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การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
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 ถาโลกนี้ไมมีโรงเรียน
 คนเราจะไดเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตใหอยูรอด อยูดีหรือไม
 คําตอบคือ ได 

ตั้งแตเกิดจนเติบโต เราเรียนรูจากการสัมผัสและสัมพันธ
กับพอแมพี่นอง เรียนรูจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จากการใชชีวิต
แตละวันเปนบทเรียน ถาทําอะไร ทําเมื่อใด ทําอยางไร กับใครแลวมี
ความสุข ก็ทําตอไป ถาลมเหลวมีความทุกขก็ไมทําอีก 

ถาเชนน้ัน เหตุใด ทาํไม เพราะอะไร พอแมจงึตองเหน็ดเหน่ือย 
หาเงินเปนทุนสงลูกไปโรงเรียน 

คําตอบธรรมดาๆ คือ เราสงลูกไปโรงเรียนเพราะความเชื่อ
และความเช่ือมัน่วาทีโ่รงเรียนลกูรกัจะไดรับการศึกษาเพ่ือพฒันาชวีติ
อยางมหีลกัการ มรีะบบการจดัการเรยีนรู มกีารจดัสิง่แวดลอม มเีพือ่น 
และทีส่าํคญัคอืมคีรทูีส่ามารถจดักระบวนการเรียนการสอนใหเตบิโต
ขึ้นสมวัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ย่ิงกวาน้ัน ยังมีกฎหมายบังคับใหตองสงลูกไปโรงเรียนอยางนอย 
๙ ป 

ดวยเหตุนี้ ลูกจึงใชชีวิตแตละวันนานแสนนานในโรงเรียน 

คํ า นิ ย ม
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ยังมีคําถาม - คําตอบอีกมากเก่ียวกับโรงเรียน ภารกิจของ
โรงเรียน บทบาทของครู และการจัดการศกึษาจนกลายเปนการวพิากษ
วิจารณกันวาปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมความเปนอยูของคน
ในสังคมไทยปจจุบันนี้ ตนเหตุใหญเปนเพราะความลมเหลวของการ
จัดการศึกษาทั้งสิ้น ประหนึ่งวาการศึกษาคือ ยาสารพัดประโยชน

ผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาจึงตองตั้งหลัก ตั้งสติ ตั้งใจ 
คนหาวิธีการและลงมือทําเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาชีวิต
ของผูเรียนใหมีคุณภาพ

หนงัสอื “การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑” นีเ้ปนคาํตอบหน่ึง
ทีม่ใิชคาํตอบเดียวในการสรางคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
ผูเขียนเปนแพทย เปนครูแพทย นักวิจัย นักอานและนักเลาเรื่อง 
จากการท่ีทานเปนนักจัดการความรู ทานจึงสามารถเก็บสาระท่ีมี
ความสําคัญทางการศึกษา เขียนบันทึกลงสื่อเผยแพรและแลกเปล่ียน
เรยีนรูกบัครอูาจารยทัว่ประเทศมาอยางตอเนือ่ง หนงัสอืเลมนีอ้ธบิาย
วาทักษะที่จําเปนสําหรับคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นคืออะไรบาง 
ครตูองจัดการเรียนการสอนอยางไรศิษยจงึจะเรียนรูเตม็ตามศักยภาพ 
การสรางเสริมแรงบันดาลใจใฝรูใฝเรียน นอกจากนี้ผูเขียนยังไดเปด
โลกกวางของการจัดกระบวนการเรียนรู โดยยกตัวอยาง “ครูสอนดี
และการสอนดี” ในตางประเทศนําเสนออยางงายๆ นาสนใจ เขียน
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ดวยขอความสั้นๆ กระชับไดสาระชัดเจน จัดไดวาหนังสือเลมนี้
เปนอารัมภกถาที่เกริ่นนําเขาสูเลมที่ ๒ ชื่อวา “การเรียนรูเกิดขึ้น
อยางไร”

การอานหนังสือเลมนี้จะมีประโยชนมากถาผูอานไดมากกวา
การทองคาถา ทักษะ 3Rs + 8Cs + 2Ls และ Learning by doing 
ถาผูอานเกิดแรงบันดาลใจวาตัวฉันสามารถเปล่ียน “แนวคิดติดยึด 
(mindset)” ทีเ่คยฝงแนนอยู แลวลงมอืทดลองทาํในสถานการณจรงิ
ของตน มีคําหลายคําใน ๘ บทของหนังสือเลมนี้ ที่ครูสามารถเลือก
หยบิมาออกแบบกระบวนการการเรียนการสอนใหเหมาะสม ตวัอยาง
เชน ทกัษะชวีติและการทํางาน การรูเทาทนัสือ่ การฝกวนิยัในตนเอง 
การต้ังคําถามและการคนหาคําตอบ กลับทางหองเรียน (เรียนวิชา
ที่บาน - ทําการบานที่โรงเรียน) สอนนอยเรียนมาก การพัฒนาดาน
นอกตนและในตน ฯลฯ เมื่อครูลงมือปฏิบัติจะพบอุปสรรค เมื่อพบ
อุปสรรคยอมหาทางแกไข และหากัลยาณมิตร คิด ทํา แลกเปลี่ยน
เรียนรูจนกวางานจะสําเร็จไดเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษยของ
เรา งานครูจึงไมใชงานท่ีซํ้าซากจําเจ มีความใหมและสดอยูเสมอ 
นี่คือรสชาติของชวีิตไมใชเหรอ
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ดิฉันโชคดีมากท่ีไดมีโอกาสรวมทํางานกับศาสตราจารย
นายแพทยวจิารณ พานชิ มานาน ไดเรียนรูวธิคีดิ การบกุเบกิงานใหม
ทีใ่หญและยาก และการนําเสนอสาระทางวิชาการทีช่ดัเจน งานเขียน
ที่เก่ียวของกับการศึกษาน้ันมีหลายเลม ที่ไดรับความนิยมมากคือ 
“ครเูพือ่ศิษย” และอีก ๒ เลม ทีจ่ะเผยแพรในครัง้นีก้ย็อมเปนท่ีอางองิ
ถึงเชนกัน ดิฉันหวังวาคุณหมอวิจารณจะมีเรื่องดีๆ ทางการศึกษา
มาเลาสูกันฟงอีกหลายเรื่อง เพื่อการเรียนรูรวมกันในโอกาสตอไป

ขอบคุณคุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ที่ชวยใหดิฉันมีความสุข
กับการอานรวดเดียวจบและเขียนคํานิยมหนังสือเลมนี้ ดิฉันคิดวา
ผูอานคงอานอยางสบายใจเชนกัน 

คนเราถาไดเรียนรูอยางรื่นเริง ชีวิตก็นาจะราบรื่นจริงหรือไม

        
  ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน
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 หนังสือ “การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑” นี้ เรียบเรียง
และปรับปรุงจากการถอดความบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย
นายแพทยวิจารณ พานิช ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูสถานศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มูลนิธิสยามกัมมาจลเห็นวาการบรรยายคร้ังน้ีจะเปนประโยชน
สําหรับครู ไมเฉพาะครูในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเทานั้น แตจะเปนประโยชนตอครู
ทุกทานที่มีหัวใจ “เพื่อศิษย” เพราะทานศาสตราจารย นายแพทย
วิจารณ พานิช ชี้ใหเห็นวาเด็กตองมีทักษะอยางไรเพ่ือปรับตัวสู
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทําให
คนรุนใหมตองปรับตัว ตองมีทักษะที่ตางจากคนรุนกอน การจัด
การศึกษาจึงตองปรับตัว และส่ิงสําคัญที่สุด คือ ครูเปนผูมีบทบาท
ในการเปล่ียนแปลงน้ีอยางมาก นอกจากน้ี ทานไดใหแนวทางวา
การเปล่ียนการเรียนการสอนในหองเรียนจะตองปรับเปลี่ยนอยางไร 
ทั้งวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูและระบบความสัมพันธระหวาง
ครูกับศิษย ครูกับครู ทั้งนี้ ผูที่จะสามารถเปลี่ยนการเรียนการสอน
ไดตองมุงสูหัวใจการเรียนรู คือ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ทั้งครู
และศิษย

คํ า นํ า
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การอานหนังสือเลมนี้ใหเขาใจไดงาย ครูควรจะอานหนังสือ
ประกอบ ดังนี้ หนังสือ “ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพ่ือ
ศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งแปลมาจาก “21st Century Skills” หนังสือ 
“ครูเพื่อศิษย สรางหองเรียนกลับทาง” หนังสือ “ครูนอกกรอบกับ
หองเรยีนนอกแบบ” แปลจากหนงัสอื “Teach Like Your Hair’s on 
Fire” ของครูเรฟ เอสควิธ และหนังสือ “การเรียนรูเกิดขึ้นอยางไร” 
ที่ทานศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช เขียนและแสดง
ขอคิดเห็นจากการอานหนังสือ “How Learning Works” ของ 
Herbert A. Simon 

มูลนิธิสยามกัมมาจลหวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะ
เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหครูไดพัฒนางานของตนเองใหบรรลุ
เปาหมายของการศึกษาคือ ศิษยเปนคนดี คนเกง สามารถตั้งรับกับ
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถพัฒนางานของตนได
อยางตอเนื่อง อยางที่ทานศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 
ไดกลาวไววา สิ่งที่ทานพูดเปนทฤษฎี ครูตองเปนผูไปสรางความรู
จากการปฏบิตัเิอง และนาํไปแลกเปลีย่นเรยีนรูกบัเพือ่นครเูปนชมุชน
เรียนรูครูเพื่อศิษย (PLC : Professional Learning Community) 
เพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน

มูลนิธิสยามกัมมาจล
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”

“เรียนใหไดทักษะเพื่ อนําไปใช 

โดยเฉพาะทักษะในการสรางแรงบันดาลใจ 

และทักษะในการเรียนรู

อานออกเขียนได ไมพอ

ตองกลอมเกลาฝกฝนสํานึกความเปนคนดี 

เปนมนุษยท่ีแท
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ผ มมานัง่ฟงในทายๆ ของชวงทีแ่ลวดวยความชืน่ใจทีไ่ดเหน็
 ความเอาจรงิเอาจงัของทานผูบรหิารและครู และเกดิครู
แกนนําที่ลงมือทําจริงๆ และมีประสบการณตรงมาแลกเปล่ียน
เรียนรูในเวทีนี้ 

 สิ่งที่สําคัญที่พวกเราคงทราบกันทุกคนแลววาการ
ศึกษาไทยจะดํารงสภาพเหมือนอยางที่เปนอยูปจจุบันนี้ไมได 
ลูกหลานเราจะไมทันโลก จะมีชีวิตที่ดีไมได เพราะฉะนั้น
การศกึษาจะตองเปลีย่น และทานทีอ่ยูในนีค้อืแกนนาํ คอืผูทีจ่ะ
มาชวยกันลงมือทํา จะนําทฤษฎีวิธีคิดทั้งหลายมาลงมือทําและ
ดูวาไดผลอยางไร แลวมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน นี่คือวิธีการท่ีดี
ที่สุดที่จะสรางคุณประโยชน สรางการเปลี่ยนแปลงใหแกระบบ
การศกึษาของบานเมอืงเรา ผมขอแสดงความชืน่ชมทานทัง้หลาย
ไว ณ ที่นี้ 

