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โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้
โลกแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างและง่ายต่อการเข้าถึง ขณะ
เดียวกันตลาดแรงงานก็ตอ้ งการเด็กทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการและเต็มเปี่ยมด้วยทักษะ
ในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และรู้
เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
School in focus ฉบับนี้ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเร่ง
พัฒนา “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ให้เกิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียน
เพือ่ ให้เด็กๆ มีความพร้อมทีจ่ ะก้าวสูโ่ ลกแห่งการท�ำงานใน
อนาคต ซึง่ พวกเราทีอ่ ยูใ่ นแวดวงการศึกษาควรจะเร่งมือและ
ร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้เด็กๆ สามารถ
ต่อยอดความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการใช้ชวี ติ อย่างมีคณุ ภาพและมีความสุขใน
ศตวรรษที่ 21 นี้
ตะวัน เทวอักษร
กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำ�กัด

The Story

การศึกษาในศตวรรษที่ 21
แนวทางการสร้างนักเรียนพันธุ์ใหม่

โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
ศตวรรษที่ 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีต ได้ถูกแทนที่ด้วยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม และไม่ว่าจะหันไปทางใด ก็จะเห็นการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ในการเพิ่มผลผลิต แทนการใช้แรงงาน
แบบเดิม

จากสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าคน
ที่ จ ะประสบความสำ�เร็ จ ได้ จ ะต้ อ งมี ทั ก ษะ
ในการเผชิญกับโลกที่ซับซ้อนขึ้น แต่ปัจจุบัน
ระบบการศึ ก ษาของรั ฐ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำ�ให้เกิด
คำ�ถามขึ้ นว่ า แล้ ว การศึ ก ษาแบบใดที่ จ ะ
สามารถสร้ า งนั ก เรี ย นพั น ธุ์ ใ หม่ ใ ห้ มี ความ
พร้อมสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตในอนาคต จาก
คำ�ถามนี้เองได้นำ�ไปสู่การสร้างกรอบความ
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คิดใหม่ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ องค์กร
ด้านการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
โดยเนื้อหาสาระของกรอบความคิดนี้มองว่า
นักเรียนพันธุ์ใหม่จะต้องเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะทีเ่ รียก
ว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึง่ สามารถแบ่ง
ได้กว้างๆ เป็น 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิตและการ
ทำ�งาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างถูกดำ�เนินการอย่างเหมาะสม เราอาจ
สรุปได้ว่า นักเรียนพันธุ์ใหม่ คือ นักเรียนที่มีความดีเด่นทั้งในเนื้อหา
วิชาการและทักษะในการดำ�เนินชีวิต สามารถรับมือกับปัญหา และ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แหล่งอ้างอิง : www.p21.org

ทักษะชีวิตและการทำ�งาน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการธุรกิจ
และการทำ�งานอย่างมาก ส่งผลให้ความเชื่อ
ที่ ว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นหนั ง สื อ เก่ ง จะประสบ
ความสำ�เร็จในหน้าที่การงานไม่เป็นความจริง
อีกต่อไป นักเรียนพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21
ถูกคาดหวังจากสังคมและนายจ้างให้มีทักษะ
ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้แก้ปัญหาในการ
ทำ�งานและชีวิตประจำ�วันด้วย คือ จะต้อง
เป็ น ผู้ มี ความยื ด หยุ่ น และมี ความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ อาจ
หลีกเลี่ยงได้ สามารถทำ�งานและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ� สร้างผลงาน
ของตั ว เองได้ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทำ�งานร่วมกับคน
จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได้

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

เมื่อโลกเต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวสาร
องค์ความรู้ใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นั ก เรี ย นพั น ธุ์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี ทั ก ษะที่ จำ�เป็ น
สำ�หรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นคน
ทั น โลก ตั ว อย่ า งเช่ น การรู้ จั ก คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็น
ระบบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมและนำ�ไปสู่
การแก้ไขปัญหา รวมทัง้ มีทกั ษะในการสือ่ สาร
และการร่วมมือกับผู้อื่น และรู้จักคิดอย่าง
สร้างสรรค์หรือปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด
เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่
อย่างมากมาย นักเรียนพันธุ์ ใหม่จำ�เป็นจะ
ต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ข้อมูล ประเมินข้อมูล และนำ�ข้อมูลไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจะต้อง
สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้าง
สื่ อ ด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง สามารถวิ เ คราะห์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสื่ อ ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
หลากหลาย เช่น สิง่ พิมพ์ ออดิโอ วิดโี อ มัลติมีเดีย เว็บไซต์ เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ และเลือก
คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง
ตามกรอบความคิ ด ด้ า นการศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 การสร้างนักเรียนพันธุ์ ใหม่
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาระบบ
สนับสนุนการศึกษาให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับการสอนและการเรียนรู้ เช่น การปรับ
เปลี่ ย นมาตรฐานและเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
หลั ก สู ต รและวิ ธี การสอน การพั ฒ นาทาง
วิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
โดยในแง่ของการพัฒนาทางวิชาชีพถือเป็น
ส่วนที่สำ�คัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาค
รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทสำ�คัญ เช่น จัดการ
ฝึกอบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเชิงลึก
ให้แก่ครูทุกคน
เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างถูกดำ�เนินการ
อย่างเหมาะสม เราอาจสรุปได้ว่า นักเรียน
พันธุ์ใหม่ คือ นักเรียนที่มีความดีเด่นทั้งใน
เนื้ อ หาวิ ช าการและทั ก ษะในการดำ � เนิ น
ชี วิ ต สามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาและการ
เปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งชาญฉลาด ถื อ เป็ น
พลเมื อ งหรื อ แรงงานในอนาคตที่ สั ง คม
ต้องการ และเป็นผลลัพธ์ที่สำ�คัญของการ
ดำ�เนินการตามกรอบความคิดด้านการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
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Look Forward

งานสำ�คัญของการศึกษาไทย

สร้าง ‘ทักษะ’ ให้ผู้เรียนพร้อมสูศ่ ตวรรษที่ 21
สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปสู่การนำ�วิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่มนุษย์ ทุกซอกทุกมุมบนโลกกลายเป็นแหล่ง
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ ที่หากสนใจอยากรู้ก็สามารถค้นหาได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ขอเพียงแค่คลิก! นัน่ เพราะโลกของเราเริม่ เดินไปสูศ่ ตวรรษที่ 21 ศตวรรษ
ที่ ‘ความรู้’ หาได้ง่ายดาย แต่การพัฒนาให้มนุษย์มี ‘ทักษะ’ เป็นนัยสำ�คัญยิ่งกว่า

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
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การศึกษาจึงเป็นบันไดขั้นพื้นฐานที่จะ
นำ�พาเด็กไทยก้าวไปสูศ่ ตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ
สังคม (สคส.) และรองประธานกรรมการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เขียนหนังสือ ‘วิถี
สร้ า งการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ศิ ษ ย์ ในศตวรรษที่
21’ พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการ
พิ ม พ์ เลขาธิ การมู ล นิ ธิ ส ดศรี - สฤษดิ์ ว งศ์
และ นพ.สมศักดิ์ ชุ ณ หรั ศ มิ์ เลขาธิ การ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยน
มุ ม มองเรื่อ งการศึ ก ษาไทยกั บ การสร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้แบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills)
ศ.นพ.วิ จ ารณ์ กล่ า วว่ า ในศตวรรษที่
21 นั้น การศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยน

ความเชื่ อ เรื่ อ งการถ่ า ยทอดความรู้ ไ ปสู่
ผู้ เ รี ย น จากที่ เ คยป้ อ นความรู้ ใ ส่ ลู ก ศิ ษ ย์
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�กันมาตลอด
ในศตวรรษที่ 20 ไปสู่การส่งเสริมให้ผู้เรียน
นั้ น ได้ รู้ จั ก ที่ จ ะคิ ด และใฝ่ ห าวิ ธี ที่ จ ะออกไป
หาคำ�ตอบ และในทฤษฎี ปิ ร ามิ ด แห่ ง การ
เรียนรู้ (Learning pyramid) นั้น ตรงฐาน
ของปิรามิดระบุไว้ชัดเจนว่าการเรียนเพื่อให้
ประสบผลสำ�เร็จ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
พูดคุยกัน (Discussion) มีการทดลองปฏิบัติ
(Practice doing) และสอนผูอ้ นื่ ได้ (Teaching)
ตรงนี้เป็นหัวใจสำ�คัญ
แต่ที่ผ่านมานั้นการศึกษาไทยหรือแม้แต่
วงการการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก ยังไม่ประสบ
ผลสำ�เร็จ เพราะยังยึดติดอยู่กับยอดปิรามิด
คือ การถ่ายทอดความรู้ป้อนสู่ผู้เรียน ซึ่ง
ไม่ ใช่เรื่องผิด แต่ไม่เหมาะกับการสอนใน

นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เน้นที่ความรู้ แต่เน้นที่
ทักษะ (Skill) การเรียนจึงต้องทำ�ให้เด็กรู้สึก
ท้าทาย มีกจิ กรรมให้ทำ� เรียกว่าเป็นการเรียน
แบบ Action คือ วิ่งออกไปหาความรู้ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เด็กไม่เบื่อหน่าย แต่เวลานี้การศึกษา
ไทยยังเดินไปไม่ถึงจุดนั้น
“การเรียนในศตวรรษที่ 21 ‘ครู’ จะมี
บทบาทสำ�คั ญ ยิ่ง กว่ า เดิ ม แต่ ไ ม่ ใ ช่ ใ นฐานะ
ผู้สอน แต่ในฐานะผู้ฝึกให้เด็กได้เกิดทักษะที่
จำ�เป็น ซึ่งผมมองว่าครูต้องเปลี่ยนความคิด
ต้องละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อหาวิชาว่า
ถูกที่สุด แล้วปรับตัวมาสู่การเป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ ตั้งคำ�ถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คดิ และลงมือปฏิบตั ิ เพราะการลงมือทำ�จะ
ช่วยสนับสนุนให้เด็กได้เกิดทักษะการเรียนรู้
(Learning skill) โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
โครงงาน เพือ่ ให้เด็กสามารถนำ�ความรูท้ ่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ตนเอง และครูตอ้ งไม่ตอบ
คำ�ถามของเด็กในทันที ไม่ดุด่าว่ากล่าวหาก
คำ�ตอบนัน้ ไม่ถกู ต้อง เพราะจะเป็นการทำ�ร้าย
เด็กในภายหลัง แต่ควรใช้วธิ กี ารตัง้ คำ�ถามไป
เรือ่ ยๆ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารลงมือค้นหาจนได้
คำ�ตอบที่ออกมาจากความคิดภายในตัวของ
เด็กเอง” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว
สอดคล้องกับ นพ.ประเสริฐ ซึ่งระบุว่า ใน
ศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม โดยให้เด็กวิ่งออกไปหา
คำ�ตอบ ไม่ใช่บอกคำ�ตอบและมานั่งท่องจำ�

เหมือนที่ผ่านมา โดยครูอาจจะต้องมีตัวช่วย
นั่นคือคู่มือการสอน... “คู่มือครู ในศตวรรษ
ที่ 21 ควรจะเป็นคู่มือที่ช่วยแนะนำ�แนวทาง
การสอนที่เหมาะสม เช่น ในคู่มืออาจจะช่วย
บอกครูได้วา่ แหล่งเรียนรูใ้ นจังหวัดมีอะไรบ้าง
เพือ่ ทีค่ รูจะได้คดิ วิธที จี่ ะบอกให้เด็กออกไปหา
คำ�ตอบ ซึ่งเด็ก 10 คน ก็จะได้มา 10 คำ�ตอบ
ครูสามารถให้เด็กทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน เพือ่ สรุปมาเป็นคำ�ตอบทีเ่ ห็นร่วมกัน และ
เป็นคำ�ตอบของเขาเอง”
วิธกี ารสอนในลักษณะนีน้ อกจากจะช่วยส่ง
เสริมให้เด็กได้ทักษะการเรียนรู้ ยังทำ�ให้เด็ก
มีประสบการณ์เกิดเป็นทักษะชีวิต (Life skill)
ซึ่งการมีทักษะชีวิตที่ดียังช่วยให้เด็กรู้จักที่จะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
นพ.สมศักดิ์ มองว่า การจะเปลีย่ นแปลง
การศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องไม่
ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่เราต้อง
เริ่มสร้างครูที่กล้าลอง กล้าทำ� มีแนวคิด
เดียวกันให้เกิดเป็นหน่อขึ้นมา ก็จะนำ�ไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง และไม่จำ�เป็นว่าต้องไป
เริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่มองว่าความ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ได้ ม ากมาย อาจจะ
เริ่มจากคนไม่กี่คน หรือกลุ่มคนเล็กๆ ที่มี
เป้าหมายเดียวกัน… “ผมคาดหวังว่าจะมี
ผูบ้ ริหาร ครู และโรงเรียนทีม่ แี นวคิดเดียวกัน
มาร่ ว มเป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยหาทางขยายต่ อ
ยอดความคิด บนความเชื่อว่าไม่ต้องรอใคร

นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

เป็นผูน้ ำ� อาจจะเริม่ จากข้างล่างหรือตรงกลาง
ไปก่อนภายใต้เป้าหมายเดียวกัน”
ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน
เด็กไทยจำ�นวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหา
ครอบครัว หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และ
ดูเหมือนว่าเด็กกลุ่มนี้จะเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
เรื่อยๆ และมีความรู้สึกติดลบมาจากบ้าน
บางคนหลงผิด คำ�ถามคือ มีแนวทางใดที่จะ
ช่วยให้เด็กไม่ตกรางชีวิต? “ผมมองว่านี่
คือสูตรของการเรียนทักษะชีวิต ที่โรงเรียน
ครู และวงการการศึกษาควรใช้วิกฤติตรงนี้ให้
เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ชีวติ ให้กบั เด็ก แม้ทกั ษะการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 อาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำ�
ไม่ได้ เพราะอยู่ในกระบวนการเรียน เพียงแต่
ต้องอาศัยการปฏิบัติเท่านั้น”
การจะทำ�ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะพร้ อ มก้ า ว
สู่ ศ ตวรรษที่ 21 จึ ง เป็ น เรื่ อ งของทุ ก คน
ในสั ง คม จะยกให้ ใ ครกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง
รับผิดชอบไม่ได้ ทว่าผู้ปกครอง หน่วยงาน
ตลอดจนองค์กรต่างๆ ควรมาร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดย
เวลานี้มีหลายโรงเรียนทั้งจากเขตพื้นที่การ
ศึกษา เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ตื่ น ตั ว และจั ด การศึ ก ษาตามแนวทาง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ในอนาคตตั ว อย่ า งดี ๆ
เหล่านี้จะมีส่วนที่มาร่วมสะท้อนผลเพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวต่อไป
School in focus
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โรงเรียนเลิศหล้า กับ หลักสูตร ครู
และสื่อการเรียนการสอน
3 กลไกหลักขับเคลื่อนให้เด็กไทยมีคุณภาพ

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก ซึง่ แต่ละโรงเรียนก็จะมีแนวทางในการสอนแตกต่าง
กันออกไป โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก ถือเป็นโรงเรียนใน
กลุม่ โรงเรียนเอกชน โครงการ English Program ทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ‘โรงเรียนต้นแบบ’ ของการศึกษา
ดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชน โดย อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน เล่าให้ฟงั ถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
เด็กว่า “โรงเรียนจะเน้นการใช้ 3 กลไกหลัก คือ หลักสูตร ครู และ
สื่อการเรียนการสอน”
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โรงเรียนมีหนังสือเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ ซึ่งสื่อเสริมความรู้ จะทำ�ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้สึกสนุกที่จะเรียน และเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

