิงท่ีสําคัญและตองการมากกวาคือ Life and Career Skills (สีแดง) / 

Learning and Innovation Skills (สีเหลือง) / Information , Media, and Technology Skills (สีนํ้าเงิน) ซึง่เปนทักษะท้ังหมด 

ตองฝกตัง้แตเรียนหนังสือ หรือตัง้แตเล็ก เพราะทักษะคอืส่ิงท่ีตองฝกฝน 

 

 สีแดง  ทักษะชีวติ ในฐานะครู คอื เทพธิดาแหงความเมตตา ท่ีตองดูแลใหเขามีทักษะชวีิต ทักษะอาชีพ เชน ทักษะ

อาชีพ  คนเปนหมอตองละเอียด ทักษะเร่ืองความละเอียดก็ตองฝก  การฝกทักษะ เหมือนการฝกเลนฟุตบอล ตองฝกตั้งแต

ตน แลวคอยๆ ซับซอนขึ้น ป.3 เตะบอลอยางหน่ึง  มัธยมก็เตะอีกอยางหน่ึง 

สีเหลือง  ส่ิงท่ีเปนเคล็ดลับ หรือจดุบอดของการเปนครูคือ  สมมุตเิราสอนเด็กม.1  เรามักคดิเสมอวา การสอน ม.1 

เมื่อ 20 ปท่ีแลวมันดี เราจงึไดประสบความสําเร็จอยางน้ี  ก็เลยคดิจะสอนแบบน้ัน  ถาพอแมเกงและฉลาดก็อยากใหลูกไดรับ

การศึกษาท่ีดีอยางท่ีตนเคยได  ซึ่งไมถูกตองเพราะเวลามันหางกันหลายสิบป ตัวอยางเชนเมื่อหกสิบปท่ีแลว ผมเรียนหนังสือ

ชั้นม.1 ส่ิงท่ีมารบกวนสมาธจิากการเรียนไมมี แมแตวิทยยุังไมมี แตเดก็สมัยน้ี ความรูเตม็ไปหมด ดูทีวีกเ็ปนความรู เราตอง

แขงกับความรูท่ีมาเยายวนกับเขา เราอยูกับเด็กท่ีมีส่ิงท่ีใหเขาเลือกเยอะมาก  การเรียนก็เปนทางเลือกหน่ึงของเขา สมัยผม

ไมมีทางเลือก อยากเลนอะไรก็ตองทําเอง  ดังน้ันเราจะเอาตัวเราเปนตัวตัง้แลวจดัการการศึกษาใหลูกหรือลูกศิษยของเรา

ตามท่ีเราเคยไดไมไดแลว 

 โลกท่ีเปล่ียนแปลง คือตัวรายท่ีทําใหความรูท่ีเราสอนลูกศิษยใชการไมได  สมัยผมเรียนจบหมอ 45 ปท่ีแลวใครผา

ทอง ตองใหนอนน่ิงอาทิตยหน่ึง แผลจะไดติด แตตอนน้ีถาใครผาทองเขาใหเดินวันรุงขึ้นเลย น่ีเปนตัวอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็น

วาความรูท่ีเราเรียนวันน้ีอาจผิดไดในวันพรุงน้ี   แลวความรูท่ีเราไมไดสอน ท่ีเขาจะตองไปหาเองกม็ีอีกมาก 

เพราะฉะน้ัน สีเขียว ( Core Subjects)  คือความรูท่ีอาจผิดในอนาคต  สีเขียวทําหนาท่ีเปนฐานใหเรียนตอไปได  แต

ถามคีวามรูแตไมมีทักษะการเรียนรูก็เรียนตอไมได 

สีเหลือง  มีทักษะการเรียนรูอยางเดียวไมพอก็ตองเอาไปปรับใชสรางนวตักรรมได   ทักษะพวกน้ีเปนทักษะท่ีตอง

เรียน ไมใชตองสอน (สอนกันไมคอยได) ตองทําใหเด็กหรือชวยใหเด็กไดเรียน 
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สีนํ้าเงิน คือ Information , Media, and Technology Skills ถาไมฝกก็จะแยกไมได ถูกหลอกไดงาย ระบบไอซีที

