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Editor’s Note
โลกในศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให ้
โลกแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างและง่ายต่อการเข้าถึง ขณะ
เดยีวกนัตลาดแรงงานกต้็องการเดก็ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการและเต็มเปี่ยมด้วยทักษะ
ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้และรู้
เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

School in focus ฉบับนี้ได้เลง็เห็นความส�าคญัของการเร่ง
พัฒนา “ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21” ให้เกดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน 
เพ่ือให้เด็กๆ มีความพร้อมท่ีจะก้าวสูโ่ลกแห่งการท�างานใน
อนาคต ซึง่พวกเราท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษาควรจะเร่งมอืและ
ร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน   ให้เด็กๆ สามารถ
ต่อยอดความรูไ้ด้ด้วยตนเอง พร้อมพฒันาทกัษะต่างๆ ที่
จ�าเป็นส�าหรบัการใช้ชวีติอย่างมคีณุภาพและมคีวามสขุใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้
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 The Story 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21
แนวทางการสร้างนักเรียนพันธุ์ใหม่

โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความแตกต่างจาก

ศตวรรษที่ 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีต ได้ถูกแทนที่ด้วยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนด้วย

ข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม และไม่ว่าจะหันไปทางใด ก็จะเห็นการน�าเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต แทนการใช้แรงงาน

แบบเดิม
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จากสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าคน 
ที่จะประสบความส�าเร็จได้จะต้องมีทักษะ 
ในการเผชิญกับโลกที่ซับซ้อนขึ้น  แต่ปัจจุบัน
ระบบการศึกษาของรัฐยังไม่ได้ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว จึงท�าให้เกิด
ค�าถามข้ึนว่า แล้วการศึกษาแบบใดที่จะ
สามารถสร้างนักเรียนพันธุ์ ใหม่ให้มีความ
พร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตในอนาคต จาก
ค�าถามนี้เองได้น�าไปสู่การสร้างกรอบความ

คิดใหม่ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เปน็ความรว่มมอืของหลายฝา่ย ไดแ้ก ่องคก์ร
ดา้นการศกึษา ภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน 
โดยเนื้อหาสาระของกรอบความคิดนี้มองว่า
นกัเรยีนพันธุ์ใหม่จะต้องเปน็ผูท่ี้มีทักษะท่ีเรียก
ว่า “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงสามารถแบ่ง
ได้กว้างๆ เป็น 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิตและการ
ท�างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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ทักษะชีวิตและการทำางาน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท�าให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อวงการธุรกิจ
และการท�างานอย่างมาก ส่งผลให้ความเช่ือ
ที่ ว่านักเรียนที่เรียนหนังสือเก่งจะประสบ
ความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานไม่เป็นความจริง
อีกต่อไป นักเรียนพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 
ถูกคาดหวังจากสังคมและนายจ้างให้มีทักษะ
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ
ท�างานและชีวิตประจ�าวันด้วย คือ จะต้อง
เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้ สามารถท�างานและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น�า สร้างผลงาน
ของตัวเองได้และรับผิดชอบต่อผลงานที่  
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท�างานร่วมกับคน
จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได้ 

เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างถูกดำาเนินการอย่างเหมาะสม เราอาจ

สรุปได้ว่า นักเรียนพันธุ์ใหม่ คือ นักเรียนที่มีความดีเด่นทั้งในเนื้อหา 

วิชาการและทักษะในการดำาเนินชีวิต สามารถรับมือกับปัญหา และ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
เมื่อโลกเต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวสาร 

องค์ความรู้ใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
นักเรียนพันธุ์ ใหม่จะต้องมีทักษะท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นคน
ทันโลก ตัวอย่างเช่น การรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็น
ระบบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมและน�าไปสู่
การแกไ้ขปญัหา รวมทัง้มทีกัษะในการสือ่สาร
และการร่วมมือกับผู้อื่น และรู้จักคิดอย่าง
สร้างสรรค์หรือปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด
เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่

อย่างมากมาย นักเรียนพันธุ์ใหม่จ�าเป็นจะ
ต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูล ประเมินข้อมูล และน�าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจะต้อง
สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้าง
สื่อด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของสื่อต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่าง 
หลากหลาย เช่น ส่ิงพิมพ์ ออดิโอ วิดีโอ มัลติ-
มีเดีย เว็บไซต์ เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ และเลือก
คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง

ตามกรอบความคิดด้านการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 การสร้างนักเรียนพันธุ์ ใหม่ 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการศึกษาให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับการสอนและการเรียนรู้ เช่น การปรับ
เปลี่ยนมาตรฐานและเครื่องมือประเมิน 
หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาทาง
วิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
โดยในแง่ของการพัฒนาทางวิชาชีพถือเป็น
ส่วนที่ส�าคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาค
รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทส�าคัญ เช่น จัดการ
ฝึกอบรมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในเชิงลึก
ให้แก่ครูทุกคน 

เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างถูกด�าเนินการ
อย่างเหมาะสม เราอาจสรุปได้ว่า นักเรียน
พันธุ์ใหม่ คือ นักเรียนที่มีความดีเด่นทั้งใน 
เนื้อหาวิชาการและทักษะในการดำาเนิน 
ชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด ถือเป็น
พลเมืองหรือแรงงานในอนาคตท่ีสังคม
ต้องการ และเป็นผลลัพธ์ท่ีส�าคัญของการ
ด�าเนินการตามกรอบความคิดด้านการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

แหล่งอ้างอิง : www.p21.org
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 Look Forward 

งานส�าคัญของการศึกษาไทย

สร้าง ‘ทักษะ’ ให้ผู้เรียนพร้อมสูศ่ตวรรษที่ 21

สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่การน�าวิทยาการและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกแก่มนุษย์ ทุกซอกทุกมุมบนโลกกลายเป็นแหล่ง

เก็บรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ ที่หากสนใจอยากรู้ก็สามารถค้นหาได้ผ่านทาง

อนิเทอรเ์นต็ ขอเพยีงแคค่ลกิ! นัน่เพราะโลกของเราเริม่เดนิไปสูศ่ตวรรษที ่21 ศตวรรษ

ที่ ‘ความรู้’ หาได้ง่ายดาย แต่การพัฒนาให้มนุษย์มี ‘ทักษะ’ เป็นนัยส�าคัญยิ่งกว่า

การศึกษาจึงเป็นบันไดขั้นพื้นฐานที่จะ
น�าพาเด็กไทยก้าวไปสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ
สังคม (สคส.) และรองประธานกรรมการ 
มูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เขียนหนังสือ ‘วิถี
สร้างการเรียนรู้ เพื่อศิษย์ ในศตวรรษท่ี 
21’ พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการ
พิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ 
และ นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน 
มุมมองเร่ืองการศึกษาไทยกับการสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skills)

ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวว่าในศตวรรษที่ 
21 นั้น การศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยน 

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ความเชื่อเ ร่ืองการถ่ายทอดความรู้ ไปสู่  
ผู้ เรียน จากที่ เคยป้อนความรู้ ใส่ลูกศิษย์
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท�ากันมาตลอด 
ในศตวรรษที่ 20 ไปสู่การส่งเสริมให้ผู้เรียน
นั้นได้รู้จักที่จะคิดและใฝ่หาวิธีที่จะออกไป 
หาค�าตอบ และในทฤษฎีปิรามิดแห่งการ
เรียนรู้ (Learning pyramid) นั้น ตรงฐาน
ของปิรามิดระบุไว้ชัดเจนว่าการเรียนเพื่อให้
ประสบผลส�าเร็จ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน 
พูดคุยกัน (Discussion) มีการทดลองปฏิบัติ 
(Practice doing) และสอนผูอ้ืน่ได ้(Teaching) 
ตรงนี้เป็นหัวใจส�าคัญ 