อ. อัชฌา เสียงหลาย

หลั ก สู ต ร โรงเรี ย นใช้ ห ลั ก สู ต รของ
ไทยที่เน้น Information Base ควบคู่ไป
กั บ หลั ก สู ต รของประเทศแคนาดา ที่ เ น้ น
Practical Base เป็นการใช้กระบวนการ
การสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีความคิด
รวบยอดในสิง่ ทีเ่ รียนจนสามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ได้
“เด็ ก จะต้ อ งเห็ น ภาพ (Visual) เกี่ ย ว
กับเรื่องที่เขาเรียนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ต้นจน
จบ และอีกขั้นหนึ่ง คือเด็กจะต้องสามารถ
นำ�เสนอ (Present) ในสิ่งที่เรียนได้”
ครู เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการสร้าง
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยโรงเรียนจะเน้น
ให้ ค รู ผู้ ส อนมี ความเชี่ ย วชาญและแม่ น ยำ�
ในเนื้อหาวิชาที่สอน นอกจากนี้ ครูยังได้
รั บ การอบรมและต้ อ งฝึ ก ฝนตั ว เองเพื่ อ ให้
มีเทคนิคในการสอนที่สามารถจูงใจให้เด็ก
สนใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ โดยครู จ ะต้ อ งรู้ ว่ า เด็ ก มี
พื้นฐานในเรื่องที่จะสอนมากน้อยแค่ไหน สิ่ง
ที่เด็กต้องรู้มีอะไรบ้าง และครูจะต้องทำ�ให้
เด็ ก เกิ ด ความมั่ น ใจในการตอบคำ�ถามใน
ห้องเรียน และสนุกที่จะศึกษาหาความรู้นอก
ห้องเรียน
สื่ อ การเรี ย นการสอน ในส่ ว นของ
สื่อหลัก คือ หนังสือเรียน โรงเรียนจะใช้

หนั ง สื อ เรี ย นทั้ ง ของไทยและต่ า งประเทศ
โดยพิจารณาเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตร
นอกจากนี้ ทางโรงเรี ย นก็ ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น
หนั ง สื อ เสริ ม การเรี ย นต่ า งๆ ในห้ อ งสมุ ด
ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องนวัตกรรม เป็นต้น
โรงเรียนจะจัดสือ่ เสริมการเรียนตามคำ�แนะนำ�
ของครู เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ใช้ เ ป็ น แหล่ ง ค้ น คว้ า
หาความรู้ ซึ่งสื่อเสริมความรู้จะทำ�ให้เด็กๆ
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้สึกสนุกที่จะเรียน
และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
การใช้ ก ลไกดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ โ รงเรี ย น
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดั ง จะเห็ น ได้ จาก
เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 คือ ด.ญ.ณัฐณิชา กาญจนาพิทักษ์ และ
ด.ญ.นมิ ดา เนี ย มนามธรรม ภายใต้ การ
ดูแลของคุณครูนภาพร กุหลาบแก้ว ได้รับ
รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์
ระดั บ ประเทศ ปี 2554 จากสำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยครูนภาพรเล่าถึง
การเตรียมการสอนของตนเองว่า
“ทุกวันนี้ไม่เคยหยุดที่จะอ่าน อ่านเพื่อ
ถามตัวเอง เช่น วันนีเ้ ราจะสอนเรือ่ งนี้ เด็กจะ
ถามอะไรบ้าง จะนึก และเตรียมคำ�ตอบไว้ทุก
ครั้ง เพราะเด็กที่นี่ทุกคนถูกฝึกให้ ‘กล้าถาม’

และ ‘กล้าตอบ’ ดังนั้น จึงต้องไม่มีคำ�ถามที่
เราตอบไม่ได้”
นอกจากจะส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นของ
ตนเองประสบความสำ�เร็จแล้ว โรงเรียนยัง
มี โ ครงการที่ ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นอื่ น ๆ ที่ มี
ความพร้อมน้อยกว่า เริ่มต้นจากโครงการ
ที่ เ รี ย กว่ า ‘Small Talk’ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
เด็ ก พู ด ภาษาอั ง กฤษนอกห้ อ งเรี ย น ต่ อ
มาก็ขยายเป็น ‘Buddy Small Talk’ เพื่อ
ชักชวนให้เพื่อนๆ ที่ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ
หัดพูดด้วยกัน ซึ่งทางโรงเรียนก็จะให้เป็น
คู ป องสะสมเพื่ อ แลกของรางวั ล จนในปี
ล่าสุดโครงการนี้ก็ได้ขยายเป็น ‘Community
Buddy Small Talk’ ให้เด็กๆ ได้วางแผน
กั บ ครู ว่ า จะสอนเพื่ อ นโรงเรี ย นอื่ น อย่ า งไร
โดยเด็กๆ จะทำ�สื่อหนังสือแจกเพื่อนๆ เอง
ด้วย ถือเป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จของหลักสูตร
ที่เด็กสามารถนำ�เสนอในสิ่งที่เรียนได้ และ
ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็นโครงการทีช่ ว่ ยสร้างนิสยั เอือ้
อาทรต่อผู้อื่นด้วย
เมื่อกลไกทั้ง 3 ได้แก่ หลักสูตร ครู และ
สื่อการเรียนการสอน ถูกพัฒนาอย่างสมดุล
ก็ จ ะเกิ ด แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้
เด็กไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เป็น
เด็กเก่งที่รักการเรียนรู้ และเป็นเด็กดีที่รู้จัก
แบ่งปัน
School in focus
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Idol Teacher

สอนอย่างถึงเครือ่ ง เรียนอย่างมีรสชาติ
ในชั่วโมงคหกรรมกับครูนวลจันทร์ ศรีโสธร

ปัจจุบันไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ไปช่องไหน ก็จะมีรายการว่าด้วย ‘การท�ำอาหาร’ ให้เลือกชมเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดย
เฉพาะรายการที่ดูจะมีแฟนประจ�ำเหนียวแน่นที่สุด เห็นจะเป็นรายการแข่งท�ำอาหาร ‘เชฟกระทะเหล็ก’ ซึ่งหนึ่งในกลุ่ม
ผู้ชมนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูนวลจันทร์ ศรีโสธร ครูสอนวิชาคหกรรมแห่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กๆ จะชื่นชอบรายการแข่งท�ำอาหารชื่อดัง
เพียงใด ทว่าพอถึงชัว่ โมงเรียนวิชาคหกรรมทีค่ รูนวลจันทร์ตอ้ งสอนให้
เด็กลงมือจับตะหลิว หิ้วกระทะ ท�ำอาหารจริงๆ เด็กกลับไม่สนใจมาก
นัก แม้กระทัง่ ใบงานทีค่ รูแจก เด็กๆ ก็กลับเอาไปวาดเล่น ครูนวลจันทร์
จึงฉุกคิดว่าถึงเวลาต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนวิชานีแ้ ล้ว ด้วยการสร้าง
สีสนั ให้กบั ชัว่ โมงเรียนโดยใช้สอื่ ต่างๆ อย่างสือ่ มัลติมเี ดีย มาดึงดูดความ
สนใจของเด็ก นั่นจึงจะเหมาะสมส�ำหรับการสอนเด็กในยุคนี้
“ตัดสินใจลองเอารายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ อย่างรายการเชฟ
กระทะเหล็ก กบนอกกะลา มาเปิดในชั้นเรียน ปรากฏว่าจากที่เด็กเคย
คุยกันในห้องเรียนไม่สนใจสิ่งที่ครูสอน ก็เปลี่ยนเป็นกระตือรือร้นขึ้น
มา ในเวลาเดียวกันเรายังถือโอกาสสอดแทรกให้นักเรียนเห็นความ
ส�ำคัญของอาหารด้วย เช่น จะสอนเด็กท�ำผัดไทย ก็จะให้เด็กดูรายการ
10
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ความรูท้ ว่ั ๆ ไป อย่างอาหาร 5 หมูน่ น้ั เด็กๆ สามารถ
สืบค้นจากแหล่งความรูไ้ หนก็ได้ แต่สง่ิ ทีค่ รูตอ้ งเติมเต็ม
คือ การสอนในสิง่ ทีเ่ ด็กสามารถนำ�ไปต่อยอดในชีวติ
ประจำ�วันได้ดว้ ย

