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คณุภาพของระบบการเรียนรู้ ต้องไปให้ถึง 

1. 21st Century Skills  

สิง่ทีเ่ป็นภาระของกระทรวงศกึษา ของคร ูพ่อแม ่คอืท าอยา่งไรใหก้ารศกึษาสอดคลอ้งกบัยคุ
สมยั เพราะยคุสมยัเปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูศษิยข์องเรา ซึง่เป็นโรงเรยีน
ประถม มธัยม มหาวทิยาลยั และเดก็ในอกี 10 ปีขา้งหน้ากจ็ะเปลีย่นไปอกี เราจดัการศกึษาเพื่อใหเ้ดก็
เรยีน ไมใ่ช่เพื่อใหค้รสูอน เพราะฉะนัน้เราตอ้งเปลีย่นเพื่อใหเ้หมาะกบัเดก็ เราจะท าใหเ้ดก็เหมาะกบัครู 
เป็นไปไมไ่ด ้เราตอ้งท าใหค้รเูหมาะกบัเดก็ เราตอ้งท าใหร้ปูแบบการเรยีนรูเ้หมาะกบัเดก็ ซึง่ถา้เราว่า
เดก็ในทางเสยีหาย เขาจะมเีรือ่งไมด่เียอะมาก แต่นัน่คอืของจรงิ เราตอ้งอยูก่บัของจรงิ นี่คอืสิง่ทีเ่ป็น
ความทา้ทาย เป็นโอกาสใหเ้ราท าเรือ่งยิง่ใหญ่ใหบ้า้นเมอืง 

  

ต่อจากนี้ไป ครตูอ้งไมเ่น้นการสอน ครตูอ้งท าหน้าทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ เพราะเดก็สมยันี้ไม่มี
แรงบนัดาลใจ ไมรู่ว้่าจะมาโรงเรยีนท าไม พ่อแม่บอกใหม้ากม็า บางทกีห็นีโรงเรยีน ครตูอ้งมทีกัษะ 
วธิกีาร ยทุธการสรา้งแรงบนัดาลใจ เป็นพีเ่ลีย้ง 

  

ความทา้ทายของการศกึษาในตอนน้ี คอื การศกึษาส่งต่อไดน้้อยกว่าทีส่งัคมตอ้งการ เราท าให้
เดก็ไดร้บัทกัษะตืน้กว่าทีค่วรจะเป็น และถา้เดก็ไดร้บัทกัษะตืน้เช่นนัน้ เดก็จะไมส่ามารถด ารงชวีติใน
สงัคมปจัจบุนัได ้แมแ้ต่ครเูองจ านวนหน่ึง กไ็มส่ามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมปจัจบุนั ได ้เป็นหน้ีสนิลน้
พน้ตวั อยา่งนี้คอืขาดทกัษะชวีติ 



  

2. Transformative Learning (จาก informative & formative)  

การเรยีนรูข้ณะน้ีหยดุอยูแ่ค่ Informative Learning คอืเรยีนเพื่อใหรู้ว้ชิา แต่ครู
วชิาชพีเรยีนเป็น Transformative Learning คอืการเรยีนเพื่อใหไ้ดค้วามรูแ้ละทกัษะเพื่อ
เป็นวชิาชพี ครนู่าจะเขา้ถงึ Transformative Learning โลกสมยัใหม ่แมก้ระทัง่เดก็ ป.๑ ก็
ควรเรยีนเพื่อใหเ้กดิ Transformative Learning จนถงึมธัยม อุดมศกึษา จน ตลอดชวีติ 

3. Change Agent Skills, Leadership  

การเรยีนรูต้อ้งไปใหถ้งึการม ีChange Agent Skills หรอื Leadership แปลว่า
การเรยีนรูน้ัน้เพื่อสัง่สมหรอืสรา้งทกัษะการเป็นผูน้ า เพื่อเปลีย่นแปลงสงัคม เพราะโลกเปลีย่นแปลงเรว็
มาก คนทีไ่ม่ม ีLeadership Skill จะถูกสงัคมกระท า จะมชีวีติอยูใ่นโลกล าบาก นอกจากนี้ 
Leadership Skill จะมทีกัษะอื่นๆ ตามมาอกีเยอะ ซึง่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในปจัจุบนั 