แต่ท่ีผ่านมานั้นการศึกษาไทยหรือแม้แต่
วงการการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก ยังไม่ประสบ
ผลส�าเร็จ เพราะยังยึดติดอยู่กับยอดปิรามิด 
คือ การถ่ายทอดความรู้ป้อนสู่ผู้เรียน ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ไม่เหมาะกับการสอนใน
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ศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เน้นที่ความรู้ แต่เน้นที่
ทักษะ (Skill) การเรียนจึงต้องท�าให้เด็กรู้สึก
ทา้ทาย มีกจิกรรมใหท้�า เรยีกวา่เปน็การเรยีน
แบบ Action คือ วิ่งออกไปหาความรู้ ซึ่งจะ
ท�าให้เด็กไม่เบื่อหน่าย แต่เวลานี้การศึกษา
ไทยยังเดินไปไม่ถึงจุดนั้น

“การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ‘ครู’ จะมี
บทบาทส�าคัญย่ิงกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ในฐานะ 
ผู้สอน แต่ในฐานะผู้ฝึกให้เด็กได้เกิดทักษะท่ี
จ�าเป็น ซ่ึงผมมองว่าครูต้องเปล่ียนความคิด
ต้องละท้ิงความยึดม่ันถือม่ันในเน้ือหาวิชาว่า
ถูกที่สุด แล้วปรับตัวมาสู่การเป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ ตั้งค�าถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือท�าจะ
ช่วยสนับสนุนให้เด็กได้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
(Learning skill) โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
โครงงาน เพ่ือให้เด็กสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเอง และครูต้องไม่ตอบ
ค�าถามของเด็กในทันที ไม่ดุด่าว่ากล่าวหาก
ค�าตอบน้ันไม่ถูกต้อง เพราะจะเป็นการท�าร้าย
เด็กในภายหลัง แต่ควรใช้วิธีการต้ังค�าถามไป
เร่ือยๆ     เพ่ือน�าไปสู่การลงมือค้นหาจนได้
ค�าตอบท่ีออกมาจากความคิดภายในตัวของ
เด็กเอง” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

สอดคล้องกับ นพ.ประเสริฐ ซึ่งระบุว่า ใน
ศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม โดยให้เด็กวิ่งออกไปหา
ค�าตอบ ไม่ใช่บอกค�าตอบและมานั่งท่องจ�า

เหมือนที่ผ่านมา โดยครูอาจจะต้องมีตัวช่วย 
นั่นคือคู่มือการสอน... “คู่มือครูในศตวรรษ
ที่ 21 ควรจะเป็นคู่มือท่ีช่วยแนะน�าแนวทาง
การสอนที่เหมาะสม เช่น ในคู่มืออาจจะช่วย
บอกครูไดว้า่แหลง่เรยีนรูใ้นจงัหวดัมอีะไรบา้ง  
เพือ่ทีค่รจูะไดค้ดิวธิทีีจ่ะบอกใหเ้ดก็ออกไปหา
ค�าตอบ ซึ่งเด็ก 10 คน ก็จะได้มา 10 ค�าตอบ 
ครูสามารถให้เด็กทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กนั เพือ่สรปุมาเปน็ค�าตอบทีเ่หน็รว่มกนั และ
เป็นค�าตอบของเขาเอง” 

วธิกีารสอนในลกัษณะนีน้อกจากจะชว่ยสง่
เสริมให้เด็กได้ทักษะการเรียนรู้ ยังท�าให้เด็ก
มีประสบการณ์เกิดเป็นทักษะชีวิต (Life skill) 
ซึ่งการมีทักษะชีวิตท่ีดียังช่วยให้เด็กรู้จักท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

นพ.สมศักด์ิ มองว่า การจะเปล่ียนแปลง
การศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องไม่
ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่เราต้อง
เริ่มสร้างครูที่กล้าลอง กล้าท�า มีแนวคิด
เดียวกันให้เกิดเป็นหน่อขึ้นมา ก็จะน�าไปสู่
ความเปล่ียนแปลง และไม่จ�าเป็นว่าต้องไป
เริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่มองว่าความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้มากมาย อาจจะ 
เริ่มจากคนไม่กี่คน หรือกลุ่มคนเล็กๆ ท่ีมี
เป้าหมายเดียวกัน... “ผมคาดหวังว่าจะมี 
ผู้บริหาร ครู และโรงเรียนท่ีมีแนวคิดเดียวกัน 
มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหาทางขยายต่อ 
ยอดความคิด บนความเชื่อว่าไม่ต้องรอใคร

เปน็ผูน้�า อาจจะเริม่จากขา้งลา่งหรอืตรงกลาง
ไปก่อนภายใต้เป้าหมายเดียวกัน”

ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน
เด็กไทยจ�านวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหา
ครอบครัว หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และ
ดูเหมือนว่าเด็กกลุ่มนี้จะเพิ่มจ�านวนมากข้ึน
เรื่อยๆ และมีความรู้สึกติดลบมาจากบ้าน 
บางคนหลงผิด ค�าถามคือ มีแนวทางใดที่จะ
ช่วยให้เด็กไม่ตกรางชีวิต?    “ผมมองว่านี่
คือสูตรของการเรียนทักษะชีวิต ที่โรงเรียน 
ครู และวงการการศึกษาควรใช้วิกฤติตรงนี้ให้
เป็นโอกาสในการท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ชวีติใหก้บัเดก็ แมท้กัษะการศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 อาจเป็นเรื่องใหญ่  แต่ไม่ใช่เรื่องที่ท�า
ไม่ได้ เพราะอยู่ในกระบวนการเรียน เพียงแต่
ต้องอาศัยการปฏิบัติเท่านั้น”

การจะท�าให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมก้าว
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องของทุกคน 
ในสังคม จะยกให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง 
รับผิดชอบไม่ได้ ทว่าผู้ปกครอง หน่วยงาน 
ตลอดจนองค์กรต่างๆ ควรมาร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดย
เวลานี้มีหลายโรงเรียนท้ังจากเขตพื้นท่ีการ
ศึกษา เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ตื่ นตัวและจัดการศึกษาตามแนวทาง
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในอนาคตตัวอย่างดีๆ 
เหล่านี้จะมีส่วนที่มาร่วมสะท้อนผลเพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวต่อไป 

นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
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โรงเรียนเลิศหล้า กับ หลักสูตร ครู 
และสื่อการเรียนการสอน
3 กลไกหลักขับเคลื่อนให้เด็กไทยมีคุณภาพ

โรงเรยีนเปรยีบเสมอืนบา้นอกีหลงัทีม่บีทบาทสำาคญัในการพฒันา
คณุภาพของเด็ก ซึง่แตล่ะโรงเรยีนกจ็ะมแีนวทางในการสอนแตกตา่ง
กนัออกไป โรงเรยีนเลศิหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก ถือเปน็โรงเรยีนใน
กลุม่โรงเรยีนเอกชน โครงการ English Program ทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง
จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ‘โรงเรียนต้นแบบ’ ของการศึกษา 
ดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชน โดย อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย  
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน เลา่ใหฟ้งัถงึแนวทางการพฒันาคณุภาพของ
เด็กว่า   “โรงเรียนจะเน้นการใช้ 3 กลไกหลัก คือ หลักสูตร ครู และ 
สื่อการเรียนการสอน” 
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หลักสูตร โรงเรียนใช ้หลักสูตรของ
ไทยที่เน้น Information Base ควบคู ่ไป
กับหลักสูตรของประเทศแคนาดา ที่เน้น 
Practical Base เป็นการใช้กระบวนการ 
การสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีความคิด
รวบยอดในสิง่ทีเ่รยีนจนสามารถคดิ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ 

“เด็กจะต้องเห็นภาพ (Visual) เกี่ยว
กับเรื่องที่เขาเรียนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ต้นจน
จบ และอีกข้ันหนึ่ง คือเด็กจะต้องสามารถ 
น�าเสนอ (Present) ในสิ่งที่เรียนได้” 