กบนอกกะลาตอนหนึ่งซึ่งพาไปดูวิธีการท�ำเส้นผัดไทย เด็กๆ จะได้รู้ว่า
กว่าจะได้อาหารแต่ละอย่างมาไม่ใช่งา่ ยๆ เขาจะได้เห็นคุณค่าและใส่ใจ
กับเรื่องโภชนาการ
เรายังใช้รายการเหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างชี้ให้เด็กเห็นว่า อาชีพท�ำอาหาร
นี้ ถ้าเก่งจริง มีประสบการณ์ ได้เป็นเชฟ ก็มีเงินเดือนสูงไม่แพ้อาชีพ
อื่นๆ ทั้งนี้เพราะเด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนนี้ ไม่ใช่เด็กเก่ง ไม่ได้เรียน
ต่อมหาวิทยาลัยทุกคน ซ�้ำยังมาจากครอบครัวที่แตกแยก จึงอยากให้
เด็กมีฝีมือติดตัวไปประกอบอาชีพได้”
ระยะหลังครูนวลจันทร์ ไม่แจกใบงานอีกต่อไป แต่สนับสนุนให้
นักเรียนสืบค้นส่วนผสม และวิธีการปรุงอาหารแต่ละประเภทกันเอง
ทางอินเทอร์เน็ต “สมัยก่อนเราเอารูปอาหารมาให้เด็กดู เด็กจะไม่
สนใจ เลยเปลี่ยนมาเปิดเว็บไซต์ให้เด็กดู โดยเลือกเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เด็กเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ อย่างการสอนทำ�
ผัดไทย ครูจะให้นกั เรียนไปค้นหาสูตรผัดไทยตามเว็บไซต์ตา่ งๆ แล้วจด
ส่วนผสม วิธีการทำ�มาเพื่อพลิกแพลงเป็นสูตรผัดไทยของกลุ่มตัวเอง
พอนักเรียนทำ�อาหารเสร็จ ต้องมีการชิมอาหาร ก็จะเชิญชวนแม่ค้าใน
โรงอาหารหรือตัวครูเองมาเป็นกรรมการตัดสิน กลุ่มไหนที่อาหารของ
เขาชนะเลิศ เด็กๆ ก็จะเกิดความภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นต่อวิชานี้”
ครูนวลจันทร์ย�้ำว่าหัวใจของการเรียนวิชาคหกรรมนั้นต้องให้เด็ก
ลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะได้เรียนรู้แล้วน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เด็ก
บางคนเรียนไม่เก่ง ไม่ชอบเรียนทฤษฎี แต่พอลงมือปฏิบัติ เด็กกลับ

ชอบและท�ำได้ดีกว่าเพื่อน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก ทั้งนี้ ครู
จะพยายามเลือกสอนเมนูทเี่ ด็กๆ สามารถน�ำไปท�ำกินในชีวติ ประจ�ำวันได้
จริง เช่น แกงส้ม ผัดไทย ผัดกะเพรา ไม่สอนเมนูไกลตัว เพราะต้องการ
ให้เด็กน�ำความรู้ที่เรียนไปใช้ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้
นอกจากนี้ ครูนวลจันทร์ยังเสริมว่า การสอนคหกรรมให้ได้ผลนั้น
นอกจากจะต้องปรับเนื้อหาไปตามพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมของเด็กแล้ว
ยังต้องปรับให้เข้ากับฐานะทางครอบครัวของนักเรียนด้วย เพราะการ
เรียนทำ�อาหารนั้นมีค่าใช้จ่ายพอสมควร
“เริม่ แรกจะให้นกั เรียนทุกคนทำ�แบบทดสอบก่อน เพือ่ ทีจ่ ะรูว้ า่ เด็ก
แต่ละคนมีพน้ื ฐานความรูแ้ ค่ไหน เช่น รูจ้ กั อาหาร 5 หมูห่ รือไม่ นอกจาก
นัน้ ก็จะให้เด็กเขียนเรียงความเกีย่ วกับเรือ่ งทางบ้าน อธิบายว่าเด็กช่วย
งานอะไรบ้าง ทำ�งานบ้านเป็นไหม ข้อมูลตรงนี้ครูจะนำ�มาใช้คัดแยก
เด็ก เพื่อจะได้วางแผนการสอนให้เหมาะสม ถ้าเด็กเก่งเนื้อหาแล้ว ก็
สามารถลงมือสอนปฏิบัติได้เลย และที่สำ�คัญในเรียงความ จะให้เด็ก
เล่าเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวมาด้วย”
เด็ ก ที่ นี่ ส ่ ว นใหญ่ ม าจากครอบครั ว ที่ มี ฐ านะไม่ ค ่ อ ยดี นั ก ครู
นวลจันทร์จึงเลือกแก้ปัญหาด้วยการให้เด็กน�ำอาหารที่เป็นผลงาน
ในชั่วโมงเรียนออกจ�ำหน่าย โดยเลือกเมนูที่ท�ำไม่ยากนัก ความ
ผิดพลาดจะได้ต�่ำ รายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารนั้น ช่วยให้เด็กได้
ทุนคืน บวกก�ำไรนิดๆ หน่อยๆ พอเป็นก�ำลังใจให้เจ้าตัวน้อย
วิธีนี้นอกจากแก้ปัญหาการเงินแล้ว ครูนวลจันทร์ยังต้องการฝึก
ให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วย แต่ก่อนครูจัดการให้หมด ทั้งจ่ายตลาด
เตรียมวัตถุดิบให้ เด็กๆ แค่เดินเข้าไปทำ�อาหารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเด็ก
ต้องจ่ายตลาดเอง ทำ�บัญชีเอง เข้าครัวเอง และขายอาหารเอง ทำ�ให้
เด็กเกิดความรับผิดชอบมากขึ้น
ครูนวลจันทร์ทง้ิ ท้ายว่า การสอนคหกรรมในอนาคต จะต้องมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันเด็ก ความรู้พื้นฐานทั่วๆ ไป อย่างอาหาร 5 หมู่
นั้น เด็กๆ สามารถสืบค้นจากแหล่งข้อมูลไหนก็ได้ แต่สิ่งที่ครูต้อง
เติมเต็มในสิ่งที่เด็กขาด คือ สอนในสิ่งที่เด็กสามารถนำ�ไปต่อยอด
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ด้วย ที่สำ�คัญครูยุคไฮเทคต้องรู้จักดึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ชั่วโมงเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น
เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกหยิบสื่อที่เหมาะสมมาใช้ ครูคนไหนทำ�ได้ตามนี้
การสอนทำ�อาหารก็จะเป็นชัว่ โมงเรียนทีม่ แี ฟนคลับเหนียวแน่นเหมือน
กับรายการทำ�อาหารดังๆ ได้ไม่ยาก
School in focus
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Inside Society
อจท. จัดแสดงสื่อการเรียนการสอนครบวงจร ในงาน EDUCA 2012
ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา อจท. ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดง
นวัตกรรมสือ่ การเรียนการสอนครบวงจร ในงาน EDUCA 2012
โดย อจท. ได้นำ�เสนอสือ่ การเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มโยงกันอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนใน 3 ประเด็นหลัก คือ พัฒนา
ทักษะการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ สื่อการเรียนการสอนครบวงจรของ อจท. ประกอบ
ด้วย หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการสอน หนังสือเสริม
ความรู้องิ หลักสูตร และสื่อดิจิทัล ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้สอนเป็นจำ�นวนมาก
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อจท. ร่วมกับโทรทัศน์ครู จัดสัมมนาอาเซียน

เด็กไทยสร้างชื่อเวทีเคมีโอลิมปิก

เมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา อจท. ร่วมกับโทรทัศน์ครู และ
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “สัมมนาเครือข่ายโทรทัศน์ครู
ภูมภิ าค (ภาคตะวันออก) สู่อาเซียน” โดยมีคณุ ตะวัน เทวอักษร
กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ ของ อจท. ร่วมเป็นหนึง่ ในวิทยากรในการ
อภิปรายเรือ่ ง “ทิศทางและแนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ” สำ�หรับวัตถุประสงค์
ของการจัดงานดังกล่าวก็เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดย
มีผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกให้
ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก

สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.) ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ปี 2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏ
ว่าผู้แทนไทยสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศ โดยคว้ารางวัล 1
เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดย เหรียญทอง
เป็นผลงานของ นายธรรศ อยู่สุนทร จากโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เหรียญเงิน ผลงานของ นายณัฐพล เจริญศิริวัฒน์
จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเหรียญทองแดง ผลงานของ
นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ที่มา : สสวท.)

School in focus

The Answer
Q&A

สงสัยใคร่รู้ ถามได้ตอบได้

ข้อสงสัยในแวดวงการศึกษาจะได้รับการไขให้กระจ่าง หากท่านใดมีคำ�ถามที่
ต้องการคำ�ตอบ สามารถส่งคำ�ถามเข้ามาได้ที่อีเมล์ sif@aksorn.com
เรายินดีช่วยคลายความสงสัยให้กับทุกท่านค่ะ

Q
ถาม
ครูควรตั้งคำ�ถามในห้องเรียนอย่างไร เพื่อให้นักเรียน
“ทุกคน” มีส่วนร่วมในการตอบ?