กาวหนามาก เดี๋ยวน้ีผูรับสารเปนท้ังผูสรางและสงสารดวย น่ีเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีตองมใีนการดํารงชีวิตขางหนา และเปนชวีิต

ท่ีไมแนนอน 

 การเรียนสมยัใหมตองเรียนท้ัง content และทักษะ (สาระความรูและทักษะสําคัญ ) ถาจะใหลูกศษิยไดผลการ

เรียนรูท่ีดี ขอมูลน้ีไดมาจากการวจิัย 

 การท่ีจะใหได ท้ัง 4 อยางในโมเดล ( Life and Career Skills (สีแดง) / Learning and Innovation Skills (สีเหลือง) 

/ Information , media, and Technology Skills  และ Contents)  ตองมี 4 อยางขางลางน้ีเปนระบบสนับสนุน 

1. มาตรฐานและการประเมิน   ผมคิดวาในวงการศกึษาไทยใชการประเมินท่ีผิด ผิดในแงท่ีวา ใชการประเมินใหได / 

ตก  การสอบและการประเมินท่ีมพีลังบวกตอการเรียนรู คือ การประเมินเพ่ือการพัฒนา ดูวากาวหนาไปแคไหน เปน

การประเมินแบบ formative เชนในชั้นเรียน มีใครเรียนไมทัน เราจะชวยเขาอยางไร  ฉะน้ัน ครูตองสามารถรวมกัน

ออกขอสอบท่ีจะวดัความกาวหนาของศิษยได  และขอมูลท่ีไดตองนํามาพัฒนาวิธีจดัการเรียนรู และพัฒนาตวั

ผูสอน 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผมคิดวาหัวใจสําคัญ คือ อยาสอนตามหลักสูตร คือ อยาพยายามครอบคลุม

เน้ือหาท้ังหมดตามหลักสูตรโดยไมแยกแยะ แตตองหาแกนสําคัญของเน้ือหา จัดใหเดก็ไดเรียนตรงน้ีอยาใหหลุดไป 

แลวสวนปลีกยอยจะตามมาเอง การพยายามสอนใหครบตามหลักสูตร ลูกศิษยก็เหน่ือย ครูก็เหน่ือย แตครูไมใช

เทวดา  instruction คือ ไมสอน เปนการพูดใหแรง  ครูตอง Teach less, Learn More   คือ ตองจัดใหเดก็เรียน เรา

สอนนอยๆ แตไมไดหมายความวาเราไมใสใจ เราตองยิง่ใสใจมากคือ มีกระบวนการใหเดก็เรียน คอืใช PBL เปน

กระบวนการใหเด็กเรียนรู 

3. Professional development การพัฒนาครูโดยการทําหนาท่ีของครู โดย learning เปน community ครูตองเปน

นักเรียนในวิชาท่ีตนจัดใหลูกศิษยเรียนรู  ครูตองฝกทักษะในการสรางแรงบันดาลใจใหเด็กอยากรูอยากเรียน  ฝกคน

เดียวยาก ตองฝกกับกลุม 

4. บรรยากาศการเรียนรู หัวใจคือ ความปลอดภัย ถาเด็กมาโรงเรียนกลัวครูดุ กลัวเพ่ือนเยาะเยย เด็กจะเรียนไดนอย 

เรียนไดยาก และการทําใหครูกับนักเรียนเหมือนเพ่ือนกัน 

การเรียนรูตองเรียนท้ังสาระความรูและทักษะ ทักษะสําหรับศตวรรษใหม  3 R  7C  ตัว  3 R 1 พูดกันมานานแต 7 C2   ยังไม

คอยพูดกัน  

 Critical  thinking  มีการพูดกันวานักเรียนตองคิดเปน กจ็ะมกีารเปดวิชาคิด ซึ่งจะแยแน เพราะ Critical thinking 

อยูในทุกท่ีซึ่งตองมีบรรยากาศ  และ Critical thinking  เปนทักษะตองฝกและส่ังสมไปเร่ือยๆ Critical thinking อยูในทุกวิชา 

และตองมาจากการชางสังเกตดวย 

 Creativity  และ Collaboration  ท้ังการคิดสรางสรรค และทักษะการรวมมือ ไดมาจาก PBL และการทํางานรวมถงึ