ครู เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยโรงเรียนจะเน้น 
ให้ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและแม่นย�า 
ในเนื้อหาวิชาที่สอน นอกจากนี้ ครูยังได้
รับการอบรมและต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อให้
มีเทคนิคในการสอนที่สามารถจูงใจให้เด็ก
สนใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ โดยครูจะต้องรู้ว่าเด็กมี 
พ้ืนฐานในเร่ืองท่ีจะสอนมากน้อยแค่ไหน ส่ิง
ท่ีเด็กต้องรู้มีอะไรบ้าง และครูจะต้องท�าให้ 
เด็กเกิดความม่ันใจในการตอบค�าถามใน
ห้องเรียน และสนุกที่จะศึกษาหาความรู้นอก
ห้องเรียน

ส่ื อการเรียนการสอน ในส่ วนของ 
สื่อหลัก คือ หนังสือเรียน โรงเรียนจะใช้

หนังสือเรียนท้ังของไทยและต่างประเทศ 
โดยพิจารณาเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนก็ยังได้สนับสนุน
หนังสือเสริมการเรียนต่างๆ ในห้องสมุด 
ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องนวัตกรรม เป็นต้น 
โรงเรียนจะจัดส่ือเสริมการเรียนตามค�าแนะน�า
ของครู เพื่อให้เด็กใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ ซึ่งสื่อเสริมความรู้จะท�าให้เด็กๆ 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้สึกสนุกที่จะเรียน 
และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

การใช้กลไกดังกล่าวช่วยให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนัก เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก 
เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 คือ ด.ญ.ณัฐณิชา กาญจนาพิทักษ์ และ 
ด.ญ.นมิดา เนียมนามธรรม ภายใต้การ
ดูแลของคุณครูนภาพร กุหลาบแก้ว ได้รับ
รางวลัเหรยีญเงนิจากการแขง่ขนัวทิยาศาสตร ์
ระดับประเทศ ปี 2554 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยครูนภาพรเล่าถึง
การเตรียมการสอนของตนเองว่า

“ทุกวันนี้ไม่เคยหยุดท่ีจะอ่าน อ่านเพื่อ
ถามตวัเอง เชน่ วนันีเ้ราจะสอนเรือ่งนี ้เดก็จะ
ถามอะไรบ้าง จะนึก และเตรียมค�าตอบไว้ทุก
ครั้ง เพราะเด็กที่นี่ทุกคนถูกฝึกให้ ‘กล้าถาม’ 

และ ‘กล้าตอบ’ ดังนั้น จึงต้องไม่มีค�าถามที่
เราตอบไม่ได้”

นอกจากจะส่งเสริมให้นักเ รียนของ
ตนเองประสบความส�าเร็จแล้ว โรงเรียนยัง
มีโครงการท่ีช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆ ที่มี 
ความพร้อมน้อยกว่า เร่ิมต้นจากโครงการ
ท่ีเรียกว่า ‘Small Talk’ เพื่อส่งเสริมให้
เด็กพูดภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ต่อ
มาก็ขยายเป็น ‘Buddy Small Talk’ เพื่อ
ชักชวนให้เพื่อนๆ ท่ีไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ
หัดพูดด้วยกัน ซึ่งทางโรงเรียนก็จะให้เป็น
คูปองสะสมเพ่ือแลกของรางวัล จนในปี
ล่าสุดโครงการนี้ก็ได้ขยายเป็น ‘Community 
Buddy Small Talk’ ให้เด็กๆ ได้วางแผน
กับครูว่าจะสอนเพื่อนโรงเรียนอื่นอย่างไร 
โดยเด็กๆ จะท�าสื่อหนังสือแจกเพื่อนๆ เอง
ด้วย ถือเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของหลักสูตร 
ที่เด็กสามารถน�าเสนอในสิ่งที่เรียนได้ และ 
ยิง่กวา่นัน้ยงัเปน็โครงการทีช่ว่ยสรา้งนสิยัเอือ้
อาทรต่อผู้อื่นด้วย

เมื่อกลไกทั้ง 3 ได้แก่ หลักสูตร ครู และ
สื่อการเรียนการสอน ถูกพัฒนาอย่างสมดุล 
ก็จะเกิดแรงขับเคลื่อนท่ีช่วยผลักดันให้ 
เด็กไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เป็น
เด็กเก่งที่รักการเรียนรู้ และเป็นเด็กดีที่รู้จัก
แบ่งปัน 

โรงเรียนมีหนังสือเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้เป็นแหล่งค้นคว้า

หาความรู้ ซึ่งสื่อเสริมความรู้ จะทำาให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

รู้สึกสนุกที่จะเรียน และเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

อ. อัชฌา เสียงหลาย



10 School in focus

 Idol Teacher 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กๆ จะชื่นชอบรายการแข่งท�าอาหารชื่อดัง
เพยีงใด ทว่าพอถงึชัว่โมงเรยีนวชิาคหกรรมทีค่รนูวลจนัทร์ต้องสอนให้
เด็กลงมือจับตะหลิว หิ้วกระทะ ท�าอาหารจริงๆ เด็กกลับไม่สนใจมาก
นกั แม้กระทัง่ใบงานทีค่รแูจก เดก็ๆ กก็ลบัเอาไปวาดเล่น ครนูวลจนัทร์
จงึฉกุคดิว่าถงึเวลาต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนวชิานีแ้ล้ว ด้วยการสร้าง
สสีนัให้กับชัว่โมงเรียนโดยใช้สือ่ต่างๆ อย่างสือ่มัลติมีเดีย มาดึงดูดความ
สนใจของเด็ก นั่นจึงจะเหมาะสมส�าหรับการสอนเด็กในยุคนี้ 

“ตัดสินใจลองเอารายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ อย่างรายการเชฟ
กระทะเหล็ก กบนอกกะลา มาเปิดในชั้นเรียน ปรากฏว่าจากที่เด็กเคย
คุยกันในห้องเรียนไม่สนใจสิ่งท่ีครูสอน ก็เปลี่ยนเป็นกระตือรือร้นขึ้น
มา ในเวลาเดียวกันเรายังถือโอกาสสอดแทรกให้นักเรียนเห็นความ
ส�าคัญของอาหารด้วย เช่น จะสอนเด็กท�าผัดไทย ก็จะให้เด็กดูรายการ

สอนอย่างถึงเคร่ือง เรียนอย่างมีรสชาติ
ในชั่วโมงคหกรรมกับครูนวลจันทร์ ศรีโสธร

ปัจจุบันไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ไปช่องไหน ก็จะมีรายการว่าด้วย ‘การทำาอาหาร’ ให้เลือกชมเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดย
เฉพาะรายการที่ดูจะมีแฟนประจำาเหนียวแน่นที่สุด เห็นจะเป็นรายการแข่งทำาอาหาร ‘เชฟกระทะเหล็ก’  ซึ่งหนึ่งในกลุ่ม
ผู้ชมนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูนวลจันทร์ ศรีโสธร ครูสอนวิชาคหกรรมแห่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณด้วย
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ชอบและท�าได้ดีกว่าเพื่อน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก ทั้งนี้ ครู
จะพยายามเลอืกสอนเมนทูีเ่ดก็ๆ สามารถน�าไปท�ากนิในชวีติประจ�าวนัได้
จรงิ เช่น แกงส้ม ผดัไทย ผดักะเพรา ไม่สอนเมนูไกลตวั เพราะต้องการ
ให้เด็กน�าความรู้ที่เรียนไปใช้ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้ 

นอกจากนี้ ครูนวลจันทร์ยังเสริมว่า การสอนคหกรรมให้ได้ผลนั้น 
นอกจากจะต้องปรับเนื้อหาไปตามพ้ืนฐานความรู้ด้ังเดิมของเด็กแล้ว 
ยังต้องปรับให้เข้ากับฐานะทางครอบครัวของนักเรียนด้วย เพราะการ
เรียนท�าอาหารนั้นมีค่าใช้จ่ายพอสมควร

