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การเรียนรู้อยู่ท่ีการตีความประสบการณ์ตรงเพราะว่าท่ีครูเปา (คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร ผู้จดัการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล) กับครูใหม่ (ครูวิมลศรี  ศษิุลวรณ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา) พูด เป็นการตีความ  การ
ปฏิสมัพนัธ์  ซึง่การเรียนรู้ท่ีแท้จริงต้องการเร่ืองจริงประสบการณ์ตรงและการตีความ  จงตระหนกัว่า ๑๐ คน ก็
มีการตีความ ๑๐ ความ  แตใ่นความเป็นจริงอาจจะมี ๑๔  ตีความก็ได้  เพราะคนหนึ่งอาจจะมี ๒ – ๓ การ
ตีความ  ดงันัน้ อาจารย์ทัง้หลายควรต้องฝึกให้ลูกศิษย์ตีความหลายๆ แบบ  มองโลกหลายๆ แบบ  
เพราะโลกไม่ได้มีชัน้เดียว  แต่โลกมีความซับซ้อน 

สว่นตวัมีความสนใจเร่ืองการศกึษา  ซึ่งมีต้นเหตมุาจาก อ.วรากร  โดยเม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้วท่านส่งหนงัสือ
มาให้เล่มหนึ่งช่ือ “Teach Like Your Hair's On Fire”   หรือในช่ือภาษาไทย “ครูนอกกรอบกับห้องเรียน

นอกแบบ”  เม่ือได้อา่นหนงัสือเลม่นีแ้ล้วก็เขียนบล็อก  แล้วรวมเล่มเป็นของขวญัปีใหม่ให้คนใกล้ชิด  และอ่าน
แล้วท าให้เกิดความรู้สึกท่ีท าให้นึกถึงค าว่าครูเพ่ือศิษย์   แต่เกิดความสงสยัว่าท าไมวงการการศึกษาไทยขาด
ปัจจยัส าคญันี ้  โดยตนเองนัน้เป็นคนท่ีอ่านหนงัสือไม่แตกในชัน้แรก  คือถ้าอ่านเฉยๆ แล้วรู้สึกว่ายงัไม่เข้าใจ  
จงึต้องเขียนและตีความออกมา  ทีนีมี้การเขียนเร่ืองการจดัการความรู้ในบล็อก  เพ่ือแชร์ความรู้  ซึ่งหวงัว่ามีคน
เข้ามาค้านและให้มมุมองใหม่ๆ   แตป่รากฎวา่คดิผิด เพราะมีคนอา่น  ไม่มีคนแย้ง  มีการแชร์นิดหน่อย  แตไ่ม่มี
คนมาค้าน   ไมมี่คนกล้าท่ีจะมาแย้ง  

ในประเดน็การพดูเพ่ือกระตุ้นแรงบนัดาลใจของครูและอาจารย์ทัง้หลาย  เลยนึกถึงช่ือนีข้ึน้มา คือเร่ือง
วิญญาณครูแหง่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยคนเป็นครูมีโอกาสท่ียิ่งใหญ่  ท่ีจะมีชีวิตท่ีดี  มีความส าเร็จท่ีจะท าประโยชน์
ได้อย่างมากมายในความเช่ือของตน  และถ้าพูดถึงวิญญาณครูจะนึกถึงกลอนบทท่ีว่า “ใครคือครู” ของ
อาจารย์เนาวรัตน์  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ซึ่งถือว่าเป็นคนท่ีมีคุณค่าในด้านวรรณศิลป์      
ของสงัคมไทย  โดยท่ีจริงท่านจบนิติศาสตร์  แต่มีช่ือเสียงทางด้านวรรณศิลป์   โดยกลอนบทนีจ้ะสมัผสัได้ถึง
แรงบนัดาลใจ  ขอหยิบข้อความในตอนท่ีกล่าวว่าครูคือนกัสร้างผู้ยิ่งใหญ่  เพราะครูเป็นสารพัดผู้สร้าง   ซึ่ง
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ประเดน็ท่ีส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการศกึษาไทยในปัจจบุนั  คือการสร้างความรู้  ท่ีจริงแล้วการสร้างความรู้ใน
โลกนีก้ารสร้างความรู้มาจากประสบการณ์ตรงทัง้สิน้  บวกกับจินตนาการไปด้วย  เพราะมนุษย์เรามี
ความสามารถในการจินตนาการ  และการท าให้คนอ่ืนเช่ือหรือมีความเช่ือร่วมกนั 