บทท่ี ๑
การเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑
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เร่ืองท่ีขอใหผมมาพูดก็คือ “บทบาทครูกับการเรียนรูแบบใหม” 
คือการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งผมไดเรียนแนวความคิดไปแลววามัน
จะเหมือนอยางท่ีเราคุนเคยไมได มันจะเหมือนอยางท่ีเราเคยเรียนมาไม
ได นี่คือหลัก มันจะตองเปลี่ยนไปเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของสังคม
ของโลก ที่เปล่ียนแปลงไป และท่ีสําคัญที่สุด เหมาะสมกับลูกศิษยของ
เราซึ่งไมเหมือนสมัยเราเปนเด็ก เขามีทั้งจุดที่ดีกวาสมัยเราเด็กๆ และก็มี
ขอที่เขาดอยกวาเรา นี่คือความเปนจริง 

สิ่งที่เรียกวาการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ คืออะไร ผมเปนนักอาน
หนังสือแลวไดรับเชิญไปพูดท่ีนั่นที่น่ี โดยไมรูจริง เพราะหลักการเรียนรู
บอกวา “รูจริงตองมาจากการลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ” ทานทั้งหลาย
เปนผูปฏิบัติจึงควรจะรูจริง ผมไมไดปฏิบัติ จึงไมรูจริง โลกก็เปนอยางนี้ 
คนรูจริงไมไดพูด คนไมรูจริงพูดจากทฤษฎี เพราะฉะนั้นฟงหูไวหูนะครับ 
อยาเพิ่งเชื่อ 

ผมตีความวาการเรียนรูสมัยใหมตองปรับจากเดิม เดิมเราจะเนน
การเรียนความรูจากชุดความรูที่ชัดเจนพิสูจนไดเปนหลัก ปจจุบันนี้
จะไมใช การเรียนรูจะตองเลยจากความรูชุดนั้นไปสูอีกชุดหนึ่ง ก็คือ
ความรูที่ไมชัดเจน อาจจะไมคอยแมนยําและมีความคลุมเครือเยอะ 
ตองไปตรงนั้นใหได การศึกษาไมวาประเทศใดตองกาวจากท่ีเรียกวาสิ่ง
ที่เปนทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ ความรูที่อยูในการปฏิบัตินั้นเปนความรู
ที่ไมชัดเจนแตปฏิบัติได ทําแลวไดผลหรือบางทีไมไดผล แตเกิดการ
เรยีนรู ตรงนีค้อืจดุทีส่าํคัญทีส่ดุ เพราะฉะนัน้การเรียนสมัยใหมตองไมใช
แคเพื่อใหไดความรูแตตองไดทักษะหรือ Skills เปน 21st Century 
Skills เปนทกัษะทีซ่บัซอนมาก เพราะฉะนัน้การเรยีนสมยัใหม มเีปาหมาย
ที่เด็ก ไดทักษะท่ีซับซอนชุดหน่ึง เนนคําวา “ซับซอน” ชุดหนึ่ง เพื่อ
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ใหเขาไปมีชีวิตอยูในโลกท่ีตอไปจะเปล่ียนไปอยางไรไมรู เราไมมีวันรู
เลยวาโลกตอไปขางหนาจะเปล่ียน อยางผมไมเคยนึกเลยวาในท่ีสุดแลว
หองประชุมจะเปนอยางนี้ การนําเสนอเรื่องตางๆ จะเปนอยางนี้ เราจะ
มี Power Point มี Multimedia ก็ไมเคยคิด เราไมเคยคิดวาหองทํางาน
จะเปนอยางที่เราเห็น นี่คือโลกที่ไมชัดเจน ไมแนนอน ตอไปขางหนาเรา
กเ็ดาไมออก แตลกูศษิยเราจะตองไปมชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลง และไมแนนอน
เชนนี้ได นี่คือหัวใจ เพราะฉะนั้นเขาตองมีทักษะที่ซับซอนชุดหนึ่ง และ
ถาถามผมวาทกัษะในชวีติอะไรสาํคัญทีส่ดุ คาํตอบของผมซึง่อาจจะผดิ คอื 
แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู ที่จะสรางเนื้อสรางตัว ที่จะทําคุณประโยชน 
นี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของการเรียนรู นั่นคือทักษะอยางหน่ึง ทักษะของ
การมีแรงบันดาลใจในตนเอง และถาจะใหดี ก็คือกระตุนแรงบันดาลใจ
คนอื่นที่อยูโดยรอบ ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

“การอานออกเขียนได” ที่เรียกวา Literacy แหงศตวรรษ
ที่ ๒๑ หมายความวา คําวา “อานออกเขียนได” หรือที่ภาษาอังกฤษ
เรียกวา Literacy ที่เราคุนเคยนี้ไมพอ ตองเลยไปกวานั้น คือตองมีทักษะ
แหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่อยากจะเนนยํ้า คือ ทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะ
การเรียนรู (Learning Skills) และคุณสมบัติความเปนมนุษย ซึ่ง
เวทีกอนหนานี้ทานก็พูดวาความเปนคนดี มีนํ้าใจ สําคัญกวาสาระวิชา 
พูดอยางนี้ไมไดแปลวาสาระวิชาไมสําคัญ แตเราตองเรียนใหไดสาระวิชา
และได ๓ ตัวน้ี ความเปนมนุษย ทักษะการเรียนรู และทักษะแรงบันดาลใจ 
ใหได เราตองชวยลูกศิษยเราใหไดสิ่งเหลานี้ ปจจุบันน้ีจุดออนของการ
ศึกษาก็คือไมคอยไดทักษะที่สําคัญตอชีวิต ไดแควิชา เพื่อเอาไปตอบ
ขอสอบ ผลเพียงแคนั้นไมพอ ถาเรายังดํารงสภาพอยางนั้นอยู บานเมือง
เราจะลําบากมาก
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ที่บอกวาตองไดทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ หมายความวา การเรียนรู
เพื่อใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ (สีเขียวในรูป) 
ไมเพียงพอ คือตองใหไดทั้งสาระวิชา และไดทักษะ ๓ กลุม คือ ทักษะ
ชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ที่บอกวาตองเรียนใหไดทักษะแปลวา
อะไร แปลวาการเรียนตองเปนการฝก การฝกแปลวาอะไร คือลงมือทํา 
สัจธรรมของการเรียนรูสมัยใหมก็คือวาคนเราจะเรียนไดตองลงมือทํา

กรอบความคิดเพื่ อการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยภาคีเพื่ อทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑
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ดวยตนเองเทานั้น เพราะฉะน้ันในการเรียนสาระวิชาน้ีแหละเปนการ
ฝกลงมือทํา Learning by Doing and Thinking ดวย เพื่อที่จะใหเกิด
ทักษะ ๓ ดาน คือทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ลูกศิษยของทานพอเริ่มเขา ป.๖ ม.๑ ม.๒ เริ่มโตเปนวัยรุน เริ่ม
มีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน เขาเสียคนไปตอหนาตอตาเรา นั่นละ
แสดงใหเห็นวาทักษะชีวิตเขาไมดี เขาไมไดรับการฝกทักษะชีวิต ให
เอาชนะชีวิตตอนวัยรุนได พวกเราเคยเปนวัยรุนทุกคน เรารูวาชีวิตตอน
เปนวัยรุนยากลําบากในเรื่องไหน อยางไร แตวงการศึกษาเอาใจใสนอย 
นี่คือตัวอยางความสําคัญของทักษะชีวิต 

การเรียนรูสมัยใหมตั้งแตอนุบาลหรือกอนอนุบาลไปจนถึงจบ
ปริญญาเอก จนแก ตองเรียนใหไดที่เรียกวา Transformative 
Learning แปลวาตองเรียนใหไดองคประกอบสวนที่เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะผูนํา ภาวะผูนํา และหมายถึงวาเปนผูที่จะเขาไป
รวมกันสรางการเปล่ียนแปลง (โดยตองเปลี่ยนตัวเองกอน) เพราะโลก
สมัยใหมทุกอยางเปลี่ยนตลอดเวลา เด็กตองมีชีวิตอีก ๕๐ - ๖๐ - ๗๐ ป 
โลกมันจะเปล่ียนไปอยางนึกไมถึงเลยวาจะเปล่ียนไปอยางไร เขาตอง
เปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เขาตองเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมสราง
การเปลี่ยนแปลง หากเขาไมทําอยางนั้น เขาจะถูกเปลี่ยนแปลง ชีวิตเขา
จะยากลําบากมาก เพราะเขาจะเปนผูถูกกระทํา นี่คือหัวใจของทักษะ
การเรียนรูและการสรางนวัตกรรม 

สวนทกัษะทางดานสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีตอนนีจ้ะเหน็วา 
ICT สําคัญและทักษะทางดานส่ือ เราตองรูวาสื่อในปจจุบันนี้ที่ดีมีเยอะ 
ที่หลอกลวงก็เยอะ กึ่งดีกึ่งช่ัวก็มีเยอะ เปนมายา ในสังคมน้ีเต็มไปดวย
มายา เด็กตองมีทักษะความเขาใจขอจาํกัดของสื่อได
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ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตามรูปสามารถแจกแจงออกไดเปน  
3Rs + 8Cs และผมเพิ่ม + 2Ls ดวย  คือ Learning กับ Leadership

• Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics  + 21st Century Themes

• Critical Thinking & Problem Solving
(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา)

• Creativity & Innovation 
(ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)

• Collaboration, Teamwork & Leadership
(ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)

• Cross-cultural Understanding
(ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)

• Communication, Information & Media Literacy
(2-3 ภาษา) (ทักษะดานการสื่ อสารสนเทศ และรูเทาทันสื่ อ)

• Computing & Media Literacy
(ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)

• Career & Learning Self-reliance
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)

• Change
(ทักษะการเปล่ียนแปลง)

3Rs + 8Cs +   2Ls

Learning Skills (ทักษะการเรียนรู)
Leadership (ภาวะผูนํา)
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 Learning Skills ตองมี ๓ องคประกอบ 
(๑) Learning คือเรียนสิ่งใหม 
(๒) Delearning หรือ Unlearning ก็คือเลิกเชื่อของเกา เพราะ

มันผิดไปแลว และ
(๓) Relearning คือเรียนสิ่งใหม คือตองเปลี่ยนชุดความรูเปน

โลกสมัยใหมเพราะความรูมันเกิดขึ้นใหมมากมาย และหลายสวนมันผิด
หรือมันไมดีแลว มีของใหมที่ดีกวา 

เพราะฉะนั้น Learning Skills ตองประกอบดวย ๓ สวนนี้ 

ในสไลดดานซายมือ มี 3Rs + 8Cs + 2Ls ผมไดกลาวถึง 2Ls ไป
แลว สําหรับ 3Rs คือ Reading, (W) Riting, (A) Rithmetics ซึ่งก็คือ 
อานออก เขียนได คิดเลขเปน ตามที่พูดกันทั่วไป แตการเรียนรูสมัยใหม
ตองตีความใหม 

อานออกเทานั้นไมเพียงพอ ตองใหเกิดนิสัยรักการอาน อานแลว
เกิดสุนทรยีะ เกดิความสุข จบัใจความเปน มทีกัษะในการอานหลายๆ แบบ 
เขยีนไดกไ็มพอ ตองเขยีนสือ่ความได ยอความเปน รูวธิเีขยีนหลายๆ แบบ 
ตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน สวนคิดเลขเปน หรือวิชาคณิตศาสตรนั้น 
ไมใชแคคิดเลข แตตองเรียนใหไดทักษะการคิดแบบนามธรรม (abstract 
thinking) 

8Cs เปนกลุมทักษะที่สําคัญ/จําเปน ที่แจกแจงมาจากทักษะ 
๓ กลุม (ในรูปหนา ๑๔) แตละ C เปนทักษะเชิงซอน และสัมพันธหรือ
ซอนทับกับ C ตัวอื่นดวย ดังนั้น จึงอาจแจกแจงใหม เปน 5C/4C ก็ได 