4. ความเป็นพลเมอืง  

การเรยีนตอ้งสรา้งจติใจของความเป็นพลเมอืงด ีของประเทศไทย ของโลก ของจงัหวดัระยอง 
ของอ าเภอแกลง มคีวามเป็นเจา้ของหวงแหน (belonging)  รกัพืน้ที ่เป็นพลเมอืงของหลาย
ระดบั รูส้กึว่าเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เป็นผูท้ าประโยชน์ใหต้ าบลนัน้ จงัหวดันัน้ และประเทศไทย 

  

ส่ิงท่ีต้องเรียนให้ได้ส าหรบัเดก็ยคุใหม่ 

  

1. 21st Century Skills  

การเรยีนตอ้งใหไ้ดไ้มเ่ฉพาะความรู้ แต่ตอ้งไปถงึทกัษะ ทกัษะเพื่อการด ารงชวีติในโลกยคุใหม ่
การศกึษาปจัจบุนัของทัง้โลก ไมเ่ฉพาะประเทศไทย ยงัใหก้ารศกึษาเพื่อสรา้งคนในศตวรรษที ่19-20 

คอืสรา้งคนออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ท าอะไรซ ้าๆ จะมชีวีติอยูใ่นโลกสมยัใหมไ่มไ่ด ้โลก
สมยัใหมเ่ปลีย่นแปลงเรว็มาก การจดัการศกึษาเพื่อใหไ้ด ้21st Century Student 

Outcome ตอ้งม ีoutcomeทีป่ระกอบดว้ย 4 ส่วน และตอ้งมสีิง่สนบัสนุน 4 ส่วน 

  



Outcome มี 4 ส่วน คือ 

  

1. Core Subjects & 21st Themes เป็นแกนกลางของ Outcome เป็นสิง่ทีค่รู
คุน้เคยอยูแ่ลว้  

2. Life & Career Skills ผมเรยีนหมอ ม ีProfession Skill หรอื Career 

Skill แต่เพื่อนผมทีเ่ป็นหมอหลายคน ไมม่ ีLife Skill หลายครัง้เราท าผดิพลาดเพราะไม่
เรยีน life skill ทีจ่รงิ life skill เรยีนไดไ้มห่มด มชีวีติไปกเ็รยีนรูไ้ป แต่เดก็ควรเรยีน 
Life Skill ตัง้แต่ประถมหรอือนุบาล ไปจนตลอดชวีติ ค าว่า skill ใหค้ดิเสมอืนการเล่นเตะ
ฟุตบอล เดก็เริม่เดนิไดก้จ็ะเตะฟุตบอลได ้เดก็ป.1 กเ็ตะฟุตบอลแบบเดก็ป.1 ม.3กเ็ตะอกี
แบบ ทกัษะซบัซอ้นขึน้เรือ่ยๆ การจดัการเรยีนรูจ้งึตอ้งมทีกัษะและเป็นทกัษะตลอดตัง้แต่ตน้  

3. Learning & Innovation Skills  ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการท าใหม่ทีไ่มล่อก
แบบเดมิ ถา้ไมม่ ีLearning Skill ต่อใหจ้บปรญิญาเอก ภายใน 5 ปี คุณจะตามคนอื่นไม่
ทนัในโลกสมยัใหม่ เพราะวชิาสมยัน้ีบางสาขา ภายใน 2 ปี มกัจะงอกขึน้เท่าตวั  และหลาย
ส่วนจะเก่าไป ใชก้ารไมไ่ด ้นอกจากทกัษะแลว้ ตอ้งมฉีนัทะ คอืชอบทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ย ถา้ไมม่จีะ
ตกยคุ และเป็นปญัหาต่อไป  

4. Information, Media & Technology Skills เป็นทกัษะทางดา้นขอ้มลู
ขา่วสาร สื่อ และเทคโนโลย ีเช่น การอ่านข่าวหนงัสอืพมิพ ์คุณอ่านข่าวระหว่างบรรทดัเป็น
หรอืไม่ ตอ้งใหเ้ดก็เรยีนตัง้แต่ป.1 เมือ่เขาโตเป็นผูใ้หญ่จะรูว้่าอะไรควรเชื่อ อะไรควรฟงัหไูวห้ ู
สงัคมทีเ่ป็นปญัหาตอนน้ีเพราะไม่ม ีMedia Literacy  