สิ่งท่ีมากกว่าวงการศกึษาไทย  รวมถึงทกุอณูของประเทศต้องการ  คือการสร้างความรู้จากการปฏิบตั ิ
ท าอะไรต้องสร้างความรู้  อย่าเช่ือทฤษฎีต่างๆ ความรู้ต่างๆ ไปทัง้หมด  ให้มีความเช่ือว่าท่ีเราท าอยู่นีแ้ละมี
ประสบการณ์ตรงนี ้ เราสามารถสร้างความรู้ได้  และดียิ่งกว่านัน้ก็คือพวกเราสามารถร่วมกนัสร้างความรู้ใหม่
เติมให้แก่สงัคมได้   เพราะทฤษฎีต่างๆ เม่ือเวลาผ่านไป   บางทฤษฎีเห็นได้ชดัว่าผิด  ฉะนัน้ท่ีจริงแล้วทฤษฎี
หรือความรู้นั้นเป็นสมมติ  สิ่ งที่ มนุษย์สร้างขึน้โดยการตีความจากสิ่ งที่ ตนเห็น  จากสิ่ งที่ มี
ประสบการณ์ เพราะฉะนัน้คนเป็นครู ต้องฝึกให้ลูกศิษย์สร้างความรู้จากประสบการณ์ตรง 

โยงกลบัมาท่ีช่ือของคณะแห่งนี ้ซึ่งเป็นสุดยอดของการตัง้ช่ือ  หลายคนอาจบอกว่ายาวและแปลว่า
อะไรก็ไม่รู้  ในความเป็นจริงคือคณะ learning science หรือศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้   และความรู้ท่ีเกิดมา
ในช่วง ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมา  เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เกิดจากการรับถ่ายทอด   แตเ่กิดจากการสร้างสรรค์   ดงันัน้
หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติท่ีดี  ต้องดีไซน์ประสบการณ์ให้เขาได้ผ่านประสบการณ์นัน้  
และตัง้ค าถามให้ตีความ  เป็นการตีความเพ่ือสร้างความรู้   แต่ต้องฝึกให้เขาฟังด้วยว่าเพื่อนตีความ
ว่าอย่างไร   แล้ว appreciate กับการตีความ  น่ีคือการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  และถ้าหากประเทศไทย รวมถึง
วงการศกึษาไทยใช้วิธีการแบบนี ้ จะท าให้ประเทศเรามีความสามคัคีในท่ามกลางความเช่ือท่ีแตกตา่ง  โดยมี
ประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง  ด้วยความเช่ือท่ีวา่เร่ืองเดียวกนัสามารถตีความไมเ่หมือนได้  และมีคณุคา่ด้วย   

