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ผอ.สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หากใหผูอานจินตนาการภาพของหองเรียน ผูเขียนเชื่อวา ผูอานสวนใหญคงวาดภาพของ
หองสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ที่หนาหองอาจมีครูยืนอยู ใกลๆ กับ กระดานสีเขียว (ดํา หรือ ขาว)
ภายในหองเรียน คลาคล่ําไปดวยโตะ เกาอี้ และ อาจมีภาพของนักเรียนที่นั่งอยูและคอยฟงครูผูสอน
อยางตั้งใจ ภาพหองเรียนที่เราเคยพบเห็นจนชินตาดังกลาวนั้น กําลังจะเปนภาพทีเ่ ปลี่ยนไป ทั้งนี้
เพราะ ในปจจุบันไดเกิดความพยายามจากนักการศึกษาทั้งตางประเทศ และในประเทศไทยเราที่
ตองการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการศึกษาเรียนรู การเรียนการสอนรูปแบบใหมที่
ตอบสนองตอวิถีสังคม/ เศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องและตลอดเวลา บนฐานแหงความรู
(knowledge-based society/economy) ซึ่งมุงเนน การมี และการใชประโยชนจากสารสนเทศ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร โทรคมนาคม
ตางๆ
การกาวเขาสู ยุคแหงสารสนเทศ นี้ ทําใหเกิดความจําเปนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการในการศึกษา การเรียน การสอน การเรียนรู ของคนในสังคมเพื่อใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งรูปแบบและวิธีการศึกษาเรียนรูในยุคหนา จะมีลักษณะที่แตกตางจากการ
เรียนการสอนในลักษณะเดิม โดยนักการศึกษาในปจจุบันเรียกการศึกษารูปแบบใหมนี้วา
Unconventional Education หรือ การศึกษาที่แตกตาง ซึ่งก็คือ ความแตกตางจากรูปแบบเดิมๆ
(Traditional Education) นั่นเอง โดยนิยามของคําวา การเรียนรู จะมีการเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู
จะไมใชแคการจํา เขาใจเนื้อหา หรือ การทําขอสอบไดดี หากจุดมุงเนน ไดแก การที่ผูเรียนมี
ความสามารถในการเขาใจในวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ อยางตอเนื่อง ตลอดชีวติ การพัฒนาความสามารถในการสรางองคความรูจาก
การลงมือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในบริบทของประสบการณจริง อยางกระตือรือรน นอกจากนี้
ยังมุงเนน ในดานของทักษะของผูเรียนในการรูจักเลือก ที่จะรวบรวมและจัดเก็บเฉพาะองคความรูท ี่
มีประโยชน การใชประโยชนจากองคความรูดังกลาว ความสามารถในการเลือกที่จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับความรูเดิม หรือ สิ่งที่ผูเรียนสนใจศึกษา นอกจากนี้ การเรียนรู
ในลักษณะนี้ ควรที่จะเกิดจากความรวมมือกันของกลุมผูเรียน และ/ หรือ ผูสอน ถือ เปนกิจกรรม
ทางสังคมอยางหนึ่ง ไมใชเรือ่ งมุงเนนสวนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง และไมควรมุงเนนในเรื่องของ
การแขงขัน(กันเรียน)แตอยางใด

หลักสําคัญ 4 ประการ ของการเรียนรูดว ยวิธีการ Unconventional Education ไดแก
1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งวิธีนี้ ผูเรียนจะเปนผูควบคุม
การเรียนรูของตนเอง อํานาจและความรับผิดชอบในการเรียนจะอยูที่ผูเรียนเปนสวนใหญ โดยมี
ครูผูสอนเปนผูสนับสนุน สรางฐานการเรียนรูแกผูเรียน คอยชี้แนะการเรียนรูของผูเรียน โดยที่
ผูเรียนจะตองเปนผูท่ตี ัดสินใจเกี่ยวกับ การเรียนรูของตนเอง รูจักที่จะประเมินตนเอง
2. การเรียนรูอยางกระตือรือรน ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรูจ ะตองสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรู
อยางสนุกสนาน ทาทาย และเพลิดเพลิน การเรียนรูอาจอยูใ นลักษณะเปนกลุม สมาชิกของกลุม
ผูเรียนมีอิสระ และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกัน โดยทํางานดวยกันเพื่อเปาหมายรวมกัน
ผูเรียนจะตองเต็มใจที่จะชวยซึ่งกันและกันในการแบงปน หรือแลกเปลี่ยนทักษะและแนวคิดกัน
ผูเรียนจะตองแขงขันกับความสามารถเดิมของตน ไมใชแขงกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
3. การบูรณาการ ICT ในการศึกษาเรียนรู ซึ่งมีอยูหลายลักษณะ อยางไรก็ดี สาระทีส่ ําคัญ
ที่สุดของการบูรณาการ ICT แบบ Unconventional Education ไดแก การใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะในการสืบเสาะ สืบคน การติดตอสือ่ สาร การแสดงออกดานตางๆ และ การสรางสรรคผลงาน
โดยอาศัยเทคโนโลยี ICT อันไดแก คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารโทรคมนาคมตางๆ
4. การสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสม จากการวิจัยทางดานสมอง สามารถสรุปได
วา สภาวะการเรียนรูที่ดีที่สุดของสมองของมนุษย ไดแก สมองที่มีลักษณะของการตืน่ ตัวแบบผอน
คลาย (relaxed alertness) จึงเปนหนาที่สําคัญ ของผูสอนในการจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูให
เหมาะสม เพื่อใหสมองของผูเรียนอยูในภาวะที่เหมาะสมตอการเรียนรูไดดีที่สุด รวมถึง การ
สงเสริมใหเกิดสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การจัดแสง สี อุณหภูมหิ อ ง เฟอรนิเจอร หรือ กลิ่น
ก็ตาม ใหเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวา การเรียนรูสวนใหญของการเรียนดวยวิธี
Unconventional Education นั้น ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในภาพของหองเรียนสี่เหลี่ยมในลักษณะเดิม
ทั้งนี้เพราะ การเรียนรู สามารถเกิดขึ้นไดทกุ ที่ ทุกเวลา คําวา หองเรียนจะขยายขอบเขตจากเดิม ออก
ไปสูโลกภายนอก ตามบริบทจริงที่เกี่ยวของกับการเรียนรูนั้นๆ โดยโลกภายนอกนัน้ อาจเปนโลก
ภายนอกจริงๆ หรือ โลกเสมือนจริง ก็ได
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนึ่งในผูนําในดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียม
ความพรอมของชุมชนในการกาวไปสูการเรียนรูในยุคสมัยหนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา
หองเรียนของวันพรุงนี้ จึงไดจัดตั้ง ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู (Learning Innovation Center) ขึ้น
เปนแหงแรก และแหงเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเปนตนแบบของการสาธิตวิธีการเรียนรู รวมถึง
หองเรียนแหงอนาคต เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และ นักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาส

ในการปรับตัวสูการเรียนรูในลักษณะใหม โดยกิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู จะมีการ
จัดการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรเนื้อหาในศาสตรตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ดวยวิธีการ 4 ประการ ของ Unconventional Education โดยหลักสูตรเริ่มตนจะเนน
ผูเรียนในชวงชั้นที่ 1 และ 2 (ประถมศึกษา 1-6) สนใจรายละเอียด สามารถติดตอไดที่
itsc@chiangmai.ac.th หรือ เว็บไซต itsc.cmu.ac.th โทรศัพท 053-943811 แฟกซ 053-943818/
216747