จุดที่สําคัญคือ อยาจัดรายวิชาเพื่อสอนทักษะเหลานี้แตละทักษะ 
ตองใหนักเรียน/นักศึกษา เรียนและฝกทักษะเหลานี้ผานการเรียน
โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และคิดทบทวน หรือเรียน
แบบ Active Learning โดยครู/อาจารย ทําหนาที่ออกแบบกิจกรรม
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• ภาษาและสุนทรียะทางภาษา

• ภาษาโลก

• ศิลปะ

• เศรษฐศาสตร

• วิทยาศาสตร 

• ภูมิศาสตร

• ประวัติศาสตร

• ความเปนพลเมือง และรัฐ การอยูรวมกันกับผูอื่ น

21st Century Themes

เรียนปฏิบัติ

ใหเกิดทักษะ
บูรณาการ
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การเรียนรูเพื่อใหไดฝกและเรียนรูซึมซับทักษะเหลาน้ันหลายๆ ตัวใน
กิจกรรมเดียวกัน 

ในทาํนองเดยีวกนั “วชิาแกนและแนวคดิสาํคญัในศตวรรษที ่๒๑” 
เปนตัวเนื้อวิชาที่จะตองเรียน โดยภาพรวมๆ ก็เปนอยางนี้ (ตามในสไลด 
21st Century Themes) แตวาสิ่งที่เราตองระวังก็คือ อยาคิดวาอยากให
ลกูศษิยเรยีนรูอะไรก็เปดวชิานัน้ อนันีผ้ดิ เพราะมันตองเปดเรือ่ยไป มนัจะ
แจงยอยเรือ่ยไปจนกระทัง่วิชาเยอะมาก แตลกูศษิยไมคอยไดเรยีนเพราะ
วาพอแจงวิชาออกมามากๆ และครูอาจารยพยายามเนนใหลูกศิษยรูวิชา
ใหได ก็ตองสอนใหครบ เด็กก็ไมไดเรียน เพราะหลักการเรียนรูสมัยใหม
คือ Teach Less, Learn More สอนใหนอยแตใหลูกศิษยเรียนไดเยอะ 
นี่คือหัวใจของการศึกษาสมัยใหม 

แตที่เราทําในปจจุบันหลายคร้ัง กระทรวงก็เจตนาดี โรงเรียนก็
เจตนาดี ผูบริหารก็เจตนาดี ครูก็เจตนาดี เปดรายวิชาใหญเลย เด็กไมได
เรียนนะครับ

เมือ่เร็วๆ นี ้คณุหมอกฤษดา เรอืงอารีรชัต ผูจดัการ สสส. (สาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ) เลาใหฟงเรือ่งลกูชายเขาอยู ม.๕ 
ไดทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่แคนาดา ลูกสงอีเมลมาบอกวา “พอ ที่นี่เรียน
อาทิตยหนึ่ง ๔ วิชาเอง ผมอยูเมืองไทย ๑๗ วิชา” เขาบอก “๔ วิชา
ผมไดเรียนเยอะจริงๆ” ผมก็บอก “ไมใชแคลูกคุณหรอก ผมเองเม่ือป 
๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ เมื่อจบแพทย ผมไปเรียนตอที่อเมริกา เรียนอาทิตยละ 
๑๓ ชั่วโมง แตกอนผมเรียนที่ศิริราชอาทิตยหนึ่ง ๓๙ ชั่วโมง ๓ เทาพอดี 
แต ๑๓ ชั่วโมงเรียนรูมากกวา” การเรียนรูกับการสอนเปนคนละสิ่ง นี่คือ
หลักการทางการศึกษาที่เปนที่รูกันทั่วไปในปจจุบัน เพราะฉะน้ันวิชาที่
ตองการใหรูเรื่องเหลานี้ไมจําเปนจะตองเปนวิชาสอนแยกๆ กัน แตควร
จะเปนการเรียนรูบูรณาการเพื่อใหเกิดทักษะ ที่เปนทักษะเชิงซอน
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สไลดดานบนเปนการทบทวนตัวทักษะที่ตองการใหเด็กไดฝกฝน
เรียนรู ที่ขอยํ้า คือทักษะ Personal Mastery มีวินัยในตน ตัวนี้แหละ
เด็กที่พอเขาวัยรุน เขาไมมี เขาถึงเสียคน ไปติดยา ไปเกเร มั่วสุมทางเพศ 
เพราะไมมวีนิยัในตน อกีอันหนึง่คอืทกัษะ Empathy เขาใจคนอืน่ ทกัษะ
พวกนี้สอนไมได แตเด็กเรียนได เด็กเรียนไดโดยตองมีการลงมือทําอะไร
บางอยางแลวทาํใหเขาเขาใจคนอืน่ การเตรยีมตวัเขาสู AEC ตองเรยีนอนั
นี้ (Empathy) ดวย พวกเราอยูอีสานใกลลาว เราเขาใจคนลาวหรือเปลา 
ไทยกับลาวมีประวตัศิาสตรสมยัตนรตันโกสนิทรรวมกันหลายเรือ่ง แตหาก
เราไปถามคนลาววาประวัติศาสตรของเขาเขียนเร่ืองเจาอนุวงศอยางไร 
เราจะพบวาหลายสวนแตกตางจากประวัติศาสตรไทยแบบตรงกันขาม

• Learning Skills
• Critical Thinking, Leadership Skills
• Complex Problem-Solving, Innovation
• Collaboration & Competition, Sharing Skills
• Personal Mastery
• Empathy
• Communication (รวม Listening)
• Life Skills, Intercultural Skills
• Business Skills, Etc.

ทักษะที่ตองการ ไดแก
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• Media Literacy
• Communication Literacy
• Team Literacy, Social Literacy
• Networking Literacy
• Environment / Earth Literacy
• STEM Literacy
• Aesthetics Literacy
• Civic Literacy
• Etc.

รู ใชในชีวิตประจําวัน รูเทาทัน

เพราะเปนธรรมดาท่ีประวัตศิาสตรของเราก็เขยีนเขาขางเรา ประวัตศิาสตร
ของเขากเ็ขยีนเขาขางเขา จะมาเถยีงกนัวาใครถกูใครผดิ อยางนีไ้มมวีนัที่
จะเปนมิตรประเทศกันได หรือใน ๓ จังหวัดภาคใตก็ทํานองเดียวกัน 

อานออกเขียนได หรอืทีเ่ราพูดกนัตดิปากวา “รูหนงัสอื” (Literacy) 
สามารถตีความวาตองรูเรื่องอะไรบาง ตามสไลดดานลาง คือในยุค
ปจจุบันตองมีทักษะมากกวา 3Rs อยางมากมาย ไดแก Media Literacy 
แปลวา รูเทาทันสื่อ รูวาขอความในสื่อเชื่อไดแคไหน รูวาขอความในสื่อ
ซอนอะไรไวเบื้องหลัง Communication Literacy หมายถึงมีทักษะใน
การสื่อสารหลากหลายแบบ ไดแก การพูด การฟง การเขียน การอาน 
และการสื่อสารผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และในสมัยน้ีตองสื่อสาร

“อานออกเขียนได” (Literacy) ตีความใหม
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ผานทางโซเชียลมีเดียเปนดวย สื่อสารแลวไดผลดีตามประสงค เกิด
ความสัมพันธที่ดี รวมทั้งรูเทาทันไมถูกหลอก Team Literacy หมายถึง
มีทักษะในการทํางานเปนทีม รูจักตอรองประนีประนอม ทํางานรวมกับ
คนที่มีความเห็นหรือความเชื่อแตกตางกันได Social Literacy หมายถึง
มีทักษะทางสังคม เขากับผูอื่นที่มีปฏิสัมพันธกับตนได ทักษะทางสังคม
หมายรวมถึงทักษะในการสื่อสาร ในการวางตัว วางทาที และการแสดง
ความยอมรบันับถอื สมัมาคารวะ ออนนอมถอมตน Networking Literacy 
หมายถึงทักษะในการสรางเครือขายเช่ือมโยงรวมมือ ในลักษณะของ
ความสัมพันธแนวราบ Environment / Earth Literacy หมายถึงความ
เขาใจและทักษะในการปฏิบตัติอสิง่แวดลอมและตอโลก เพ่ือรักษาสมดุล
ของสภาพแวดลอม ชวยกันหลีกเลี่ยงการกอมลภาวะ STEM Literacy 
หมายถึงทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณติศาสตร โดยทีก่ารศกึษาสมยัใหม จดัใหเรยีน ๔ วชิาน้ีควบไปดวยกนั
เปนชุด Aesthetic Literacy หมายถึงทักษะในการชื่นชมความงามหรือ
ศิลปะ ทั้งที่มีอยูในธรรมชาติ และที่มนุษยสรางสรรคขึ้น Civic Literacy 
หมายถึงทักษะในการเปนพลเมือง รักถิ่น รักชุมชน รักและจงรักภักดีตอ
ประเทศ ทักษะเหลานี้ เด็กตองไดรับการปลูกฝง ตองไมใชแครู แตตอง
รูจกัใชในชีวติประจําวันและตองรูเทาทนัดวย เพราะในบางกรณีจะมีการ
แอบแฝงผลประโยชนหรือเปนมายา ซอนพิษอยูภายใน 

การกลอมเกลาฝกฝนความเปนคนดี เปนเร่ืองท่ีตองคํานึงถึง 
แนวคิดหนึ่ง คือเรื่องระดับความตองการของมนุษย ที่เสนอโดย มาสโลว 
(Maslow’s Heirarchy of Needs) ระดับของความตองการของมนุษย 
เริ่มจากความตองการระดับลางที่สุด คือเพื่อการมีชีวิตอยู ที่ตองการ
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ระดับความตองการของมนุษย
(Maslow’s Heirarchy of Needs)

ตองการพื้นฐานทางกายภาพ เพื่ อความอยูรอดของชีวิต

ตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตองการความรักเอาใจใส

ตองการยอมรับ

ยกยองนับถือ

นับถือตนเอง
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• ขั้นที่ ๑ ปฏิบัติเพราะความกลัว ไมอยากเดือดรอน

• ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติเพราะอยากไดรางวัล

• ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน

• ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติเพราะตองปฏิบัติตามกฎ

• ขั้นที่ ๕ ปฏิบตัเิพราะตองการใหตนดดีู ใหได ชื่ อวาเปนคนด ี  

 เปนคนมีนํ้าใจ

• ขั้นที่ ๖ ปฏิบัติตามหลักการ หรืออุดมการณของตนเอง

 ไมตองการใหมีคนยกยองชมเชยหรือใหรางวัล

บันได ๖ ขั้นของการพัฒนาคุณธรรม

 Lawrence Kohlberg’s stages of moral development

อาหาร อากาศหายใจ นํ้าดื่มนํ้าใช ที่นอน ขับถาย และความสัมพันธ
ทางเพศ ระดับสูงขึ้นไปเปนความตองการความปลอดภัย ทั้งทางรางกาย 
การมีงานทํา มีครอบครัว ปลอดภัยในทรัพยสิน ขั้นสูงขึ้นไปอีก เปน
ความตองการความรัก ความเปนสวนหนึ่งของครอบครัวหรือของสังคม 
ขั้นสูงขึ้นไปอีก ตองการเปนที่ ๑ ไดรับการยกยองนับถือ ในหลายคร้ัง
เราจะหยุดอยูแคเพื่อท่ีจะไดเปนที่ ๑ เพื่อท่ีจะไดรับการช่ืนชมยินดี แต
จริงๆ แลวเรารูกันวา โดยทฤษฎีเราควรพัฒนาข้ึนไปสูระดับสูงสุดใหได 



การเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑ 25

คือ ทําดีโดยไมตองการคําชมเพราะมันเปนความดีในตัวของมันเอง ที่
เรยีกวา Self-actualization หรอืมองจากมมุของ Lawrence Kohlberg 
วาระดับของพัฒนาการทางดานศีลธรรมมี ๖ ระดับ 

ตามสไลดดานซายมือ ทําอยางไรที่จะเปนมนุษยระดับ ๖ มีระบุ
วิธีปฏิบัติไวในหนังสือของครูเรฟ เอสควิธ ชื่อ Teach Like Your Hair’s 
on Fire ที่แปลเปนไทยในช่ือ “ครูนอกกรอบกับหองเรียนนอกแบบ” 
ของ สสค. (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน) 
โรงเรียนไหนไมมีหนังสือเลมนี้ รีบไปขอจาก สสค. มาไวที่หองสมุด
อยางนอย 1 เลม และขอ VDO มาดูดวย จะมีเร่ืองนี้อยู เด็ก ป.๕ อายุ 
๑๐ ขวบ สามารถเรียนรูเรื่องพวกนี้ไดเองโดยครูเรฟเปนครูที่ทําหนาท่ี
กระตุนใหเกิดการเรียนรู 
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”

“การเรียนรูเปนผลของการกระทํา

และความคิดของนักเรียน

อัตราการเรียนรูจากการฟงเพียง ๕%

ครูตองเขาใจหลัก ๗ ประการของการสอนที่ดี
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ท 
ฤษฎีดานการเรียนรูสมัยใหมที่มาจากหนังสือ How 

 Learning Works หนังสือเลมนี้จะขึ้นตนดวยคําพูด
ของ Herbert A. Simon ซึ่งเปนผูไดรับรางวัลโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตร นอกจากทานเปนนักเศรษฐศาสตรแลวทานเปน
นักจิตวิทยาการเรียนรูดวย ทานบอกวา (และที่ทานบอกตอนนี้
เปนท่ีเชื่อของทั่วโลก) “การเรียนรูเปนผลของการกระทําคือ
การลงมือทําและการคิดของผูที่จะเรียนเทานั้น ครูชวยไดแต
เพียงชวยทําใหเขาทําและก็คิดเพ่ือที่จะเรียน ครูไมสามารถ
ทําใหเขาเรียนได” พูดแรงๆ ก็คือวาการถายทอดความรูนั้น
เกือบจะไมเกิด ใชคาํวาเกือบจะ... เพราะฉะน้ันการสอน มานั่ง
บอกปาวๆ อยางทีผ่มทาํอยูนี ้ทานไดประโยชนนอย เปนวิธทีีผ่ดิ
หลักการ หากจะใหไดเรียนรูจริง ผูเรียนตองเปนผูลงมือทําและ
คิด โดยการเรียนรูเกิดจากภายใน

บทท่ี ๒
เรื่ องที่ครูตองเขาใจ
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Learning Pyramid

Lecture

Reading

Audio-visual

Demonstration

Discussion Group

Practice by Doing

Teach Others/Immediate Use

75%

90%

National Training Laboratories, Bethel, Maine 1-800-777-5227
Dale, Edgar, Audio-Visual Methods in Teaching, 

 third edition, Holt Rinehart, Winston, 1969.

Traditional Passive  

Constructionism

Teaming 
Active  

Learning Pyramid แสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบ Passive คือ
ฟง Lecture หรือสอนแบบพูด อัตราการเรียนรู (Retention Rate) ก็
คือ ๕% ในทางตรงกันขาม การสอนคนอื่นหรือลงมือทํา เอาความรูมาใช
หรือลงมือทันที อัตราการเรียนรู คือ ๙๐% การเรียนโดยวิธีเสพหรือ
รับถายทอดความรู ไดผลนอย เกิดการเรียนรูนอย การเรียนรูแบบสราง
ความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยกวาอยางมากมาย หรือเรียกวา 
Active Learning หรอืทางวชิาการเรยีกวา Constructionism นีค่อืหลกั 
เพราะฉะน้ันถาทานตองการใหลูกศิษยของทานเรียนรูอยางแทจริง
ตองใหเขาไดลงมือทํา และไตรตรอง 

สราง

เสพ

50%

30%

20%

10%

5% Outside-in learning
Inductive learning

Inside-out learning
Deductive learning

Average 
   Retention
      Rate
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 หนงัสอื How Learning Works เขาบอกวาเขาสรปุมาจากผลงาน
วิจัยหลายพันเรื่องและก็ไดหลัก ๗ ประการของการสอนที่ดี 

ประการท่ี ๑ ตองเขาใจเรื่องความรูเดิมของนักเรียน วาโลก
สมัยนี้นักเรียนแตละชั้น ความรูเดิมจะแตกตางกันมาก เด็ก ป.๖ บางคน
ในวิชา ก. พอลองทดสอบดูพื้นความรูอาจจะเทากับเด็ก ป.๔ และเด็ก
บางคน ป.๖ นี่วิชาเดียวกันทดสอบแลวอาจจะเทาเด็ก ม.๒ พื้นความรู
จะหางกันมาก นี่คือความเปนจริงเพราะวาเขาไปหาความรูเองได คนท่ี
ฉลาดและเอาการเอางาน เขาไปหาเรียนรูเอง โลกสมัยน้ีเปนอยางนั้น 
ความรูไมไดหายาก ความรูหางาย อยูที่วาใครจะไขวควา แตที่สําคัญ

• ความรูเดิม 
(Prior Knowledge)

• การจัดระบบความรู 
(Knowledge Organization)

• แรงจูงใจ 
(Motivation)

• รูจริง
(Develop Mastery)

• ปฏิบัติ - ปอนกลับ 
(Practice & Feedback)

• พัฒนาการของนักเรียน & บรรยากาศ
(Student Development & Climate)

• ผูกํากับการเรียนรูของตนเอง
(Self -directed Learner)

หลัก ๗ ประการของการสอนที่ดี
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ยิง่กวาน้ันในเร่ืองความรูเดมิกค็อื เดก็จํานวนหน่ึงซึง่จริงๆ แลวเกือบทุกคน 
มีความรูเดิมที่ผิดๆ ติดตัว ครูตองเขาใจตรงนี้ตองหาวิธีตรวจสอบใหพบ
และก็หาทางแก ไมอยางน้ันเด็กจะผิดไปเร่ือยๆ และพอเรยีนช้ันตอๆ ไป
เขาก็จะเรียนไมรูเร่ืองและจะเบ่ือเรียน น่ีคือหัวใจสําคัญ รายละเอียดมีมาก 
โปรดดูในหนังสือ “การเรียนรูเกิดขึ้นอยางไร” 

ประการท่ี ๒ คือ การจัดระบบความรู ที่เรียกวา Knowledge 
Organization มีความสําคัญตอการเรียนรู คนท่ีเรียนหนังสือเกง คนท่ี
เราเรียกวาฉลาด เรียนหนังสือดี คือคนที่สามารถจัดระเบียบความรูใน
สมองไดดี ที่จริงความรูไมไดอยูในสมองเทานั้น อยูทั้งตัว แตอยูในสมอง
เปนสวนใหญ ตองจัดระบบความรู ความรูไมไดอยูแบบลมเพลมพัด มัน
จะมีระบบ คนไหนจัดระบบดีคนนั้นก็จะเอาความรูมาใชไดทันทวงทีและ
ถูกกาลเทศะ คนไหนท่ีไมรูจักวิธีจัดระบบความรู คนน้ันก็จะใชความรู
ไดไมดี เรียนหนังสือไดไมดี มีวิธีการที่ครูจะชวย 

ประการที่ ๓ คือแรงจูงใจ ผมพูดไปแลว Motivation แตที่แรง
กวา ลึกกวา Motivation คือแรงบันดาลใจ (Inspiration) ครูจะตองมี
วิธี และเอาใจใสที่จะสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหลูกศิษย หนังสือ 
“ครูนอกกรอบกับหองเรียนนอกแบบ” ที่ผมพูดถึงครูเรฟ เอสควิธ ครูที่
สอนเด็กดอยโอกาสในอเมริกา มีวิธีการ ทานควรจะอาน 

ประการที ่๔ คอืการเรยีนท่ีถกูตอง ผูเรียนตองเรยีนจนรูจรงิ ภาษา
อังกฤษ เรียกวา Mastery Learning ผมอานแลวผมสรุปกับตัวเอง ถูกผิด
ผมไมทราบวา สภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันน้ี เด็กไทยเรียนแลวได Mastery 
Learning อยางมากท่ีสดุแค ๒๐% หมายความวามากกวา ๘๐% ไมบรรลุ 
Mastery Learning และเด็กพวกทีไ่มบรรลอุยางรนุแรง พอโตขึน้มาหนอย 
เขาจะเร่ิมเบ่ือเพราะการเรียนจะนาเบ่ือ เปนความทุกขยาก ภาษาฝร่ัง
เรียกวาเปน Punishment เหมือนถูกลงโทษ ขมขื่น หองเรียนเปนชีวิต
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บัดซบ เขาตองไปหาความสุขอยางอื่น เพราะมนุษยเราตองการความสุข 
ความสุขของเขาก็อาจจะเปนความสุขชั่วแลน และชีวิตเขาก็ถูกทําลาย
ไปเรื่อยๆ อนาคตก็หมด ทั้งหมดนี้เปนผมตีความ ไมทราบวาถูกหรือผิด 

ประการที่ ๕ คือการสอนโดยการปฏิบัติ และปอนกลับ จากการ
พูดคุยของครูกอนชวงเวลาที่ผมมาบรรยาย เห็นชัดเจนวาครูที่ดีทั้งหลาย
จะรวมตัวรวมกนัออกแบบการเรียน ดวูาตองการใหเรยีนรูอะไร ออกแบบ
อยางไร ใหเด็กทําอะไร และเพื่อใหไดอะไร และวัดไดอยางไรวาจะได 
เพื่อจะใหเด็กลงมือปฏิบัติ แตวาปฏิบัติเฉยๆ ไมพอ ครูตอง Feedback 
นักเรียน ศิลปะของการ Feedback สําคัญท่ีสุดทําใหการเรียนของเด็ก
สนุก เปนการ Rewarding เรียนแลวเกิดความสุข เกิดความม่ันใจใน
ตัวเอง รูวาตรงไหนตัวทําไดดี รูวาตรงไหนตัวจะตองปรับปรุง ศิลปะการ
ปอนกลับ ที่เรียกวา feedback นี้สําคัญอยางยิ่ง 

ประการท่ี ๖ คือ พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศของ
การเรียน การเรียนสมัยใหมเด็กตองเรียนเปนทีม เพราะโลกสมัยใหมนั้น 
Collaboration สาํคญักวา Competition ทีจ่รงิแลวมันตองมีทัง้ ๒ อยาง 
2Cs : Collaboration Skills และ Competition Skills ทักษะของความ
รวมมือกับคนอื่น วิธีสอนทําอยางไร ตองเรียนแบบฝกและเรียนเอง ก็คือ
เรียนเปนทีมเรียกวา Team Learning นี่คือหลักการเรียนที่สําคัญที่สุด
ตองเรียนรวมกันเปนกลุมหลายคน ทีนี้พอเด็กตองเรียนเปนทีม ตัวอยาง
เชน ในทีมมี ๔ คน มีเด็กอยูคนหนึ่งจะเปนนาย ก. เขาทมีไหนบอนแตก
ทีน่ัน่ เพราะเด็กคนน้ีพฒันาการไมด ีพฒันาการท่ีไมดทีีท่าํใหบอนแตกคือ
อะไร คือพัฒนาการเชิงอารมณและเชิงสังคม ทานเปนครูทานตองการให
เดก็ไดเรยีนรูกีด่าน เกดิพฒันาการก่ีดาน ปจจุบนัน้ีเราตองการพัฒนาการ
ทางดาน Intellectual คอืเรยีนรูวชิาเปนตวัหลกัใหญ ซึง่อนันีค้อืตวัปญหา 
เพราะจรงิๆ แลวเราตองการอกี ๓-๔ ดาน คอื พฒันาการทางดานอารมณ 
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ตําราเขียนหมด พ.ร.บ. เขียน แตเวลาปฏิบัติเราไมทําเพราะเราไมสอบ
เพราะฉะน้ันเราก็สอนผูเรียนเนนเฉพาะในสวนที่สอบ แตจริงๆ แลว
สวนที่สําคัญยิ่งกวาวิชา คือพัฒนาการทางอารมณ (Emotional 
Development) พัฒนาการทางสังคม (Social Development) 
พัฒนาการทางดานจิตวิญญาณ (Spiritual Development) และ
พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical Development) อาจจะเตมิ
พัฒนาการทางดานสุนทรียะของจิตใจ เห็นความงามของศิลปะ ของ
ธรรมชาติ อันน้ีเปนทักษะท่ีสําคัญอยางย่ิง หาความสุขงายโดยราคา
ไมแพง นี่คือการเรียนที่เรียกวาครบทุกดานสําหรับพัฒนาการของผูเรียน