  

Support System ได้แก่ 

1. Standards & Assessments มาตรฐานและการประเมนิ  
2. Curriculum & Instruction หลกัสตูร ต่อไปน้ีสอนน้อย เรยีนมาก  
3. Profession Development มกีารพฒันาคร ูแต่ไมใ่ช่สอนครเูป็นหลกั ใหค้รเูรยีนรู้

เป็นกลุ่ม (Professional Learning Community) เป็น KM ในการท าหน้าที่
คร ู 

4. Learning Environment สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูก้วา้งออกนอกหอ้งเรยีน  

  



21st Century Skills มทีกัษะทีซ่บัซอ้นมากทีต่อ้งการ คอื 3Rs (Reading, „Riting, 

„Rithmetics) คอืการอ่านออก เขยีนได ้คดิเลขเป็น และ 8Cs เป็นทกัษะทีต่อ้งฝึกเดก็ตัง้แต่เลก็ 

 Critical Thinking & Problem Solving  
 Creativity & Innovation  
 Collaboration, Teamwork & Leadership ใหค้วามรว่มมอืกบัคนอื่นเป็น  
 Cross-Cultural Understanding อยูแ่ละเคารพความแตกต่าง  
 Communication,Information & Media Literacy  
 Computing & Media Literacy  
 Career & Learning Self-reliance คอื Learning how to learn  

 Change ทกัษะสรา้งการเปลีย่นแปลง ถา้เราไมเ่ป็นผูเ้ปลีย่นแปลง เราจะถูกเปลีย่น  

  

เราสามารถจดักลุ่มใหมไ่ด ้เหลอื 4Ls หรอื 4Cs กไ็ด ้ ขอใหต้คีวามว่าการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
ผลลพัธท์ีเ่รยีกว่า outcome ของเดก็สมยัใหม ่(รวมถงึผูใ้หญ่ดว้ย) คอืการจดัการเรยีนการสอน เรา
ตรวจสอบว่าวนัน้ีเดก็ไดเ้รยีนสิง่ทีเ่ราสอนจรงิ โดยทีเ่ราไม่ไดส้อน เราจดักระบวนการ พาเดก็ท าความ
เขา้ใจสิง่ทีเ่ขาเรยีน เป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนรูส้มยัใหม่ 

  

การท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูม้มีติทิีห่ลากหลายมาก มติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัจติใจ เช่น Maslow 

Theory of Motivation จะแก้ปญัหาเดก็ทีไ่ม่โต เดก็ทีไ่มรู่จ้กัตนเอง วุฒภิาวะต ่า จบม.6 แลว้
ยงัไม่รูว้่าชวีติจะท าอะไร อยากท าอะไร อยากเป็นอะไร ซึง่เยอะมาก 

  

ผมอ่านหนงัสอืเล่มหนึ่งพบว่า เดก็ชัน้ป.1 ใช ้Maslow of Theory Motivation 

สอน แต่ใชภ้าษาเดก็อาย ุ6-7 ขวบ เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจว่าเดก็จะตอ้งเตบิโตไปเป็นคนทีไ่มใ่ช่เพื่อตวัเอง 
เพื่อความอยูร่อดของตวัเอง แต่เราสามารถท าประโยชน์เพื่อคนอื่น ท าในสิง่ทีเ่ราใฝ่ฝนัได ้แมเ้ราจะมี
คะแนนสอบไมด่เีทยีบกบัคนอื่นในชัน้เรยีน แต่เรากท็ าเพื่อคนอื่นได ้ถา้ถามว่าท าอยา่งไรกอ็าจจะยาว 
แต่ท่านอาจารยน่์าจะไดโ้จทยอ์นัน้ีไป อนันี้ไมใ่ช่วชิา แต่อยูใ่นหวัใจของคน เป็นอกีมติหินึ่งของการ
เรยีนรูท้ีท่ าใหค้นเกดิความมัน่ใจตนเอง เขา้ใจตนเอง คนอื่นและภาพใหญ่ 

  



