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การเรี ยนรู้ อยู่ที่การตีความประสบการณ์ตรงเพราะว่าที่ครู เปา (คุณปิ ยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดั การ
มูล นิธิ สยามกัม มาจล) กับครู ใหม่ (ครู วิมลศรี ศุษิลวรณ์ โรงเรี ยนเพลินพัฒนา) พูด เป็ นการตีความ การ
ปฏิสมั พันธ์ ซึง่ การเรี ยนรู้ที่แท้ จริงต้ องการเรื่ องจริ งประสบการณ์ตรงและการตีความ จงตระหนักว่า ๑๐ คน ก็
มีการตีความ ๑๐ ความ แต่ในความเป็ นจริ งอาจจะมี ๑๔ ตีความก็ได้ เพราะคนหนึ่งอาจจะมี ๒ – ๓ การ
ตีความ ดังนัน้ อาจารย์ ทัง้ หลายควรต้ องฝึ กให้ ลูกศิษย์ ตีความหลายๆ แบบ มองโลกหลายๆ แบบ
เพราะโลกไม่ ได้ มีชัน้ เดียว แต่ โลกมีความซับซ้ อน
ส่วนตัวมีความสนใจเรื่ องการศึกษา ซึ่งมีต้นเหตุมาจาก อ.วรากร โดยเมื่อ ๑๐ ปี ที่แล้ วท่านส่งหนังสือ
มาให้ เล่มหนึ่งชื่อ “Teach Like Your Hair's On Fire” หรื อในชื่อภาษาไทย “ครู นอกกรอบกับห้ องเรี ยน
นอกแบบ” เมื่อได้ อา่ นหนังสือเล่มนี ้แล้ วก็เขียนบล็อก แล้ วรวมเล่มเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้ คนใกล้ ชิด และอ่าน
แล้ วทาให้ เกิดความรู้ สึกที่ทาให้ นึกถึงคาว่าครูเพื่อศิษย์ แต่เกิดความสงสัยว่าทาไมวงการการศึกษาไทยขาด
ปั จจัยสาคัญนี ้ โดยตนเองนันเป็
้ นคนที่อ่านหนังสือไม่แตกในชันแรก
้
คือถ้ าอ่านเฉยๆ แล้ วรู้ สึกว่ายังไม่เข้ าใจ
จึงต้ องเขียนและตีความออกมา ทีนี ้มีการเขียนเรื่ องการจัดการความรู้ในบล็อก เพื่อแชร์ ความรู้ ซึ่งหวังว่ามีคน
เข้ ามาค้ านและให้ มมุ มองใหม่ๆ แต่ปรากฎว่าคิดผิด เพราะมีคนอ่าน ไม่มีคนแย้ ง มีการแชร์ นิดหน่อย แต่ไม่มี
คนมาค้ าน ไม่มีคนกล้ าที่จะมาแย้ ง
ในประเด็นการพูดเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจของครูและอาจารย์ทงหลาย
ั้
เลยนึกถึงชื่อนี ้ขึ ้นมา คือเรื่ อง
วิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยคนเป็ นครูมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ที่จะมีชีวิตที่ดี มีความสาเร็ จที่จะทาประโยชน์
ได้ อย่างมากมายในความเชื่ อของตน และถ้ าพูดถึ ง วิญญาณครู จ ะนึกถึง กลอนบทที่ ว่า “ใครคื อครู ” ของ
อาจารย์ เ นาวรั ตน์ ศิษย์ เ ก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง ถื อว่าเป็ นคนที่ มี คุณค่า ในด้ านวรรณศิล ป์
ของสังคมไทย โดยที่จริ งท่านจบนิติศาสตร์ แต่มีชื่อเสียงทางด้ านวรรณศิลป์ โดยกลอนบทนี ้จะสัมผัสได้ ถึง
แรงบันดาลใจ ขอหยิบข้ อความในตอนที่ กล่าวว่าครู คือนักสร้ างผู้ยิ่งใหญ่ เพราะครู เป็ นสารพัดผู้สร้ าง ซึ่ง
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ประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาไทยในปัจจุบนั คือการสร้ างความรู้ ที่จริ งแล้ วการสร้ างความรู้ ใน
โลกนี ก้ ารสร้ างความรู้ มาจากประสบการณ์ ตรงทัง้ สิน้ บวกกับจินตนาการไปด้ วย เพราะมนุษย์เรามี
ความสามารถในการจินตนาการ และการทาให้ คนอื่นเชื่อหรื อมีความเชื่อร่วมกัน
