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 ผมมานั่งฟงในทายๆ ของชวงที่แลวดวยความชื่นใจที่ไดเหน็ความเอาจริงเอาจังของทานผูบริหารและครู  
และเกิดครูแกนนําที่ลงมือทําจริงๆ และมีประสบการณตรงมาแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีนี ้

สิ่งท่ีสําคัญท่ีพวกเราคงทราบกันทุกคนแลววาการศกึษาไทยจะดํารงสภาพเหมือนอยางท่ีเปนอยู
ปจจุบันน้ีไมไดลกูหลานเราจะไมทันโลกจะมีชีวิตท่ีดไีมได  เพราะฉะน้ันการศึกษาจะตองเปลี่ยน และทาน
ที่อยูในนี้คือแกนนํา  คือผูที่จะมาชวยกนัลงมือทําจะนําทฤษฎีวิธีคิดทั้งหลายมาลงมือทําและดูวาไดผลอยางไรแลว
มาแลกเปล่ียนเรียนรูกนั  นี่คือวิธีการที่ดทีี่สุดที่จะสรางคณุประโยชน  สรางการเปล่ียนแปลงใหแกระบบการศกึษา
ของบานเมืองเรา ผมขอแสดงความชื่นชมทานทั้งหลายไว  ณ  ที่นี้   

เร่ืองที่ขอใหผมมาพดูก็คือ “บทบาทครูกับการเรียนรูแบบใหม”คือการเรียนรูในศตวรรษที่  21ซึ่งผมไดเรียน
แนวความคิดไปแลววามันจะเหมือนอยางที่เราคุนเคยไมได  มันจะเหมือนอยางที่เราเคยเรียนมาไมได  นี่คือหลัก  
มันจะตองเปล่ียนไปเพื่อใหเหมาะสมกบัสภาพของสังคมของโลกที่เปล่ียนแปลงไปและที่สําคัญที่สุดเหมาะสมกบัลูก
ศิษยของเราซึ่งไมเหมือนสมัยเราเปนเดก็  เขามีทั้งจุดที่ดีกวาสมัยเราเดก็ๆ และก็มีขอที่เขาดอยกวาเรา  นี่คือความ
เปนจริง   

ส่ิงที่เรียกวาการเรียนรูในศตวรรษที่  21  คืออะไร  ผมเปนนักอานหนังสือแลวไดรับเชญิไปพูดทีน่ั่นที่นี่โดยไม
รูจริง  เพราะหลักการเรียนรูบอกวา“รูจริงตองมาจากการลงมือทํา  ลงมือปฏิบัต”ิทานทัง้หลายเปนผูปฏิบัติจึงควรจะรู
จริง  ผมไมไดปฏิบัติ จึงไมรูจริงโลกก็เปนอยางนีค้นรูจริงไมไดพูด  คนไมรูจริงพูดจากทฤษฎีเพราะฉะนั้นฟงหูไวหนูะ
ครับ อยาเพิ่งเชื่อ   

 
ผมตีความวาการเรียนรูสมัยใหมตองปรับจากเดิม  

เดิมเราจะเนนการเรียนความรูจากชุดความรูทีช่ัดเจนพิสูจน
ไดเปนหลัก  ปจจุบนันีจ้ะไมใช  การเรียนรูจะตองเลยจาก
ความรูชุดน้ันไปสูอีกชุดหน่ึงก็คือความรูท่ีไมชัดเจน
อาจจะไมคอยแมนยําและมีความคลุมเครือเยอะตองไปตรง
นั้นใหได  การศึกษาไมวาประเทศใดตองกาวจากทีเ่รียกวาส่ิง
ที่เปนทฤษฏีไปสูการปฏิบัติ  ความรูท่ีอยูในการปฏบิัติน้ัน
เปนความรูท่ีไมชัดเจนแตมันปฏิบตัิไดทําแลวไดผลหรือ

บางทีไมไดผล แตเกดิการเรียนรู  ตรงนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการเรียนสมัยใหมตองไมใชแคเพื่อให
ไดความรูแตตองไดทักษะหรือ  skills  เปน21st Century Skills เปนทกัษะที่ซับซอนมาก  เพราะฉะนัน้การเรียน
สมัยใหมมีเปาหมายท่ีเด็ก ไดทักษะท่ีซับซอนชุดหน่ึง เนนคําวา “ซับซอน” ชุดหนึ่งเพื่อใหเขาไปมีชีวิตอยูในโลกที่



ตอไปจะเปล่ียนไปอยางไรไมรู  เราไมมีวันรูเลยวาโลกตอไปขางหนาจะเปล่ียน อยางผมไมเคยนกึเลยวาในที่สุดแลว
หองประชุมจะเปนอยางนี้  การนําเสนอเร่ืองตางๆ จะเปนอยางนีเ้ราจะมี  Power Point  มี Multimedia ก็ไมเคยคิด  
เราไมเคยคดิวาหองทํางานจะเปนอยางที่เราเห็น  นีค่ือโลกที่ไมชัดเจนไมแนนอน  ตอไปขางหนาเราก็เดาไมออก  แต
ลูกศิษยเราจะตองไปมีชีวิตทีเ่ปล่ียนแปลงและไมแนนอนเชนนี้ไดนี่คือหัวใจ  เพราะฉะนั้นเขาตองมีทักษะทีซ่ับซอน
ชุดหนึ่งและถาถามผมวาทกัษะในชีวิตอะไรสําคัญที่สุด  คาํตอบของผมซึ่งอาจจะผิดคือแรงบันดาลใจท่ีจะเรียนรู
ท่ีจะสรางเน้ือสรางตัว ท่ีจะทําคุณประโยชนนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของการเรียนรู  นัน่คือทกัษะอยางหนึ่ง  ทักษะ
ของการมีแรงบันดาลใจในตนเอง และถาจะใหดกี็คือ กระตุนแรงบันดาลใจคนอ่ืนที่อยูโดยรอบกจ็ะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง   

“การอานออกเขียนได”ที่เรียกวา Literacy แหงศตวรรษท่ี 21หมายความวาคําวา “อานออกเขียนได” หรือ
ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Literacy ที่เราคุนเคยนี้ไมพอ ตองเลยไปกวานั้นคือตองมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่อยากจะ
เนนย้ํา คือทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills)และคุณสมบัติความเปนมนุษย  ซึ่งเวที
กอนหนานี้ทานก็พูดวาความเปนคนดี  มีน้ําใจ สําคัญกวาสาระวิชา พูดอยางนี้ไมไดแปลวาสาระวิชาไมสําคัญแตเรา
ตองเรียนใหไดสาระวิชาและได  3ตัวนี้ ความเปนมนุษย ทักษะการเรียนรูและทักษะแรงบันดาลใจใหได  เรา
ตองชวยลูกศษิยเราใหไดส่ิงเหลานี้  ปจจุบันนี้จุดออนของการศึกษาก็คือไมคอยไดทกัษะที่สําคัญตอชีวิต  ไดแควิชา 
เพื่อเอาไปตอบขอสอบ  ผลเพียงแคนั้นไมพอ ถาเรายังดํารงสภาพอยางนั้นอยู  บานเมืองเราจะลําบากมาก 

 
ที่บอกวาตองไดทักษะศตวรรษที่ 21 หมายความ

วา    การเรียนรูเพื่อใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคญัใน
ศตวรรษที่ 21 (สีเขียวในรูป) ไมเพียงพอ คือตองใหไดทัง้
สาระวิชา  และไดทักษะ ๓ กลุม คือ ทักษะชีวิตและการ
ทํางาน  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  และทักษะดาน
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี   ทีบ่อกวาตองเรียนใหได
ทักษะแปลวาอะไร  แปลวาการเรียนตองเปนการฝก  การ
ฝกแปลวาอะไร  คือลงมือทํา สัจธรรมของการเรียนรู

สมัยใหมก็คือวาคนเราจะเรียนไดตองลงมือทําดวยตนเองเทาน้ัน  เพราะฉะนัน้ในการเรียนสาระวิชานี้แหละ
เปนการฝกลงมือทํา  Learning  by Doing  and  Thinking  ดวย  เพื่อทีจ่ะใหเกดิทักษะ  3  ดาน คือทักษะชีวติและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวตักรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี

ลูกศิษยของทานพอเร่ิมเขา ป.6  ม.1 ม.2 เร่ิมโตเปนวัยรุนเร่ิมมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน  เขาเสียคน
ไปตอหนาตอตาเรา นัน่ละแสดงใหเห็นวาทกัษะชีวิตเขาไมดี เขาไมไดรับการฝกทักษะชีวิต ใหเอาชนะชีวิตตอนวัยรุน
ได  พวกเราเคยเปนวัยรุนทุกคน  เรารูวาชีวิตตอนเปนวัยรุนยากลําบากในเร่ืองไหน อยางไร แตวงการศึกษาเอาใจใส
นอย นี่คือตัวอยางความสําคัญของทักษะชีวิต  



การเรียนรูสมัยใหมตั้งแตอนบุาลหรือกอนอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาเอกจนแกตองเรียนใหไดท่ีเรียกวา
Transformative Learning แปลวาตองเรียนใหไดองคประกอบสวนท่ีเปนผูนําการเปลีย่นแปลงมีทกัษะผูนํา 
ภาวะผูนํา และหมายถึงวาเปนผูทีจ่ะเขาไปรวมกนัสรางการเปล่ียนแปลง  เพราะโลกสมัยใหมทุกอยางเปล่ียน
ตลอดเวลาเดก็ตองมีชีวิตอีก 50– 60- 70 ป  โลกมันจะเปล่ียนไปอยางนกึไมถึงเลยวาจะเปล่ียนไปอยางไร  เขาตอง
เปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลง เขาตองเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมสรางการเปล่ียนแปลง หากเขาไมทําอยางนั้นเขาจะ
ถูกเปล่ียนแปลง  ชีวิตเขาจะยากลําบากมากเพราะเขาจะเปนผูถูกกระทํา นี่คือหัวใจของทักษะการเรียนรูและการ
สรางนวัตกรรม 

สวนทักษะทางดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีตอนนีจ้ะเห็นวา  ICT  สําคัญและทักษะทางดานส่ือ เรา
ตองรูวาส่ือในปจจุบันนี้ที่ดีมีเยอะ  ทีห่ลอกลวงกเ็ยอะ กึ่งดกีึ่งชั่วก็มีเยอะ  เปนมายา  ในสังคมนี้เต็มไปดวยมายา  
เด็กตองมีทักษะความเขาใจขอจํากัดของส่ือได 

 
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตามรูปขางบนสามารถแจกแจงออกไดเปน3Rs + 7Cs และผมเพิ่ม+2Lดวย  คือ

Learning กับLeadership   

 
 

Learning Skills  ตองมี3  องคประกอบ  (1)คือ  Learning  คือเรียนส่ิงใหม(2)Delearningหรือ  Unlearning  
ก็คือเลิกเชื่อของเกา เพราะมันผิดไปแลว  และ (3)Relearningคือเรียนส่ิงใหม คือตองเปล่ียนชุดความรูเปนโลก
สมัยใหมเพราะความรูมันเกิดข้ึนใหมมากมาย และหลายสวนมันผิดหรือมันไมดีแลวมีของใหมทีด่ีกวา  เพราะฉะนั้น  
Learning Skills ตองประกอบดวย  3  สวนนี้  

ในสไลดขางบน จริงๆ แลว มี 3R + 8C + 2L   และไดกลาวถึง 2L ไปแลว    สําหรับ 3R คือ Reading, 
(W)Riting, (A)Rithmetics   ซึ่งก็คือ อานออก เขียนได คิดเลขเปน ตามที่พูดกันทั่วไป    แตการเรียนรูสมัยใหมตอง
ตีความใหม  

อานออกเทานั้นไมเพียงพอ   ตองใหเกดินิสัยรักการอาน    อานแลวเกิดสุนทรียะ เกิดความสุขจบัใจความ
เปน มีทักษะในการอานหลายๆ แบบเขียนได ก็ไมพอ ตองเขียนส่ือความได ยอความเปน รูวิธีเขียนหลายๆ แบบ ตาม
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน    สวนคิดเลขเปน หรือวิชาคณติศาสตรนั้น ไมใชแคคิดเลข แตตองเรียนใหไดทกัษะการ
คิดแบบนามธรรม (abstract thinking)  



8C ตามสไลดขางบน เปนกลุมทักษะที่สําคัญ/จําเปน ที่แจกแจงมาจากทักษะ ๓ กลุม (๓ สี) ในรูปขางบน    
แตละ C เปนทักษะเชิงซอน และสัมพันธหรือซอนทบักับ C ตัวอ่ืนดวย   ดังนั้น จึงอาจแจกแจงใหม เปน 5C/4C ก็ได  

จุดที่สําคญัคืออยาจัดรายวิชาเพื่อสอนทักษะเหลานี้แตละทักษะตองใหนักเรียน/นักศึกษาเรียน/ฝกทักษะ
เหลานี้ผานการเรียนโดยการลงมือปฏิบัต ิ(Learning by Doing)และคิดทบทวนหรือเรียนแบบ Active Learning   
โดยครู/อาจารย ทําหนาที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหไดฝกและเรียนรูซึมซบัทักษะเหลานั้นหลายๆ ตัวใน
กิจกรรมเดียวกนั    

ในทํานองเดยีวกัน “วิชาแกนและแนวคดิสําคัญในศตวรรษที่ 21” เปนตัวเนื้อวิชาที่จะตองเรียนโดย
ภาพรวมๆ ก็เปนอยางนี้ (ตามในสไลด 21st Century Themes)แตวาส่ิงทีเ่ราตองระวังก็คืออยาคิดวาอยากใหลูก
ศิษยเรียนรูอะไรก็เปดวิชานั้น   อันนี้ผิด เพราะมันตองเปดเร่ือยไปมันจะแจงยอยเร่ือยไปจนกระทั่งวิชาเยอะมากแต
ลูกศิษยไมคอยไดเรียนเพราะวาพอแจงวิชาออกมามากๆ และครูอาจารยพยายามเนนใหลูกศิษยรูวิชาใหไดก็ตอง
สอนใหครบ  เด็กก็ไมไดเรียน  เพราะหลักการเรียนรูสมัยใหมคือTeach Less, Learn Moreสอนใหนอยแตใหลูกศิษย
เรียนไดเยอะ  นี่คือหัวใจของการศกึษาสมัยใหม  

แตที่เราทําในปจจบุันหลายคร้ังกระทรวงกเ็จตนาดี  โรงเรียนกเ็จตนาดี  ผูบริหารกเ็จตนาดี  ครูกเ็จตนาดี  
เปดรายวิชาใหญเลยเดก็ไมไดเรียนนะครับ   

เม่ือเร็วๆ นี้คณุหมอกฤษดา เรืองอารีรัชต ผูจัดการ สสส.(สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ)  
เลาใหฟงเร่ืองลูกชายเขาอยู ม.5  ไดทุนแลกเปล่ียนไปเรียนที่แคนาดา    ลูกสง อีเมลมาบอกวา “พอที่นีเ่รียนอาทติย
หนึ่ง  4  วิชาเอง  ผมอยูเมืองไทย 17  วิชา”  เขาบอก “4 วิชาผมไดเรียนเยอะจริงๆ”ผมกบ็อก“ไมใชแคลูกคณุหรอก
ผมเองเม่ือป  2510– 2511 เม่ือจบแพทยผมไปเรียนตอที่อเมริกา เรียนอาทิตยละ 13  ชั่วโมง แตกอนผมเรียนที่ศิริ
ราชอาทิตยหนึ่ง  39  ชั่วโมง 3 เทาพอดี  แต 13  ชั่วโมงเรียนรูมากกวา”  การเรียนรูกบัการสอนเปนคนละส่ิง  นี่คือ
หลักการทางการศึกษาที่เปนที่รูกันทั่วไปในปจจบุัน      เพราะฉะนั้นวิชาทีต่องการใหรูเร่ืองเหลานี้ไมจําเปนจะตอง
เปนวิชาสอนแยกๆ กนั    แตควรจะเปนการเรียนรูบูรณาการเพื่อใหเกิดทักษะที่เปนทกัษะเชิงซอน 