ทกัษะทีต่อ้งการส าหรบัการเรยีนรูส้มยัใหม่ สิง่ทีผ่มขอชีใ้หเ้หน็ คอื Personal 

Mastery คอื คนทีม่ ัน่ใจในตนเอง รูจ้กัตวัเอง คุมตวัเองได ้มวีนิยัในตวัเอง ผมไปสนามบนิบ่อย 
ส่วนใหญ่ไปแทก็ซี ่ผมชวนแทก็ซีคุ่ย จะเหน็ไดเ้ลยว่าส่วนใหญ่ไม่มวีนิยั พอมเีงนิกก็นิเหลา้ จบีผูห้ญงิ
บา้ง ท าใหช้วีติไมด่ ีถา้ชวีติมทีกัษะส่วนนี้ ซึง่ตรงนี้สอนไมไ่ด้ แต่เราจดัใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ด ้และสัง่สม
เตบิโตคุณสมบตัเิหล่านี้ได้ มคี าถามว่าท าอย่างไร มตี าราใหท้่านหาอ่านไดเ้ยอะ 

  

Empathy sympathy sympathy sympathy empathy Life Skill 

  

สิง่ทีเ่ป็นอ่านออก เขยีนได ้(Literacy) สมยันี้ต่างจากสมยัก่อน เดีย๋วนี้จะมากกว่าและซบัซอ้นกว่า
แต่ก่อนมาก เดมิเป็นเพยีงอ่านออก เขยีนได ้คดิเลขเป็น เดีย๋วนี้ม ี

 Team  
 Networking (ความสมัพนัธแ์นวราบ เท่าเทยีมกนั เชื่อมโยงกนั)  
 ความเขา้ใจเรือ่งโลก (Environment Earth)  

 STEM Literacy (Science Technology Engineering 
Mathematics) เดมิเราเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เดีย๋วนี้ STEM เป็นวชิา
เดยีว เราตอ้งเรยีนเทคโนโลย ีและ engineering ตัง้แต่ป.1 ถามว่า “ท าไมต้อง
เรยีน  วศิวะเรยีนตอนเขา้มหาลยั” แต่จรงิๆ แลว้ไมใ่ช่ ไมใ่ช่เรยีนแบบนัน้ เราเรยีนวธิคีดิ 
เพื่อใหไ้ดว้ธิคีดิ เพราะวศิวะตอ้งคดิเป็นระบบ STEM จงึกลายเป็นวชิาผสมผสานหลากหลาย  

 Aesthetics Literacy ผมเป็นเดก็บา้นนอก Aesthetics Literacy ไมม่เีลย ไม่
มจีนแก่ แต่ทุกคนตอ้งม ีเรง่เตมิกนัใหญ่ เพื่อใหเ้หน็ความสุนทรยี ์แต่ไม่จ าเป็นตอ้งตคีวาม
เหมอืนกนั เช่น ความงามดอกไม ้ลกัษณะของหอ้ง  

 Civic Literacy  

         

ระดบัรูเ้ร ือ่งเหล่านี้ตืน้ แต่ระดบัของการใชเ้ป็นลกึขึน้ และระดบัรูเ้ท่าทนั เขา้ใจคุณค่า ตคีวาม
ไดห้ลากหลายนัน้ยิง่ลกึขึน้ ดงันัน้ ครจูงึสามารถชกัชวน ท ากระบวนการใหเ้ดก็เรยีนรูเ้ร ือ่งเหล่านี้ไดใ้น
หลายมติคิวามลกึ 

  



การเรียนรู้ในยคุใหม่ 

  

 Teach Less, Learn More เป็นอุดมคตกิารเรยีนรูข้องประเทศสงิคโปร ์เป็น 
concept ทีม่ากบั 21st Century Skills ท าวจิยัมากกว่า 10 ปีแลว้ เมือ่ 8 ปีก่อน
สงิคโปรน์ ามาใช ้แลว้ปรบัปรงุการศกึษา ท่านจะเหน็ว่าวดัผลการศกึษาเมือ่ไร สงิคโปรไ์ดท้ี ่1 

หรอื 2 ของโลกทุกท ีเพราะเขาปฏริปูการศกึษาแทจ้รงิ  
 Beyond subject matters เรยีนเลยตวัสาระความรูไ้ปสู่ทกัษะ  
 Student-directed Learning ไมใ่ช่ Teacher-directed  