หัวใจส าคัญท่ีสุดของการศึกษา คือ ครูต้องสร้างความรู้เฉพาะตน  และครูต้องเป็น input ใน
การแลกเปล่ียนระบบการศึกษา   เป็น input ส าหรับภาพใหญ่ของการศึกษา   เช่ือมโยงถึงประเด็น
ที่ ว่าครูเป็นผู้ท่ีส าคัญสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคม  และสร้าง equity ให้แก่สังคม  ผ่าน equity 
classroom   ซึ่งค าว่า equity ไม่ได้แปลว่าเท่าเทียม  ซึ่งนั่นคือ equality  และถ้าในชัน้เรียนใช้ equality 
concept  จะท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ล าบาก  เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้หวัไว  แต่ครูจะสนใจแตเ่ด็กท่ีหวัไว  
แตถ้่าเป็น equity นัน่แปลวา่จะสนใจเด็กท่ีเรียนอ่อนมากกว่าเด็กท่ีเรียนเก่ง  เพราะเราต้องการให้คนเกิดความ
สมัฤทธ์ิในการเรียนรู้อยา่งน้อยในขัน้พืน้ฐาน  และในสภาพแวดล้อมแบบนัน้  เช่ือว่าจะเกิดสิ่งท่ีติดตวัเด็กไปใน
เร่ืองเอือ้เฟื้อแก่ผู้ ท่ีอ่อนแอกว่า  เพราะสังคมและตัวเราควรเอือ้เฟื้อต่อผู้ อ่อนแอกว่า  สังคมจึงจะดี   
เพราะฉะนัน้ ครูต้องเปล่ียนแปลงตวัตน  และครูต้องอาศยัการท าหน้าท่ีครู  อาศยัชัน้เรียน  อาศยัลูกศิษย์ใน
การเปล่ียนแปลงตวัตน 
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ส าหรับหนงัสือท่ีได้รับแจกในวนันี ้ เป็นหนังสือท่ีอ่านแล้วตกใจมากว่ามีการวิจัยแบบนีด้้วยหรือ  ซึ่ง
อาจทราบแล้วว่าตนนัน้เป็น ผอ.คนแรกของ ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)  และพฒันาทกัษะใน
การจดัการงานวิจยั  โดยจะชีใ้ห้เห็นว่าท่ี สกว. มีแนวคิดว่างานวิจยัท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นแบบหนึ่ง  
และงานวิจยัเพ่ือสร้างทฤษฎีเป็นอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งนัน่คือเม่ือ ๓๐ ปีมาแล้ว  แตต่อนนีค้วามคิดตนนัน้เปล่ียนไป
เยอะ  และหนงัสือ "วิจัยชัน้เรียนเปล่ียนครู"  เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ  ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมี  เพราะเป็นการ
วิจยัตวัเอง  นกัวิจยัคือผู้ถกูวิจยั  และวิจยัเพ่ือยืนยนัวา่ตนเองผิด  

มาถึงประเดน็ท่ีวา่วิญญาณครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึง่ค าวา่ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความหมายมาก  ส่วนครูของ
ตนนัน้เป็นครูในศตวรรษท่ี ๒๐ ซึง่ตนเป็นเด็กบ้านนอก  เป็นลกูชาวบ้าน  ตอนนัน้พ่อแม่ยงัไม่รู้จกัมหาวิทยาลยั  
ตนมาเรียนมหาวิทยาลยัท่ีกรุงเทพฯ เพราะครูแนะน าพ่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กคนนีเ้สียของ  ซึ่งครูศตวรรษท่ี ๒๐ 
สอนเด็กได้ดีทุกคน  แต่เด็กสมัยนีไ้ม่เหมือนสมัยนัน้  ดังนัน้ ครู วิชาการ และ เป้าหมายการเรียนรู้จึงไม่
เหมือนกนั  ฉะนัน้ครูท าหน้าท่ีไม่เหมือนตอนนัน้   ส่วนหนงัสืออีก ๒ เล่มท่ีเขียนนีส้ามารถดาวน์โหลดเป็น pdf 
ได้ โดยตีความมาจากฝร่ัง  โดยหวัใจส าคญัคือ ครูในยุคนี ้  ไม่มีอะไรส าคัญไปกว่าการสร้างอิทธิบาท ๔ 
ในการเรียนรู้  สร้างแรงบันดาลใจ และเห็นคุณค่าตัวเอง  ซึ่ งไม่ใช่การใช้วาจาถ้อยค า  แต่ใช้
ปฏิสัมพันธ์  โดยคณุคา่ของครูกบัศษิย์อยู่ท่ีปฏิสมัพนัธ์  ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากในหลกัการปฏิสมัพนัธ์ของ
ครูกบัศษิย์  สิ่งหนึง่คือการตัง้ค าถาม  การชว่ยให้เกิดแรงบนัดาลใจ 