 
สไลดดานซายมือ เปนการทบทวนตัวทักษะที่

ตองการใหเด็กไดฝกฝนเรียนรูที่ขอย้ํา คือทกัษะ  Personal  
Mastery  มีวินัยในตน  ตัวนี้แหละเด็กที่พอเขาวัยรุน เขาไมมี
เขาถึงเสียคน ไปตดิยา ไปเกเร ม่ัวสุมทางเพศ เพราะไมมี
วินัยในตนอีกอันหนึ่งคือทักษะ  Empathy  เขาใจคนอ่ืน 
ทักษะพวกนี้สอนไมไดแตเด็กเรียนได  เดก็เรียนไดโดยตองมี
การลงมือทําอะไรบางอยางแลวทําใหเขาเขาใจคนอ่ืน   การ
เตรียมตัวเขาสูAEC ตองเรียนอันนี้ (empathy) ดวย  พวก

เราอยูอีสานใกลลาวเราเขาใจคนลาวหรือเปลา ไทยกบัลาวมีประวัติศาสตรสมัยตนรัตนโกสินทรรวมกนัหลายเร่ืองแต
หากเราไปถามคนลาววาประวัติศาสตรของเขาเขียนเร่ืองเจาอนุวงศอยางไร  เราจะพบวาหลายสวนแตกตางจาก



ประวัติศาสตรไทยแบบตรงกนัขาม   เพราะเปนธรรมดาทีป่ระวัติศาสตรของเรากเ็ขียนเขาขางเรา ประวัติศาสตรของ
เขาก็เขียนเขาขางเขา จะมาเถียงกันวาใครถูกใครผิด อยางนี้ไมมีวันทีจ่ะเปนมิตรประเทศกันไดหรือใน  3 จังหวัด
ภาคใตก็ทํานองเดียวกัน 

 
อานออกเขียนได  คิดเลขเปน(Literacy) มองมุมหนึ่งก็
สามารถตีความวาตองรูเร่ืองอะไรบาง ตามสไลดดานซายมือ   
คือตองมีทักษะมากกวา 3R อยางมากมาย    ดังรายการ
ซายมือ   และขอย้ํา aesthetic literacy หรือ ทักษะในการชื่น
ชมความงามหรือศิลปะ    เด็กตองไดรับการปลูกฝง    ทักษะ
เหลานี้ ตองไมใชแครู แตตองรูจักใชในชีวิตประจําวัน    และ
ตองรูเทาทนัดวย   เพราะในบางกรณี จะมีการแอบแฝง

ผลประโยชน    หรือเปนมายา ซอนพิษอยูภายใน 
 
 
 
 

 
การกลอมเกลาฝกฝนความเปนคนดี เปนเร่ืองที่ตองคํานึงถึง
ทานคงเคยเรียนเร่ืองระดับความตองการของมนุษย ที่เสนอ
โดย มาสโลว(Maslow’s Heirarchy of Needs) ระดับของ
ความตองการของมนุษย  ในหลายคร้ังเราจะหยดุอยูแค
เพื่อที่จะไดเปนที่ 1 เพื่อทีจ่ะไดรับการชื่นชมยินดี  แตจริงๆ 
แลวเรารูกันวาโดยทฤษฏีเราตองการใหไปสูระดบัสูงสุดใหได 
คือ ทําดีโดยไมตองการคําชมเพราะมันเปนความดีในตัวของ

มันเอง 
หรือมองจากมุมของLawrence Kohlberg อันนี้ทานคง
เรียนมาหมดแลวทางการศกึษา Lawrence Kohlberg  วา
ระดับของพัฒนาการทางดานศีลธรรมมี6 ระดับ ทํา
อยางไรที่จะเปนมนษุยระดบั 6  มีระบุวิธีปฏิบัติไวใน
หนังสือของครูเรฟ เอสควิธชื่อ Teach Like Your Hair’s 
On Fire  ที่แปลเปนไทยในชื่อ “ครูนอกกรอบกับ
หองเรียนนอกแบบ”ของ สสค.(สํานักงานสงเสริมสังคม



แหงการเรียนรูและคณุภาพเยาวชน)โรงเรียนไหนไมมีหนงัสือเลมนี้ รีบไปขอจาก สสค. มาไวที่หองสมุดอยางนอย 1 
เลม และขอ  VDO  มาดูดวยจะมีเร่ืองนี้อยู เด็ก ป.5 อายุ 10  ขวบ สามารถเรียนรูเร่ืองพวกนี้ไดเองโดยครูเรฟเปนครู
ที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู   

 
ทฤษฏีดานการเรียนรูสมัยใหมที่มาจากหนังสือ  

How  Learning  Worksหนังสือเลมนีจ้ะข้ึนตนดวยคําพูด
ของ Herbert  A.Simon  ซึ่งเปนผูไดรับรางวัลโนเบล  
สาขาเศรษฐศาสตร นอกจากทานเปนนักเศรษฐศาสตร
แลวทานเปนนักจิตวิทยาการเรียนรูดวย   ทานบอกวา 
(และที่ทานบอกตอนนี้เปนทีเ่ชื่อของทั่วโลก)“การเรียนรู
เปนผลของการกระทําคือการลงมือทําและการคิด
ของผูท่ีจะเรียนเทาน้ัน  ครูชวยไดแตเพียงชวยทําให

เขาทําและก็คิดเพื่อท่ีจะเรียน  ครูไมสามารถทําใหเขาเรียนได”  พูดแรงๆ ก็คือวาการถายทอดความรูนั้น
เกือบจะไมเกิดใชคําวาเกือบจะ..  เพราะฉะนัน้การสอนมานั่งบอกปาวๆ    อยางที่ผมทําอยูนี้ ทานไดประโยชนนอย
เปนวิธทีี่ผิดหลักการ   หากจะใหไดเรียนรูจริง ผูเรียนตองเปนผูลงมือทําและคิด  โดยการเรียนรูเกิดจากภายใน 

 
Learning Pyramid แสดงใหเหน็วาการเรียนรูแบบ  

PassiveคือฟงLecture หรือสอนแบบพูดอัตราการเรียนรู  
(Retention Rate)ก็คือ 5%  ในทางตรงกันขามการสอนคน
อ่ืนหรือลงมือทําเอาความรูมาใชหรือลงมือทันท ีอัตราการ
เรียนรู คือ90%การเรียนโดยวิธเีสพหรือรับถายทอดความรู
ไดผลนอยเกิดการเรียนรูนอย การเรียนรูแบบสรางความรู
ดวยตนเองผานการลงมือทําและคดิจะทําใหเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยกวาอยางมากมาย หรือ

เรียกวา  Active Learning  หรือทางวิชาการเรียกวา  Constructionismนี่คือหลัก เพราะฉะนั้นถาทานตองการใหลูก
ศิษยของทานเรียนรูอยางแทจริงตองใหเขาไดลงมือทํา และไตรตรอง   

 
หนังสือHow  Learning  Works เขาบอกวาเขาสรุปมา
จากผลงานวิจัยหลายพันเร่ืองและก็ไดหลกั 7 ประการ
ของการสอนท่ีด ี

ประการที่ 1ตองเขาใจเร่ืองความรูเดิมของ
นักเรียนวาโลกสมัยนี้นักเรียนแตละชัน้ความรูเดมิจะ



แตกตางกันมาก เดก็ ป.6  บางคนในวิชา ก. พอลองทดสอบดูพื้นความรูอาจจะเทากับเด็ก ป.4  และเด็กบางคน  ป.6  
นี่วิชาเดยีวกันทดสอบแลวอาจจะเทาเดก็ ม.2  พื้นความรูจะหางกนัมาก นีค่ือความเปนจริงเพราะวาเขาไปหาความรู
เองได  คนที่ฉลาดและเอาการเอางานเขาไปหาเรียนรูเอง โลกสมัยนีเ้ปนอยางนั้น ความรูไมไดหายาก ความรูหางาย
อยูที่วาใครจะไขวควา แตที่สําคญัยิ่งกวานั้นในเร่ืองความรูเดิมก็คือเด็กจํานวนหนึ่งซึ่งจริงๆ แลวเกือบทกุคนมีความรู
เดิมที่ผิดๆ ตดิตัว ครูตองเขาใจตรงนี้ตองหาวิธีตรวจสอบใหพบและก็หาทางแก ไมอยางน้ันเดก็จะผิดไป
เร่ือยๆ และพอเรียนชั้นตอๆ ไปเขาก็จะเรียนไมรูเร่ืองและจะเบื่อเรียน นี่คือหัวใจสําคัญ รายละเอียดมีมาก โปรดดูใน
ภาคผนวก เร่ือง การเรียนรูเกิดข้ึนอยางไร 