 Collaborative  
 Team Learning รว่มมอืกนัเรยีน เรยีนเป็นทมีมากกว่าแขง่กนัเรยีน หรอืเรยีนเป็นราย

คน  
 New Paradigm of Evaluation :  

o beyond standard ใหถ้ามวธิคีดิ  
o evaluate team ประเมนิการเรยีนรูเ้ป็นทมีใหม้ากขึน้  
o open (not secret) approach ขอ้สอบไม่เป็นความลบั ขอ้สอบเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้ราเรยีน  

ในตารางเป็น Level of learning และมคี าอธบิายของ Informative, 

Formative และ Transformative ไดม้าจาก Prof.L Chen ซึง่เราก าลงัท างานกบั
ท่าน เพื่อปฏริปูการเรยีนรูท้างแพทย ์

  

การเรยีนรูป้จัจุบนัอยูใ่นขัน้ Informative ผลลพัธข์องคนทีอ่อกมาคอื คนเป็นผูรู้ ้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนัน้ๆ คนทางดา้นวชิาชพีมกัจะเรยีนมาจนถงึขัน้ Formative ไดค้นทีม่คีวามรู ้
ทกัษะ จติใจเชงิวชิาชพีนัน้ๆ เราจะเหน็บุคลกิของคนแต่ละวชิาชพีทีไ่มเ่หมอืนกนั และมคีุณค่าของ
ตนเองในวชิาชพีนัน้ๆ แต่ยงัไมพ่อ ควรจะถงึขัน้ Transformative คอื เรยีนใหไ้ดป้จัจยัทีน่ าไปสู่
ความเป็น Leadership ออกไปในสงัคมเพื่อท าหน้าทีเ่ป็น Change Agent ใหส้งัคม 

  

วิธีจดัการเรียนรู้ 21st Century Skills 



 PBL (Project Based Learning) แทนทีเ่ดก็จะนัง่ฟงัครบูรรยาย เดก็ไดร้บั
โครงงาน อาจเป็นโจทยจ์ากคร ูหรอืรว่มกนัตัง้โจทยก์ไ็ด้  

 Team Learning  
 Studio-type Room แทนทีจ่ะเป็นหอ้งเรยีนมกีระดานด าดา้นหน้า ครยูนืสอนดา้นหน้า

หอ้ง แต่ใหน้กัเรยีนมโีต๊ะทีจ่ะใหเ้ดก็ 3-5 คนนัง่ลอ้มวงเป็นกลุ่ม เป็น studio ไม่ใช่ 
classroom เมอืงไทยกม็หีอ้งเรยีนแบบนี้เยอะ เช่น โรงเรยีนทางเลอืก ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรยีนเอกชน  

 น าเสนอผลการเรยีนของกลุ่มต่อเพื่อนรว่มชัน้ เพราะโจทยท์ีเ่ดก็ไดร้บัไมเ่หมอืนกนั  
 คร/ูอาจารยเ์ป็นพีเ่ลีย้ง facilitator เพื่อใหเ้ดก็คน้หาเนื้อหาเองได ้ 
 พ่อแม ่คนในชุมชน / ระบบบรกิารสุขภาพ การน าเสนอบางครัง้อาจเสนอต่อชุมชน เพราะเป็น

โจทยใ์นชุมชน เช่น ยวุวจิยัทอ้งถิน่ ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ บางแห่งผมเคยไดย้นิมาว่าเดก็มกีาร
ผกูเรือ่งน าเสนอเป็นละครเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ใหคุ้ณยา่คุณยายในทอ้งถิน่ดู ซึง่จะสนุก
มาก   

  

ทีพ่ดูมานี้เป็นอุดมคต ิผูท้ีทุ่กขท์ีสุ่ดคอืคร ูครไูมคุ่น้ ไม่ไดเ้รยีนมาเพื่อท าหน้าทีน่ี้ครแูบบน้ี จงึตอ้งมี
เครือ่งมอืช่วยเพื่อใหค้รเูรยีนรูท้กัษะการเป็นครสูมยัใหม่ และใหเ้ดก็เรยีนรูแ้บบ PBL 