“เริม่แรกจะใหน้กัเรยีนทกุคนท�าแบบทดสอบกอ่น เพือ่ทีจ่ะรูว้า่เดก็
แต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้แค่ไหน เช่น รู้จักอาหาร 5 หมู่หรือไม่ นอกจาก
นัน้ กจ็ะใหเ้ดก็เขยีนเรยีงความเกีย่วกบัเรือ่งทางบา้น อธบิายวา่เดก็ชว่ย
งานอะไรบ้าง ท�างานบ้านเป็นไหม  ข้อมูลตรงนี้ครูจะน�ามาใช้คัดแยก
เด็ก เพื่อจะได้วางแผนการสอนให้เหมาะสม ถ้าเด็กเก่งเนื้อหาแล้ว ก็
สามารถลงมือสอนปฏิบัติได้เลย และท่ีส�าคัญในเรียงความ จะให้เด็ก 
เล่าเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวมาด้วย” 

เด็กท่ีนี่ส ่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ค่อยดีนัก ครู
นวลจันทร์จึงเลือกแก้ปัญหาด้วยการให้เด็กน�าอาหารท่ีเป็นผลงาน
ในชั่วโมงเรียนออกจ�าหน่าย โดยเลือกเมนูท่ีท�าไม่ยากนัก ความ
ผิดพลาดจะได้ต�่า รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารนั้น ช่วยให้เด็กได้ 
ทนุคนื บวกก�าไรนดิๆ หน่อยๆ พอเป็นก�าลงัใจให้เจ้าตัวน้อย

วิธีนี้นอกจากแก้ปัญหาการเงินแล้ว ครูนวลจันทร์ยังต้องการฝึก
ให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วย แต่ก่อนครูจัดการให้หมด ทั้งจ่ายตลาด 
เตรียมวัตถุดิบให้ เด็กๆ แค่เดินเข้าไปท�าอาหารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเด็ก
ต้องจ่ายตลาดเอง ท�าบัญชีเอง เข้าครัวเอง และขายอาหารเอง ท�าให้
เด็กเกิดความรับผิดชอบมากขึ้น 

ครูนวลจันทร์ท้ิงท้ายว่า การสอนคหกรรมในอนาคต จะต้องมีการ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันเด็ก ความรู้พื้นฐานทั่วๆ ไป อย่างอาหาร 5 หมู่
นั้น  เด็กๆ สามารถสืบค้นจากแหล่งข้อมูลไหนก็ได้   แต่สิ่งที่ครูต้อง
เติมเต็มในสิ่งที่เด็กขาด   คือ สอนในสิ่งที่เด็กสามารถน�าไปต่อยอด
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย ที่ส�าคัญครูยุคไฮเทคต้องรู้จักดึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ชั่วโมงเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น 
เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกหยิบสื่อที่เหมาะสมมาใช้ ครูคนไหนท�าได้ตามนี้ 
การสอนท�าอาหารกจ็ะเปน็ชัว่โมงเรยีนทีม่แีฟนคลบัเหนยีวแนน่เหมอืน
กับรายการท�าอาหารดังๆ ได้ไม่ยาก 

ความรู้ท่ัวๆ ไป อย่างอาหาร 5 หมู่น้ัน เด็กๆ สามารถ

สืบค้นจากแหล่งความรู้ไหนก็ได้ แต่ส่ิงท่ีครูต้องเติมเต็ม

คือ การสอนในส่ิงท่ีเด็กสามารถนำาไปต่อยอดในชีวิต

ประจำาวันได้ด้วย

กบนอกกะลาตอนหนึ่งซึ่งพาไปดูวิธีการท�าเส้นผัดไทย เด็กๆ จะได้รู้ว่า 
กว่าจะได้อาหารแต่ละอย่างมาไม่ใช่ง่ายๆ เขาจะได้เหน็คณุค่าและใส่ใจ
กับเรื่องโภชนาการ 

เรายงัใช้รายการเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างชี้ให้เดก็เหน็ว่า อาชพีท�าอาหาร
นี้ ถ้าเก่งจริง มีประสบการณ์ ได้เป็นเชฟ ก็มีเงินเดือนสูงไม่แพ้อาชีพ 
อื่นๆ ทั้งนี้เพราะเด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนนี้ ไม่ใช่เด็กเก่ง ไม่ได้เรียน
ต่อมหาวิทยาลัยทุกคน ซ�้ายังมาจากครอบครัวที่แตกแยก จึงอยากให้
เด็กมีฝีมือติดตัวไปประกอบอาชีพได้”

ระยะหลังครูนวลจันทร์ไม่แจกใบงานอีกต่อไป แต่สนับสนุนให้
นักเรียนสืบค้นส่วนผสม และวิธีการปรุงอาหารแต่ละประเภทกันเอง
ทางอินเทอร์เน็ต “สมัยก่อนเราเอารูปอาหารมาให้เด็กดู เด็กจะไม่
สนใจ เลยเปลี่ยนมาเปิดเว็บไซต์ให้เด็กดู โดยเลือกเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
เด็กเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ อย่างการสอนท�า 
ผัดไทย ครูจะให้นักเรียนไปค้นหาสูตรผัดไทยตามเวบ็ไซตต์า่งๆ แลว้จด
ส่วนผสม วิธีการท�ามาเพ่ือพลิกแพลงเป็นสูตรผัดไทยของกลุ่มตัวเอง 
พอนักเรียนท�าอาหารเสร็จ ต้องมีการชิมอาหาร ก็จะเชิญชวนแม่ค้าใน 
โรงอาหารหรือตัวครูเองมาเป็นกรรมการตัดสิน กลุ่มไหนที่อาหารของ
เขาชนะเลิศ เด็กๆ ก็จะเกิดความภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นต่อวิชานี้”

ครูนวลจันทร์ย�้าว่าหัวใจของการเรียนวิชาคหกรรมนั้นต้องให้เด็ก
ลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะได้เรียนรู้แล้วน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เด็ก
บางคนเรียนไม่เก่ง ไม่ชอบเรียนทฤษฎี แต่พอลงมือปฏิบัติ  เด็กกลับ
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อจท. จัดแสดงสื่อการเรียนการสอนครบวงจร ในงาน EDUCA 2012

อจท. ร่วมกับโทรทัศน์ครู จัดสัมมนาอาเซียน

เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา อจท. ร่วมกับโทรทัศน์ครู และ
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “สัมมนาเครือข่ายโทรทัศน์ครู
ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) สู่อาเซียน” โดยมีคุณตะวัน เทวอักษร 
กรรมการผู้อ�านวยการ ของ อจท. รว่มเปน็หนึง่ในวทิยากรในการ
อภปิรายเรือ่ง “ทศิทางและแนวทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ส�าหรับวัตถุประสงค์
ของการจดังานดงักลา่วกเ็พือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มใหก้บั 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดย
มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกให้
ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 

เด็กไทยสร้างชื่อเวทีเคมีโอลิมปิก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) สง่ผูแ้ทนเขา้รว่มแขง่ขนัเคมโีอลมิปกิ ระหวา่งประเทศ
ป ี2555 ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 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.) 

ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา อจท. ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดง
นวตักรรมสือ่การเรยีนการสอนครบวงจร ในงาน EDUCA 2012 
โดย อจท. ไดน้�าเสนอสือ่การเรยีนการสอนทีเ่ชือ่มโยงกนัอยา่ง
เปน็ระบบ เพือ่เนน้พฒันาผูเ้รยีนใน 3 ประเดน็หลกั คอื พฒันา
ทักษะการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้ สื่อการเรียนการสอนครบวงจรของ อจท. ประกอบ
ด้วย  หนังสือเรียน  คู่มือครู  แผนการสอน  หนังสือเสริม
ความรู้อิงหลักสูตร และสื่อดิจิทัล ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้สอนเป็นจ�านวนมาก 



Q&A

Q Q

A A

สงสัยใคร่รู้ ถามได้ตอบได้
ข้อสงสัยในแวดวงการศึกษาจะได้รับการไขให้กระจ่าง หากท่านใดมีค�าถามที่

ต้องการค�าตอบ สามารถส่งค�าถามเข้ามาได้ที่อีเมล์ sif@aksorn.com 
เรายินดีช่วยคลายความสงสัยให้กับทุกท่านค่ะ

 The Answer 
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ตอบ
ครูควรคาดหวังให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในห้องเรียน

เสมอ ซ่ึงครูอาจสามารถท�าได้โดยการบอกนักเรียนทุกคน
อย่างชัดเจนว่าขอให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคิดกิจกรรมท่ีต้อง
ให้นักเรียนหลายคนมีบทบาทหรือมีความรับผิดชอบท่ีแตก
ต่างกันออกไป เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้พูด หรือได้น�า
เสนอหน้าช้ันเรียน ซ่ึงวิธีการ “สุ่มเรียกช่ือ” อาจเป็นวิธีหน่ึงท่ี
จะช่วยได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ครูอาจจะบอกให้เด็กท่ีมีช่ือ
ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะหรือค�าท่ีใกล้เคียงกับหัวข้อท่ีเรียนรู้ไปใน
วันน้ีมากท่ีสุด ให้ออกมาน�าเสนอหน้าช้ันเรียน ซ่ึงสุดท้ายแล้ว
แม้แต่เด็กท่ีเงียบท่ีสุดก็จะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมและ 
ในกรณีท่ีมีนักเรียนจ�านวนมากๆ การแบ่งนักเรียนออกเป็น 
กลุ่มย่อยๆ กลุ่มเล็ก และสุ่มเรียกออกมาเป็นรายกลุ่ม ก็จะท�าให้
ทุกกลุ่มมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับค�าถามของครูได้เป็น
อย่างดี 

ถาม
ครูควรตั้งคำาถามในห้องเรียนอย่างไร เพื่อให้นักเรียน 
“ทุกคน” มีส่วนร่วมในการตอบ? 

ตอบ
นกัเรยีนส่วนใหญ่มักนัง่เงยีบไม่ตอบค�าถาม หรอืมแีต่เดก็

หน้าเดิมๆ ทีย่กมือตอบ ครทูกุคนจงึควรมกีลยทุธ์ หรอืมเีทคนคิใน
การต้ังค�าถาม เพือ่ให้แน่ใจว่าเดก็ทกุคนจะมส่ีวนร่วมในห้องเรยีน 
โดยหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการตั้งค�าถามคือ “ตั้งค�าถามให้ง่าย
ที่สุด แต่เกิดประสิทธิผลสูงสุด” ด้วยการใช้ “ทฤษฎีการรอ 3 
วินาที” ของ Mary Budd Rowe ผู้ซึ่งท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การตั้งค�าถาม โดย Mary Budd Rowe แนะน�าให้ครูตั้ง
ค�าถามให้ธรรมดาที่สุด แต่หลงัจากทีถ่าม ให้หยดุอย่างน้อย “3 
วนิาท”ี แล้วจึงเรียกชื่อนักเรียนที่ต้องการให้ตอบ ยกตัวอย่าง
เช่น “ปรากฏการณ์น�้าขึ้นน�้าลงเกิดขึ้นได้อย่างไร  (หยดุ 3 
วนิาท)ี วฒุชิยั”  ซึง่ด้วยวิธีนี้ นักเรียนทุกคนจะรีบคิดหาค�าตอบ
ภายในเวลา 3 วินาทีที่ครูหยุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าครูจะไม่
ได้เรียกช่ือก็ตาม แต่เช่ือได้ว่านักเรียนทุกคนได้คิดหาค�าตอบ
ไปแล้ว โดยครูอาจจะใส่เทคนิคต่างๆ ลงไปอีก เพื่อให้แน่ใจว่า
เด็กทุกคนมีโอกาสในการตอบค�าถามเท่าๆ กัน อาทิ การสุ่ม
เรียกชื่อตอบ โดยกระจายค�าถามให้เด็กนักเรียนทุกคนอย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

ถาม
แล้วจะถามอย่างไรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มักนิ่งเงียบ?
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ปัจจุบัน คุณครูจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้ “เท่าทัน” กับ
โลกที่ก�าลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว จากการเกิด
ขึ้นของเครือข่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นฐาน
ขอ้มลูทีมี่ขนาดมหาศาลบนระบบอนิเทอรเ์นต็ 
การสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์อย่าง 
facebook YouTube จนเราต้องยอมรับว่า 
วันน้ีส่ือเหล่าน้ีก้าวเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ
ชีวิตประจ�าวันของเด็กเล็กๆ และผู้ใหญ่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

คณุครลูกัขณา เครอืวลัล์ ครนูาฏศลิป์จาก
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์-
รังสรรค์) ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เชิดชู
วิธีการสอน   โดยคุณครูได้น�าสื่อประเภท

ไอซีทีเข้ามาใช้ในวิชานาฏศิลป์ และพบว่า
เป็นข้อดีกับการสอนศาสตร์โบราณท่ีต้องการ
การอ้างอิง รวมถึงต้องการภาพและเสียงมา
เป็นส่วนประกอบในการสอน  ช่วยให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

“นาฏศิลป์ดนตรีอาจพิเศษกว่าการเรียน
รู้แบบอื่นเพราะมีความเป็นสากล ไม่ได้ยึด
ติดอยู่กับกระดาษเพียงแผ่นเดียว การเรียน 
จึงเร่ิมจากการประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกสอน 
เทคนิค ท่วงท�านอง และการน�าเสนอท่ี 
แตกต่างกัน ซ่ึงท้ังเด็กและครูผู้สอน ต้อง 
ตื่นตัวตลอดเวลา ฉะนั้นครูต้องพยายามดึง
ตัวเองเข้าหาไอซีทีให้มากขึ้น เพราะเป็นอีก
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ของลูกศิษย์ และใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู
เองด้วย” ครูลักขณาเล่า 

เทคโนโลยียังมีส่วนท�าให้การส่ือสาร
ระหว่างบ้านและโรงเรียน เป็นไปอย่าง
สะดวกมากย่ิงข้ึน ห้องเรียนในบางโรงเรียน 
ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเริ่มหันมาใช้ 
facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่าง 
ครู และผู้ปกครอง อย่างเช่นท่ีโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร มีกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
เร่ิมสร้างห้องเรียนพ่อแม่ผ่านกลุ่มสนทนาบน 
facebook เพ่ือเป็นการติดตามงาน ประสาน
ข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักเรียนท่ียังเล็ก ท่ีการส่ือสารจาก
โรงเรียนยังไปไม่ท่ัวถึง นอกจากน้ี facebook 
ยังเป็นอีกหน่ึงช่องทางเพ่ือให้คุณครูอาจารย์
ได้เข้ามาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง
โรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบด้วย

เวลาที่ผ่านไปเพียงแค่ทศวรรษเดียว   แวดวงการศึกษาทั่วโลกต่างก้าวพ้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง    มาเป็นการเรียนรู้
ในแบบกระบวนทัศน์ใหม ่ เรยีกไดว่้าเปน็การจัดการศกึษายคุฐานแหง่เทคโนโลย ี
หรือ Technology Based Paradigm

ติดอาวุธออนไลน์
ให้ ‘ครูยุคใหม่’
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โรงเรียนในบ้านเราอีกหลายๆ แห่งที่ยัง
ไม่สันทัดกิจกรรมบน facebook ก็เริ่มทดลอง
เปิดห้องเรียนออนไลน์ ส�าหรับเด็กๆ และผู้
ปกครองบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเอง เพื่อ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางส่ือสาร ระหว่างบ้าน 
กับโรงเรียน หรือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยส�าหรับ
ติดตามงานของนักเรียนลดปัญหาการสื่อสาร
ที่ผิดพลาด รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
ท�าให้ผู้ปกครองได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละวัน 
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถน�ากลับมาทบทวน
ลูกๆ ได้ด้วย 

