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 รูส้ือ่สาร รูท้นัเทคโนโลยี (IT Literacy / 

Communication Skills)

 รูเ้รียน (Learning Skills / Research Skills)

 รูร้อบ รูเ้ช่ือมโยง (Interdisciplinary 

Understanding)

 รูโ้ลก (Global Perspectives)

 รูต้น (Self-awareness / Cultural Awareness)

 รูส้ านึกสงัคม ชมุชน (Civic Character)



 ห้องเรียนที่สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการ “คิด”
มากกว่า “จ า” การ “คน้หา” มากกว่า “รอค าตอบ”

 ห้องเรียนที่จัดรปูแบบการเรียนได้หลากหลาย สามารถยืดหยุ่น
รองรับการจัดการเรียนรู้หลายแบบ รวมถงึการบูรณาการการสอน
กบักจิกรรมเสริมหลักสตูรต่างๆ ได้ง่าย 

 ห้องเรียนที่มีบรรยากาศของเสรีภาพควบคู่กบัวินัยที่เป็นข้อตกลง
ร่วมกนัของเดก็ๆ กบัคร ูเน้นการสร้าง “วินยัชีวิต” ให้เดก็

 ห้องเรียนที่ต่อเช่ือมกบัระบบสารสนเทศทั้งเพ่ือการสบืค้นข้อมูล
ออนไลน์ ไปจนถึงระบบข้อมูลรายบุคคลของเดก็ 



 ครทูี่ทั้ง Hi-Tech และ Hi-Touch

 ครทูี่รู้รอบ/ครทูี่มาจากฐานการเรียนแบบสหวิทยาการ
 ครูนักวิจัย/ครูนักตั้งค าถาม/ครทูี่ให้เดก็ “เรียนรูคู่้
วิจยั”

 ครูนักจิตวิทยา/ครูผู้เป็น mentor ที่ดี
 ครูนักจัดการความรู้





“ครูผู้สอน?”
หรือ

“ครูผู้เรียนรู้  ?”



“ครูผู้ให้ค าตอบ ?”
หรือ

“ครูผู้ตั้งค าถาม ?”



“ครูนักจัดการนักเรียน ?”
หรือ

“ครูนักจัดการการเรียนรู้  ?”



“ครูผู้สร้างวินัย ?”
หรือ 

“ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ?”



           

“ครูคือครู ?”
       หรือ

     “ครูคือเพ่ือน ?”



“เดก็ๆ เปล่ียนไป ? ? ?”



ผลการส ารวจเมื่อปี 2503 ถงึ
ปัญหาน่ากลุ้มของครู 3 อนัดันแรก

อนัดับ 1    เดก็คุยกนั ไม่ฟังครู
อนัดับ 2 เดก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่
อนัดับ 3 เดก็ไม่เข้าคิว ไม่มีระเบียบ



ผลการส ารวจเมื่อปี 2543 ถงึ
ปัญหาน่ากลุ้มของครู 3 อนัดันแรก

อนัดับ 1  เดก็เผาโรงเรียน
อนัดับ 2 เดก็ก่อสงครามแกง๊ค์
อนัดับ 3 เดก็หญิงแม่ 



Clip  

“School Violence”



Clip  

“Student Gang War”



“แล้วจะสอนกนัยังไงดี?”



“สอนแบบไม่สอน ??”



“สอนใหส้รา้งความรูด้ว้ยตวัเอง” 



“สอนใหศ้รทัธาในตวัเอง เท่าๆ กบัศรทัธาผูอ่ื้น”



“สอนใหรู้จ้กัใหรู้จ้กัแบ่งปัน รูห้นา้ท่ีต่อโลก”



“สอนใหรู้จ้กัชีวิต รูร้กัษาชีวิตและมีทกัษะชีวิต”





 Communication Skills (ภาษาองักฤษและภาษาเพ่ือนบ้านตามบริบทพ้ืนที่)
 Critical Thinking Skills (มากกว่าความคิดเชิงวิพากษ์ แต่ลากให้ถงึการคิดเป็น

ระบบหรือ System Thinking ที่จะเป็นทกัษะส าคัญในโลกซับซ้อน เปล่ียนไว)
 Creative Thinking Skills (รู้สร้างสรรค์บนฐานความรอบรู้และใฝ่รู้ )
 Collaborative Skills (มากกว่าแค่ท างานเป็นทมี แต่รู้จักสร้างทมี)
 Computing Skills (รู้ เท่าก้าวทนัเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเปล่ียนโลกได้