บรรยากาศของการเรียน เมื่อไรก็ตามครูไมเปดกวางทางความคิด 
คอยเนนอันนี้ถูกอันนี้ผิด อันนี้เธอดีอันนี้เธอชั่ว บรรยากาศเสียหมด 
บรรยากาศของการเรียนที่สําคัญคือไมมีถูกมีผิด แนนอนวาการกระทํา
บางอยางมันก็ยอมไมได เพราะวาทําใหคนอื่นเขาเดือดรอน แตวา
บรรยากาศของความคิดที่หลากหลาย ฟงซึ่งกันและกัน ในที่สุดแลว
เดก็กจ็ะไดเขาใจวาเรือ่งแบบนีเ้พือ่นคดิอยางนี ้คดิไดหลายแบบ เพราะ
ฉะนั้น ผมเองมีความเชื่อวา เมื่อไรก็ตามบรรยากาศในโรงเรียนและใน
ชั้นเรียนอบอวลไปดวยวิชา สาระวิชาที่เนนวาอันนี้ถูกอันนี้ผิด การเรียนรู
ทีด่ไีมเกดิ เพราะเดก็จะไมสามารถเรยีนอยูทามกลางสภาพความไมชดัเจน
ไมแนนอน ที่ผมพูดใหฟงตอนตน อันนี้คือความเชื่อของผม 

ประการที่ ๗ คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถกํากับการ
เรียนรูของตนเองได (Self - directed Learner) ครูตองฝกอันนี้ใหเด็ก 
ซึ่งจริงๆ ครูสอนไมได แตในกระบวนการครูจะตองสามารถทําใหเด็กเกิด
ความสามารถหรือทักษะในการกํากับการเรียนรูใหกับตัวเอง ที่สําคัญคือ 
ใหเดก็รูวาตวัเองมวีธิกีารเรยีนอยางไรและปรบัปรงุวธิกีารเรยีนของตวัเอง
ได มีตัวอยาง เด็กที่กํากับการเรียนรูของตัวไมเปน ไมเขาใจการเรียนรู
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ของตัว ตัวอยางเด็กจริง มีนักเรียนมาหาอาจารยและบอกวา “อาจารย
ครับ ผมขยันแคไหน หนังสือนี่นะ ตํารานี่นะผมอานหมดแลว ๓ จบ 
นี่ขีดเสนแดงก็เยอะ เอาสีเหลืองปายก็เยอะ เต็มไปหมดเลย แตสอบทีไร
ผมได C ทุกที เกือบตกทุกที อาจารยสอนอยางไร ออกขอสอบอยางไร 
ตรวจขอสอบอยางไร ผมรูหมดเลยนะ หนังสือเลมนี้” ในที่สุดครูก็ถึง
บางออ “ออ ครรููแลว ไอนีม่นัเรียนโดยทองจาํ” มนัก็ทองไดหมดและเวลา
ออกขอสอบ ครูที่ดีเขาไมออกแบบทองจํา เขาออกขอสอบคิด นักเรียน
ไมไดฝกคิดเพราะมันมัวแตทองจํา อยางนี้นักเรียนไมไดฝกความเปน 
Self - directed Learner สมัยนี้ไมตองทองจํา ความจําไมจําเปนเพราะ
วาเราหาจาก internet ได ตวัเนือ้ความรูหาไดงาย เพยีงแตวาหามาไดแลว 
รูหรือเปลาวาอันไหนจริงอันไหนเท็จ ที่คนหาออกมา ไดเท็จก็เยอะ 
ผิดก็มาก

นี่คือหัวใจของการสอนที่ดีหรือวาการเรียนรูที่ดี ๗ อยาง อาน
เพิม่เตมิไดจาก blog (http://www.gotoknow.org/blogs/posts/
tag/Ambrose) ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจลพิมพเปนหนังสือ “การเรียนรู
เกิดขึ้นอยางไร” แลว
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”

“การเรียนสมัยใหม...ตองเรียนเอาความรูมาใช

ไมใชเรียน “ตัวเนื้อความรู”...

ตองใหเกิดทักษะการใชความรู

เรียนโดยใชโครงงานใหไดผล

ตองทําใหครบ ๔ องคประกอบ

หนาที่สําคัญของครูคือ

ตั้งคําถามใหเด็กชวยกันตอบ
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ก ารเรียนตองเรียนโดยลงมือปฏิบัติ Learning by 
 Doing การเรียนโดยปฏิบัติวิธีหนึ่งที่เปน Active 
Learning ก็คือเรียนโดยทําโครงงาน Project Based 
Learning (PBL) โดยเรียนเปนทีม มีการฝกคนหาความรู 
และเวลาคนจะพบความรูหลายชุด จะเอาอันไหนดีและ
เอามาใชงานอยางไร ตองเรียนโดยฝกเอาความรูมาใช 
การเรียนสมัยใหมศตวรรษท่ี ๒๑ ตองเรียนเอาความรู
มาใชไมใชเรียนตัวเนื้อความรูเทานั้น ตองเลยจากเนื้อ
ความรูและเอามาใชใหมันเกิดทักษะในการใชความรู 
เมือ่ทาํโครงงานแลว โครงงานสําเร็จเกิดผลลัพธเปนอะไร
ก็ได เปนผลงานออกมา ไมไดแปลวาเด็กจะเรียนรูดี 

บทท่ี ๓
การทําโครงงาน...
ฝกผูเรียนใหเอาความรูมาใช
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บทบรรณาธิการในวารสาร Science ซึ่งเปนวารสารท่ีมีชื่อเสียง
มากของอเมริกา ลงบทบรรณาธิการเมื่อประมาณ ๒ ปมาแลว บอกวา 
ทั่วโลกที่ใหนักเรียนเรียนโดยทําโครงงาน เขาใจผิดกันหมดเลยหรืออยาง
นอยๆ ๙๐% เขาใจผดิ คดิวาโครงงานสําเรจ็แลวเดก็ทีท่าํไดความรูครบถวน 
ไมจริง อยาเขาใจผิด ผมเคยไปดูโรงเรียนทางอีสาน เด็กทําโครงงาน
ผลออกมาดีมาก ไดตัวชิ้นผลงานออกมาเปนส่ิงประดิษฐนาชื่นชมมาก 
แตพอถามคาํถามวาทาํไมเครือ่งมนัทาํงานได เดก็ตกมาตาย เดก็ไมเขาใจ
วาทําไมสิ่งประดิษฐทําอยางนั้นได คือเขาตอบคําถาม Why ไมได แตทํา 

เรียนอยางไร

• โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)

• ทําโครงงาน PBL (Project-Based Learning)

• ทําเปนทีม (Team Learning)

• ฝกฝนหาความรู วิธีการ เอามาทดลองใชงาน

• แลวเขียนรายงานเปนรายคน

• นําเสนอ (ตอหนาชั้นเรียน ตอชุมชน) เปนทีม

• ครูชวนนักเรียนทํา AAR (After Action Review)/
Refl ection วาไดเรียนรูอะไร ความรูท่ีไดมีคุณคา
ตอชีวิตอนาคตอยางไร อยากเรียนอะไรตอ



การทําโครงงาน...ฝกผูเรียนใหเอาความรูมาใช 37

what ทาํอะไรได แต Why ทาํไมมนัเกดิอยางนี ้ทาํไมทาํออกมาอยางนีไ้ด 
เด็กตอบไมได แสดงวาไมรูจริง

เพราะฉะน้ัน การทําโครงงานตองตามมาดวยอีก ๓ อยาง โครงงาน
นอกจากทําชิ้นงานแลวตองมีอีก ๓ อยาง เด็กจึงจะเรียนไดดี 

๑. เดก็แตละคนตองเขียนรายงานการเรียนรูของตนเองระหวาง
ทําโครงงาน เขียนนะไมใชพิมพ ใหเขาเขียน diary วาทําอยางไร ลอง
อยางไร คิดอยางไร คนอะไร ทั้งหลาย เพื่อเปนการทบทวน ที่เรียกวา 
Self Reflection 

เรียนใหไดทักษะ : ปฏิบัตินํา

• Learning by Doing / Active Learning : 
PBL (Project - Based Learning)

• ครูเปล่ียนจากครูสอนเปนครูฝก (Coach) 
หรือ Learning Facilitator

• นําเสนอเปน Report และ Presentation 
อาจเสนอเปนละคร

• ครูชวนนักเรียนทํา AAR/Refl ection 
วาไดเรียนรูอะไร อยากเรียนอะไรตอ เพื่ ออะไร 
ชวนคิดดานคุณคาจริยธรรม
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๒. การนําเสนอ (Presentation) เปนทีม อันนี้ทําเปนทีม 
การเขียนบันทึก การเรียนรูขอแรกทําคนเดียว แตขอ ๒ นี้ทําเปนทีม 
Presentation น้ีเปนการสรุปภาพรวม สังเคราะหภาพของการเรียนรู
ของตน ซึ่งอาจจะนําเสนอเปนแบบท่ีผมกําลังพูดอยูนี้ แตตองเปนทีม 
ม ี๔ คนกต็องนาํเสนอทัง้ ๔ คน มบีทบาททัง้ ๔ คน บางคนอาจจะไมเสนอ
แตมีสวนในการชวยกันทํา อาจจะนําเสนอ Presentation แบบ Power 
Point อาจจะมี VDO ประกอบ อาจจะทําหนังสั้น อาจจะนําเสนอเปน
ละคร เปนละครนี่เปนศิลปะสุดยอดเลย หนังส้ันก็เปนศิลปะ เทากับวา
เขานําเสนอเปน Synthesis สังเคราะหการเรียนรูของเขา 

๓. ทํา Reflection หรือ AAR (After Action Review) คือ
ชวนเด็กทบทวนวาที่เราทําโครงงานนี้เราไดเรียนรูอะไร ทฤษฎีนี้ ที่
ครูตั้งใจใหเธอทําโครงงานนี้ตองการใหเธอเรียนรูทฤษฎี ก. ข. นี่ จาก
ประสบการณที่เธอทําโครงงานนี้ เธอตีความทฤษฎี ก. ข. วาอยางไร 
อยางนี้มันทําใหเกิดการเรียนที่ลึกขึ้น ไดเรียนทฤษฎีโดยการผานการ
สัมผัสของจริง กระบวนการนี้เรียกวา Reflection หรือ AAR จะทําให
เกิดการเรียนรูลึก 