นอกจากสังคมออนไลน์แล้ว ยังมีเครื่อง
มือบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ครูผู้สอนสมัยใหม่ 
หยิบยกข้ึนมาบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน จากข้อมูลของฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โรงเรียนเพลินพัฒนา คุณครูวิมล ค�าบุญเรือง 
และคุณครูพัชรี เรืองสุทธิ ได้ออกแบบบูรณา
การความรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
สถิติเบ้ืองต้น และสังคมศาสตร์ ให้ออกมา
เป็นหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ เพื่อสอนนักเรียน
ในการเก็บสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ฟรีอย่าง Google 
Docs 

โดยเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นี้ จะ
เป็นการท�าโพลในหัวข้อที่เด็กๆ สนใจ อย่าง

เช่น จุดมุ่งหมายของการใช้ facebook ของ
บุคคลทั่วไป ความคิดเห็นต่อการใช้โทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟนในกลุ่มเยาวชน หรือเรื่องใน
โรงเรียน เช่น การใช้สนามบาสเกตบอล 
เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะท�างานผ่านเอกสาร
บน Google Docs และคุณครูจะเป็นผู้เลือก
และหยิบยกเคร่ืองมือบนโลกออนไลน์เหล่านี้ 
มาสอน ซึง่เปน็หนา้ท่ีของคุณครูท่ีจะต้องตรวจ
สอบ และมองหาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ บน
โลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างไกล เพื่อน�ามาท�า
เป็นโครงงานการสอน และวางรูปแบบการ
เรียนให้กับเด็กๆ ในห้องตามหลักสูตรของ

โรงเรียนเพลินพัฒนา 
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของสื่อ และ 

ความทันสมัยของสังคมออนไลน์ ที่เริ่มก้าว
เข้ามามีบทบาทต่อการก�าหนดรูปแบบการ
สอน และเป็นความท้าทายของแม่พิมพ์ของ
ชาติในโลกดิจิทัลที่จะต้องก้าวให้ทัน และปรับ
ตัวตาม เพื่อให้อนาคตของเด็กยุคใหม่ เติบโต
ได้อย่างสง่างามในโลกไร้พรมแดน ที่มีองค์
ความรู้มากมาย และครูจะมีบทบาทสำาคัญที่
จะเป็นผู้สร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอน 
ให้เด็กๆ รูู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 
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พ้ืนท่ีน้ีมีรางวัล
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน
 
 พ้ืนท่ีน้ีมีรางวัลฉบับน้ี  ขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านร่วมกันเสนอไอเดียการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ ICT สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือนำามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้  
 ไอเดียของท่านใด โดดเด่น โดนใจ เราจะนำามาเผยแพร่ใน School in focus ฉบับต่อไป พร้อมรับของ
รางวัลจากวารสาร School in focus ค่ะ

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



 What’s hot? 

The Flipped Classroom
เรียนแบบ “พลิกกลับ” ห้องเรียนยุคใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21

การเรียนแบบ “พลิกกลับ” หรือ Flipped Classroom คือ วิธีการเรียนแนวใหม่
สำาหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีฉีกตำาราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิง และกำาลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปัจจุบันที่ “การศึกษา” และ “เทคโนโลยี” แทบจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกันและกัน
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ครูหลายคนจึงเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อสอน

นักเรียนนอกห้องเรียน และสงวนเวลา 

ในชั้นเรียนไว้สำาหรับการรวมกลุ่ม

ทำาแบบฝึกหัดหรือการทำากิจกรรมร่วมกัน

Flipped Classroom คือ การเรียนแบบ
กลับหัวกลับหาง โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
สอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูเป็นผู้สอนใน
ห้องเรียน นักเรียนกลับไปท�าการบ้านส่ง 
เปล่ียนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองผ่าน “เทคโนโลยี” ที่ครูจัดหาให้
ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาท�า “กิจกรรม” โดย
มีครูคอยให้ค�าแนะน�าในชั้นเรียนแทน 

ในต่างประเทศ วิธีการเรียนแบบ “พลิก
กลับ” ก�าลังเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมาก
ขึ้น โดยสิ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญของ Flipped 
Classroom นี้ก็คือ การใช้ “เทคโนโลยี” การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน “กิจกรรม” ซึ่งทั้งสอง
ส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิด “สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้” อย่างเต็มที่ 

Flipped Classroom เริ่มมีการน�ามา 
ใช้ในการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี 
2007 โดยครู 2 คนในรัฐโคโลราโด สหรัฐ 
อเมริกา ช่ือ โจนาธาน เบิร์กแมน และ แอรอน 
แซมส์ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอการสอนของตนเอง
เอาไว้ส�าหรับนักเรียนที่ขาดเรียน เมื่อคลิป
บทเรียนของครูท้ังสองเร่ิมแพร่ขยายออกไปใน 
วงกว้าง ครูหลายคนจึงเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยี 
ต่างๆ อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อ
สอนนักเรียนนอกห้องเรียนและสงวนเวลาใน
ช้ันเรียนไว้ส�าหรับการรวมกลุ่มท�าแบบฝึกหัด 
หรือการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ปัจจัยที่ท�าให้ Flipped Classroom เป็น
ที่นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ คือ ผลลัพธ์ที่ออกมา
ดีกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม โดยจาก

สถิติ ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมท�าให้มี
เด็กนักเรียนทั่วอเมริกาลาออกจากไฮสคูลไป
มากกว่าปีละ 1.3 ล้านคน และมีเพียง 69% 
ของนักเรียนเท่านั้นที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

แต่ห้องเรียนพลิกกลับ ก�าลังจะ “กลับ
ด้าน” ท�าให้การศึกษาในอเมริกาเปล่ียนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น โรงเรียนหลายแห่งได้น�า 
วิธีการเรียนแบบ Flipped Classroom ไปใช้ 
อย่างเช่นท่ีโรงเรียน Clintondale High School 
ในเมืองดีทรอยต์ ซึ่งได้บริษัทซอฟต์แวร์เพื่อ
การศึกษาชื่อ TechSmith เข้ามาช่วยวาง
ระบบให้ โดยครูจะผลิตคลิปวิดีโอบทเรียน
ส้ันๆ เพียงตอนละ 5-7 นาที สัปดาห์ละ 3 
หัวข้อ แล้วโพสต์ลงในช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของโรงเรียน และ YouTube ซึ่ง

นักเรียนจะสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์ หรือ
ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ีขยาย
เวลาเปิดจนเย็น หรือดูจากที่บ้านก็ได้

เมื่อเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะได้ใช้เวลา 
ในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกัน 
อาทิ ตีโจทย์เลข เขียนบทความเกี่ยวกับ
สงคราม หรือคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ซึ่งนักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือจาก
ครู ได้แบบตัวต่อตัวเมื่อมีข้อสงสัย โดย
เฉพาะเด็กที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
มากนัก

หลังจากท่ีใช้วิธีนี้ได้ประมาณ 18 เดือน 
พบว่าอัตราการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และการท�าผิดวินัยต่างๆ ก็ลดลง 
โดยนักเรียนในเกรด 9 ซึ่งเป็นชั้นแรกของ
โรงเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนพลิกกลับ 
มีอัตราการสอบตกลดลงถึง 33% ภายใน 
ปีเดียว ส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็น 
ต้นแบบแห่ง Flipped Classroom เลยทีเดียว 

“การใช้ Flipped Classroom พลิกกลับ
วิธีการสอน ท�าให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือ
นักเรียน ควบคู่ไปกับการใช้สื่อการสอน 
อย่างเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
คิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจ�ากัด ซึ่งผมเชื่อ
ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่อเมริกา
ต้องการ” เกร็กกอร่ี กรีน ผู้อ�านวยการ
โรงเรียน ให้สัมภาษณ์แก่ส�านักข่าว CNN

นี่คือตัวอย่างของ “ห้องเรียนพลิกกลับ” 
หรอื Flipped Classroom ซึง่เปน็การเรยีนการ
สอนรูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่บ้านเรา
ไม่ควรมองข้าม 
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 ACT Inspire 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
เตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย
ความสามารถของมนุษยชาต ิ เพราะเปน็ยุค
ท่ีโลกตอ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง
กไ็ม่ได้จำากดัอยูเ่พยีงรอบตวัเราอกีตอ่ไป แค่
เพียงคลิกท่ีปลายน้ิว เราก็สามารถก้าวข้าม
พรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมของโลก

ตัวอย่างจากหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3 อจท. 