ตลอดเวลา)
 Career Learning Skills (ทกัษะอาชีพบวกการเรียนรู้และปรับตวัได้กบังาน

หลากหลาย)
 Cross-Cultural Understanding Skills (มากกว่าความเข้าใจ แต่ไปให้ถงึ

ความถ่อมตวัทางวฒันธรรม และการเคารพศกัดิ์ศรีของทุกวฒันธรรมอย่างเท่าเทยีม)



(Young Researcher)



(ASEAN Classroom)





 ประเทศไทยลงทุนทางการ
ศกึษาไมไ่ดน้้อยหน้าไปกวา่
ประเทศใดในโลกคอืสงูถงึรอ้ย
ละ 4 ของ GDP สงูกวา่ญี่ปุน่
และสงิคโปร ์และใกลเ้คยีงกบั
เกาหลใีต ้แต่หากเทยีบ 
“ผลตอบแทนการลงทุน” ในรปู
ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของ
นกัเรยีนของเราดงัแสดงจาก
ผลการสอบ PISA นัน้สวนทาง
กนั

ทีม่า: World Bank อา้งถงึใน TDRI



 การจดัการศึกษาของรฐัในหลาย
ประเทศยงัสรา้งความเหลื่อมล ้าใน
คุณภาพทีค่นยากจนดอ้ยฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมไม่อาจเข้าถึง
การศกึษาทีม่คีุณภาพได้

 และย่อมมีโอกาสล้มเหลวในการ
เ รียนสูง โดยปริยาย และหาก
ประเทศนัน้ๆ ยงัมีคนยากคนจน
อยู่มากที่ขาดการ เรียนรู้ที่มีที
คุณภาพ กย็่อมจะฉุดการศกึษาใน
ภาพรวมขอ งป ร ะ เ ทศนั ้น ใ ห้
คุณภาพตกต ่าลง

•ลงทุนสงู ไดผ้ลต ่า
•การศกึษายงัเหลือ่มล ้า 
•รกัษาความจน ความไมรู่ ้
ภาวะตกขอบไวย้ัง่ยนื



ขอ้มลูจากส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา



มหาลยั
35%

ม.4
65%

ม.1
80%

ม.6
50%

ป.1
100%

ก่อนเขา้สู่ร ัว้
โรงเรยีน

เหตุปัจจยัส่วนตวั/ครอบครวั เรียนไม่ไหว ถอดใจเรียน มีภาวะบกพร่องการเรียนรู ้

เด็กหลดุจากระบบกอ่นม.6 กว่า 5,ooo,ooo คนในช่วง 12 ปี



 เดก็ LD 8-9% 

 สมาธสิั้น (ADHD) 

4-5%

 ออทสิติค 1-2%

 เดก็หลังห้อง
 เดก็เรียนรู้ ช้า(slow 

learner)

 เดก็อจัฉริยะ
 ต่างขาดการดูแล การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม

 ความยากจน 
 ปัญหาครอบครัว
 การย้ายถิ่นตามพ่อแม่
 การตายจากโรคและ

อุบัติเหตุ

เหตุปัจจยัส่วนตวั/ครอบครวั เรียนไม่ไหว/ถอดใจ ภาวะบกพร่องการเรียนรู้

สาเหตกุารหลุดจากท่อปลายตีบ



ทางออกคือการสรา้งคุณภาพ
การเรียนรู ้ท่ี เท่าเทียมไม่ว่า
เด็กจะออกจากระบบ ณ จุดใด 
(ม.3/ม.6)ก็ไปอยา่งมีอนาคต

การมีวาลว์หรือท่อทางเลือกให้แก่
เดก็ อาท ิการศึกษาทางเลือก การ

เรียนรู้อาชีพท้องถิ่น ฯลฯ

การดูแลรกัษาคุณภาพของท่อ 
(ปะผุ ล้างสนิม ขัดตะกอน) 

อาท ิการท าระบบคัดกรองเดก็ การวางแผนช่วยเหลือ
นักเรียนรายบุคคล การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
นักเรียนรายบุคคล การจัดการเรียนการสอนทกัษะชีวิต ฯลฯ