ประการที่ 2 คือการจัดระบบความรูทีเ่รียกวา  Knowledge  Organizationมีความสําคัญตอการเรียนรู  
คนทีเ่รียนหนังสือเกง  คนที่เราเรียกวาฉลาดเรียนหนังสือดคีือคนที่สามารถจัดระเบียบความรูในสมองไดดี ทีจ่ริง
ความรูไมไดอยูในสมองเทานั้น อยูทัง้ตัว แตอยูในสมองเปนสวนใหญตองจัดระบบความรู  ความรูไมไดอยูแบบลมเพ
ลมพัด มันจะมีระบบคนไหนจัดระบบดีคนนั้นกจ็ะเอาความรูมาใชไดทนัทวงทีและถูกกาลเทศะ  คนไหนที่ไมรูจักวิธี
จัดระบบความรูคนนัน้กจ็ะใชความรูไดไมดีเรียนหนงัสือไดไมดี  มีวิธีการที่ครูจะชวย   โปรดอานในภาคผนวก 

ประการที่ 3 คือแรงจูงใจผมพูดไปแลว  motivation  แตที่แรงกวา ลึกวา  motivation  คือแรงบันดาลใจ  
(Inspiration)  ครูจะตองมีวิธแีละเอาใจใสที่จะสรางแรงจูงใจหรือแรงบนัดาลใจใหลูกศษิย หนังสือ “ครูนอกกรอบกับ
หองเรียนนอกแบบ” ที่ผมพูดถึงครูเรฟ เอสควิธครูที่สอนเดก็ดอยโอกาสในอเมริกา มีวิธีการ ทานควรจะอาน  

ประการที่ 4 คือการเรียนที่ถกูตอง  ผูเรียนตองเรียนจนรูจริง ภาษาอังกฤษเรียกวา  Mastery  Learning  
ผมอานแลวผมสรุปกับตัวเองถูกผิดผมไมทราบวาสภาพทีเ่ปนอยูในปจจุบนันีเ้ด็กไทยเรียนแลวได Mastery 
Learningอยางมากที่สุดแค20% หมายความวามากกวา  80% ไมบรรลุ mastery learning  และเดก็พวกที่ไมบรรลุ
อยางรุนแรงพอโตข้ึนมาหนอย เขาจะเร่ิมเบื่อเพราะการเรียนจะนาเบื่อ เปนความทุกขยาก ภาษาฝร่ังเรียกวาเปน
Punishment  เหมือนถูกลงโทษ  ขมข่ืน หองเรียนเปนชีวิตบัดซบ เขาตองไปหาความสุขอยางอ่ืน  เพราะมนุษยเรา
ตองการความสุข  ความสุขของเขาก็อาจจะเปนความสุขชัว่แลน และชีวิตเขากถ็ูกทําลายไปเร่ือยๆ อนาคตก็หมด 
ทั้งหมดนี้เปนผมตีความ ไมทราบวาถกูหรือผิด  

ประการที่ 5 คือการสอนโดยการปฏิบตัิ และปอนกลับจากการพูดคยุของครูกอนชวงเวลาที่ผมมา
บรรยาย เห็นชดัเจนวาครูทีด่ีทั้งหลายจะรวมตัวรวมกันออกแบบการเรียน  ดูวาตองการใหเรียนรูอะไรออกแบบ
อยางไร  ใหเด็กทําอะไร  และเพื่อใหไดอะไร และวัดไดอยางไรวาจะได เพื่อจะใหเดก็ลงมือปฏิบัติแตวาปฏิบัตเิฉยๆ 
ไมพอ ครูตอง Feedback นักเรียนศิลปะของการ  Feedback  สําคัญที่สุดทําใหการเรียนของเด็กสนกุ เปนการ
Rewarding  เรียนแลวเกิดความสุข  เกิดความม่ันใจในตัวเอง  รูวาตรงไหนตัวทําไดดี  รูวาตรงไหนตัวจะตอง
ปรับปรุง  ศิลปะการปอนกลับ ที่เรียกวา  feedback นี้สําคัญอยางยิ่งผมเขียนไวแลว ดูในภาคผนวก  

ประการที่  6  คือพัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศของการเรียน  การเรียนสมัยใหมเด็กตองเรียน
เปนทีมเพราะโลกสมัยใหมนัน้  Collaboration  สําคัญกวาCompetition ที่จริงแลวมันตองมีทั้ง2  อยาง 2 C: 
CollaborationSkillsและ Competition Skills   ทักษะของความรวมมือกับคนอ่ืนวิธีสอนทําอยางไร    ตองเรียนแบบ
ฝกและเรียนเองกค็ือเรียนเปนทีมเรียกวา Team Learning นี่คือหลักการเรียนที่สําคญัที่สุดตองเรียนรวมกันเปน



กลุมหลายคน ทีนี้พอเด็กตองเรียนเปนทีม  ตัวอยางเชน ในทีมมี 4 คน  มีเด็กอยูคนหนึง่จะเปนนาย ก. เขาทีมไหน
บอนแตกทีน่ั่น เพราะเดก็คนนี้พัฒนาการไมดี  พัฒนาการที่ไมดีที่ทําใหบอนแตกคืออะไร  คือพัฒนาการเชิงอารมณ
และเชิงสังคม  ทานเปนครูทานตองการใหเด็กไดเรียนรูกี่ดาน เกิดพัฒนาการกี่ดาน ปจจุบนันีเ้ราตองการพัฒนาการ
ทางดาน Intellectual คือเรียนรูวิชาเปนตัวหลักใหญ  ซึง่อันนี้คือตัวปญหาเพราะจริงๆ แลวเราตองการอีก3-4 ดาน 
คือ พัฒนาการทางดานอารมณ  ตําราเขียนหมดพรบ.เขียน แตเวลาปฏิบัตเิราไมทําเพราะเราไมสอบ เพราะฉะนัน้
เราก็สอนผูเรียนเนนเฉพาะในสวนที่สอบ  แตจริงๆ แลวสวนที่สําคัญยิ่งกวาวิชาคือพัฒนาการทางอารมณ 
(Emotional  Development)พัฒนาการทางสังคม(Social  Development)ทางดานจิตวิญญาณ  (Spiritual 
Development )และพัฒนาการทางดานรางกาย (Physical  Development) อาจจะเตมิ พัฒนาการทางดาน
สุนทรียของจิตใจ เหน็ความงามของศิลปะของธรรมชาต ิ อันนี้เปนทักษะที่สําคญัอยางยิ่ง หาความสุขงายโดย
ราคาไมแพงนี่คือการเรียนทีเ่รียกวาครบทุกดานสําหรับพฒันาการของผูเรียน   

บรรยากาศของการเรียน  เม่ือไรก็ตามครูไมเปดกวางทางความคิด   คอยเนนอันนีถู้กอันนี้ผิด  อันนี้เธอดีอัน
นี้เธอชั่ว บรรยากาศเสียหมด บรรยากาศของการเรียนที่สําคัญคือไมมีถูกมีผิดแนนอนวาการกระทําบางอยางมันก็
ยอมไมไดเพราะวาทําใหคนอ่ืนเขาเดือดรอน  แตวาบรรยากาศของความคิดท่ีหลากหลาย ฟงซ่ึงกันและกัน  
ในท่ีสุดแลวเด็กก็จะไดเขาใจวาเร่ืองแบบน้ีเพื่อนคิดอยางน้ี  คิดไดหลายแบบ  เพราะฉะนัน้ผมเองมีความเชือ่
วาเม่ือไรก็ตามบรรยากาศในโรงเรียนและในชัน้เรียนอบอวลไปดวยวิชา  สาระวิชาที่เนนวาอันนี้ถูกอันนีผิ้ด  การ
เรียนรูที่ดีไมเกดิ  เพราะเด็กจะไมสามารถเรียนอยูทามกลางสภาพความไมชัดเจนไมแนนอนที่ผมพูดใหฟงตอนตน  
อันนี้คือความเชื่อของผม  