ในยุคนีเ้ป็นยุคท่ีประเทศต่างๆ ก าลังเพล่ียงพล า้ทางการศึกษา  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนัน้  และ
ประเทศมหาอ านาจในโลกก็เพล่ียงพล า้ด้วยเชน่กนั  การศกึษาท่ีดีท่ีสดุอยูท่ี่อเมริกา  การศกึษาท่ีเลวท่ีสดุก็อยู่ท่ี
อเมริกา  ซึ่งพบว่าคนอเมริกนัส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศกึษาท่ีดี  จากสถิติส่วนใหญ่ท่ีทราบจากการอ่านหนงัสือ 
พบว่าคนท่ีได้รับการศกึษาท่ีไม่ดี  มีสดัส่วนมากกว่าคร่ึงในอเมริกา  ซึ่งเช่ือว่าในประเทศไทยน่าจะมีสดัส่วนใน
ลักษณะเดียวกัน  ดงันัน้การท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัง้คณะนีข้ึน้มา คิดว่าถูกจังหวะ ถูกเวลา น่าจะมี
คณุประโยชน์ต่อบ้านเมือง  และการท าเล็กๆ แต่ให้เกิดผลใหญ่  ในขณะเดียวกนัจะแพร่ขยายไปอย่างไรเป็น
เร่ืองท่ีน่าคิด   แต่สิ่งที่ท าให้เราเพล่ียงพล า้ทางการศึกษาในการตีความของตนเองนัน้  เพราะเราไม่ได้
ด าเนินการหรือจัดการให้โรงเรียนเป็น learning system  โรงเรียนไม่เป็น learning organization  ครูไม่
เป็น learning person  มองความรู้เป็น static  มองว่าความรู้ของตน copy ให้กบัลกูศิษย์  ซึ่งผิด  แตล่กูศิษย์
ต้องสร้างความรู้เองใส่ตวั  และครูช่วยให้เกิดสิ่งนัน้  น่ีคือจุดส าคญั   ดงันัน้ความเปล่ียนแปลงท่ีท าให้โลกรู้ 
สังคมรู้  ต้องชีใ้ห้เห็นว่า platform การท างานในโรงเรียนควรเป็นอย่างไร  และ platform ใน
สถาบันการศึกษาควรเป็นอย่างไร  รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ท างานด้วยกันควรเป็นอย่างไร  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียน คือ การร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันตัง้โจทย์  ร่วมกัน identify ว่าลูกศิษย์
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ในตอนนีเ้ป็นอย่างไร  และต้องเปล่ียนไปเป็นอย่างไร จะช่วยอย่างไร  ท าแล้วเห็นอะไรเกิดขึน้  เห็น
แล้วจะท าอะไรต่อ  จะแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน  หรือ PLC : professional learning community  ซึ่งใน
ไทยก็มีนโยบาย PLC  แตเ่ป็น PLC ปลอม เพราะท าตามนโยบาย  แต่ไม่รู้ว่าท าไปท าไม  เขาสัง่ให้ท าก็ท า  
ไมไ่ด้มีเปา้หมายท่ีลกูศษิย์   โดยในหลายครัง้หยดุอยู่ท่ีตวักระบวนการ  อยู่ท่ีผู้ ใหญ่  แตไ่ปไม่ถึงเด็ก  และในชัน้
เรียนมีความเหล่ือมล า้สงูมากในแตล่ะชัน้เรียน   ซึง่ท าให้นกึย้อนกลบัไปในสมยัอาย ุ๑๐ – ๑๑ ปี  เรียนหนงัสือ
อยู่ท่ีโรงเรียนศรียาภยั จ.ชมุพร  ถ้าเป็นเด็กตลาด ครูมีท่าทางแบบหนึ่ง  ถ้าเป็นเด็กบ้านนอก ครูมีท่าทีอีกแบบ
หนึ่ง  ซึ่งเพ่ือนบางคนน่าสงสารมาก  แตโ่ตขึน้มาเขาก็เป็นคนดี  แม้ว่าจะไม่ไ ด้จบปริญญาตรี  แต่ก็เป็นคนดีท่ี
ท าประโยชน์ให้กับสังคม  มีคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด  คนกราบไหว้กันทั่วจังหวัด  แต่ตอนเด็กๆ โดนครูด่า
ตลอดเลย  ดงันัน้จุดส าคญัคือการลดความเหล่ือมล า้ในห้องเรียนให้ได้  ให้เกิดประสิทธิภาพ  แต่ลงทุนน้อย  
สว่นประเทศไทยลงทนุมาก  แตไ่ด้ผลน้อย  จงึต้องชว่ยกนัให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