Q
ถาม
แล้วจะถามอย่างไรให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วม
ในชั้นเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มักนิ่งเงียบ?

A
ตอบ

นักเรียนส่วนใหญ่มกั นัง่ เงียบไม่ตอบค�ำถาม หรือมีแต่เด็ก
หน้าเดิมๆ ทีย่ กมือตอบ ครูทกุ คนจึงควรมีกลยุทธ์ หรือมีเทคนิคใน
การตัง้ ค�ำถาม เพือ่ ให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะมีสว่ นร่วมในห้องเรียน
โดยหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการตั้งค�ำถามคือ “ตั้งค�ำถามให้ง่าย
ที่สุด แต่เกิดประสิทธิผลสูงสุด” ด้วยการใช้ “ทฤษฎีการรอ 3
วินาที” ของ Mary Budd Rowe ผู้ซึ่งท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การตั้งค�ำถาม โดย Mary Budd Rowe แนะน�ำให้ครูตั้ง
ค�ำถามให้ธรรมดาที่สุด แต่หลังจากทีถ่ าม ให้หยุดอย่างน้อย “3
วินาที” แล้วจึงเรียกชื่อนักเรียนที่ต้องการให้ตอบ ยกตัวอย่าง
เช่น “ปรากฏการณ์น�้ำขึ้นน�้ำลงเกิดขึ้นได้อย่างไร (หยุด 3
วินาที) วุฒชิ ยั ” ซึง่ ด้วยวิธีนี้ นักเรียนทุกคนจะรีบคิดหาค�ำตอบ
ภายในเวลา 3 วินาทีที่ครูหยุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าครูจะไม่
ได้เรียกชื่อก็ตาม แต่เชื่อได้ว่านักเรียนทุกคนได้คิดหาค�ำตอบ
ไปแล้ว โดยครูอาจจะใส่เทคนิคต่างๆ ลงไปอีก เพื่อให้แน่ใจว่า
เด็กทุกคนมีโอกาสในการตอบค�ำถามเท่าๆ กัน อาทิ การสุ่ม
เรียกชื่อตอบ โดยกระจายค�ำถามให้เด็กนักเรียนทุกคนอย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น

A
ตอบ

ครูควรคาดหวังให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในห้องเรียน
เสมอ ซึ่งครูอาจสามารถทำ�ได้โดยการบอกนักเรียนทุกคน
อย่างชัดเจนว่าขอให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคิดกิจกรรมที่ต้อง
ให้นักเรียนหลายคนมีบทบาทหรือมีความรับผิดชอบที่แตก
ต่างกันออกไป เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนมีโอกาสได้พดู หรือได้นำ�
เสนอหน้าชัน้ เรียน ซึง่ วิธกี าร “สุม่ เรียกชือ่ ” อาจเป็นวิธหี นึง่ ที่
จะช่วยได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ครูอาจจะบอกให้เด็กทีม่ ชี อ่ื
ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือคำ�ที่ใกล้เคียงกับหัวข้อที่เรียนรู้ไปใน
วันนีม้ ากทีส่ ดุ ให้ออกมานำ�เสนอหน้าชัน้ เรียน ซึง่ สุดท้ายแล้ว
แม้แต่เด็กที่เงียบที่สุดก็จะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมและ
ในกรณีท่ีมีนักเรียนจำ�นวนมากๆ การแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุม่ ย่อยๆ กลุม่ เล็ก และสุม่ เรียกออกมาเป็นรายกลุม่ ก็จะทำ�ให้
ทุกกลุ่มมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับคำ�ถามของครูได้เป็น
อย่างดี
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Good Idea

ติดอาวุธออนไลน์
ให้ ‘ครูยุคใหม่’

เวลาที่ผ่านไปเพียงแค่ทศวรรษเดียว แวดวงการศึกษาทั่วโลกต่างก้าวพ้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้
ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกได้วา่ เป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี
หรือ Technology Based Paradigm
ปัจจุบัน คุณครูจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้ “เท่าทัน” กับ
โลกที่กำ�ลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว จากการเกิด
ขึ้นของเครือข่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นฐาน
ข้อมูลทีม่ ขี นาดมหาศาลบนระบบอินเทอร์เน็ต
การสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์อย่าง
facebook YouTube จนเราต้องยอมรับว่า
วันนี้ส่อื เหล่านี้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อ
ชีวิตประจำ�วันของเด็กเล็กๆ และผู้ใหญ่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณครูลกั ขณา เครือวัลล์ ครูนาฏศิลป์จาก
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รั ง สรรค์ ) ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งที่ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เชิดชู
วิธีการสอน โดยคุณครู ได้น�ำสื่อประเภท
14
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ไอซีทีเข้ามาใช้ในวิชานาฏศิลป์ และพบว่า
เป็นข้อดีกับการสอนศาสตร์โบราณที่ต้องการ
การอ้างอิง รวมถึงต้องการภาพและเสียงมา
เป็นส่วนประกอบในการสอน ช่วยให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
“นาฏศิลป์ดนตรีอาจพิเศษกว่าการเรียน
รู้แบบอื่นเพราะมีความเป็นสากล ไม่ได้ยึด
ติดอยู่กับกระดาษเพียงแผ่นเดียว การเรียน
จึงเริ่มจากการประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกสอน
เทคนิ ค ท่ ว งทำ�นอง และการนำ�เสนอที่
แตกต่างกัน ซึ่งทั้งเด็กและครูผู้สอน ต้อง
ตื่นตัวตลอดเวลา ฉะนั้นครูต้องพยายามดึง
ตัวเองเข้าหาไอซีทีให้มากขึ้น เพราะเป็นอีก
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ของลูกศิษย์ และใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู
เองด้วย” ครูลักขณาเล่า

เทคโนโลยี ยั ง มี ส่ ว นทำ�ให้ ก ารสื่ อ สาร
ระหว่ า งบ้ า นและโรงเรี ย น เป็ น ไปอย่ า ง
สะดวกมากยิ่งขึ้น ห้องเรียนในบางโรงเรียน
ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเริ่มหันมาใช้
facebook เป็นช่องทางในการสือ่ สารระหว่าง
ครู และผู้ ป กครอง อย่ า งเช่ น ที่ โ รงเรี ย น
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร มีกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
เริ่มสร้างห้องเรียนพ่อแม่ผ่านกลุ่มสนทนาบน
facebook เพือ่ เป็นการติดตามงาน ประสาน
ข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักเรียนที่ยังเล็ก ที่การสื่อสารจาก
โรงเรียนยังไปไม่ทว่ั ถึง นอกจากนี้ facebook
ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้คุณครูอาจารย์
ได้ เ ข้ า มาแจ้ ง ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ข องทาง
โรงเรียนให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบด้วย

โรงเรียนในบ้านเราอีกหลายๆ แห่งที่ยัง
ไม่สันทัดกิจกรรมบน facebook ก็เริ่มทดลอง
เปิดห้องเรียนออนไลน์ สำ�หรับเด็กๆ และผู้
ปกครองบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเอง เพื่อ
เป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางสื่ อ สาร ระหว่ า งบ้ า น
กับโรงเรียน หรือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำ�หรับ
ติดตามงานของนักเรียนลดปัญหาการสื่อสาร
ที่ผิดพลาด รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
ทำ�ให้ผู้ปกครองได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละวัน
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำ�กลับมาทบทวน
ลูกๆ ได้ด้วย
นอกจากสังคมออนไลน์แล้ว ยังมีเครื่อง
มือบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ครูผู้สอนสมัยใหม่
หยิบยกขึน้ มาบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน จากข้อมูลของฝ่ายสื่อสารองค์กร
โรงเรียนเพลินพัฒนา คุณครูวมิ ล คำ�บุญเรือง
และคุณครูพัชรี เรืองสุทธิ ได้ออกแบบบูรณา
การความรูข้ องวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
สถิติเบื้องต้น และสังคมศาสตร์ ให้ออกมา
เป็นหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ เพื่อสอนนักเรียน
ในการเก็บสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ฟรีอย่าง Google
Docs
โดยเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นี้ จะ
เป็นการทำ�โพลในหัวข้อที่เด็กๆ สนใจ อย่าง