ประการที7่  คนทีจ่ะเรียนรูไดดจีะตองเปนผูท่ีสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได(Self -directed  
Learner)ครูตองฝกอันนี้ใหเด็กซึง่จริงๆ ครูสอนไมได  แตในกระบวนการครูจะตองสามารถทําใหเดก็เกิด
ความสามารถหรือทักษะในการกํากับการเรียนรูใหกับตัวเอง  ที่สําคัญคือ ใหเด็กรูวาตัวเองมีวิธีการเรียนอยางไรและ
ปรับปรุงวิธีการเรียนของตัวเองไดมีตัวอยาง เดก็ที่กํากบัการเรียนรูของตัวไมเปน ไมเขาใจการเรียนรูของตัว  ตัวอยาง
เด็กจริง มีนักเรียนมาหาอาจารยและบอกวา “อาจารยครับผมขยันแคไหนหนงัสือนี่นะ ตํารานีน่ะผมอานหมดแลว 3 
จบนี่ขีดเสนแดงก็เยอะ เอาสีเหลืองปายกเ็ยอะ เต็มไปหมดเลยแตสอบทีไรผมได C ทุกทีเกือบตกทกุที อาจารยสอน
อยางไรออกขอสอบอยางไร ตรวจขอสอบอยางไร ผมรูหมดเลยนะหนงัสือเลมนี”้ในที่สุดครูกถ็ึงบางออ “ออครูรูแลว 
ไอนี่มันเรียนโดยทองจํา” มันกท็องไดหมดและเวลาออกขอสอบครูที่ดีเขาไมออกแบบทองจํา เขาออกขอสอบคิด 
นักเรียนไมไดฝกคิดเพราะมันมัวแตทองจํา อยางนีน้ักเรียนไมไดฝกความเปนSelf - directed  Learner  สมัยนี้ไม
ตองทองจํา ความจําไมจําเปนเพราะวาเราหาจาก internet  ได ตัวเนื้อความรูหาไดงายเพยีงแตวาหามาไดแลวรูหรือ
เปลาวาอันไหนจริงอันไหนเทจ็ ที่คนหาออกมาไดเท็จกเ็ยอะ ผิดก็มาก 



นี่คือหัวใจของการสอนที่ดหีรือวาการเรียนรูที่ดี 7 อยาง อานเพิ่มเติมไดจาก blog 
(http://www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/Ambrose)ซึ่งไดนํามาลงไวแลวในภาคผนวกของหนังสือเลมนี ้

 
การเรียนตองเรียนโดยลงมือปฏบิัตLิearning by Doing  การเรียนโดยปฏิบัติวิธีหนึ่งทีเ่ปน  Active 

Learning  ก็คือเรียนโดยทําโครงงานProject  BasedLearning  (PBL) โดยเรียนเปนทีม มกีารฝกคนหาความรู
และเวลาคนจะพบความรูหลายชุด จะเอาอันไหนดีและเอามาใชงานอยางไร  ตองเรียนโดยฝกเอาความรูมาใช  
การเรียนสมัยใหมศตวรรษที่  21  ตองเรียนเอาความรูมาใชไมใชเรียนตัวเนื้อความรูเทานัน้ ตองเลยจากเนื้อความรู
และเอามาใชใหมันเกดิทักษะในการใชความรู  เม่ือทําโครงงานแลว  โครงงานสําเร็จเกดิผลลัพธเปนอะไรก็ไดเปน
ผลงานออกมาไมไดแปลวาเด็กจะเรียนรูดี   

บทบรรณาธกิารในวารสาร Science ซึ่งเปนวารสารที่มีชื่อเสียงมากของอเมริกา  ลงบทบรรณาธิการเม่ือ
ประมาณ ๒ ปมาแลว บอกวา ทั่วโลกทีใ่หนักเรียนเรียนโดยทําโครงงานเขาใจผิดกันหมดเลยหรืออยางนอยๆ 90% 
เขาใจผิดคิดวาโครงงานสําเร็จแลวเด็กทีท่ําไดความรูครบถวน  ไมจริง  อยาเขาใจผิด ผมเคยไปดโูรงเรียนทางอีสาน 
เด็กทําโครงงานผลออกมาดีมากไดตัวชิ้นผลงานออกมาเปนส่ิงประดิษฐนาชื่นชมมากแตพอถามคําถามวาทําไม
เคร่ืองมันทํางานไดเดก็ตกมาตาย เดก็ไมเขาใจวาทําไมส่ิงประดิษฐทําอยางนัน้ได  คือเขาตอบคําถาม  Why  ไมได
แตทําwhat ทําอะไรได  แต  Why  ทําไมมันเกดิอยางนี้  ทาํไมทําออกมาอยางนี้ไดเด็กตอบไมได   แสดงวาไมรูจริง 

เพราะฉะนั้น การทําโครงงานตองตามมาดวยอีก 3 อยาง โครงงานนอกจากทําช้ินงานแลวตองมีอีก 3 
อยาง  เด็กจึงจะเรียนไดดี   

1  เดก็แตละคนตองเขยีนรายงานการเรียนรูของตนเองระหวางทําโครงงาน  เขียนนะไมใชพิมพ ใหเขา
เขียน  diary  วาทําอยางไร  ลองอยางไร  คิดอยางไร  คนอะไรทั้งหลาย เพื่อเปนการทบทวน ทีเ่รียกวา self 
reflection  

2  การนําเสนอ (Presentation)เปนทีมอันนี้ทําเปนทีม    การเขียนบนัทกึการเรียนรูขอแรกทําคนเดยีว  แต
ขอ ๒ นี้ทําเปนทีม Presentation  น้ีเปนการสรุปภาพรวม  สังเคราะหภาพของการเรียนรูของตนซึ่งอาจจะ
นําเสนอเปนแบบที่ผมกําลังพูดอยูนี้แตตองเปนทีม  มี  4  คนก็ตองนําเสนอทัง้  4  คน  มีบทบาททั้ง  4  คน  บางคน



อาจจะไมเสนอแตมีสวนในการชวยกันทํา  อาจจะนําเสนอ  Presentation  แบบ  Power Point  อาจจะมี  VDO  
ประกอบ  อาจจะทําหนังส้ัน  อาจจะนําเสนอเปนละคร  เปนละครนีเ่ปนศิลปะสุดยอดเลย  หนังส้ันก็เปนศิลปะ 
เทากับวาเขานําเสนอเปนSynthesisสังเคราะหการเรียนรูของเขา 

3 ทํา Reflection  หรือAAR(After Action Review)คือชวนเดก็ทบทวนวาท่ีเราทําโครงงานน้ีเราได
เรียนรูอะไร  ทฤษฎีนีท้ี่ครูตั้งใจใหเธอทําโครงงานนี้ตองการใหเธอเรียนรูทฤษฎี ก. ข. นี่ จากประสบการณทีเ่ธอทํา
โครงงานนี้  เธอตีความทฤษฎี  ก.ข. วาอยางไร  อยางนี้  มันทําใหเกดิการเรียนที่ลึกข้ึนไดเรียนทฤษฎีโดยการผาน
การสัมผัสของจริง   กระบวนการนี้เรียกวา  Reflection หรือ  AAR  จะทําใหเกดิการเรียนรูลึก   

สรุปแลวการเรียนแบบ PBL หรือโดยทําโครงงานมี  4  องคประกอบคือทําแลวไดช้ินงาน  เขยีน  
Diary,ทําPresentation  และReflectionเด็กจึงจะเรียนรูไดลึก ในกระบวนการทั้งหมดหนาท่ีของครูท่ีสําคัญ 
โดยเฉพาะสิ่งสุดทายคือตั้งคําถามเพื่อใหเด็กชวยกันตอบและสรางบรรยากาศท่ีจะใหเดก็ตอบไมคอย
เหมือนกัน  เด็กม่ันใจที่จะตอบจากความคิดความรูสึกของตนและจะคอยๆ เหน็เองวาความคิดมีตางๆ นานา และ
ไดเรียนรูวา ความรูทีเ่ชื่อมโยงกับชีวิตจริงเปนอยางไร  คือไดเหน็วามันไมชัดเจน  ชีวิตจริงมันไมชดัเจน   ไดเขาใจ
จากการลงมือทํา  นี่คือการเรียนโดยลงมือทํา  ทําโครงงานปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรู ไดทั้งทักษะและไดความรู
ทฤษฎี  ความรูทฤษฎีไมใชไมสําคัญ สําคญัอยางยิ่งแตเราตองเลยไปสูความรูปฏิบัติ  