 PLC (Professional Learning Community) การจดักลุ่มการเรยีนรูข้องคร ู
เรยืนรูจ้ากการท าหน้าทีค่ร ูที่ facilitate การเรยีนรูข้องศษิย ์แบบ PBL เช่น วธิตีัง้โจทย ์
วธิสีรา้งแรงบนัดาลใจ วธิกีระตุน้ใหเ้ดก็สบืคน้ ใหเ้ดก็คุยกนั ใหเ้ดก็น าเสนอ ใหเ้ดก็สะทอ้น 
AAR เพื่อเรยีนรูก้นันี่คอืการเรยีนรูข้องครู ครกูต็อ้งเรยีนรูท้ฤษฎวี่าดว้ยการเรยีนรูส้มยัใหม่ 
การเรยีนรูส้มยัใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งมากจาก Neuro Science ทีเ่รยีกว่า Brain Based 

Learning การเรยีนรูข้องเดก็คอืการท าหน้าทีข่องสมอง ฉะนัน้การเขา้ใจการท าหน้าทีข่อง
สมองจะท าใหอ้อกแบบกระบวนการต่างๆ ไดด้ ี 

  

ผมลองเอาทกัษะการเป็นครจูากการตคีวามทีเ่คยอ่านมาใหดู้ 

  



 ทกัษะในการท าความเขา้ใจลกูศษิยเ์ป็นรายคน รายหอ้ง เช่น เดก็ปีนี้ต่างกบัปีทีแ่ลว้อยา่งไร 
กลุ่มการกระจายเดก็ต่างกนัอยา่งไร เดก็มาจากพืน้เพต่างกนัแค่ไหน ความรูแ้ต่ละดา้นอ่อนแก่
แค่ไหน มเีดก็เกเรกีค่น  

 ทกัษะการออกแบบการเรยีนรูแ้บบ BBL มคีรหูลายคนพดูได ้เช่น ครใูหม ่ทีโ่รงเรยีนเพลนิ
พฒันา โรงเรยีนพวกนี้คุยเรื่องการอออกแบบการเรยีนรูก้นัทุกวนั  

 ทกัษะการชวนศษิยท์ า reflection หรอื AAR เพื่อใหก้ระบวนการทีเ่ดก็ท าดว้ยตวัเอง 
ตคีวามออกมาเป็นการเรยีนรู ้หรอืเรยีกว่า การถอดความรู ้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีล่กึ ถา้ครทู า
ไมเ่ป็น เกดิความเขา้ใจแต่มนัไมล่กึ ไมเ่ชื่อมโยง ไมก่วา้งขวาง ไมแ่ตกฉาน พดูอยา่งนี้ไมใ่ช่ว่า
อยู่ๆ  ครจูะเก่งดา้นนี้ ตอ้งฝึก ตอ้งแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั บางคนอาจเก่งมาก เก่งน้อย แต่บาง
ประเดน็ครเูก่งมากอาจสูค้รทูีเ่ก่งน้อยกว่าไมไ่ด้ เพราะประสบการณ์ ฉนัทะไมเ่หมอืนกนั แต่ถา้
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นักจ็ะเก่งมากขึน้ สิง่เหล่านี้เป็นทกัษะ ไมใ่ช่ความรู ้ทีจ่รงิเป็นความรูด้ว้ย 
แต่เป็นทกัษะมากกว่า  

 ทกัษะการเรยีนรู ้และสรา้งความรูใ้หมจ่ากการท าหน้าทีค่ร ูจากทีน่ัง่ฟงัท่านอาจารย์
มหาวทิยาลยัน าเสนอ ผมเหน็โจทยว์จิยัเยอะเลย ท่านคดิกนับา้งรเึปล่าว่าถา้ท่านเกบ็ขอ้มลูใน
การท ากระบวนการเสรมิศกัยภาพ แลว้ตัง้โจทยเ์ลก็ๆ น่าจะไดผ้ลงานตพีมิพปี์ละ 2-3 เรือ่ง  

 ทกัษะการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น PLC ผมเพิง่อ่านหนังสอืมา แลว้เพิง่เขา้ใจว่าในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการท างานจรงิของครแูบบเปิดใจไมใ่ช่ของง่าย และเปิดใจใหเ้พื่อนครมูาดู
เราสอนยากมาก เพราะเป็นเรือ่งทางจติวทิยา ฉะนัน้การเกดิ PLC อยา่งมพีลงั แลว้ครู
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอย่างแทจ้รงิไมง่่าย  