และ ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 อจท.
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เราในฐานะผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้

ทำาหนังสือที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น และทำาคู่มือครู เพื่อ

ให้ครูนำาไปประยุกต์ใช้  เพื่อสร้างห้องเรียนให้น่าตื่นเต้น 

และสนุกสนานมากขึ้น

เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึน ทางเดียวที่เราจะสามารถท�าได้ คือ เตรียมรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมเด็กและเยาวชน
ให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้อง 
อาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 
ครู ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในส่วนของภาคเอกชน  
คุณตะวัน เทวอักษร กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการ 
เตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นดังต่อไปนี้

คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
คุณตะวันมองว่าเด็กไทยในศตวรรษนี้จะต้องมี

คุณลักษณะที่ส�าคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ มีทักษะ
ที่หลากหลาย เช่น สามารถท�างานร่วมกับคนเยอะๆ  
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รบัผดิชอบงานไดด้ว้ยตนเอง และรูจ้กัพลกิ
แพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ ประการที่สอง คือ มอง
โลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จ�ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะ
ประเทศไทย เพ่ือมองหาโอกาสใหม่ๆ  ทีม่อียูอ่ยา่งมากมาย 
และประการสุดท้าย คือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้าน
ภาษา เพราะหากพูดหรือใช้แต่ภาษาไทยก็เหมือนกับมี 
‘กะลา’ มาครอบเอาไว้

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร
คณุตะวนักลา่ววา่รปูแบบการสอนทีค่รเูนน้การใสค่วาม

รูเ้ขา้ไปในสมองของเดก็ไมไ่ดท้�าใหเ้ดก็เกดิทกัษะทีจ่�าเปน็
ต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่เด็กได้เป็นเพียง
ความรู้พื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น ครูจะต้องปรับแนวทางการ
เรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะต้องท�าให้เด็กรักที่จะ
เรยีนรูต้ลอดชีวติ และมเีปา้หมายในการสอนทีจ่ะท�าใหเ้ดก็
มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที

 “เราต้องท�าให้เด็กมีทักษะชีวิตที่สลับซับซ้อนมาก
ขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ 
มีทักษะการประมวลข้อมูล ทักษะด้านไอที ซึ่งไอทีในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็น แต่
หมายถึงการที่เด็กรู้ว่า เมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เขาจะไปตามหาข้อมูล (data) เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อ
ได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้ 
(knowledge) ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ครู
จะต้องให้เด็กได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง”

บทบาทของ อจท. กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
“สิ่งส�าคัญที่ต้องท�าในขณะนี้ คือ การยกระดับนักเรียน 

ยกระดับครู ส่วนเราในฐานะผู้ออกแบบและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนก็ได้ท�าหนังสือท่ีน่าต่ืนเต้นเร้าใจมากขึ้น 
นอกจากนี้ เราก็ยังท�าคู่มือครู เพ่ือให้ครูเอาไปประยุกต์
ใช้ ท�าให้ห้องเรียนน่าตื่นเต้น สนุกสนานมากขึ้น จากเดิม
ที่ห้องเรียนเป็นลักษณะครูยืนสอนให้เด็กฟังอย่างเดียว”

ส�าหรบัเป้าหมายในอนาคต คณุตะวนักล่าวย�า้ว่า อจท. 
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาสือ่การเรยีนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือเรียน คู่มือครู รวมไปถึงสื่อดิจิทัล ให้มีความน่า
สนใจมากย่ิงขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของครูในการ
สร้างห้องเรียนที่สนุกสนาน 

เพราะการพัฒนาเด็กไทย ถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในวงการศึกษา ซึ่ง อจท. จะขอ
ทำาหน้าท่ีของผู้ออกแบบ พัฒนา  และผลิตสื่อการเรียน
การสอนท่ีดีท่ีสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างห้องเรียน
ที่สนุกสนาน ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะเตรียมเด็กๆ ให้
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
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คุณครูวาสนา สมวรรณ ครูประจ�าชั้น 
ป.4/4 โรงเรียนราชวินิต ซึ่งเป็น 1 ใน 
4 ของโรงเรียนน�าร่องโครงการ โดยเป็น
ตัวแทนในส่วนของกรุงเทพมหานคร มอง
ว่าการน�าแท็บเล็ตเข้ามาใช้ในโรงเรียนท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ท่ีจะต้องท�าการคัดเลือกห้องเรียนท่ีจะใช้
แท็บเล็ตซึ่งมีจ�านวนเครื่องจ�ากัด รวมไปถึง
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู 
ผู้สอน ขณะที่ครูผู้สอนเองก็ต้องเปิดรับและ
เรียนรู้การใช้แท็บเล็ต ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องใช้
ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุดส�าหรับนักเรียน

 Hi...High Tech 

การใช้สื่อการสอนแบบผสมผสาน 
หนังสือเรียนกับแท็บเล็ต สร้างนิสัยแห่งการใฝ่รู้

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ ในการเรียน

การสอนระดับประถมศึกษา หรือโครงการ One Tablet PC per Child (OTPC)

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ

และทักษะท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวม

ท้ังสามารถปรับตัวในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวก็ท�าให้เกิดค�าถามจากหลายฝ่ายในสังคมว่า

การน�าแท็บเล็ตมาใช้ จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ครูในปัจจุบันอย่างไร และในอนาคตแท็บเล็ตจะเข้ามาแทนที่หนังสือหรือไม่ ซึ่ง

ผู้ที่จะตอบค�าถามได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นครูผู้สอนที่ถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสม
คุณครูวาสนากล่าวถึงการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนที่ต้องใช้ทั้งแท็บเล็ตและ
หนังสือเรียนว่าจะเน้นการใช้หนังสือเรียน
เป็นหลัก ส่วนแท็บเล็ตจะใช้เป็นส่วนเสริมใน
การหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับบทเรียน

“ครจูะตอ้งศกึษาเนือ้หาในหนงัสอืทัง้หมด
อย่างละเอียด แล้วมาเทียบว่าตรงกับเนื้อหา
ในแท็บเล็ตส่วนไหนบ้าง หลักๆ ครูจะสอน
ตามหนังสือไปก่อน เพราะเนื้อหาในหนังสือ
เรียนจะครบถ้วนมากกว่า หลังจากที่ศึกษา
ในหนังสือจบบทแล้ว ถ้านักเรียนคนไหนท�า
แบบฝึกหัดเสร็จก่อน ครูก็จะให้รางวัลโดยให้
เดก็มารบัแทบ็เลต็จากครูไปใชก้อ่น โดยครจูะ
เปน็คนก�าหนดเนือ้หาทีเ่ดก็ตอ้งเขา้ไปคน้ควา้
หาความรู้เพิ่มเติม แต่บางคร้ังครูก็ไม่ได้
ก�าหนดเนื้อหา ก็จะให้อิสระเด็กในการค้นคว้า
ในสิ่งที่เค้าสนใจและสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสอน” 

ข้อดีของการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน
ส�าหรับข้อดีของแท็บเล็ตคุณครูวาสนา

มองวา่ แทบ็เลต็เปน็สือ่ทีส่ามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กในการเรียนได้ดี เนื่องจากมี
ลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่หนังสือไม่มี