ความรูความเขาใจบางอยางเชนความเขาใจคนท่ีอยูตางวฒันธรรม ตางศาสนา  สอนไดนอย แตเรียนรูไดในกระบวนการเรียน 

                                                           
1

 Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics 
 
2

 Critical thinking & Problem solving, Creativity & innovation, Collaboration, teamwork & leadership, Cross-
cultural understanding, Communication, information & media literacy, Computing & media literacy, Career & 
learning self – reliance ( + Change  อ.วิจารณเพ่ิมเติม) 
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 Communication การส่ือสาร ถามี PBL ตองมีการนําเสนอ ซึง่กอนหนาน้ันก็ตองมีทักษะเร่ืองการใชส่ือรวมถงึ

ความสามารถท่ีจะเรียนดวยตัวเอง 

 Change  ผมเพ่ิมเร่ืองทักษะของการเปล่ียนแปลงใหรูวาการเปล่ียนแปลงเปนของธรรมดา  และในโลกสมัยใหม 

การเปล่ียนแปลงจะเร็ว และไมคาดฝน 

 

 ในการเรียนรูเพ่ือเปนคนขอศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ีตองเรียนรูมมีากมาก  ครูสอนไดเพียงนิดหนอยเทาน้ัน  ในจํานวน

น้ี Personal Mastery เปนตัวสําคัญ 

 พูดเร่ืองเด็กวัยรุน แพภัยความเปนวัยรุนของตัวเอง สวนหน่ึงก็เปนเพราะไมมี Personal Mastery ท่ีจะคุมตัวเองได  

ตองรูจกัคุณคาของตัวเอง รักตัวเอง และตองเขาใจคนอ่ืน เห็นใจคนอ่ืน  เร่ืองน้ีไมตองสอนแตสงเสริมใหเรียนรูไดจากการ

ทํางาน  เพราะทักษะเปนเร่ืองของการเรียนรู 

 

 

 การท่ีครู โรงเรียน จดัใหลูกศิษยเรียนรู ตองตีความเร่ือง learning outcomeใหมหมด  เร่ืองท่ีควรเรียนรูมีหลายเร่ือง 

แตจะตอนน้ีขอพูดถงึบางเร่ืองเทาน้ัน 

STEM  Literacy   S – Science,  T – Technology, E – Engineering, M – Mathematics  เพ่ือใหคิดเปนระบบ   

Aesthetic  ถามองเห็นความงามในส่ิงตางๆ จะทําใหมีชวีิตท่ีด ี เห็นความงาม และทําใหเราเขาใจคนอ่ืนไดมากขึ้น 

Civic  Literacy  ความเปนพลเมอืง  ภูมิใจในความเปนคนทองถิ่นของเรา สํานึกพลเมือง นอกเหนือจากภูมใิจ 

มั่นใจแลว ตองทําประโยชนเห็นแกประโยชนของบานเมืองความเปนพลเมือง การรักทองถิ่น มีความภูมิใจในทองถิ่น สํานึก

พลเมือง ทําประโยชนเห็นแกสวนรวม เห็นแกประเทศชาติบานเมือง ตอง มกีารออกแบบการเรียนรู ใหไดใชความรูในโครงงาน 

ใหใกลกับชีวติประจาํวันใหไดมากท่ีสุด  

โรงเรียนและครู ตองชวยใหเด็กไตบันไดของมาสโลว ( Abraham Maslow)  ใหเขาไตขึ้นไปเองใหได  เราเปนผูชวย 

น่ีเปนโจทยท่ีครูและโรงเรียนตองชวยเด็ก  สําคัญท่ีสุดคือการยกระดับจิตใจใหทําดีเพ่ือคนอ่ืนเพ่ือสังคม  และตอบไดวาทําไป

เพ่ืออะไร ทําไมถึงทําส่ิงน้ัน  หรือทําดีเพ่ือความดตีามขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมของ Lawrence Kohlberg  

การเรียนรูท่ีดีท่ีสุด คือ การใชผานการทําโครงงาน ซึ่งจะใหดีคือ ตองเปนโครงงานท่ีใกลตวั ถาเราเห็นความสําคัญ