สรุปวาเรียนใหไดทักษะตองปฏิบตัิ ปฏิบตัิเปนตัวนํา และเรียนเปนทีมและครูไมสอนแตเปน  
coach  และใหfeedback  เปนการทําหนาท่ีครูฝก หรือ facilitator 

 
หนังสือ “ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” 
เลมนี้แปลมาจาก 21st Century Skills  เขาบอกวานักเรียนใน
โลกนี้มันเรียนแลวไมคอยไดผล เรียนแลวไมคอยรูจริง ตัว
ปญหาทีท่ําใหเดก็เรียนไมรูจริงสวนใหญแลวเกิดจากครูสอน
มากไป  ครูสอนมากเกนิในหลายกรณีสวนใหญจะมาจาก
เจตนาดีเพราะวาหลักสูตรบอกวาเด็กตองเรียนรูส่ิงตอไปนี ้ครู
ก็แปลความวาครูตองสอนส่ิงตอไปนี้  เขาบอกวาเม่ือเปน

อยางนี้นักเรียนตายลูกเดียวก็คือจะเรียนไมรูจริง ไมบรรลุการเรียนรูที่ควร เขาบอกวาสิ่งท่ีตองทําสาํหรับครูก็คือ
ตองตั้ง 5 คําถามเพื่อหนจีากปญหาทีเ่ราไปสอนมากเกิน 

คําถามท่ี 1เปนหัวใจสําคัญ คือจริงๆ แลวเราอยากใหลกูศิษยของเราไดทักษะและความรูท่ีจําเปน
อะไรบางเนนคําวา “ที่จําเปน” ถามคําถามอยางนี ้เพราะเรามีความเช่ือวาถาไดทักษะและความรูท่ีจําเปนสวน
ท่ีเหลือใหเดก็เรียนรูเองไดเพราะเด็กฉลาดมนุษยเราฉลาดถึงแมเดก็บางคนหัวทื่อแตกเ็รียนรูเองได นี่คือหลัก  
เพราะฉะนั้นเราไมจําเปนตองสอนทุกเร่ืองแตตองสอนสวนที่จําเปนที่สุด ซึง่ครูตองมารวมตัวกันแลวมาชวยกนัคิด  
คิดคนเดียวบางทีก็ไมดเีทาที่ควรตองปรึกษากนั  



คําถามท่ี2คือวาทําอยางไร จะใหเขาเรียนรูอยางไรเพื่อท่ีจะใหไดทักษะท่ีจําเปนเหลาน้ันซึ่งไมมสีูตร
ตายตัว  ครูตองมาชวยกนัคิด วาจะทําอยางไร  โรงเรียนไมเหมือนกัน  โรงเรียนใหญ  โรงเรียนเล็ก โรงเรียนในเมือง 
โรงเรียนบานนอก  ครูตองมาชวยกนัคิด   

คําถามท่ี  3รูไดอยางไรวาลูกศษิยไดทกัษะและความรูทีจ่ําเปนเหลานั้นนี่คือ  assessmentการประเมิน  
ครูตองประเมินแบบ  assessment  ประเมินเพื่อชวยเหลือเด็ก 

คําถามท่ี 4เดก็บางคนไมได  เรียนชา ไมเอาใจใส เกเร และกม็ีเร่ืองอ่ืนท่ีเขาสนุกกวาเราจะทํา
อยางไร 

คําถามท่ี 5สุดทาย ตรงกนัขามเด็กบางคนยังไมจัดการเรียนรูเลยเขารูหมดแลวที่วาเม่ือกี ้เดก็อยู ป.6 
มีความรูวิชานีเ้ทาเดก็ ม.2 จะทําอยางไรกับเขาเพราะเดก็ที่เรียนเลยไปแลวถาเราไมดูแลเขาใหดีเขาจะเกเร  เพราะ
เขาจะเบื่อ ตกลงการเบื่อเปนไดทั้งเพราะรูแลวและยังไมรู  ถามวาจะทําอยางไร 

นี่แหละ5 คําถามหลักซึ่งทานตองชวยกันตอบ ในหนังสือกจ็ะมีคําแนะนํามากมาย 
 

 
วิธีการปฏิรูปการเรียนรูที่งาย และขอแนะนําใหเอามาใชในการทําหนาที่ครู คือวิธีกลับทางหองเรียน    ซึ่งมาจาก
หนังสือFlip Your Classroomนี่คือวิธีการที่งายที่สุดที่เปนรูปธรรมของการที่จะใหเกิดการเรียนรูแหงศตวรรษที่  21 
และการทําหนาที่เปนครูที่มีคุณคาสูงสงยิ่งแหงศตวรรษที่ 21 ครูในยุคปจจุบนั ที่สอนโดยวิธีแบบทีท่านทั้งหลายเคย
ไดรับการสอน และแบบทีผ่มก็เคยไดรับมาไมไดทําหนาทีค่รูแหงศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณคาครูสมัยใหมสามารถทาํ
ตัวใหมีคณุคามากกวาครูสมัยเกาที่จดัการเรียนรูวิธีการเดมิๆ มาก เพราะเทคโนโลยีมันเปดชอง  เพราะองคความรู
สมัยใหมเปดชอง และวิธีการหนึ่งทีจ่ะทําใหทานทําหนาทีอั่นประเสริฐนี้ คือการกลับทางหองเรียนซึ่งกค็ือเรียนตัววิชา
ที่เรียกวาAcquire Knowledge ที่บานแลวมาทําการบาน หรือประยุกตความรูที่เรียก  ApplyKnowledge  ที่โรงเรียน  
เพราะการเรียนสมัยใหมนี่ตองเรียนประยุกตใชความรูเพื่อใหไดทักษะ  เรียนวิชาที่บานเรียนโดยดู  VDOที่ครูจัดทํา
หรือจัดหาให ความยาวตอนหนึ่ง 15 นาทีครูทําส่ือเองก็ไดหรือไปหาที่ไหนมาใหก็ได   เอาไปแขวนไวบนinternet  ให
เด็กเขาไปดูเอง แตถาเด็กไมมี  internet  ที่บานหรือไมมีชองทางที่จะเขาไดก็ทําใสแผน VCD  ใหไปดูกนัที่บาน หาม
เกิน 15 นาที เพื่อจะบอกตัวสาระสําคัญๆ อันนี้ครูก็ตองฝกนิดหนอย แตไมยาก 



คนทีเ่ขียนหนังสือFlip Your Classroomเลมนี้เปนครูบานนอกในอเมริกา สอนเด็กชัน้ ม.2 ทานไปดใูน 
youtubeได ที่ http://www.youtube.com/watch?v=gM95HHI4gLk และ
http://www.Cbsnews.com/video/watch/?id=7401696nที่สําคัญก็คือเวลาที่โรงเรียนนัน้เปนเวลาที่มีคามากกวา
การมาฟงครูสอนก็คือเปนเวลาปฏิบัติและเรียนรวมกบัเพื่อน  

 ใครอยากไดหนงัสือเลมนี้โปรดเขาไปทีเ่ว็บไซทของมูลนิธิ
สยามกัมมาจล 
(http://www.scbfoundation.com/news_publish_detail.
php?cat_id=6&nid=830)แลวdownload ไดฟรี 

หลักก็คือวาครูที่อเมริกาผูเขียนหนังสือ Flip Your 
Classroom บอกวาที่ใหเดก็ไปดู  VDO ที่บานอยาคิดวา
เด็กจะดูเปน เด็กดูไมเปนครูตองฝกใหนักเรียนรูวิธดีใูน