         

หนงัสอื Why don‟t student like school? เขยีนโดย ศาสตราจารยท์างดา้น 
Neuro Science Cognitive Learning คอื Prof. Willingham ถา้เราเขา้ใจผงันี้ 
แลว้ปรบัใหเ้ขา้กบัแต่ละเดก็ได ้เดก็ทุกคนสามารถเรยีนประสบความส าเรจ็ได ้แต่ในอตัราความเรว็ทีไ่ม่
เท่ากนั เดก็ทีเ่บื่อ ไมช่อบโรงเรยีนเพราะความจ าระยะยาวมน้ีอย คอืเมือ่สาระความรูเ้ดมิมน้ีอย ครสูอน
โดยจดักระบวนการ เดก็จะเบื่อ ไมส่นุกเลย เพราะสมองตอ้งรบัขอ้มลูจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิ เรือ่งราวทีก่ าลงัท า โครงงานทีค่รใูหท้ า แต่การเรยีนรูไ้มไ่ดเ้กดิเฉพาะแค่ขณะนัน้ 

ตอ้งมคีวามจ าระยะยาวดว้ย ถา้ตน้ทุนเดมิมน้ีอย จะเบื่อไมส่นุก การออกแบบการเรยีนรูข้องครจูงึตอ้ง
เหมาะสมกบัความจ าระยะยาว หรอืตน้ทุนของเดก็  แต่ความยากของครคูอื ในหอ้งเรยีน 1 ชัน้มเีดก็
หลายคน 40-50 คน ไมเ่หมอืนกนั ถา้ครอูอกแบบงา่ย เดก็ทีรู่แ้ลว้กจ็ะเบื่อและเกเร แต่ถา้ยากเดก็ที่
เรยีนอ่อนกจ็ะแย่ ตามไมท่นั ครคูวรจะท าอย่างไร 

  



หนงัสอื Teaching Outside the Box (ถอ้ยค าทีก่อ้งอยูใ่นหศูษิย)์ ผูเ้ขยีนเป็นครู 
เล่าถงึเหตุการณ์จรงิทีค่รพูดูแลว้มผีลต่อศษิยม์ากกว่าทีค่ดิ ท่านเล่าว่าในเหตุการณ์วนัเดยีวกนั ศษิยท์ี่
เป็นดารานกัฟุตบอล เรยีนหนงัสอืไมเ่ก่ง ครถูามว่าจบแลว้จะไปไหน เดก็ตอบว่ามทีมีทาบทามไปเป็น
นกัฟุตบอลแลว้ อนาคตสดใส ครสูงัเกตเหน็ว่ามุมหน่ึงของหอ้ง  มเีดก็ผูช้ายฟงัเพื่อนแลว้หน้าสลด 
เพราะเดก็ไมเ่ก่งสกัเรือ่ง ครเูดนิผ่านไป แลว้บอกเดก็ว่า “เธอเป็นเหมอืนดอกไมท้ีบ่านชา้ โตขึน้น่าจะ
เป็นคนทีม่คีวามสามารถ....” เดก็มหีน้าตาแช่มชื่นขึน้ทนัท ีเพราะเดก็เครยีดจากทีค่ดิว่าตวัเองไมเ่ก่ง
อะไรเลย ครเูดนิต่อไปหลงัหอ้ง เหน็เดก็ผูห้ญงิขีอ้ายอยู่อกีคน ครกูบ็อกเดก็ผูห้ญงิว่า “เธอกเ็หมอืนกนั
แหละ” หลงัจากนัน้ 2 เดอืน โรงเรยีนมงีานฉลอง มแีม่เดก็ผูช้ายคนนัน้ เขา้มาหาคร ูบอกครวู่าจะมา
ขอบคุณคร ูเดมิพ่อแมเ่ป็นห่วงว่าลกูจะเป็นอยา่งไร ไม่มจีติใจเรยีนหนงัสอื แต่จากทีค่รพูดูวนันัน้ ตอนน้ี
เดก็หน้าชื่น มคีวามสุข และตัง้ใจเรยีนหนงัสอืมากขึน้ นี่เป็นตวัอยา่งการสรา้ง motivation จากคร ู
ใหก้ าลงัใจ และถูกจงัหวะ ไมต่อ้งใชค้ าพดูมาก หลงัจากนัน้ แมเ่ดก็ผูห้ญงิมาขอบคุณเหมอืนกนั แลว้พดู
คลา้ยๆ กนั นี่คอืหน้าทีค่รู อาจจะยิง่กว่าการใหว้ชิา เพราะเดก็เรยีนวชิาเอง เพราะไดก้ าลงัใจจากคร ู