ของส่ิงเหลาน้ี เรากจ็ะออกแบบการเรียนรูใหไปใหถึงการเรียนรูในศตวรรษใหม   การเปนครูสมัยน้ีทาทายมาก เพราะโลก

เปล่ียนเร็ว ความรูงอกเร็ว ผิดเร็ว มีเร่ืองราวตางๆวิง่มาชนมากมาย  ถาไมรูจักเลือก ชีวติก็จะมั่ว ลูกศิษยเราจะเปนอยางน้ี

เยอะ ไมสามารถมีสมาธิกับเร่ืองท่ีเปนประโยชน หรือเปนอนาคตของตวัเองได  เพราะมวัแตยุงกับเร่ืองท่ีไมเปนเร่ือง และสมัย

น้ีเร่ืองไมเปนเร่ืองเยอะมาก ถาไปบอกวาอยาไปยุงเร่ืองท่ีไมเปนเร่ือง เขาก็จะยิง่ไปยุง 

 

 การศึกษาท่ีมีคุณภาพตองเปนการศึกษาท่ีสอดคลองกับยคุสมัย สมัยใหมตองเนน skills มากกวา content 

จุดสําคัญคือ หองเรียนแบบ classroom ควรใหเหลือแค 20%  ทําหองเรียนใหเปนหองเลน (studio)  

 

การเรียนรูในศตวรรษใหม ตองไดทักษะ และตองเปนการเรียนรูท่ีใหไดถึงระดับ Transformative 

การเรียนรูมี  3 ระดับ  

Informative Learning   การเรียนเพ่ือรูขอมูล เปนความรูแบบถามไดตอบได 
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Formative Learning   การเรียนท่ีนําไปใชในวิชาชีพ 

Transformative Learning   เรียนแลวเปล่ียนจติใจ เรียนออกไปเพ่ือสรางการเปล่ียนแปลง โลกเปล่ียนรุนแรง เอา

แนไมได  ใครท่ีไมมี leader skills ไมสามารถเปน change agent ไดก็จะถกู change  และถาเรียนไปแลวไมเห็นแกสังคม

สวนรวมโลกจะอยูไมได  ตองเรียนเพ่ือไปสรางการเปล่ียนแปลงในทางท่ีด ี

 

 ในการเรียนรูตองใช PBL เปนหลัก ก็จะได team skills  ครูตองเปล่ียนจากครูสอนมาเปนครูฝก  ฝกใหเด็กไดเรียนรู

ดวยตนเอง ครูตองมีวิธีสอนแบบไมสอน  บางเร่ืองเปนโครงงาน เรียนจากเร่ืองจริง เร่ืองทองถิ่นในชมุชน  เกิดแรงบันดาลใจ

กับลูกศิษยของเรา  ขณะเดียวกนัก็สรางการเรียนรูใหกับชมุชน เชนโครงงานประวตัิศาสตรทองถิน่  เทากับโยงคนในชมุชนเขา

มาเรียนรูดวย  

ครูมีหนาท่ีสรางแรงบันดาลใจ ให learning  skills  ตองสรางแรงบันดาลใจผานกระบวนการหลายอยาง เชน การชื่น

ชม  การใหโจทยดีๆ ท่ีทาทาย  เปนตน 

  

สองวันน้ี เรากําลังมาสรางเครือขายครูนักจัดการเรียนรู  Teach like your hair’s on fire เปนหนังสือท่ีอยากแนะนํา

ใหคนท่ีเปนครูเพ่ือศษิยไดอาน สํานักพิมพสวนเงินมีมากําลังจัดพิมพฉบับแปล 

 

การเรียนรูท่ีดี ครูตองเปล่ียนวิธีสอน  เปล่ียนวิธีประเมินใหม  เขาบอกวาขอสอบควรเปดเผย ไมควรเปนความลับ ให

เด็กไดซอม ไดเรียนรู  ตองสอบเปนทีม  ใหเพ่ือนท่ีเรียนเร็วชวยเพ่ือนท่ีเรียนชา  ใหพยายามสอบขอสอบท่ีไมใชถูกผิด แตเปน