“เนื้อหาในแท็บเล็ตจะมีสีสันสวยงาม 
เป็นมัลติมีเดีย เป็นสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟ 
(Interactive) ท�าให้เด็กอยากค้นคว้าหาความ
รู้ด้วยตนเอง สร้างนิสัยใฝ่รู้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
ส�าคญัของการศกึษา และการทีแ่ทบ็เลต็ท�าให้

เด็กเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้เด็กมี
เวลาที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน ห้องเรียนก็
ไม่น่าเบื่อ”

นอกจากน้ี คุณครูวาสนายังต้ังข้อสังเกต
ว่าเมื่อน�าแท็บเล็ตมาใช้ในห้องเรียน นักเรียน
ทีม่สีมาธสิัน้จะต้ังใจเรียนและสนกุกับการเรียน
มากกว่าการสอนโดยใช้หนังสือเรียนแต่เพียง
อย่างเดียว

“เด็กสมาธิสั้นจะตื่นตัวในการเรียนรู้มาก
ขึ้น จะมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น และ
สามารถจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแท็บเล็ต
ได้ด้วยตัวเอง นี่คือส่วนดีของแท็บเล็ตที่มา
ช่วยให้เด็กเหล่านี้กระตือรือร้นท่ีจะท�างานให้
เสร็จในเวลาท่ีครูก�าหนด จากเดิมท่ีเขาจะ
เรื่อยเฉื่อย”

ปัญหาที่พบจากการใช้แท็บเล็ตใน
ห้องเรียน

ถึงแม้ว่าแท็บเล็ตจะมีข้อดี ในแง่ของ
การดึงดูดความสนใจของนักเรียน แต่ขณะ
เดียวกันตลอด 2 ปีที่ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แท็บเล็ต คุณครูวาสนาก็พบว่ามี
ข้อจ�ากัดหลายประการทั้งในเรื่องของการใช้
งานและเนื้อหาความรู้ในแท็บเล็ต 

“ปัญหาอยู่ท่ีตัวแท็บเล็ตเอง อย่างแรก
คือ โปรแกรมในแท็บเล็ตมีปัญหา ท�าให้เข้า
ถึงข้อมูลไม่ได้ เปิดไม่ได้ อย่างที่สองคือ 
เรื่องแบตเตอร่ี ถ้าครูไม่ดูแลชาร์จแบตเตอร่ี
ให้เต็ม แบตเตอรี่ก็จะอ่อน เด็กก็จะใช้งาน 
ไม่ได้ และอย่างท่ีสามคือ เวลาท่ีเด็กใช้งาน

แท็บเล็ตพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ระบบ 
อินเทอร์เน็ตก็จะล่ม ส่วนเรื่องเนื้อหาสาระ
ในแท็บเล็ตในตอนนี้ก็ยังไม่ครอบคลุม แล้ว
ตัวหนังสือในแท็บเล็ตท่ีเล็กเกินไป ถ้าเพ่ง
มองเป็นเวลานานก็จะท�าให้ปวดตา ครูก็จะ
พยายามไม่ให้เด็กใช้แท็บเล็ตติดต่อกันเกิน 
1 ชั่วโมง” 

แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอน 
ในอนาคต

ส�าหรับแนวโน้มในอนาคต คุณครูวาสนา
มองว่าเป็นเร่ืองดีท่ีจะใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ 
การเรียนการสอนต่อไป เพราะครูผู้สอนก็เล็ง
เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับเด็กในหลายด้าน 
แต่ก็ยังคงต้องใช้ร่วมกับหนังสือ

“ ในชีวิตจริ งจะให้ เด็กนั่ งดูแท็บเ ล็ต
ตลอดทั้งวันคงไม่ได้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้
แท็บเล็ตแทนหนังสือเรียน ในฐานะของครู 
ผู้สอนที่เป็นผู้ปฏิบัติและคลุกคลีกับปัญหา
การสอนในเชิงลึก คิดว่าอย่างไรหนังสือ 
กต็อ้งเปน็พระเอก สว่นแทบ็เลต็กเ็ปน็สือ่เสรมิ
การเรียนชนิดหนึ่งเท่านั้น”

เมื่อแหล่งความรู้ของเด็กๆ ไม่ได้ถูก
จำากัดอยู่แค่ในห้องเรียน การใช้สื่อการสอน
แบบผสมผสานโดยมีหนังสือเป็นสื่อหลัก
และแท็บเล็ตเป็นสื่อเสริม จึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการสร้างนิสัยใฝ่ รู้ให้กับเด็ก  
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

คุณครูจะเน้นการใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก ส่วนแท็บแล็ต 

จะใช้เป็นส่วนเสริมในการหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับบทเรียน
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ปลูกหัวใจรักธรรมชาติ
ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ห้องเรียนธรรมชาติที่ชื่อว่า ป่าชายเลน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สุดสนุกสำาหรับนักท่องเที่ยว
หัวใจสีเขียว ไม่ว่ารุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ที่อยากจะเข้ามาสัมผัส ทำาความเข้าใจกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ซึ่งป่าชายเลนคลองโคน แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน ต.คลองโคน  
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน 
ริมป่าชายเลน ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย แบบเต็มอิ่มทั้งสาระความรู้และความ
เพลิดเพลินตลอดทั้งทริป

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชน
คลองโคน โดยผู้น�าวิสัยทัศน์ไกลอย่าง คุณ
ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือ ผู้ใหญ่ชงค์ ท่ี 
มีความคิดปลูกป่าชายเลนข้ึนในปี 2534 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าซ่ึงเคยถูกท�าลายให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง ประกอบกับภายหลังมี
หน่วยงานรัฐเร่ิมเห็นความส�าคัญ โดยเฉพาะ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเสด็จ
พระราชด�าเนินมาปลูกป่าชายเลน ณ ท่ีแห่งน้ี 
ดว้ยพระองคเ์องอยูห่ลายครัง้ จนปจัจบุนัพ้ืนที่
ปา่ชายเลนของบ้านคลองโคนไดก้ลบัมามชีวีติ
ใหม ่พรอ้มเป็นแหลง่เรยีนรู้ทางธรรมชาตทิีร่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มหัวใจ 

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

ภายหลังการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้าน 
เพ่ือมาท�าอาชีพตามความถนัด อย่างกลุ่ม
กระเตง (บ้านพักกลางทะเลท่ีเฝ้าฟาร์มหอย) 
กลุ่มชาวเรือ กลุ่มท�าอาหาร และสารพัน
กิจกรรมจากความสามัคคี ช่วยพัฒนาจน 
ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน พร้อม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวราคาย่อมเยาเอาใจ
ผู้คนยุคนี้ 

ใครเบื่อความจ�าเจของการท่องเท่ียว 
รูปแบบเดิมๆ ลองมาสัมผัสโฮมสเตย์กลาง
ทะเล ชมวิถีชีวิตการท�าประมงพื้นบ้าน นั่ง
เรือปลูกป่า ตกปลา ให้อาหารลิง ชิมอาหาร
อร่อย และหลากกิจกรรมสุดสนุก เรียกว่า 

จะมาเช้า-เย็นกลับ หรือแบบค้างคืน มากับ
ครอบครัว คู่รัก เพื่อนฝูง หรือจะยกมาทั้ง 
องค์กร ชาวบ้านชุมชนคลองโคนก็พร้อม 
ดูแลตลอดทริป การันตีด้วยรางวัลชุมชน 
ดีเด่นด้านการท่องเที่ยว ในโครงการประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2550 
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

การท่องเท่ียวแนวใหม่นี้จึงไม่ได้มีแค่
ความรูแ้ละความสนกุ แตย่งัเปน็การปลกูหวัใจ
รักธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้วัน
หยุดพักผ่อนต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ทว่าทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างได้ลงมือ
อนรุกัษธ์รรมชาตเิปน็ของขวญัใหก้บัลกูหลาน
ต่อไปด้วย 
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อจท. ขอเปนสวนหนึ่งที่จะชวยคุณครู

สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนาน

สรางเด็กๆ ใหเกงเรียนรู เกงใชชีวิต เกงคิด เกงแกปญหา
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