หนังสือนีจ้ะบอกเลยวาเวลาดู  VDO  ใหปดส่ิงที่มารบกวนสมาธิ  พวกโทรศัพทมือถือ  ทีวี  วิทยุ  ระหวางดกู็ใหจดวา
สวนสําคัญคืออะไร  และเราไมเขาใจตรงไหนและครูก็ตองแนะวิธเีรียนโดยดู  VDO นักเรียนสามารถหยดุครูได แตถา
ครูสอนในชั้นบอกใหครูหยุดไมได   เรียนจาก VDO หยดุและกรอกลบัไดดวย กรอครูกลับได และถาดูรอบหนึ่งไม
คอยรูเร่ืองและอยากดูรอบที่  2 ก็ดูไดดวยมาใหครูสอนรอบ 2 ครูตอบวาไมไหว นี่คือขอดี ประเด็นก็คือวาเด็กทีเ่รียน
เร็วกับเด็กทีเ่รียนชาก็สามารถใชเวลาตางกนั  แลวก็ดูบางจุดที่ตางกันในชีวิตจริงบางคร้ังพอแมจะมาดดูวย กเ็ลยคุย
กับลูกเร่ืองพวกนี้กเ็ลยยิ่งดีหนักข้ึนไปอีก ทําใหชีวิตที่บานเกิดการพูดคยุ และเขาบอกวาใหสอนเดก็ใหฝกวิธีบันทึก

วิธีจดจากการดู  VDO โดยจดแบบ  Cornell Noteใครอยากรูวา Cornell Note เปนอยางไร คนดวยGoogle ได 

นั่นหมายความวาเด็กที่จะเรียนไดรูเร่ือง ตองรูจกัจดบันทกึ มีวิธีจดที่ดี และทีผ่มประทบัใจ คือครู 2 คนนี้ที่
เขียนหนังสือ เขาบอกวาตองมีขอตกลงกับเด็กวาดเูสร็จตองมีการจด  note  ดวยตัวเองเทานัน้ไมพอนักเรียนแตละ

คนตองคิดคําถามท่ีนาสนใจมา 1เร่ืองสําหรับเอามาแลกเปลีย่นกบัเพื่อนวันรุงข้ึนทีเ่รียกวา เอามาแลกเปล่ียน
กับเพื่อน  ทําใหการเรียนรูนาสนกุ  



สรุปวาการเรียนในศตวรรษท่ี  21  นักเรียนเรียนจาก

การลงมือปฏิบตัิเชนเดียวกบัครู  ครูก็ตองเรียนจริงๆ ครู
คือนักเรียนรูจากการลงมือปฏิบตัิเหมือนกันครูทํา
หนาท่ีเปนครูฝกFacilitatorหรือ“คุณอํานวย”ของการเรียนรู
ของเด็กโดยที่ครูก็ตองทํางานเปนทีมเหมือนกัน  การ
ทํางานและเรียนรูกันเปนทีมของครูเรียกวา 
Professional  Learning  Community(PLC)   นี่คือหลักวา

ชีวิตครูสมัยใหมตองทํางานเปนทีมและเรียนรูเปนทีมและในกระบวนการจัดการเรียนรู ครูเปน“คุณอํานวย”หรือ  
Facilitatorหรือ  Coach ของการเรียนรูของเดก็นั้น ตองปรึกษาหารือกันตัง้แตเร่ิมตนวางแผน 

 

สรุปวาบทบาทครูในศตวรรษท่ี  21 ครูจะไมตั้งตนเปนผูรูไมใช Content Expertที่จริงก็ตองมีพอสมควร
เดียวแตตองไมตั้งตนเปน expertเพราะตองรูเลยวาอยางไรเราก็รูหมดไมไดและที่สําคญัคือไมควรพยายามจะสอน
สาระหรือcontent  ใหเด็ก ควรทีจ่ะใหเดก็คนเอง เพื่อเขาจะไดเรียนรูวิธีคน  รูวิธีเลือกเพื่อเอามาปรับใช ครูไมใชเปน
ผูรูแตตองเปนผูเรียนและกเ็รียนรูพรอมกบัเพื่อนครู  ครูตองเลิกเปนศิลปนเดี่ยวในโลกสมัยใหมเพราะถาใครยังยนื
หยัดเปนศิลปนเดี่ยวจะเดือดรอนมาก ลําบากมากไมมีวัน“รองเพลง”ไดเพราะ ไมมีทางเปนครูที่ดีได    เพราะตองการ
ความคิดเหน็ที่แตกตางและครูตองสรางความรูขึ้นใชเองเพื่อการทําหนาที่“คุณอํานวย”การเรียนรูของนกัเรียน 

ท่ีผมพูดมาน้ี ไมเห็นของจริงเลย เราพูดกันแตทฤษฎ ีทานตองไปสรางความรูจากการปฏิบตัิเอง 
และท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือวาตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเพื่อนครูท่ีอยูหางไกลหรือกบัโลกวาการทําหนาที่ครู
ในศตวรรษที่  21  นั้น ทานมีประสบการณอยางไร ขอสรุปและทฤษฎีบางอยางในประสบการณตรงของทาน  ทาน



ตีความวาอยางไรทานอาจบอกวา จากการตีความประสบการณตรงของทาน ทฤษฎีบางอยางผิด อยางนอยก็ผิดใน
บริบทของทาน ชีวิตครูจะเปนชีวิตที่สนกุสนานและเกิดปญญา   

ครูตองเปนนักรุกออกไปใชทรัพยากรการเรียนรูท่ีหลากหลายคือรุกออกไปนอกโรงเรียนไปใชอะไรอีก
หลากหลายที่เม่ือกีเ้ราพูดถงึมีการใชชุมชน มีการใชผูปกครอง ใชโรงเรียน วัด พระทั้งหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรู
จริงๆ เพราะเด็กตองออกไปเรียนขางนอกดวย เรียนในชีวิตจริง ปญหาของการเรียนรูในปจจุบนัที่สําคญัยิ่งคือมัน
ขาดตอนกับชีวิตจริง มันกลายเปนเรียนวิชา เพราะฉะน้ัน การเรียนรูสมยัใหมตองเอาวิชาไปประยกุตใชใน

ชีวิตจริง  เด็กตองมีโอกาสเชนนั้น เพราะชีวิตจริงคือทรัพยากรการเรียนรูอยางหนึ่งและยังตองใชทรัพยากรการ
เรียนรูอยางอ่ืน เชน internet  ปญหาในพื้นที่  ปญหาส่ิงแวดลอมผมพูดไปแลววาตองจัดใหศิษยไดเรียนรูจากชีวติ

จริง โดยสงเสริมใหศิษยสรางความรูขึ้นใชเองการเรียนรูที่แทจริงคือการสรางความรูสงเสริมใหศิษยไดเรียนรู

และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัโลก  เด็กเรียนรูแลวเขาเขียนความเลาเร่ืองที่เขาเรียนรูออกไปเดี๋ยวจะมีคนมาแสดง
ความคิดเหน็มาตั้งคําถาม ก็จะเกิดการเรียนรูทีจ่ะยิ่งเกิดปญญาเชื่อมโยงมากข้ึนและที่สําคญัการคุยกันเรียกวามา
ทํา reflection  หรือ  AAR (After Action Review)กัน อยาลืมถามเด็ก ตั้งคําถามวาเธอไปเรียนรูกับคนอ่ืน เธอ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผคนอ่ืน เธอไดประโยชนอะไรการที่เธอใหคนอ่ืนการที่เธอฟงคนอ่ืนฟงเพื่อน  ทํางานกับเพื่อนและเธอฟง
เพื่อน ทั้งๆ ทีเ่พื่อนพดูบางคร้ังเธอก็ไมเห็นดวยแตการทีเ่ธอมีน้ําใจทีจ่ะฟง เธอไดอะไร    นี่คือการเรียนคณุธรรม
จริยธรรมจากการปฏิบัตใินชีวิตจริง  กจิกรรมอีกหลายๆ อยางใหทํา AAR โยงเขาสูเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม

เขาจะไดเรียนรู ส่ิงเหลานีใ้นชีวิตจริงโดยไมรูตัว  เขาจะเชือ่ในคุณงามความดี ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนมนษุย 
ความซื่อสัตย เร่ืองความดีงาม ผมเชื่อวาไมใชการเรียนโดยการสอนแตเรียนโดยการที่เราใหเขาสัมผัสจากการ
ทํางานจริง แลวเราตั้งคําถามใหเขาไดฉุกคิดไดไตรตรองแลวส่ิงนั้นจะเขาไปอยูในเนื้อในตัว ไมใชแคพูดออกมา
ดวยปากเทานัน้  