พืน้ ทีน่ ม้ี รี างวัล

เช่น จุดมุ่งหมายของการใช้ facebook ของ
บุคคลทั่วไป ความคิดเห็นต่อการใช้โทรศัพท์
สมาร์ ท โฟนในกลุ่ ม เยาวชน หรื อ เรื่ อ งใน
โรงเรี ย น เช่ น การใช้ ส นามบาสเกตบอล
เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะทำ�งานผ่านเอกสาร
บน Google Docs และคุณครูจะเป็นผู้เลือก
และหยิบยกเครื่องมือบนโลกออนไลน์เหล่านี้
มาสอน ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องคุณครูทจี่ ะต้องตรวจ
สอบ และมองหาการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ๆ บน
โลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างไกล เพื่อนำ�มาทำ�
เป็นโครงงานการสอน และวางรูปแบบการ
เรียนให้กับเด็กๆ ในห้องตามหลักสูตรของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของสื่อ และ
ความทันสมัยของสังคมออนไลน์ ที่เริ่มก้าว
เข้ามามีบทบาทต่อการกำ�หนดรูปแบบการ
สอน และเป็นความท้าทายของแม่พิมพ์ของ
ชาติในโลกดิจิทัลที่จะต้องก้าวให้ทัน และปรับ
ตัวตาม เพื่อให้อนาคตของเด็กยุคใหม่ เติบโต
ได้อย่างสง่างามในโลกไร้พรมแดน ที่มีองค์
ความรู้มากมาย และครูจะมีบทบาทสำ�คัญที่
จะเป็นผู้สร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอน
ให้เด็กๆ รูู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน
พืน้ ทีน่ ม้ี รี างวัลฉบับนี้ ขอเรียนเชิญคุณผูอ้ า่ นร่วมกันเสนอไอเดียการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะการใช้ ICT สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพือ่ นำ�มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วันได้
ไอเดียของท่านใด โดดเด่น โดนใจ เราจะนำ�มาเผยแพร่ใน School in focus ฉบับต่อไป พร้อมรับของ
รางวัลจากวารสาร School in focus ค่ะ

School in focus

ส่งไอเดียของท่านมาได้ที่ sif@aksorn.com ค่ะ
		 วันนี้ อจท. มี facebook แล้วนะคะ ท่านสามารถเข้าไปกด Like เพื่ออัพเดทข่าวสารดีๆ จาก อจท. ได้ง่ายๆ
		 ที่ www.facebook.com/AksornACT หรือพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท. ในช่อง search ของ facebook ค่ะ
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What’s hot?

The Flipped Classroom

เรียนแบบ “พลิกกลับ” ห้องเรียนยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
การเรียนแบบ “พลิกกลับ” หรือ Flipped Classroom คือ วิธีการเรียนแนวใหม่
สำ�หรับศตวรรษที่ 21 ที่ฉีกตำ�ราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิง และกำ�ลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปัจจุบันที่ “การศึกษา” และ “เทคโนโลยี” แทบจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกันและกัน
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ครูหลายคนจึงเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีต่างๆ
อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อสอน
นักเรียนนอกห้องเรียน และสงวนเวลา
ในชั้นเรียนไว้สำ�หรับการรวมกลุ่ม
ทำ�แบบฝึกหัดหรือการทำ�กิจกรรมร่วมกัน

Flipped Classroom คือ การเรียนแบบ
กลับหัวกลับหาง โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
สอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูเป็นผู้สอนใน
ห้ อ งเรี ย น นั ก เรี ย นกลั บ ไปทำ�การบ้ า นส่ ง
เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองผ่าน “เทคโนโลยี” ที่ครูจัดหาให้
ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาทำ� “กิจกรรม” โดย
มีครูคอยให้คำ�แนะนำ�ในชั้นเรียนแทน
ในต่างประเทศ วิธีการเรียนแบบ “พลิก
กลับ” กำ�ลังเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมาก
ขึ้น โดยสิ่งที่เป็นหัวใจสำ�คัญของ Flipped
Classroom นี้ก็คือ การใช้ “เทคโนโลยี” การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน “กิจกรรม” ซึ่งทั้งสอง
ส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิด “สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้” อย่างเต็มที่
Flipped Classroom เริ่มมีการนำ�มา
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนเป็ น ครั้ ง แรกในปี
2007 โดยครู 2 คนในรัฐโคโลราโด สหรัฐ
อเมริกา ชือ่ โจนาธาน เบิรก์ แมน และ แอรอน
แซมส์ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอการสอนของตนเอง
เอาไว้สำ�หรับนักเรียนที่ขาดเรียน เมื่อคลิป
บทเรียนของครูทง้ั สองเริม่ แพร่ขยายออกไปใน
วงกว้าง ครูหลายคนจึงเริม่ หันมาใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อ
สอนนักเรียนนอกห้องเรียนและสงวนเวลาใน
ชั้นเรียนไว้สำ�หรับการรวมกลุ่มทำ�แบบฝึกหัด
หรือการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ปัจจัยที่ทำ�ให้ Flipped Classroom เป็น
ที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ผลลัพธ์ที่ออกมา
ดีกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม โดยจาก

สถิติ ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมทำ�ให้มี
เด็กนักเรียนทั่วอเมริกาลาออกจากไฮสคูลไป
มากกว่าปีละ 1.3 ล้านคน และมีเพียง 69%
ของนักเรียนเท่านั้นที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด
แต่ห้องเรียนพลิกกลับ กำ�ลังจะ “กลับ
ด้าน” ทำ�ให้การศึกษาในอเมริกาเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น โรงเรียนหลายแห่งได้นำ�
วิธีการเรียนแบบ Flipped Classroom ไปใช้
อย่างเช่นทีโ่ รงเรียน Clintondale High School
ในเมืองดีทรอยต์ ซึ่งได้บริษัทซอฟต์แวร์เพื่อ
การศึกษาชื่อ TechSmith เข้ามาช่วยวาง
ระบบให้ โดยครูจะผลิตคลิปวิดีโอบทเรียน
สั้นๆ เพียงตอนละ 5-7 นาที สัปดาห์ละ 3
หัวข้อ แล้วโพสต์ลงในช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ของโรงเรียน และ YouTube ซึ่ง

นักเรียนจะสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์ หรือ
ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ขยาย
เวลาเปิดจนเย็น หรือดูจากที่บ้านก็ได้
เมื่อเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะได้ใช้เวลา
ในห้ อ งเรี ย นเพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ด้ ว ยกั น
อาทิ ตีโจทย์เลข เขียนบทความเกี่ยวกับ
สงคราม หรือคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ซึ่งนักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือจาก
ครู ไ ด้ แ บบตั ว ต่ อ ตั ว เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย โดย
เฉพาะเด็กที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
มากนัก
หลังจากที่ใช้วิธีนี้ได้ประมาณ 18 เดือน
พบว่าอัตราการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และการทำ�ผิดวินัยต่างๆ ก็ลดลง
โดยนักเรียนในเกรด 9 ซึ่งเป็นชั้นแรกของ
โรงเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนพลิกกลับ
มีอัตราการสอบตกลดลงถึง 33% ภายใน
ปีเดียว ส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็น
ต้นแบบแห่ง Flipped Classroom เลยทีเดียว
“การใช้ Flipped Classroom พลิกกลับ
วิธีการสอน ทำ�ให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น ควบคู่ ไ ปกั บ การใช้ สื่ อ การสอน
อย่างเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
คิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำ�กัด ซึ่งผมเชื่อ
ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่อเมริกา
ต้ อ งการ” เกร็ ก กอรี่ กรี น ผู้ อำ�นวยการ
โรงเรียน ให้สัมภาษณ์แก่สำ�นักข่าว CNN
นี่คือตัวอย่างของ “ห้องเรียนพลิกกลับ”
หรือ Flipped Classroom ซึง่ เป็นการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่บ้านเรา
ไม่ควรมองข้าม
School in focus
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พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
เตรียมเด็กไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย
ความสามารถของมนุษยชาติ เพราะเป็นยุค
ทีโ่ ลกต้องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง
ก็ไม่ได้จ�ำ กัดอยูเ่ พียงรอบตัวเราอีกต่อไป แค่
เพียงคลิกทีป่ ลายนิว้ เราก็สามารถก้าวข้าม
พรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมของโลก

ตัวอย่างจากหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3 อจท.
และ ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 อจท.
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เราในฐานะผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้
ทำ�หนังสือที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น และทำ�คู่มือครู เพื่อ
ให้ครูนำ�ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างห้องเรียนให้น่าตื่นเต้น
และสนุกสนานมากขึ้น

เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ ทางเดียวที่เราจะสามารถทำ�ได้ คือ เตรียมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมเด็กและเยาวชน
ให้ พ ร้ อ มสำ�หรั บ การเข้ า สู่ ศ ตวรรษที่ 21 ซึ่ ง จะต้ อ ง
อาศั ย ความร่ ว มมื อ ของหลายฝ่ า ยไม่ ว่ า จะเป็ น พ่ อ แม่
ครู ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในส่วนของภาคเอกชน
คุ ณ ตะวั น เทวอั ก ษร กรรมการผู้ อำ�นวยการ บริ ษั ท
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำ�กัด ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการ
เตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นดังต่อไปนี้
คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

คุ ณ ตะวั น มองว่ า เด็ ก ไทยในศตวรรษนี้ จ ะต้ อ งมี
คุณลักษณะที่สำ�คัญ 3 ประการ ประการแรก คือ มีทักษะ
ที่หลากหลาย เช่น สามารถทำ�งานร่วมกับคนเยอะๆ
ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ดว้ ยตนเอง และรูจ้ กั พลิก
แพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ ประการที่สอง คือ มอง
โลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จำ�กัดขอบเขตอยู่เฉพาะ
ประเทศไทย เพือ่ มองหาโอกาสใหม่ๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากมาย
และประการสุดท้าย คือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้าน
ภาษา เพราะหากพูดหรือใช้แต่ภาษาไทยก็เหมือนกับมี
‘กะลา’ มาครอบเอาไว้
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร

คุณตะวันกล่าวว่ารูปแบบการสอนทีค่ รูเน้นการใส่ความ
รูเ้ ข้าไปในสมองของเด็กไม่ได้ทำ�ให้เด็กเกิดทักษะทีจ่ ำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่เด็กได้เป็นเพียง
ความรู้พื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น ครูจะต้องปรับแนวทางการ
เรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะต้องทำ�ให้เด็กรักที่จะ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ และมีเป้าหมายในการสอนทีจ่ ะทำ�ให้เด็ก
มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที

“เราต้องทำ�ให้เด็กมีทักษะชีวิตที่สลับซับซ้อนมาก
ขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์
มีทักษะการประมวลข้อมูล ทักษะด้านไอที ซึ่งไอทีในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็น แต่
หมายถึงการที่เด็กรู้ว่า เมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เขาจะไปตามหาข้อมูล (data) เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อ
ได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้
(knowledge) ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ครู
จะต้องให้เด็กได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง”
บทบาทของ อจท. กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

“สิ่งสำ�คัญที่ต้องทำ�ในขณะนี้ คือ การยกระดับนักเรียน
ยกระดับครู ส่วนเราในฐานะผู้ออกแบบและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนก็ ได้ทำ�หนังสือที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น
นอกจากนี้ เราก็ยังทำ�คู่มือครู เพื่อให้ครูเอาไปประยุกต์
ใช้ ทำ�ให้ห้องเรียนน่าตื่นเต้น สนุกสนานมากขึ้น จากเดิม
ที่ห้องเรียนเป็นลักษณะครูยืนสอนให้เด็กฟังอย่างเดียว”
ส�ำหรับเป้าหมายในอนาคต คุณตะวันกล่าวย�ำ้ ว่า อจท.
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน ไม่วา่ จะเป็น
หนังสือเรียน คู่มือครู รวมไปถึงสื่อดิจิทัล ให้มีความน่า
สนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของครูในการ
สร้างห้องเรียนที่สนุกสนาน
เพราะการพัฒนาเด็กไทย ถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในวงการศึกษา ซึ่ง อจท. จะขอ
ทำ�หน้าที่ของผู้ออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างห้องเรียน
ที่สนุกสนาน ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะเตรียมเด็กๆ ให้
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
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การใช้สื่อการสอนแบบผสมผสาน
หนังสือเรียนกับแท็บเล็ต สร้างนิสัยแห่งการใฝ่รู้

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ ในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา หรือโครงการ One Tablet PC per Child (OTPC)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มคี วามรูท้ างวิชาการ
และทักษะทีส่ ามารถศึกษาหาความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง รวม
ทัง้ สามารถปรับตัวในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้
อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวก็ทำ�ให้เกิดคำ�ถามจากหลายฝ่ายในสังคมว่า
การนำ�แท็บเล็ตมาใช้ จะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในปัจจุบันอย่างไร และในอนาคตแท็บเล็ตจะเข้ามาแทนที่หนังสือหรือไม่ ซึ่ง
ผู้ที่จะตอบคำ�ถามได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นครูผู้สอนที่ถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
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คุณครูวาสนา สมวรรณ ครูประจำ�ชั้น
ป.4/4 โรงเรี ย นราชวิ นิ ต ซึ่ ง เป็ น 1 ใน
4 ของโรงเรียนนำ�ร่องโครงการ โดยเป็น
ตัวแทนในส่วนของกรุงเทพมหานคร มอง
ว่าการนำ�แท็บเล็ตเข้ามาใช้ในโรงเรียนทำ�ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร
ที่ จ ะต้ อ งทำ�การคั ด เลื อ กห้ อ งเรี ย นที่ จ ะใช้
แท็บเล็ตซึ่งมีจำ�นวนเครื่องจำ�กัด รวมไปถึง
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู
ผู้สอน ขณะที่ครูผู้สอนเองก็ต้องเปิดรับและ
เรียนรู้การใช้แท็บเล็ต ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องใช้
ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุดสำ�หรับนักเรียน

คุณครูจะเน้นการใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก ส่วนแท็บแล็ต
จะใช้เป็นส่วนเสริมในการหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสม

คุณครูวาสนากล่าวถึงการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนที่ต้องใช้ทั้งแท็บเล็ตและ
หนั ง สื อ เรี ย นว่ า จะเน้ น การใช้ ห นั ง สื อ เรี ย น
เป็นหลัก ส่วนแท็บเล็ตจะใช้เป็นส่วนเสริมใน
การหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับบทเรียน
“ครูจะต้องศึกษาเนือ้ หาในหนังสือทัง้ หมด
อย่างละเอียด แล้วมาเทียบว่าตรงกับเนื้อหา
ในแท็บเล็ตส่วนไหนบ้าง หลักๆ ครูจะสอน
ตามหนังสือไปก่อน เพราะเนื้อหาในหนังสือ
เรียนจะครบถ้วนมากกว่า หลังจากที่ศึกษา
ในหนังสือจบบทแล้ว ถ้านักเรียนคนไหนทำ�
แบบฝึกหัดเสร็จก่อน ครูก็จะให้รางวัลโดยให้
เด็กมารับแท็บเล็ตจากครูไปใช้กอ่ น โดยครูจะ
เป็นคนกำ�หนดเนือ้ หาทีเ่ ด็กต้องเข้าไปค้นคว้า
หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม แต่ บ างครั้ ง ครู ก็ ไ ม่ ไ ด้
กำ�หนดเนื้อหา ก็จะให้อิสระเด็กในการค้นคว้า
ในสิ่งที่เค้าสนใจและสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสอน”
ข้อดีของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน

สำ�หรับข้อดีของแท็บเล็ตคุณครูวาสนา
มองว่า แท็บเล็ตเป็นสือ่ ทีส่ ามารถดึงดูดความ
สนใจของเด็กในการเรียนได้ดี เนื่องจากมี
ลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่หนังสือไม่มี
“เนื้ อ หาในแท็ บ เล็ ต จะมี สี สั น สวยงาม
เป็นมัลติมีเดีย เป็นสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟ
(Interactive) ทำ�ให้เด็กอยากค้นคว้าหาความ
รู้ด้วยตนเอง สร้างนิสัยใฝ่รู้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
สำ�คัญของการศึกษา และการทีแ่ ท็บเล็ตทำ�ให้