การสอบความคิด คาํตอบสุดทายอาจจะผิด แตมีการใหเหตุผลดีมากก็ได  

 ตัวชวยของครู คือ PLC (Professional Learning Community)  เปนการเรียนรูจากการทําหนาท่ีครู  training เปน

ตัวเสริมเทาน้ัน ไมใชตวันํา   PLC คือ COPs ของครู   ครูใช KM ในการเรียนรูรวมกัน  จะชวยใหครูเรียนและฝกทักษะการเปน

ครูไดโดยใชเคร่ืองมือคอื PLC 

การเรียนแบบโครงงาน หรือ PBL อาจเรียนไดลึก หรือตื้นก็ได อยูท่ีครูมีวิธกีารทํา reflection ท่ีเปนการพาไปสูการ

ตั้งคาํถาม “ทําไม” ไดไหม  ซึ่งตองเกดิจากสัมผัสจริงระหวางท่ีทํา เกิดความเขาใจวาส่ิงน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปน

เชนน้ัน 

คนท่ีเปนครูตองฝกทักษะการเลือกความรูท่ีเขาถงึแกน  ตองมีทักษะการประเมินความกาวหนา  ทักษะการเรียนรู

และการสรางความรูใหม   ทักษะการเปนผูจดักระบวนการเรียนรูของครูตองฝก อุปสรรคสําคัญคือ ความรูสึกของเด็กท่ีรูสึกวา

ไมปลอดภัย ไมมั่นใจในความเปนอิสระของตัวเอง  ครูตองหาทําวธิีใหเกดิตรงน้ันใหได  คําท่ีผมพูดใชประจาํ คือ ไมมถีูก ไมมี

ผิด  การแลกเปล่ียนกันอยางไมมถีูกผิดจะลดความกลัว และไดวธิคีิดท่ีแตกตาง จะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีกวางและ

ซับซอน  

 Learning by doing : A Handbook for Professional Learning Communities at Work  ของ Richard DuFour 

และRebecca DuFour  เปนหนังสือท่ีเปนคูมือของ PLC  ท่ีเสนอแนะวาผูบริหารตองเขามารวมดวย  เขตพ้ืนท่ี ตองมาทําดวย

จึงทําใหเกิดพลัง  เปาหมายของ PLC คือ เดก็เรียนไดดีขึ้น 

ความรูท่ีเกดิขึ้นในการทําหนาท่ีครู ถาจัดใหเปนระบบสามารถเปนงานวจิัยได ครูท่ีเอาใจใสลูกศิษยสามารถใชการ

ทํา KM รวมกลุมกัน จะทําใหได PLC  
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การสนับสนุนของผูบริหาร เชนการพบปะคุยกันอยางสม่ําเสมอ ทุกอาทิตย และสนับสนุนใหครูไดไปเสนอผลงานไป

แสดงในระดับประเทศ สนับสนุนระบบ ICT ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงกวาง   

เร่ืองเหลาน้ีท่ีจริงมีอยูในตัวครู แตท่ีผานมาเราถูกปดกั้น  ถาสามารถรวมตัวกัน ก็จะสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 

และยกระดับใหดีขึ้นได  ยกตวัอยางเชน อาจารยไมตรี อินทรประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร ขอนแกน ใชวิธีของ Lesson Study 

(PLC แบบญ่ีปุน) มาชวยทําใหผลสอบ O-NET ของนักเรียนเพ่ิมขึน้อยางชัดเจน และมีนัยสําคัญ 

สุดทาย อยากเห็น PLC ครู ท่ีเปนแนวหนาในการปฏิรูปการเรียนรูซึ่งแตเดมิอยูในรูปโครงการวิทยาศาสตร อยากให

มีความแพรหลายออกไปอีก  เปาหมายคือ เด็กเรียนแลวไดท้ังความรูและทักษะท่ีโยงไปสูปญญา  ทําใหชวีิตครูเปนชวีิตท่ีมี

ความสุขมากขึ้น  ทางมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ จะเปนพันธมิตรในการขับเคล่ือน โดยมเีงื่อนไขวาทรัพยากรท้ังหลายผูเขารวม

ตองหามาเอง   