การเรียนโดยการลงมือทํามีตัวอยางเด็ก ม.5 
โรงเรียนรุงอรุณ อยูที่บางมด กรุงเทพฯทําเร่ืองHealth  
ImpactAssessment (HIA) รักษน้ํา การเรียนหรือการ
ทํางานสมัยใหมศตวรรษที่  21 นี่เด็ก ม.5 รับงานของ สช. 
(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต)ิ ทีใ่หทนุครู
โรงเรียนรุงอรุณไปทํา Health ImpactAssessment
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่แมน้ําบางปะกงวา 
“โรงงานทั้งหลายมันเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมของ



แมน้ําบางปะกง ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เปนอยางไร” เขียนเปนรายงานออกมาและไปนําเสนอในที่ประชุมทีมี่
ผูใหญมากมาย ผมเคยไปฟงเขาผมก็ถามคน “ไอหนุมที่มานําเสนอเปนใคร”  เขาบอก “เด็ก ม. 5  อาจารย” ผมบอก 
“จริงเหรอ” เขาบอก “นี่ไงอาจารยฟงดูสิเดก็ ม.5”คือมันแยกไมออกวาเด็กหรืออาจารยพูด เด็กเรียนรูจากการทํางาน
จริง เทีย่วถามชาวบาน คนหาศึกษาและที่สําคัญคือเวลาเราถามเขาตอบได เพราะอะไรเพราะเขาไปพบกับของจริง
เขาตอบในเชิงทฤษฎีไดอยางไมนาเชื่อ เด็ก ม.5 นั่นเรียนจากของจริง ทําโครงงานแบบทํางานจริง    ทํารายงาน
ออกมาเปนเลมมาอยางสวยงามเลมใหญ ใครอยากไดไปขอดูที่โรงเรียนรุงอรุณ 

ครูยุคใหมก็ตองมี Mindset หรือวิธีคิด  หรือกระบวนทัศนท่ีถูกตองคือ ไมเนนสอนแตเนนจัดการเรียนรู
ทักษะและความรูท่ีจําเปน และนักเรียนตองเรียนแบบ
ใหรูจริง(Mastery Learning) และเนนลงมือปฏิบตัิ 
(Action Learning)และตองเลยจากเรียนเพื่อสอบไปสู
เรียนเพื่อการคนหาศักยภาพของผูเรียน  เพราะฉะนัน้
ตองเรียนใหไดการพัฒนา 5-7 ดาน เปนเรียนรูบูรณาการ
ไมใชแคเรียนรูแควิชา ส่ิงที่อันตรายยิ่งของระบบการศึกษา
ทั่วโลกคือteach to test คือสอนเพื่อไปสอบใหไดและเอาผล
การสอบเปนสรณะ อันนี้คือตัวอันตรายทําลายเด็กที่สุด  อีก

อันหนึ่งกค็ือทานทีเ่ปนครูทั้งหลายตองเปนนักประเมินแบบassessment  เนนการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative 

Assessment)ประเทศเราตองพยายามทําใหครูประเมินเดก็ไดเกง ตองเกงดานการประเมินวาเด็กไดเรียนรูส่ิงที่เรา
อยากจะใหเขารูหรือที่เราตั้งเปาไวหรือไม แตที่ผมพูดนี่ก็ยงัผิดเพราะลึกยิ่งกวาใหครูเกงประเมินคือฝกใหเด็กเกง
ประเมินใหตัวคนเรียนประเมินตัวเองเปน  หนังสือฝร่ังมีบอกเยอะถาเด็กโตหนอยใหเขาประเมินตัวเอง  ใหเขาฝกให
คะแนนผลงานของตนเอง และของเพื่อน  ฝกอยางนี้ไมเทาไรเด็กจะเรียนหนังสือเกง  เพราะเขาประเมินเปน  คนที่
เปน Self - directed  Learner  ตองประเมินตัวเองเปน  นีค่ือหลักการทําหนาที่ครูยุคใหม 

ครูยุคใหมตองเปล่ียนใจตองสอนใหนอยใหลูกศิษย
เรียนไดเยอะๆและชวยดาํเนินการใหศิษยไดฝกทักษะ
การฝกนี้เขาทําเอง ไมใชครูทําให แตเราชวยแนะ ปรับจาก

การสอนไปสู ActiveLearningและกค็รูทํางานและ
เรียนรูเปนทีมท่ีเรียกวา  PLCและท่ีสําคัญก็คือวาตอง
ชวยใหศิษยพัฒนาเต็มศกัยภาพ 



 สภาพที่เปนในปจจบุันนีเ้ดก็ยังพัฒนาไมเต็มศกัยภาพ  
ผมมีความเชื่อวาไดเพยีง 1 ใน 3 ของศักยภาพเทานัน้
ตราบใดทีย่ังไมไดเรียนและลงมือทํามันตองใหได
Transformative Learning และก็เกิด 
HolisticDevelopment พัฒนาครบดานและพัฒนาท้ัง
ดานนอกและดานใน ดานในคือดานจิตใจ รูผิดชอบ
ดีช่ัว  และสุดทายกเ็ปน 21st  Century skills 

ทักษะการเปนครูคืออะไรบางทักษะรูจักลูกศษิย ทํา

ความเขาใจลูกศษิยรูวาลูกศิษยมีพื้นความรูตางกันมาก
อยางไรคนไหนพื้นความรูนอย  คนไหนพื้นความรูสูง  คน
ไหนมีความรูผิดๆ อะไรมา ประเมินอยางไร ตองฝกนะ 
ทานถามผมวาทําอยางไรผมไมรูเพราะผมไมไดทํา  ทักษะ
การออกแบบการเรียนรู เปน Project Based 
Learning ทักษะการชวนลกูศิษยคุยกันเพื่อทํา
Reflectionหรือ AAR  เร่ืองนี้สําคัญมากถาทําไมเปนอาจ

เกิดผลราย  อาจทําใหเด็กที่ไมเกงยิ่งเกิดบาดแผลคิดวาตัวเองไมฉลาดเปนบาดแผลทางใจของเด็ก  ทักษะในการ

เรียนรูสรางความรูใหมจากการทําหนาท่ีครูนี่คือหัวใจและทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน PLCทักษะนี้พูด
งายแตทําจริงๆ ผมคดิวาไมงาย  แตฝกได   

ทักษะใหมที่ครูตองฝก ไดแก การทําหองเรียนใหเปน

หองทํางานเพราะ การเรียนคือการทํางาน  และครูทํา
หนาที่ coaching ไมใช teachingและครูตองมีทักษะ
การให feedback ท้ังตอนักเรียนและตอเพื่อนครูให
เปน Formative Assessmentตัวครูเองตองเรียนรูและ
ฝก21st Century Skills, Team Learning Skillsและ
Knowledge Sharing Skillsเชนdialogue(สุนทรีย
สนทนา)  Appreciative Inquiry และเคร่ืองมือจัดการ

ความรูตวัอ่ืนๆ   จะชวยใหครูมีทักษะในการเรียนรูเปนทีม   ท่ีเรียกวา เรียนรูรวมกันผานการปฏบิัติ  

 



สุดทายครูในศตวรรษท่ี 21 มีคุณคามากกวาครูใน
ศตวรรษท่ี 20  จะมีคุณคาไดก็ตองเปลีย่นจากสอน
ไปสูการเปน coach จากถายทอดความรูไปเปน
ผูอํานวยการสรางความรูเพราะเด็กทําเองใหเด็กทํา
เอง  และจากการท่ีเดก็เรียนรูแบบผิวเผินไปสูรูจริง 
เปลีย่นจากสอนวิชาไปสูพัฒนาครบดาน  เปลี่ยน
จากรูวิชาไปมีทักษะ ครูเปลี่ยนจากการเปนผูรูเปนผู
เรียนรู  และเปลีย่นจากครูผูรอบรูวิชาเปนผูกาํกบั

การเรียนรูของศิษยเปนสิ่งสาํคัญท่ีสดุ 

 
 
 
 