เด็กเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เด็กมี
เวลาที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน ห้องเรียนก็
ไม่น่าเบื่อ”
นอกจากนี้ คุณครูวาสนายังตั้งข้อสังเกต
ว่าเมื่อนำ�แท็บเล็ตมาใช้ในห้องเรียน นักเรียน
ทีม่ สี มาธิสนั้ จะตัง้ ใจเรียนและสนุกกับการเรียน
มากกว่าการสอนโดยใช้หนังสือเรียนแต่เพียง
อย่างเดียว
“เด็กสมาธิสั้นจะตื่นตัวในการเรียนรู้มาก
ขึ้น จะมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น และ
สามารถจะสรุปสิ่งที่ ได้เรียนรู้จากแท็บเล็ต
ได้ด้วยตัวเอง นี่คือส่วนดีของแท็บเล็ตที่มา
ช่วยให้เด็กเหล่านี้กระตือรือร้นที่จะทำ�งานให้
เสร็จในเวลาที่ครูกำ�หนด จากเดิมที่เขาจะ
เรื่อยเฉื่อย”
ปัญหาที่พบจากการใช้แท็บเล็ตใน
ห้องเรียน

ถึ ง แม้ ว่ า แท็ บ เล็ ต จะมี ข้ อ ดี ใ นแง่ ข อง
การดึงดูดความสนใจของนักเรียน แต่ขณะ
เดียวกันตลอด 2 ปีที่ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แท็บเล็ต คุณครูวาสนาก็พบว่ามี
ข้อจำ�กัดหลายประการทั้งในเรื่องของการใช้
งานและเนื้อหาความรู้ในแท็บเล็ต
“ปัญหาอยู่ที่ตัวแท็บเล็ตเอง อย่างแรก
คือ โปรแกรมในแท็บเล็ตมีปัญหา ทำ�ให้เข้า
ถึ ง ข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ เปิ ด ไม่ ไ ด้ อย่ า งที่ ส องคื อ
เรื่องแบตเตอรี่ ถ้าครูไม่ดูแลชาร์จแบตเตอรี่
ให้เต็ม แบตเตอรี่ก็จะอ่อน เด็กก็จะใช้งาน
ไม่ได้ และอย่างที่สามคือ เวลาที่เด็กใช้งาน

แท็ บ เล็ ต พร้ อ มกั น หลายๆ เครื่ อ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ตก็จะล่ม ส่วนเรื่องเนื้อหาสาระ
ในแท็บเล็ตในตอนนี้ก็ยังไม่ครอบคลุม แล้ว
ตัวหนังสือในแท็บเล็ตที่เล็กเกินไป ถ้าเพ่ง
มองเป็นเวลานานก็จะทำ�ให้ปวดตา ครูก็จะ
พยายามไม่ให้เด็กใช้แท็บเล็ตติดต่อกันเกิน
1 ชั่วโมง”
แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอน
ในอนาคต

สำ�หรับแนวโน้มในอนาคต คุณครูวาสนา
มองว่ า เป็ น เรื่ อ งดี ที่ จ ะใช้ แ ท็ บ เล็ ต เป็ น สื่ อ
การเรียนการสอนต่อไป เพราะครูผู้สอนก็เล็ง
เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กในหลายด้าน
แต่ก็ยังคงต้องใช้ร่วมกับหนังสือ
“ในชี วิ ต จริ ง จะให้ เ ด็ ก นั่ ง ดู แ ท็ บ เล็ ต
ตลอดทั้งวันคงไม่ได้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้
แท็บเล็ตแทนหนังสือเรียน ในฐานะของครู
ผู้สอนที่เป็นผู้ปฏิบัติและคลุกคลีกับปัญหา
การสอนในเชิ ง ลึ ก คิ ดว่ า อย่ า งไรหนั ง สื อ
ก็ตอ้ งเป็นพระเอก ส่วนแท็บเล็ตก็เป็นสือ่ เสริม
การเรียนชนิดหนึ่งเท่านั้น”
เมื่ อ แหล่ ง ความรู้ ข องเด็ ก ๆ ไม่ ไ ด้ ถู ก
จำ�กัดอยู่แค่ในห้องเรียน การใช้สื่อการสอน
แบบผสมผสานโดยมี ห นั ง สื อ เป็ น สื่ อ หลั ก
และแท็ บ เล็ ต เป็ น สื่ อ เสริ ม จึ ง เป็ น อี ก ทาง
เลื อ กหนึ่ ง ในการสร้ า งนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ห้ กั บ เด็ ก
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
School in focus
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ปลูกหัวใจรักธรรมชาติ

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ติดต่อ ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ (ผู้ใหญ่ชงค์)
โทร. 0 3473 1188, 0 3473 1198
www.phuyaichonghomestay.9nha.com

ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ห้องเรียนธรรมชาติที่ชื่อว่า ป่าชายเลน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สุดสนุกสำ�หรับนักท่องเที่ยว
หัวใจสีเขียว ไม่ว่ารุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ที่อยากจะเข้ามาสัมผัส ทำ�ความเข้าใจกับธรรมชาติ
อย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ ง ป่ า ชายเลนคลองโคน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใ น ต.คลองโคน
อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสงคราม ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนเข้ า มาสั ม ผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ริมป่าชายเลน ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย แบบเต็มอิ่มทั้งสาระความรู้และความ
เพลิดเพลินตลอดทั้งทริป

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชน
คลองโคน โดยผู้นำ�วิสัยทัศน์ ไกลอย่าง คุณ
ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือ ผู้ใหญ่ชงค์ ที่
มีความคิดปลูกป่าชายเลนขึน้ ในปี 2534 เพือ่
ฟื้น ฟู ส ภาพป่ า ซึ่ง เคยถู ก ทำ�ลายให้ ก ลั บ มา
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ประกอบกับภายหลังมี
หน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสำ�คัญ โดยเฉพาะ
พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จ
พระราชดำ�เนินมาปลูกป่าชายเลน ณ ทีแ่ ห่งนี้
ด้วยพระองค์เองอยูห่ ลายครัง้ จนปัจจุบนั พืน้ ที่
ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนได้กลับมามีชวี ติ
ใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติทรี่ อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มหัวใจ
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ภายหลังการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้าน
เพื่อมาทำ�อาชีพตามความถนัด อย่างกลุ่ม
กระเตง (บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย)
กลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำ�อาหาร และสารพัน
กิจกรรมจากความสามัคคี ช่วยพัฒนาจน
ที่ นี่ ก ลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน พร้อม
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วราคาย่ อ มเยาเอาใจ
ผู้คนยุคนี้
ใครเบื่ อ ความจำ�เจของการท่ อ งเที่ ย ว
รูปแบบเดิมๆ ลองมาสัมผัสโฮมสเตย์กลาง
ทะเล ชมวิถีชีวิตการทำ�ประมงพื้นบ้าน นั่ง
เรือปลูกป่า ตกปลา ให้อาหารลิง ชิมอาหาร
อร่อย และหลากกิจกรรมสุดสนุก เรียกว่า

จะมาเช้า-เย็นกลับ หรือแบบค้างคืน มากับ
ครอบครัว คู่รัก เพื่อนฝูง หรือจะยกมาทั้ง
องค์ กร ชาวบ้ า นชุ ม ชนคลองโคนก็ พ ร้ อ ม
ดู แ ลตลอดทริ ป การั น ตี ด้ ว ยรางวั ล ชุ ม ชน
ดีเด่นด้านการท่องเที่ยว ในโครงการประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2550
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่ อ งเที่ ย วแนวใหม่ นี้ จึ ง ไม่ ไ ด้ มี แ ค่
ความรูแ้ ละความสนุก แต่ยงั เป็นการปลูกหัวใจ
รักธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้วัน
หยุดพักผ่อนต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ทว่าทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างได้ลงมือ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติเป็นของขวัญให้กบั ลูกหลาน
ต่อไปด้วย

รวมกับ

ขอเชิญคุณครูทุกกลุมสาระฯ
รวมประกวดส�อดิจิทัลเพ�อการเรียนรู

ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และรางวัลรวมมูลคากวา 100,000 บาท
ในหัวขอ “อาเซียนศึกษา”
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อจท. ขอเปนสวนหนึ่งที่จะชวยคุณครู
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนาน
สรางเด็กๆ ใหเกงเรียนรู เกงใชชีวิต เกงคิด เกงแกปญหา
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