อีกเร่ืองท่ีอยากให้อ่านไม่ใช่เร่ืองการศกึษา แตเ่ป็นเร่ืองคณุภาพโรงพยาบาล  ซึ่งได้ไปพดูเม่ือวนัท่ี ๑๓ 
มีนาคม ท่ีงาน HA National Forum ณ ศนูย์การประชุมอิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานีณ ศนูย์การประชุมอิม
แพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี  โดยเป็นการพดูสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างคณุภาพ  ซึ่งท่ีจริงแล้วหลกัการท่ีพดู
ในวนันัน้ทัง้หมดใช้ได้กบัโรงเรียน  ปรับนิดหน่อยเท่านัน้เอง  เพราะเร่ืองของคณุภาพ เป็นจดุเร่ิมต้นท่ียิ่งใหญ่ท่ี
ท าอะไรได้เยอะมาก   แตต้่องยืนอยูบ่นฐานของเร่ืองจริง   

ส าหรับการเตรียมการพูดในวันนี ้ ได้ค้นพบหนังสือเล่มหน่ึง  ช่ือ “Poor Student Rich 

Teaching"  หนังสือเล่มนีบ้อกว่าในอเมริกามีนักเรียนที่มีความยากล าบากมากกว่านักเรียนที่ มีความ

พร้อม  นักเรียนส่วนใหญ่เป็น Poor Student มาจากครอบครัวที่น่าสงสารและมีความยากล าบาก  ซึ่ง

ต้องได้รับการดูแลเป็นพเิศษหรือ Rich Teaching กว่าเดก็ที่พร่ังพร้อม  ดังนัน้จึงอยากบอกว่าในสภาพ

ท่ีมีนกัเรียนอยู่ในสภาวะยากล าบาก คือโอกาสของครู  โอกาสของคนในวงการศึกษา ท่ีจะสร้างความเข้าใจ

และแก้ปัญหา  และอยากย า้เร่ือง high expectation + high support  โดยเด็กท่ีมาจากสภาพขาดแคลนจะไม่

คอ่ยกล้าคาดหวงัมากกบัตวัเอง  ร้ายยิ่งกว่านัน้คือในครอบครัวห้ามไม่ให้มี high expectation  มกับอกว่าอยู่

มาแบบนี ้เป็นแบบนีก็้พอแล้ว  ไม่กล้าทะเยอทะยาน  เพราะฉะนัน้ครูต้องมอบ high expectation และ high 

support ด้วย น่ีคือโอกาสท่ียิ่งใหญ่ของความเป็นครูท่ีจะท าอะไรได้อีกมาก  และในเร่ืองนีป้ระเด็น
ส าคัญอยู่ท่ีการมอบอ านาจในการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์  หมายความว่าเด็กหรือลูกศิษย์เป็นผู้ก ากับการ
เรียนรู้ของตนเองได้  คือรู้วิธีการ รู้ว่าบรรลุอย่างไร  และประเมินตัวเองเป็น  เปล่ียนวิธีเรียนเป็น   

เรียกว่า Meta cognition 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=professional+learning+community&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://rci2010.files.wordpress.com/2010/06/metacognition.pdf
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ในการศึกษาต้องไม่ใช่แค่การเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเท่านัน้  ต้องเรียนวิธีการเรียนรู้

ด้วย  เพราะเราต้องการ lifelong learning skill  ต้องเปล่ียนสไตล์การเรียนรู้เม่ือเวลาผ่าน  เพราะเม่ือ

เวลาผ่านไป เทคโนโลยีการเรียนรู้ดีขึน้เร่ือยๆ  และสถานการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง เม่ือออกไปท างานจะเป็น

อีกแบบหนึ่ง  และหัวใจของการศึกษาคือ ครูต้องเรียนรู้   โดยวงจรเร่ิมการสร้างการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง  ตีความการท างานเป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการท างาน  ดังนัน้ครูต้องตระหนัก

อยู่ตลอดเวลาว่าตนคือนักเรียน  ครูเรียนรู้จากลูกศิษย์  ยกตวัอย่างท่ีโรงเรียนเพลินพฒันา  จะเห็นว่าครู

สงัเกตลกูศษิย์ตลอดเวลา  เพ่ือท าความเข้าใจวา่ลกูศษิย์ก าลงัเรียนรู้ไปอยา่งไร  ซึง่แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 