สิ่งที่มากกว่าวงการศึกษาไทย รวมถึงทุกอณูของประเทศต้ องการ คือการสร้ างความรู้จากการปฏิบตั ิ
ทาอะไรต้ องสร้ างความรู้ อย่าเชื่อทฤษฎีต่างๆ ความรู้ ต่างๆ ไปทังหมด
้
ให้ มีความเชื่อว่าที่เราทาอยู่นี ้และมี
ประสบการณ์ตรงนี ้ เราสามารถสร้ างความรู้ได้ และดียิ่งกว่านันก็
้ คือพวกเราสามารถร่วมกันสร้ างความรู้ใหม่
เติมให้ แก่สงั คมได้ เพราะทฤษฎีต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป บางทฤษฎีเห็นได้ ชดั ว่าผิด ฉะนันที
้ ่จริ งแล้ วทฤษฎี
หรื อ ความรู้ นั ้น เป็ นสมมติ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ สร้ างขึ น้ โดยการตี ค วามจากสิ่ ง ที่ ตนเห็ น จากสิ่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ เพราะฉะนัน้ คนเป็ นครู ต้ องฝึ กให้ ลูกศิษย์ สร้ างความรู้ จากประสบการณ์ ตรง
โยงกลับมาที่ชื่อของคณะแห่งนี ้ ซึ่งเป็ นสุดยอดของการตังชื
้ ่อ หลายคนอาจบอกว่ายาวและแปลว่า
อะไรก็ไม่ร้ ู ในความเป็ นจริ งคือคณะ learning science หรื อศาสตร์ ว่าด้ วยการเรี ยนรู้ และความรู้ ที่เกิดมา
ในช่วง ๑๐ กว่าปี ที่ผ่านมา เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ไม่ได้ เกิดจากการรับถ่ายทอด แต่เกิดจากการสร้ างสรรค์ ดังนัน้
หากต้ องการให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในทุกมิติท่ ีดี ต้ องดีไซน์ ประสบการณ์ ให้ เขาได้ ผ่านประสบการณ์ นัน้
และตัง้ คาถามให้ ตีความ เป็ นการตีความเพื่อสร้ างความรู้ แต่ ต้องฝึ กให้ เขาฟั งด้ วยว่ าเพื่อนตีความ
ว่ าอย่ างไร แล้ ว appreciate กับการตีความ นี่คือการเรี ยนรู้ ท่ ีแท้ จริ ง และถ้ าหากประเทศไทย รวมถึง
วงการศึกษาไทยใช้ วิธีการแบบนี ้ จะทาให้ ประเทศเรามีความสามัคคีในท่ามกลางความเชื่อที่แตกต่าง โดยมี
ประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง ด้ วยความเชื่อที่วา่ เรื่ องเดียวกันสามารถตีความไม่เหมือนได้ และมีคณ
ุ ค่าด้ วย
หัวใจสาคัญที่สุดของการศึกษา คือ ครู ต้องสร้ างความรู้ เฉพาะตน และครู ต้องเป็ น input ใน
การแลกเปลี่ยนระบบการศึกษา เป็ น input สาหรั บภาพใหญ่ ของการศึกษา เชื่อมโยงถึงประเด็น
ที่ว่าครู เป็ นผู้ ท่ ีสาคัญสู งสุ ดในการสร้ างสรรค์ สังคม
และสร้ าง equity ให้ แก่ สังคม ผ่ าน equity
classroom ซึ่งคาว่า equity ไม่ได้ แปลว่าเท่าเทียม ซึ่งนั่นคือ equality และถ้ าในชัน้ เรี ยนใช้ equality
concept จะทาให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ ลาบาก เพราะนักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ได้ หวั ไว แต่ครูจะสนใจแต่เด็กที่หวั ไว
แต่ถ้าเป็ น equity นัน่ แปลว่าจะสนใจเด็กที่เรี ยนอ่อนมากกว่าเด็กที่เรี ยนเก่ง เพราะเราต้ องการให้ คนเกิดความ
สัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้อย่างน้ อยในขันพื
้ ้นฐาน และในสภาพแวดล้ อมแบบนัน้ เชื่อว่าจะเกิดสิ่งที่ติดตัวเด็กไปใน
เรื่ อ งเอื อ้ เฟื ้ อ แก่ ผ้ ู ที่ อ่ อ นแอกว่ า เพราะสัง คมและตัว เราควรเอื อ้ เฟื ้ อ ต่ อ ผู้ อ่ อ นแอกว่ า สัง คมจึ ง จะดี