  

หนงัสอื Teach Like Your Hair‟s On Fire ก าลงัแปลเป็นภาษาไทยชื่อ “ตัง้
หน้าสอน สรรพวธิแีละความบา้ในหอ้งป.5/6” ครพูยายามสอนเดก็ใหเ้ป็นระดบั 6 คอื ท าอะไรตาม
อุดมการณ์ ไมท่ าเพราะหวงัรางวลั 

  

มผีอ.โรงเรยีนทีเ่พชรบุร ีมาในงานมหกรรมพลงัเยาวชนฯ ทีผ่่านมา ครมูากบัลกูศษิยม์าจดั
นิทรรศการสอนตดักระดาษท าพวงมะโหตร ผอ.มาบอกว่า “เดก็ท าตามคนระดบั 6 ทีอ่าจารยเ์ขยีนใน 
blog” เดก็เป็นอาสาสมคัรทุกเสารอ์าทติย ์อยูต่รงเชงิทางขึน้เขาวงั สอนนกัท่องเทีย่วตดักระดาษ 

เพราะตอ้งการท าประโยชน์ใหชุ้มชนของตนเอง 

  

สรปุ ครกูบัศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21 

 ยอมรบัความจรงิว่านกัเรยีนเป็นอยา่งนี้ ไมป่ฏเิสธ  
 หาทางใหน้กัเรยีนออกไปเผชญิการเปลีย่นแปลง ไมแ่น่นอน เรยีนทกัษะและฉันทะในการเรยีนรู้ 

การเรยีนรูส้ าคญักว่าวชิา  
 เรยีนทกัษะไปพรอ้มๆ กบัทฤษฎ ีแนวความคดิเดมิเชื่อว่าตอ้งเรยีนทฤษฎก่ีอนแลว้ค่อยเรยีน

ทกัษะ ปจัจบุนัเป็นทีรู่ก้นัว่าไมใ่ช่ เพราะคนสมยันี้ motivation น้อย ถา้ไมเ่รยีนทกัษะ



พรอ้มกบัทฤษฎ ีแลว้ไม่ม ีmotivation ครไูดส้อน แต่เดก็ไมเ่รยีน การเรยีนเป็นเรือ่ง
ภายในของแต่ละคน ตอ้งม ีmotivation จงึจะเรยีน  

 เรยีนเองเป็นส่วนใหญ่ดว้ย PBL และคน้เองดว้ย ICT  

 ครไูมเ่น้นสอน แต่เน้นออกแบบ และอ านวยใหเ้รยีนลกึและเชื่อมโยง ผ่าน 
AAR/Reflection ใหไ้ด ้21st Century Skills รวมทัง้ทกัษะชวีติ (เศรษฐกจิ
พอเพยีง) ในความเหน็ผมเรยีนไดทุ้กสาระวชิา ไมใ่ช่เฉพาะเศรษฐกจิพอเพยีง อยูท่ีว่่าเรา 
AAR เพื่อใหไ้ดท้ฤษฎไีหน สาระไหนเขา้มาจบั คนที่ AAR คอืเดก็ ถา้เดก็พดูออกมาดีๆ  
แลว้ครเูสรมิ เดก็จะเกดิการเรยีนรู ้หรอืถา้ครเูอาหนงัสอื หรอืเอาทฤษฎมีาจบั ว่าทีเ่ดก็ AAR 

ตรงกบัทฤษฎ ีเดก็จะจ าทฤษฎไีด ้ทฤษฎไีม่จ าเป็นตอ้งสอนโดยวธิบีรรยาย เอามาใชต้อน 
AAR แลว้เดก็จะจ าทฤษฎไีด ้ไมม่วีนัลมื  

 ครรูวมตวักนัเรยีนรูท้กัษะและทฤษฎวี่าดว้ยการเป็นครตู่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ PLC  

 

 