สรุปแลวการเรียนแบบ PBL หรือโดยทําโครงงาน มี ๔ องคประกอบ 
คือทําแลวไดช้ินงาน เขียน Diary ทํา Presentation และ Refl ection 
เด็กจึงจะเรียนรูไดลึก ในกระบวนการทั้งหมด หนาที่ของครูที่สําคัญ 
โดยเฉพาะส่ิงสุดทายคือตั้งคําถามเพ่ือใหเด็กชวยกันตอบ และสราง
บรรยากาศที่จะใหเด็กตอบไมคอยเหมือนกัน เด็กมั่นใจท่ีจะตอบจาก
ความคดิความรูสกึของตน และจะคอยๆ เหน็เองวาความคดิมีตางๆ นานา 
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และไดเรียนรูวาความรูที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเปนอยางไร คือไดเห็นวา
มันไมชัดเจน ชีวิตจริงมันไมชัดเจน ไดเขาใจจากการลงมือทํา นี่คือ
การเรียนโดยลงมือทํา ทําโครงงาน ปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
ไดทั้งทักษะและไดความรูทฤษฎี ความรูทฤษฎีไมใชไมสําคัญ สําคัญ
อยางยิ่ง แตเราตองเลยไปสูความรูปฏิบัติ 

สรุปวาเรียนใหไดทักษะตองปฏิบัติ ปฏิบัติเปนตัวนําและเรียน
เปนทีม และครูไมสอนแตเปน coach และให feedback เปนการทํา
หนาที่ครูฝก หรือ facilitator 



การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑40

”
“ส่ิงท่ีตองทําสําหรับครู

ก็คือตองตั้ง ๕ คําถาม (กับตนเอง)

เพื่ อหนีจากปญหาท่ีเราไปสอนมากเกิน
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ห นังสือ “ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพื่อ
 ศตวรรษที ่๒๑” เลมนี ้แปลมาจาก 21st Century 
Skills เขาบอกวานักเรียนในโลกนี้มันเรียนแลวไมคอย
ไดผล เรียนแลวไมคอยรูจริง ตัวปญหาที่ทําใหเด็ก
เรียนไมรูจริง สวนใหญแลวเกิดจากครูสอนมากไป ครู
สอนมากเกินในหลายกรณี สวนใหญจะมาจากเจตนาดี 
เพราะวาหลักสูตรบอกวาเด็กตองเรียนรูสิ่งตอไปนี้ ครู
ก็แปลความวาครูตองสอนสิ่งตอไปน้ี เขาบอกวาเมื่อ
เปนอยางน้ีนักเรียนตายลูกเดียวก็คือจะเรียนไมรูจริง 
ไมบรรลุการเรียนรูทีค่วร เขาบอกวาสิง่ทีต่องทาํสาํหรบั
ครูก็คือตองตั้ง ๕ คําถาม เพื่อหนีจากปญหาที่เราไป
สอนมากเกิน 

บทท่ี ๔
๕ คําถามหลัก
ในการออกแบบการเรียนรู
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• ตองการใหนักเรียน ไดทักษะและความรูท่ีจําเปนอะไรบาง

(อาจตรวจสอบเอกสารหลักสูตร และหนังสือทักษะแหง 

อนาคตใหม ฯลฯ)

• จัดการเรียนรูอยางไรใหไดทักษะเหลานั้น

• รูไดอยางไรวาได

• ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่ทําไมได

• ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่เรียนเกงกาวหนาไปแลว

ปญหาสวนใหญ เกิดจากสอนมากเกินไป

 5 คําถามหลักในการออกแบบการเรียนรู
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คําถามที่ ๑ เปนหัวใจสําคัญ คือจริงๆ แลว เราอยากใหลูกศิษย
ของเราไดทักษะและความรูที่จําเปนอะไรบาง เนนคําวา “ที่จําเปน” 
ถามคําถามอยางนี้ เพราะเรามีความเช่ือวาถาไดทักษะและความรู
ที่จําเปน สวนท่ีเหลือใหเด็กเรียนรูเองได  เพราะเด็กฉลาด มนุษยเรา
ฉลาด ถึงแมเด็กบางคนหัวทื่อแตก็เรียนรูเองได นี่คือหลัก เพราะฉะน้ัน 

เราไมจําเปนตองสอนทุกเรื่องแตตองสอนสวนท่ีจําเปนที่สุด ซึ่งครูตอง
มารวมตัวกันแลวมาชวยกันคิด คิดคนเดียวบางทีก็ไมดีเทาที่ควร ตอง
ปรึกษากัน 

คําถามที่ ๒ คือวาทําอยางไร จะใหเขาเรียนรูอยางไรเพื่อที่จะให
ไดทักษะที่จําเปนเหลานั้น ซึ่งไมมีสูตรตายตัว ครูตองมาชวยกันคิด วา
จะทําอยางไร โรงเรียนไมเหมือนกัน โรงเรียนใหญ โรงเรียนเล็ก โรงเรียน
ในเมือง โรงเรียนบานนอก ครูตองมาชวยกันคิด 

คําถามที่ ๓ รูไดอยางไรวาลูกศิษยไดทักษะและความรูที่จําเปน
เหลานั้น นี่คือ assessment การประเมิน ครตูองประเมินแบบ assess-
ment ประเมินเพื่อชวยเหลือเด็ก

คําถามที่ ๔ เด็กบางคนไมได เรียนชา ไมเอาใจใส เกเร และก็มี
เร่ืองอื่นที่เขาสนุกกวา เราจะทําอยางไร

คาํถามที ่๕ สดุทาย ตรงกนัขาม เดก็บางคนยงัไมจดัการเรยีนรูเลย 
เขารูหมดแลว ที่วาเม่ือกี้ เด็กอยู ป.๖ มีความรูวิชาน้ีเทาเด็ก ม.๒ จะ
ทําอยางไรกับเขา เพราะเด็กที่เรียนเลยไปแลวถาเราไมดูแลเขาใหดี เขา
จะเกเร เพราะเขาจะเบ่ือ ตกลงการเบ่ือเปนไดทั้งเพราะรูแลวและยังไมรู 
ถามวาจะทําอยางไร 

นี่แหละ ๕ คําถามหลักซึ่งทานตองชวยกันตอบ ในหนังสือก็จะมี
คําแนะนํามากมาย 
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”
“ครูใช ICT ในการกลับทางหองเรียน 

 เปล่ียนความสัมพันธในชั้นเรียน
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วิ ธกีารปฏิรปูการเรียนรูทีง่าย และขอแนะนําใหเอามา
 ใชในการทําหนาที่ครู คือวิธีกลับทางหองเรียน ซึ่ง
มาจากหนังสือ Flip Your Classroom นี่คือวิธีการที่
งายที่สุดที่เปนรูปธรรมของการที่จะใหเกิดการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ ๒๑ และการทําหนาที่เปนครูที่มีคุณคาสูงสง
ยิ่งแหงศตวรรษที่ ๒๑ ครูในยุคปจจุบัน ที่สอนโดยวิธีแบบ
ที่ทานท้ังหลายเคยไดรับการสอน และแบบท่ีผมก็เคยได
รับมา ไมไดทําหนาที่ครูแหงศตวรรษที่ ๒๑ อยางมีคุณคา 
ครสูมยัใหมสามารถทาํตวัใหมคีณุคามากกวาครสูมัยเกาที่
จัดการเรียนรูวิธีการเดิมๆ มาก เพราะเทคโนโลยีมันเปด
ชอง เพราะองคความรูสมัยใหมเปดชอง และวิธีการหน่ึง
ที่จะทําใหทานทําหนาที่อันประเสริฐน้ี คือการกลับทาง

บทท่ี ๕
ครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตอง “กลับทางหองเรียน”
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หองเรียน ซึ่งก็คือเรียนตัววิชาท่ีเรียกวา Acquire Knowledge ที่บาน 
แลวมาทําการบาน หรือประยุกตความรูที่เรียก Apply Knowledge ที่
โรงเรียน เพราะการเรียนสมัยใหมนี่ตองเรียนประยุกตใชความรูเพื่อให
ไดทักษะ เรียนวิชาท่ีบานโดยดู VDO ที่ครูจัดทําหรือจัดหาให ความ
ยาวตอนหนึ่ง ๑๕ นาที ครูทําสื่อเองก็ไดหรือไปหาที่ไหนมาใหก็ได เอา
ไปแขวนไวบน internet ใหเด็กเขาไปดูเอง แตถาเด็กไมมี internet ที่
บานหรือไมมีชองทางที่จะเขาไดก็ทําใสแผน VCD ใหไปดูกันที่บาน 
หามเกิน ๑๕ นาท ีเพือ่จะบอกตัวสาระสําคญัๆ อนันีค้รกูต็องฝกนดิหนอย 
แตไมยาก

เรียนวิชาที่บาน

ทําการบานที่โรงเรียน

กลับทางหองเรียน

เวลาของครู

เพื่ อรูจริง

www.classstart.org
ดร. จันทวรรณ ปยะวัฒน
คณะวิทยาการจัดการ มอ.หาดใหญ 
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การเรียนรูยุค ICT : กลับทางการเรียน

• เรียนทฤษฎีท่ีบาน ทําการบานที่โรงเรียน

• http://www.youtube.com/watch?v=gM95HHI4gLk

• http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7401696n

• เพื่ อเรียนการประยุกตใชความรูใหเกิดทักษะที่โรงเรียน 
มีครูเปนผูจุดประกาย ยุยง สงเสริม และชวยเหลือเมื่ อมีปญหา

• เรียนรวมกับเพื่ อน สอนเพื่ อน

คนที่เขียนหนังสือ Flip Your Classroom เลมนี้เปนครูบานนอก
ในอเมริกา สอนเด็กชั้น ม.๒ ทานไปดูใน youtube ได ที่ http://
www.youtube.com/watch?v=gM95HHI4gLk และ http://www.
Cbsnews.com/video/ watch/?id=7401696n ที่สําคัญก็คือเวลาที่
โรงเรยีนน้ันเปนเวลาทีม่คีามากกวาการมาฟงครสูอน กค็อืเปนเวลาปฏบิตัิ
และเรียนรวมกับเพื่อน 

ใครอยากไดหนังสือ “ครูเพื่อศิษยสรางหองเรียนกลับทาง” โปรด
เขาไปทีเ่วบ็ไซตของมูลนธิสิยามกมัมาจล (http://www.scbfoundation.
com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=850) แลว 
download ไดฟรี 
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• เริ่มดวยการฝกนักเรียน
ใหรูวิธีดูวีดิทัศนใหมีสมาธิ 
ใหไดสาระ

• แนะให “หยุด” หรือ
“กรอกลับ” ครู มาดูใหม

• ฝกวิธีจดบันทึกแบบ 
Cornell Note  

• กําหนดใหตั้งคําถาม
ท่ีนาสนใจ ๑ คําถาม

หลักก็คือวา ครูที่อเมริกาผูเขียนหนังสือ Flip Your Classroom 
บอกวาท่ีใหเด็กไปดู VDO ที่บาน อยาคิดวาเด็กจะดูเปน เด็กดูไมเปน 
ครูตองฝกใหนักเรียนรูวิธีดู ในหนังสือนี้จะบอกเลยวาเวลาดู VDO ให
ปดสิ่งที่มารบกวนสมาธิ พวกโทรศัพทมือถือ ทีวี วิทยุ ระหวางดูก็ใหจด
วาสวนสําคญัคอือะไร และเราไมเขาใจตรงไหนและครูกต็องแนะ วธิเีรยีน
โดยดู VDO นักเรียนสามารถหยุดครูได แตถาครูสอนในช้ัน บอกใหครู
หยดุไมได เรียนจาก VDO หยดุและกรอกลบัไดดวย กรอครกูลบัได และ
ถาดูรอบหนึ่งไมคอยรูเรื่องและอยากดูรอบที่ ๒ ก็ดูไดดวย มาใหครูสอน
รอบ ๒ ครูตอบวาไมไหว นี่คือขอดี ประเด็นก็คือวาเด็กที่เรียนเร็วกับเด็ก
ที่เรียนชาก็สามารถใชเวลาตางกัน แลวก็ดูบางจุดท่ีตางกัน ในชีวิตจริง
บางคร้ังพอแมจะมาดูดวย ก็เลยคุยกับลูกเร่ืองพวกน้ี ก็เลยย่ิงดีหนักข้ึน
ไปอีก ทําใหชีวิตที่บานเกิดการพูดคุย และเขาบอกวาใหสอนเด็กใหฝก