เพราะฉะนัน้ ครู ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตน และครู ต้องอาศัยการทาหน้ าที่ครู อาศัยชันเรี
้ ยน อาศัยลูกศิษย์ใน
การเปลี่ยนแปลงตัวตน
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สาหรับหนังสือที่ได้ รับแจกในวันนี ้ เป็ นหนังสือที่อ่านแล้ วตกใจมากว่ามีการวิจัยแบบนีด้ ้ วยหรื อ ซึ่ง
อาจทราบแล้ วว่าตนนันเป็
้ น ผอ.คนแรกของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และพัฒนาทักษะใน
การจัดการงานวิจยั โดยจะชี ้ให้ เห็นว่าที่ สกว. มีแนวคิดว่างานวิจยั ที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งเป็ นแบบหนึ่ง
และงานวิจยั เพื่อสร้ างทฤษฎีเป็ นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนัน่ คือเมื่อ ๓๐ ปี มาแล้ ว แต่ตอนนี ้ความคิดตนนันเปลี
้ ่ยนไป
เยอะ และหนังสือ "วิจัยชัน้ เรี ยนเปลี่ยนครู " เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมี เพราะเป็ นการ
วิจยั ตัวเอง นักวิจยั คือผู้ถกู วิจยั และวิจยั เพื่อยืนยันว่าตนเองผิด
มาถึงประเด็นที่วา่ วิญญาณครูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ คาว่าศตวรรษที่ ๒๑ มีความหมายมาก ส่วนครูของ
ตนนันเป็
้ นครูในศตวรรษที่ ๒๐ ซึง่ ตนเป็ นเด็กบ้ านนอก เป็ นลูกชาวบ้ าน ตอนนันพ่
้ อแม่ยงั ไม่ร้ ูจกั มหาวิทยาลัย
ตนมาเรี ยนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ เพราะครูแนะนาพ่อว่าอย่าปล่อยให้ เด็กคนนี ้เสียของ ซึ่งครูศตวรรษที่ ๒๐
สอนเด็ก ได้ ดี ทุก คน แต่เ ด็ก สมัย นี ไ้ ม่เ หมื อ นสมัย นัน้ ดัง นัน้ ครู วิช าการ และเป้า หมายการเรี ย นรู้ จึง ไม่
เหมือนกัน ฉะนันครู
้ ทาหน้ าที่ไม่เหมือนตอนนัน้ ส่วนหนังสืออีก ๒ เล่มที่เขียนนี ้สามารถดาวน์โหลดเป็ น pdf
ได้ โดยตีความมาจากฝรั่ง โดยหัวใจสาคัญคือ ครู ในยุคนี ้ ไม่ มีอะไรสาคัญไปกว่ าการสร้ างอิทธิบาท ๔
ในการเรี ย นรู้ สร้ างแรงบั น ดาลใจ และเห็น คุ ณ ค่ า ตั ว เอง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารใช้ ว าจาถ้ อ ยค า แต่ ใ ช้
ปฏิสัมพันธ์ โดยคุณค่าของครูกบั ศิษย์อยู่ที่ปฏิสมั พันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากในหลักการปฏิสมั พันธ์ของ
ครูกบั ศิษย์ สิ่งหนึง่ คือการตังค
้ าถาม การช่วยให้ เกิดแรงบันดาลใจ
ในยุคนีเ้ ป็ นยุคที่ ประเทศต่างๆ กาลัง เพลี่ ยงพลา้ ทางการศึกษา ประเทศไทยเป็ นหนึ่ง ในนัน้ และ
ประเทศมหาอานาจในโลกก็เพลี่ยงพล ้าด้ วยเช่นกัน การศึกษาที่ดีที่สดุ อยูท่ ี่อเมริ กา การศึกษาที่เลวที่สดุ ก็อยู่ที่
อเมริ กา ซึ่งพบว่าคนอเมริ กนั ส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการศึกษาที่ดี จากสถิติส่วนใหญ่ที่ทราบจากการอ่านหนังสือ
พบว่าคนที่ได้ รับการศึกษาที่ไม่ดี มีสดั ส่วนมากกว่าครึ่งในอเมริ กา ซึ่งเชื่อว่าในประเทศไทยน่าจะมีสดั ส่วนใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ การที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตงคณะนี
ั้
ข้ ึน้ มา คิดว่าถูกจังหวะ ถูกเวลา น่าจะมี
คุณประโยชน์ต่อบ้ านเมือง และการทาเล็กๆ แต่ให้ เกิดผลใหญ่ ในขณะเดียวกันจะแพร่ ขยายไปอย่างไรเป็ น
เรื่ องที่น่าคิด แต่ส่ ิงที่ทาให้ เราเพลี่ยงพลา้ ทางการศึกษาในการตีความของตนเองนัน้ เพราะเราไม่ ได้
ดาเนินการหรือจัดการให้ โรงเรี ยนเป็ น learning system โรงเรี ยนไม่ เป็ น learning organization ครู ไม่
เป็ น learning person มองความรู้เป็ น static มองว่าความรู้ของตน copy ให้ กบั ลูกศิษย์ ซึ่งผิด แต่ลกู ศิษย์
ต้ องสร้ างความรู้ เองใส่ตวั และครู ช่วยให้ เกิดสิ่งนัน้ นี่คือจุดสาคัญ ดังนัน้ ความเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ โลกรู้
สัง คมรู้ ต้ อ งชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า platform การท างานในโรงเรี ย นควรเป็ นอย่ า งไร และ platform ใน
สถาบันการศึกษาควรเป็ นอย่ างไร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างคนที่ทางานด้ วยกันควรเป็ นอย่ างไร
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างครู ในโรงเรี ยน คือ การร่ วมกันเรี ยนรู้ ร่ วมกันตัง้ โจทย์ ร่ วมกัน identify ว่ าลูกศิษย์
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ในตอนนีเ้ ป็ นอย่ างไร และต้ องเปลี่ยนไปเป็ นอย่ างไร จะช่ วยอย่ างไร ทาแล้ วเห็นอะไรเกิดขึน้ เห็น
แล้ วจะทาอะไรต่ อ จะแก้ ไขปรั บปรุ งส่ วนไหน หรื อ PLC : professional learning community ซึ่งใน
ไทยก็มีนโยบาย PLC แต่เป็ น PLC ปลอม เพราะทาตามนโยบาย แต่ไม่ร้ ู ว่าทาไปทาไม เขาสัง่ ให้ ทาก็ทา
ไม่ได้ มีเป้าหมายที่ลกู ศิษย์ โดยในหลายครัง้ หยุดอยู่ที่ตวั กระบวนการ อยู่ที่ผ้ ใู หญ่ แต่ไปไม่ถึงเด็ก และในชัน้
เรี ยนมีความเหลื่อมล ้าสูงมากในแต่ละชันเรี
้ ยน ซึง่ ทาให้ นกึ ย้ อนกลับไปในสมัยอายุ ๑๐ – ๑๑ ปี เรี ยนหนังสือ
อยู่ที่โรงเรี ยนศรี ยาภัย จ.ชุมพร ถ้ าเป็ นเด็กตลาด ครู มีท่าทางแบบหนึ่ง ถ้ าเป็ นเด็กบ้ านนอก ครูมีท่าทีอีกแบบ
หนึ่ง ซึ่งเพื่อนบางคนน่าสงสารมาก แต่โตขึ ้นมาเขาก็เป็ นคนดี แม้ ว่าจะไม่ไ ด้ จบปริ ญญาตรี แต่ก็เป็ นคนดีที่
ทาประโยชน์ให้ กับสังคม มีคนหนึ่งเป็ นเจ้ าอาวาสวัด คนกราบไหว้ กันทั่วจังหวัด แต่ตอนเด็กๆ โดนครู ด่า
ตลอดเลย ดังนันจุ
้ ดสาคัญคือการลดความเหลื่อมล ้าในห้ องเรี ยนให้ ได้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ แต่ลงทุนน้ อย
ส่วนประเทศไทยลงทุนมาก แต่ได้ ผลน้ อย จึงต้ องช่วยกันให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
อีกเรื่ องที่อยากให้ อ่านไม่ใช่เรื่ องการศึกษา แต่เป็ นเรื่ องคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งได้ ไปพูดเมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ที่งาน HA National Forum ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานีณ ศูนย์การประชุมอิม
แพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยเป็ นการพูดสร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างคุณภาพ ซึ่งที่จริ งแล้ วหลักการที่พดู
ในวันนันทั
้ งหมดใช้
้
ได้ กบั โรงเรี ยน ปรับนิดหน่อยเท่านันเอง
้
เพราะเรื่ องของคุณภาพ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ยิ่งใหญ่ที่
ทาอะไรได้ เยอะมาก แต่ต้องยืนอยูบ่ นฐานของเรื่ องจริง
สาหรั บ การเตรี ยมการพู ดในวั นนี ้ ได้ ค้ นพบหนั งสื อเล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ “Poor Student Rich
Teaching" หนังสือเล่ มนีบ้ อกว่ าในอเมริกามีนักเรี ยนที่มีความยากลาบากมากกว่ านักเรี ยนที่มีความ
พร้ อม นักเรียนส่ วนใหญ่ เป็ น Poor Student มาจากครอบครั วที่น่าสงสารและมี ความยากลาบาก ซึ่ง
ต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษหรือ Rich Teaching กว่ าเด็กที่พรั่งพร้ อม ดังนัน้ จึงอยากบอกว่ าในสภาพ
ที่มีนกั เรี ยนอยู่ในสภาวะยากลาบาก คือโอกาสของครู โอกาสของคนในวงการศึกษา ที่จะสร้ างความเข้ าใจ
และแก้ ปัญหา และอยากย ้าเรื่ อง high expectation + high support โดยเด็กที่มาจากสภาพขาดแคลนจะไม่
ค่อยกล้ าคาดหวังมากกับตัวเอง ร้ ายยิ่งกว่านันคื
้ อในครอบครัวห้ ามไม่ให้ มี high expectation มักบอกว่าอยู่
มาแบบนี ้ เป็ นแบบนี ้ก็พอแล้ ว ไม่กล้ าทะเยอทะยาน เพราะฉะนันครู
้ ต้องมอบ high expectation และ high
support ด้ วย นี่ คือโอกาสที่ย่ ิงใหญ่ ของความเป็ นครู ท่ ีจะทาอะไรได้ อีกมาก และในเรื่ องนี ป้ ระเด็น
สาคัญอยู่ท่ ีการมอบอานาจในการเรี ยนรู้ ให้ แก่ ศิษย์ หมายความว่ าเด็กหรื อลูกศิษย์ เป็ นผู้ กากับการ
เรี ยนรู้ ของตนเองได้ คื อรู้ วิธีการ รู้ ว่าบรรลุ อย่ างไร และประเมินตัวเองเป็ น เปลี่ ยนวิธีเรี ยนเป็ น
เรียกว่ า Meta cognition
ปาฐกถาเรื่อง "วิญญาณครู แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โอกาสยิ่งใหญ่ของครูไทยยุคสมัย" | ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ในการศึกษาต้ องไม่ ใช่ แค่ การเรี ยนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเท่ านัน้ ต้ องเรี ยนวิธีการเรี ยนรู้
ด้ วย เพราะเราต้ องการ lifelong learning skill ต้ องเปลี่ยนสไตล์ การเรี ยนรู้ เมื่อเวลาผ่ าน เพราะเมื่อ
เวลาผ่านไป เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ และสถานการณ์การเรี ยนรู้ ในชีวิตจริ ง เมื่อออกไปทางานจะเป็ น
อี ก แบบหนึ่ง และหั ว ใจของการศึ ก ษาคื อ ครู ต้ อ งเรี ย นรู้ โดยวงจรเริ่ ม การสร้ างการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ ตรง ตีความการทางานเป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อปรั บปรุ งการทางาน ดังนัน้ ครู ต้องตระหนัก
อยู่ตลอดเวลาว่ าตนคือนั กเรี ยน ครู เรี ยนรู้ จากลูกศิษย์ ยกตัวอย่างที่โรงเรี ยนเพลินพัฒนา จะเห็นว่าครู
สังเกตลูกศิษย์ตลอดเวลา เพื่อทาความเข้ าใจว่าลูกศิษย์กาลังเรี ยนรู้ไปอย่างไร ซึง่ แต่ละคนไม่เหมือนกัน