ในวรรคสุดท้ายของกลอน อ.เนาวรัตน์ กล่าวถึง การยกระดบัวิญญาณ  ซึ่งน ามาเปรียบให้เห็นกับ
ทฤษฎีทางการศึกษา Chickering's Seven Vectors  ให้เห็นว่าการศึกษาต้องมีการยกระดับทางจิต
วิญญาณ ๗ มิติ  เร่ิมตัง้แตก่ารฝึกยกระดบัความสามารถ ไปจนถึงสดุท้ายน าไปสู่อตัลกัษณ์ของตนเอง และ
การท าเพ่ือผู้ อ่ืน  การมี integrity มีความเช่ือในความดี ความถกูต้อง   ซึง่ลกัษณะแบบนีส้อนไม่ได้ แตท่ าให้เกิด
ได้  เพราะการสอนคือการพร ่าพดู  ซึง่ไมท่ าให้เกิด  แตก่ารปฏิสมัพนัธ์กนัและผ่านประสบการณ์ตรง  โดยท าให้
เห็นว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งตนนัน้ได้จากพ่อแม่ อาจารย์ ลูกศิษย์ ในเร่ือง integrity ดงันัน้คนเป็นครูต้องค านึงถึง
ประเด็นนีว้่าเป็นเร่ืองท่ีสอนไม่ได้  แต่ต้องให้ลูกศิษย์เรียนรู้  ต้องให้เจอประสบการณ์   มีปฏิกิริยาอย่างไรกับ
เร่ืองนัน้  เพ่ือให้เกิดการจดจ าและเรียนรู้  และถ้าให้ดีต้องมี reflection  เพ่ือความเข้าใจ 

สุดท้ายคุณค่าครูยุคใหม่ ต้องมีการตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีลูกศิษย์  จากหนงัสือเร่ือง “ศาสตร์
และศิลป์ของการสอน” บอกวิธีให้เด็กตัง้เปา้หมายการเรียนรู้   พดูง่ายๆ ว่าเปา้หมายการเรียนรู้ท่ีถกูต้องไม่ใช่
ครูเป็นผู้ ก าหนด  แต่ผู้ เรียนเป็นผู้ ก าหนด  และวิธีการนัน้ modify ทฤษฎี OLE : objective learning 
experience เป็น OLEE : objective learning experience and evaluation  โดยต้องมี objective แล้วต้องมี
เคร่ืองมือมาวดั  ซึ่งแน่นอนว่าครูต้องร่าง แต่ต้องให้ลกูศิษย์เป็นคน modify  แล้วช่วยกนัด ู ช่วยกันปฏิบตัิไป 
ตีความไป และ   reflect ไป  แล้วประเมินว่าเรียนรู้ไปถึงไหนแล้ว  มีความเข้าใจในระดบัท่ีพอใจหรือยงั  ท าให้
เด็กค่อยๆ มีทกัษะในการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตน  และครูต้องท ากบัตวัเอง
ด้วย น่ีคือหวัใจส าคญัท่ีสดุ  ซึ่งเข้าใจว่าครูไทยเกือบทัง้หมดไม่ได้ท า  แตห่ากโรงเรียนไหนท าจะเกิดพฒันาการ
อยา่งนา่ตกใจทนัที  และเช่ือวา่ท่ีน่ีก็คงมีประสบการณ์ตรงของตนเองเชน่เดียวกนั   

สิ่งท่ีอยากย า้คือครูไม่ได้มีหน้าท่ีเฉพาะในห้องเรียน  ครูควรมีบทบาทตอ่ระบบการศกึษา  พดูง่ายๆ ว่า
นอกจากการท างานเพ่ือเปา้หมายทางผลงานแล้ว  ต้องส่ือสารสงัคมด้วย  ซึ่งสมยันีท้ าได้ง่าย  โดยการส่ือสาร
สงัคมผา่นการเรียนรู้ การศกึษาท่ีถกูต้องจะน ามาสิ่งท่ีทกุคนอยากเห็น  เพราะไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่ใช่แคก่ารหลดุ
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จากกบัดกัรายได้ปานกลาง  แตต้่องเป็นสงัคมท่ีดี สงัคมศวิิไลซ์  คือมีการพฒันาหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านจิตใจมนษุย์ 
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