สรางหองเรียนกลับทาง
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วิธีบันทึก วิธีจด จากการดู VDO โดยจดแบบ Cornell Note ใคร
อยากรูวา Cornell Note เปนอยางไร คนดวย Google ได 

นั่นหมายความวาเด็กที่จะเรียนไดรูเร่ือง ตองรูจักจดบันทึก มีวิธี
จดที่ดี และที่ผมประทับใจ คือครู ๒ คนนี้ที่เขียนหนังสือ เขาบอกวาตอง
มีขอตกลงกับเด็กวาดูเสร็จตองมีการจด note ดวยตัวเอง เทานั้นไมพอ 
นักเรียนแตละคนตองคิดคําถามที่นาสนใจมา ๑ เรื่อง สําหรับเอามา
แลกเปลีย่นกบัเพือ่นวนัรุงขึน้ ทีเ่รยีกวา เอามาแลกเปลีย่นกบัเพือ่น ทาํให
การเรียนรูนาสนุก 

สวนที่ ๒
เรียกวา Cue Column
สําหรับบันทึกประเด็นสําคัญ
จากสวนที่ ๑ โดยเปน
คําสําคัญ (Keywords) 
หรือประเด็นคําถามก็ได 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน ๒ ประการ 
หนึ่งคืองายสําหรับการทบทวน
โดยไมตองอานทั้งหมด
และสองเพื่อใหเห็นโครงราง
ทั้งหมดของบทเรียนหรือ
สัมมนา

สวนที่ ๑ 
เปนพื้นที่ที่ใหญที่สุด เรียกวา 
Note-taking Area 
สําหรับจดทุกอยางเทาที่จะจดได 
ในชวงที่นั่งเรียนหรือสัมมนาอยู

สวนที่ ๒

สวนที่ ๓ เรียกวา Summary Area สําหรับในอนาคต
ที่เกิดนึกถึงคําถามใหมๆ มีเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวของหรือไปเจอ
ความรูใหมๆ ก็นํามาเขียนที่นี่ รวมทั้งอาจใชเปนพื้นที่ในการ
สรุปเนื้อหาก็ได โดยสวนนี้จะถูกอนุญาตใหเขียนเมื่อเวลา
ผานไปนานกวา ๒๔ ชั่วโมง หรือ ๗ วันแลว

ที่มา : 
http://setthasat.com/
2012/03/01/cornell-note-
taking/

วิธีบันทึกแบบ Cornell Note  แบงหนากระดาษออกเปน ๓ สวน
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”

“ครูไมใชผูรู แตตองเปนผูเรียน 

และเรียนรูพรอมกับเพื่ อนครู

ครูตองสรางความรูขึ้นมาใชเอง

เพื่ อการทําหนาที่ “คุณอํานวย”
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ส รปุวาการเรยีนในศตวรรษที ่๒๑ นกัเรยีนเรยีนจาก
 การลงมือปฏิบัติ เชนเดียวกับครู ครูก็ตองเรียน 
จริงๆ ครูคือนักเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติเหมือนกัน 
ครูทําหนาท่ีเปนครูฝก Facilitator หรือ “คุณอํานวย” 
ของการเรียนรูของเด็ก โดยที่ครูก็ตองทํางานเปนทีม
เหมือนกัน การทํางานและเรียนรูกันเปนทีมของครู เรียกวา 
Professional Learning Community (PLC) นีค่อืหลกัวา
ชวีติครสูมยัใหมตองทาํงานเปนทีมและเรยีนรูเปนทีม และ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู ครูเปน “คุณอํานวย” หรือ 
Facilitator หรือ Coach ของการเรียนรูของเด็กนั้น ตอง
ปรึกษาหารือกันตั้งแตเริ่มตนวางแผน 

บทท่ี ๖
“ครูฝก” 
บทบาทใหมของครู
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การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

• นักเรียนเรียนจากการลงมือปฏิบัติ - PBL 

(Project-Based Learning) 

เรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑

• ครู/อาจารย เรียนจากการลงมือปฏิบัติ - PLC 

(Professional Learning Community) 

เรียนรูทักษะในการเปนครูฝก

ท้ังนักเรียน & ครู เรียนรูจากการปฏิบัติ

สรุปวาบทบาทครูในศตวรรษที่ ๒๑ ครูจะไมตั้งตนเปนผูรู ไมใช 
Content Expert ที่จริงก็ตองมีพอสมควร แตตองไมตั้งตนเปน expert 
เพราะตองรูเลยวาอยางไรเรากร็ูหมดไมได และทีส่าํคญัคอืไมควรพยายาม
จะสอนสาระหรือ content ใหเด็ก ควรที่จะใหเด็กคนเอง เพื่อเขาจะได
เรียนรูวิธีคน รูวิธีเลือกเพื่อเอามาปรับใช ครูไมใชเปนผูรูแตตองเปนผูเรียน 
และก็เรียนรูพรอมกบัเพือ่นคร ูครตูองเลกิเปนศลิปนเดีย่วในโลกสมยัใหม
เพราะถาใครยังยืนหยัดเปนศิลปนเด่ียวจะเดือดรอนมาก ลําบากมาก
ไมมีวัน “รองเพลง” ไดเพราะ ไมมีทางเปนครูที่ดีได เพราะตองการ
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และครูตองสรางความรูขึ้นใชเอง เพื่อการ
ทําหนาที่ “คุณอํานวย” การเรียนรูของนักเรียน 
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บทบาทครูในศตวรรษท่ี ๒๑

• ไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนพรอมกับศิษย

กลาสารภาพวาไมรู เพื่ อยุใหศิษยคน

• เรียนรูพรอมกับเพื่ อนครู...PLC เรียนรูจากการปฏิบัติ 

การทําหนาที่ “ครูฝก” การออกแบบการเรียนรู ฯลฯ

• สรางความรูขึ้นใชเอง เพื่ อทําหนาที่ “คุณอํานวย” และ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่ อนครู และเผยแพรเปนผลงานวิชาการ

• เรียนรู แลกเปล่ียนเรียนรูกับโลก เรื่ องการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี ๒๑

• เปนนักรุกออกไปใชทรัพยากรการเรียนรูในชุมชน

ในสถานประกอบการ ฯลฯ และในโลก

• จัดใหศิษยเรียนรูจากชีวิตจริง... PBL เรียนรูจากการปฏิบัติ 

เรียนรูจากความซับซอนและไมชัดเจน

• สงเสริมใหศิษยสรางความรูขึ้นใชเอง

• สงเสริมใหศิษยเรียนรู แลกเปล่ียนเรียนรูกับโลก

• เปนตัวอยางและเสวนากับศิษยเรื่ องความดี คุณธรรม 

จริยธรรม เชื่ อมโยงกับเหตุการณจริง ชีวิตจริง
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ที่ผมพูดมาน้ี ไมเห็นของจริงเลย เราพูดกันแตทฤษฎี ทาน
ตองไปสรางความรูจากการปฏบิตัเิอง และทีส่าํคัญอยางยิง่กค็อืวาตอง
แลกเปล่ียนเรียนรู กับเพ่ือนครูท่ีอยูหางไกลหรือกับโลก วาการทําหนาท่ี
ครูในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ทานมีประสบการณอยางไร ขอสรุปและทฤษฎี
บางอยางในประสบการณตรงของทาน ทานตีความวาอยางไร ทานอาจ
บอกวา จากการตีความประสบการณตรงของทาน ทฤษฎีบางอยางผิด 
อยางนอยก็ผิดในบริบทของทาน ชีวิตครูจะเปนชีวิตท่ีสนุกสนานและ
เกิดปญญา 

ครูตองเปนนกัรุกออกไปใชทรัพยากรการเรียนรูทีห่ลากหลาย คอื 
รุกออกไปนอกโรงเรียน ไปใชอะไรอีกหลากหลาย ที่เมื่อกี้เราพูดถึงมีการ
ใชชุมชน มีการใชผูปกครอง ใชโรงเรียน วัด พระ ทั้งหลาย เพื่อใหเกิด
การเรียนรูจริงๆ เพราะเด็กตองออกไปเรียนขางนอกดวย เรียนในชีวิต
จริง ปญหาของการเรียนรูในปจจุบันที่สําคัญยิ่งคือมันขาดตอนกับชีวิต
จริง มันกลายเปนเรียนวิชา เพราะฉะนั้น การเรียนรูสมัยใหมตองเอา
วชิาไปประยกุตใชในชีวติจริง เดก็ตองมโีอกาสเชนนัน้ เพราะชวีติจรงิคอื
ทรัพยากรการเรียนรูอยางหนึ่ง และยังตองใชทรัพยากรการเรียนรูอยาง
อืน่ เชน internet ปญหาในพืน้ที ่ปญหาสิง่แวดลอม ผมพดูไปแลววาตอง
จดัใหศษิยไดเรยีนรูจากชวีติจรงิ โดยสงเสรมิใหศษิยสรางความรูขึน้ใช
เอง การเรยีนรูทีแ่ทจรงิคือการสรางความรู สงเสริมใหศษิยไดเรยีนรูและ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโลก 
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เด็กเรียนรูแลวเขาเขียนความเลาเรื่องที่เขาเรียนรูออกไป เดี๋ยวจะ
มีคนมาแสดงความคิดเห็น มาตั้งคําถาม ก็จะเกิดการเรียนรูที่จะยิ่งเกิด
ปญญาเช่ือมโยงมากข้ึน และท่ีสาํคัญการคุยกนั เรยีกวามาทํา Reflection 
หรือ AAR (After Action Review) กนั อยาลมืถามเด็ก ตัง้คาํถามวาเธอไป
เรยีนรูกบัคนอ่ืน เธอเอ้ือเฟอเผือ่แผคนอืน่ เธอไดประโยชนอะไร การทีเ่ธอ
ใหคนอื่น การที่เธอฟงคนอื่น ฟงเพื่อน ทํางานกับเพื่อนและเธอฟงเพื่อน 
ทัง้ๆ ทีเ่พือ่นพดูบางครัง้เธอกไ็มเหน็ดวย แตการทีเ่ธอมนีํา้ใจทีจ่ะฟง เธอได
อะไร นีค่อืการเรียนคุณธรรมจริยธรรมจากการปฏิบตัใินชวีติจรงิ กจิกรรม
อีกหลายๆ อยาง ใหทํา AAR โยงเขาสูเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม เขา
จะไดเรียนรูสิ่งเหลานี้ในชีวิตจริงโดยไมรูตัว เขาจะเช่ือในคุณงามความดี 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษย ความซื่อสัตย เรื่องความดีงาม ผม
เชื่อวาไมใชการเรียนโดยการสอน แตเรียนโดยการที่เราใหเขาสัมผัสจาก
การทํางานจริง แลวเราตัง้คําถามใหเขาไดฉกุคดิ ไดไตรตรอง แลวสิง่นัน้
จะเขาไปอยูในเนื้อในตัว ไมใชแคพูดออกมาดวยปากเทานั้น 