ในวรรคสุดท้ ายของกลอน อ.เนาวรั ตน์ กล่าวถึง การยกระดับวิญญาณ ซึ่งนามาเปรี ยบให้ เห็นกับ
ทฤษฎีทางการศึกษา Chickering's Seven Vectors ให้ เห็นว่ าการศึกษาต้ องมีการยกระดับทางจิต
วิญญาณ ๗ มิติ เริ่ มตังแต่
้ การฝึ กยกระดับความสามารถ ไปจนถึงสุดท้ ายนาไปสู่อตั ลักษณ์ของตนเอง และ
การทาเพื่อผู้อื่น การมี integrity มีความเชื่อในความดี ความถูกต้ อง ซึง่ ลักษณะแบบนี ้สอนไม่ได้ แต่ทาให้ เกิด
ได้ เพราะการสอนคือการพร่ าพูด ซึง่ ไม่ทาให้ เกิด แต่การปฏิสมั พันธ์กนั และผ่านประสบการณ์ตรง โดยทาให้
เห็นว่าเป็ นอย่างไร ซึ่งตนนันได้
้ จากพ่อแม่ อาจารย์ ลูกศิษย์ ในเรื่ อง integrity ดังนันคนเป็
้
นครู ต้องคานึงถึง
ประเด็นนี ้ว่าเป็ นเรื่ องที่สอนไม่ได้ แต่ต้องให้ ลูกศิษย์เรี ยนรู้ ต้ องให้ เจอประสบการณ์ มีปฏิกิริยาอย่างไรกับ
เรื่ องนัน้ เพื่อให้ เกิดการจดจาและเรี ยนรู้ และถ้ าให้ ดีต้องมี reflection เพื่อความเข้ าใจ
สุดท้ ายคุณค่ าครู ยุคใหม่ ต้ องมีการตัง้ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ท่ ีลูกศิษย์ จากหนังสือเรื่ อง “ศาสตร์
และศิลป์ ของการสอน” บอกวิธีให้ เด็กตังเป้
้ าหมายการเรี ยนรู้ พูดง่ายๆ ว่าเป้าหมายการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ องไม่ใช่
ครู เป็ นผู้กาหนด แต่ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้กาหนด และวิธี การนัน้ modify ทฤษฎี OLE : objective learning
experience เป็ น OLEE : objective learning experience and evaluation โดยต้ องมี objective แล้ วต้ องมี
เครื่ องมือมาวัด ซึ่งแน่นอนว่าครูต้องร่าง แต่ต้องให้ ลกู ศิษย์เป็ นคน modify แล้ วช่วยกันดู ช่วยกันปฏิบตั ิไป
ตีความไป และ reflect ไป แล้ วประเมินว่าเรี ยนรู้ไปถึงไหนแล้ ว มีความเข้ าใจในระดับที่พอใจหรื อยัง ทาให้
เด็กค่อยๆ มีทกั ษะในการประเมินการเรี ยนรู้ ของตนเอง เรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ ของตน และครู ต้องทากับตัวเอง
ด้ วย นี่คือหัวใจสาคัญที่สดุ ซึ่งเข้ าใจว่าครูไทยเกือบทังหมดไม่
้
ได้ ทา แต่หากโรงเรี ยนไหนทาจะเกิดพัฒนาการ
อย่างน่าตกใจทันที และเชื่อว่าที่นี่ก็คงมีประสบการณ์ตรงของตนเองเช่นเดียวกัน
สิ่งที่อยากย ้าคือครูไม่ได้ มีหน้ าที่เฉพาะในห้ องเรี ยน ครูควรมีบทบาทต่อระบบการศึกษา พูดง่ายๆ ว่า
นอกจากการทางานเพื่อเป้าหมายทางผลงานแล้ ว ต้ องสื่อสารสังคมด้ วย ซึ่งสมัยนี ้ทาได้ ง่าย โดยการสื่อสาร
สังคมผ่านการเรี ยนรู้ การศึกษาที่ถกู ต้ องจะนามาสิ่งที่ทกุ คนอยากเห็น เพราะไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่ใช่แค่การหลุด
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จากกับดักรายได้ ปานกลาง แต่ต้องเป็ นสังคมที่ดี สังคมศิวิไลซ์ คือมีการพัฒนาหลายด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้ านจิตใจมนุษย์
..................................................................
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