การเรียนโดยการลงมือทํา มีตัวอยางเด็ก ม.๕ โรงเรียนรุงอรุณ 
อยูที่บางมด กรุงเทพฯ ทําเรื่อง Health Impact Assessment (HIA) 
รักษนํ้า การเรียนหรือการทํางานสมัยใหมศตวรรษที่ ๒๑ นี่เด็ก ม.๕ 
รับงานของ สช. (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ) ที่ใหทุนครู
โรงเรยีนรุงอรณุไปทาํ Health Impact Assessment ประเมนิผลกระทบ



การสรางการเรียนรูสูศตวรรษท่ี ๒๑56

นกัเรยีน ม.๕ โรงเรยีนรุงอรณุ ทาํ HIA และรายงานตอสาธารณะ
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ตอสุขภาพที่แมนํ้าบางปะกง วา “โรงงานทั้งหลายมันเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมของแมนํ้าบางปะกง ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เปน
อยางไร” เขียนเปนรายงานออกมา และไปนําเสนอในท่ีประชุมที่มีผูใหญ
มากมาย ผมเคยไปฟงเขา ผมก็ถามคน “ไอหนุมที่มานําเสนอเปนใคร” 
เขาบอก “เด็ก ม.๕ อาจารย” ผมบอก “จริงเหรอ” เขาบอก “นีไ่ง อาจารย
ฟงดูสิ เด็ก ม.๕” คือมันแยกไมออกวาเด็กหรืออาจารยพูด เด็กเรียนรู
จากการทํางานจริง เท่ียวถามชาวบาน คนหาศึกษา และท่ีสําคัญคือ
เวลาเราถามเขาตอบได เพราะอะไร เพราะเขาไปพบกับของจริง เขาตอบ
ในเชิงทฤษฎีไดอยางไมนาเช่ือ เดก็ ม.๕ นัน่เรียนจากของจริง ทาํโครงงาน
แบบทํางานจริง ทํารายงานออกมาเปนเลมอยางสวยงามเลมใหญ ใคร
อยากไดไปขอดูที่โรงเรียนรุงอรุณ 
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”
“ครูยุคใหมไมเนนสอน 

แตเนนจัดการเรียนรู
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ค รยูคุใหมกต็องม ีMindset หรอืวธิคีดิ หรอืกระบวนทศัน
 ทีถ่กูตอง คอื ไมเนนสอนแตเนนจดัการเรียนรูทกัษะและ
ความรูทีจ่าํเปน และนกัเรยีนตองเรยีนแบบใหรูจรงิ (Mastery 
Learning) และเนนลงมือปฏิบัติ (Action Learning) และ
ตองเลยจากเรียนเพื่อสอบไปสูเรียนเพื่อการคนหาศักยภาพ
ของผูเรียน เพราะฉะน้ันตองเรียนใหไดการพัฒนา ๕ - ๗ ดาน 
เปนเรียนรูบูรณาการไมใชแคเรียนรูวิชา สิ่งที่อันตรายย่ิงของ
ระบบการศึกษาทั่วโลกคือ teach to test คือสอนเพื่อไป
สอบใหได และเอาผลการสอบเปนสรณะ อันน้ีคือตัวอันตราย
ทําลายเด็กที่สุด อีกอันหนึ่งก็คือทานที่เปนครูทั้งหลายตองเปน
นักประเมินแบบ assessment เนนการประเมินเพ่ือพัฒนา 
(Formative Assessment) ประเทศเราตองพยายามทําให

บทท่ี ๗
เปล่ียนวิธีคิด...
ปรับวิธีสอน
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• ไมเนนสอนครอบคลุมตามหลักสูตร เนนจัดการเรียนรู 

ทักษะ & ความรูท่ีจําเปน

• นักเรียนตองเรียนใหรูจริง (Mastery Learning)

• เนนเรียนโดยลงมือปฏิบัติ (Action Learning)

• เลยเรียนเพื่ อสอบ ตองเรียนเพื่ อพัฒนาเต็มศักยภาพ

• เนนประเมินเพื่ อพัฒนา (Formative Assessment)

• ครูตองเรียนรูจากการทํางาน แลกเปล่ียนเรียนรู

จากการปฏิบัติ

มี Mindset ท่ีถูกตอง ตามยุค
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• สอนนอย เรียนมาก ...เรียน/ฝกทักษะ

• จากสอน สู ...ฝก/โคช ใน Active Learning

• จากการสอนวิชา...สูฝกทักษะ พัฒนาครบดาน

• เรียนท้ังดานนอกและดานใน ...รูจักตัวเอง

• การสอบ ...เนนประเมินเพื่ อพัฒนา ประเมินตนเอง

• เอื้อใหศิษยสู ...Mastery Learning/ 

Transformative Learning

• การทํางานและเรียนรูเปนทีม ...PLC

เปล่ียนใจครู สู...
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• Transformative Learning เรียนรูแบบพัฒนา

จากภายในตน และมีมิติดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

• เกิด Holistic Development : Intellectual, Social, 

Emotional, Spiritual, Physical, Esthetic

• พัฒนาทั้งดานนอกและดานใน

• 21st Century Skills

ชวยใหศิษยพัฒนาเต็มศักยภาพ
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ครูประเมินเด็กไดเกง ตองเกงดานการประเมินวาเด็กไดเรียนรูสิ่งท่ีเรา
อยากจะใหเขารู หรอืทีเ่ราตัง้เปาไว หรอืไม แตทีผ่มพดูนีก่ย็งัผดิ เพราะลกึ
ยิ่งกวาใหครูเกงประเมิน คือฝกใหเด็กเกงประเมิน ใหตัวคนเรียนประเมิน
ตัวเองเปน หนังสือฝรั่งมีบอกเยอะ ถาเด็กโตหนอยใหเขาประเมินตัวเอง 
ใหเขาฝกใหคะแนนผลงานของตนเอง และของเพื่อน ฝกอยางนี้ไมเทาไร 
เด็กจะเรียนหนังสือเกง เพราะเขาประเมินเปน คนที่เปน Self - directed 
Learner ตองประเมินตัวเองเปน นี่คือหลักการทําหนาที่ครูยุคใหม 

ครูยุคใหมตองเปล่ียนใจ ตองสอนใหนอย ใหลูกศิษยเรียนได
เยอะๆ และชวยดําเนินการใหศษิยไดฝกทักษะ การฝกนีเ้ขาทําเอง ไมใช
ครูทําให แตเราชวยแนะ ปรับจากการสอนไปสู Active Learning และ
ก็ครูทํางานและเรียนรูเปนทีมที่เรียกวา PLC และท่ีสําคัญก็คือวาตอง
ชวยใหศิษยพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สภาพท่ีเปนในปจจุบันนี้เด็กยังพัฒนาไมเต็มศักยภาพ ผมมีความ
เชื่อวาไดเพียง ๑ ใน ๓ ของศักยภาพเทานั้นตราบใดท่ียังไมไดเรียนและ
ลงมอืทาํ มนัตองใหได Transformative Learning และก็เกดิ Holistic 
Development พัฒนาครบดานและพัฒนาท้ังดานนอกและดานใน 
ดานในคือดานจิตใจ รูผิดชอบดีชั่วและสุดทายก็เปน 21st Century 
Skills 
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”

“ครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มีคุณคากวาครูในศตวรรษท่ี ๒๐

ท่ีเปล่ียนจากการสอนเปน Coach

เปนผูกํากับการเรียนรู

เพื่ อใหเด็กที่เรียนรูอยางผิวเผิน

ไปสูการรูจริง...ครูตองมีทักษะ ๗ ดาน
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ทั กษะการเปนครูคืออะไรบาง ทักษะรูจักลูกศิษย ทํา
 ความเขาใจลูกศิษย รูวาลูกศิษยมีพื้นความรูตางกัน
มากอยางไร คนไหนพื้นความรูนอย คนไหนพื้นความรูสูง 
คนไหนมีความรูผิดๆ อะไรมา ประเมินอยางไร ตองฝกนะ 
ทานถามผมวาทําอยางไร ผมไมรู เพราะผมไมไดทํา ทักษะ
การออกแบบการเรียนรู เปน Project Based Learning 
ทกัษะการชวนลูกศษิยคยุกนัเพ่ือทํา Reflection หรอื AAR 
เรื่องนี้สําคัญมาก ถาทําไมเปนอาจเกิดผลราย อาจทําใหเด็ก
ที่ไมเกงยิ่งเกิดบาดแผล คิดวาตัวเองไมฉลาด เปนบาดแผล
ทางใจของเดก็ ทกัษะในการเรยีนรูสรางความรูใหมจากการ
ทําหนาที่ครู นี่คือหัวใจ และทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ใน PLC ทกัษะนีพ้ดูงายแตทาํจรงิๆ ผมคดิวาไมงาย แตฝกได 

บทท่ี ๘
ทักษะของครูในศตวรรษที่ ๒๑
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• ทักษะการวินิจฉัยทําความรูจัก ทําความเขาใจศิษย

• ทักษะการออกแบบการเรียนรู ออกแบบ PBL

• ทักษะการชวนศิษยทํา refl ection / AAR

• ทักษะการเรียนรู และสรางความรูใหมจากการทําหนาที่ครู

• ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน PLC

ทักษะการเปนครู

• จัด “หองเรียน” เปน “หองทํางาน”

• Coaching ไมใช Teaching

• Feedback ศิษย และเพื่ อนครู

• Formative Assessment ในท้ัง 5 Development 
Dimensions  และตอ 21st Century Skills

• 21st Century Skills

• Team Learning Skills : PLC

• Knowledge Sharing, Dialogue, Appreciative 
Inquiry... KM

มีทักษะใหม
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ทักษะใหมที่ครูตองฝก ไดแก การทําหองเรียนใหเปนหองทํางาน 
เพราะการเรียนคือการทํางาน และครูทําหนาท่ี coaching ไมใช teaching 
และครูตองมีทักษะการให feedback ท้ังตอนักเรียน และตอเพ่ือนครู 
ใหเปน Formative Assessment ตัวครูเองตองเรียนรูและฝก 21st Century 
Skills, Team Learning Skills และ Knowledge Sharing Skills 
เชน dialogue (สุนทรียสนทนา) Appreciative Inquiry และเคร่ืองมือ
จัดการความรูตัวอ่ืนๆ จะชวยใหครูมีทักษะในการเรียนรูเปนทีม ท่ีเรียกวา 
เรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ 

สุดทาย ครูในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณคามากกวาครูในศตวรรษที่ 
๒๐ โดยจะมีคุณคาไดก็ตองเปลี่ยนจากสอนไปสูการเปน coach จาก
ถายทอดความรูไปเปนผูอํานวยการสรางความรู เพราะเด็กทําเอง ให
เด็กทําเอง และจากการที่เด็กเรียนรูแบบผิวเผินไปสูรูจริง เปลี่ยนจาก
สอนวิชาไปสูพฒันาครบดาน เปล่ียนจากรูวชิาไปมีทกัษะ ครเูปล่ียนจาก
การเปนผูรูเปนผูเรียนรู และเปลี่ยนจากครูผูรอบรูวิชาเปนผูกํากับการ
เรียนรูของศิษยเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
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๒๑

• ฝก/ โคช/ อํานวย

• อํานวยการสราง

• รูจริง (mastery)

• พัฒนาครบดาน

• มีทักษะ
• ผูเรียนรู (PLC)

• กํากับการเรียนรูของตน

ครูในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณคามากกวา

ครูในศตวรรษท่ี ๒๐

สรุป

๒๐

• สอน ส่ังสอน

• ถายทอดความรู

• รูผิวเผิน

• สอนวิชา

• รูวิชา

• ผูรู

• รอบรูวิชา
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