การเรียนรูในยุคสมัยหนา : ตอน อนาคตครูไทย ครูพันธุ C
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผอ.สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรากําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนผานทางสังคม/ เศรษฐกิจไปสู สังคม/ เศรษฐกิจ
ฐานความรู (knowledge-based society/ economy) ซึ่งเปนสังคม/ เศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับ
ทักษะกระบวนการคิด สารสนเทศ และ การจัดการกับสารสนเทศเปนหลัก แมวาการเขาสู สังคม/
เศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึน้ มาระยะหนึ่งแลว หากการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน รวมทั้งผูเรียน เปนไปอยางชาๆ ขาด
ความตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความเขาใจถึงความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา การ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอน และการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคม/ เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และ
รูปแบบการเรียนรูในยุคสมัยหนาทีก่ ําลังจะตามมา (next-generation of learning) อยางไรก็ดี การ
ปฏิรูปการศึกษาโดยการปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนและการเรียนรู ในลักษณะตางๆ นัน้ สิ่งสําคัญมาก
ที่สุด ประการหนึ่ง ไดแก ความพรอมของผูสอน และผูเรียน ในการตอบสนองกับวิธีการสอนและ
การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เปนทีย่ อมรับกันดีวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะเกิดขึ้นไดยาก
หรือเปนไปอยางจํากัด หากปราศจากซึ่งความพรอมของครูผูสอน และผูเรียน
บทความนี้จึงเขียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนความพยายามสวนหนึ่งในการสราง
ความเขาใจเกีย่ วกับบทบาท หรือ คุณสมบัติที่สําคัญของ ครูผูสอน และ ผูเรียนยุคใหม ทั้งนี้เพื่อเนน
ย้ําถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมของ ครู อาจารย และผูเรียน เพื่อใหการพัฒนาการศึกษา
ในบานเราเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูเขียนยังหวังวาผูที่เกีย่ วของ
โดยตรงกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะไดใชประโยชนจากแนวคิดในบทความนี้ ในการ
ทบทวนถึง หลักสูตรการเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดดําเนินการอยู หรือ จะ
ดําเนินการในอนาคต ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา เรียนรูใน
บานเราอยางเปนรูปธรรม ตอไป
บทความนี้จะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก คุณสมบัติที่จําเปนของครูผูสอน (หรือ CTeachers) คุณสมบัติที่จําเปนของผูเรียน รวมทั้ง รูปแบบการเรียนรูในยุคสมัยหนา (next-generation
of learning)

อนาคตครูไทย ครูพันธ C (C-Teachers)
C-Teachers ในที่นี้ ไมไดหมายถึง ผูสอนระดับ ซี แตอยางใด หากหมายความถึง ผูสอนที่
มีทักษะตางๆ ซึ่งมีความจําเปนตอการเรียนการสอนในอนาคตนั่นเอง C-Teachers1 ประกอบไปดวย
ทักษะทีจ่ ําเปน 8 ประการดวยกัน
1. C-Content ไดแก การที่ผูสอนจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการ
สอนนั่นเอง C ตัวแรกถือเปนลักษณะที่จําเปนอยางที่สุด และขาดไมไดสําหรับผูสอน เพราะถึงแม
ผูสอนจะมีทักษะC อื่นๆ ทุกทักษะทีเ่ หลือทั้งหมด แตหากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอน
ของตนแลว เปนไปไมไดเลยที่ผูเรียนจะสามารถเรียนรูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากครูผูสอนที่ไมแมน
ในเนื้อหา หรือ ไมเขาใจในสิ่งที่ตนพยายามถายทอด/ สงผานใหแกผูเรียน
2. C-Computer (ICT) Integration ไดแก การที่ผูสอนควรที่จะมีการฝกฝนทักษะใน
การใชคอมพิวเตอร (ไอซีที) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียน สาเหตุสําคัญที่
ครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะดานการประยุกตคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ไดแก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยอาศัยคอมพิวเตอรนนั้ นอกจากจะ
เปนการติดอาวุธดานทักษะในการใชไอซีที โดยทางออมใหแกผูเรียนแลว หากมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ก็ยงั สามารถสงเสริม ทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนได
เปนอยางดี
3. Constructionist ไดแก การที่ผูสอนเปนผูสรางสรรค หรือ มีความเขาใจเกีย่ วกับ
แนวคิดในเรื่อง constructionism ซึ่งมุงเนนแนวคิดที่วา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้น เปนเรื่องภายใน
ของตัวบุคคล จากการที่ไดลงมือสรางทํากิจกรรมใดๆ ทีท่ ําใหเกิดการสรางสรรคความรูใหมที่
เชื่อมโยงกับประสบการณหรือความรูเดิมที่อยูในตัวบุคคลนั้นๆ มากอน ครูผูสอนที่เปนผู
สรางสรรคคนั้นไมเพียงแตจะสามารถใชทักษะนี้ในการพัฒนาในดานของเนื้อหา องคความรูใหมๆ
สําหรับผูเรียนเองแลว หากยังสามารถ นําไปใชในการสรางแผนการเรียนรูตางๆ ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูขึ้นในตนเอง ผานการลงมือผลิตชิ้นงานตางๆ เชน
งานศิลปะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
4. Connectivity ไดแก การที่ครูผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวาง
ผูเรียนดวยกัน เพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และตางสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงกับ โรงเรียน
(สถานศึกษา) บาน และ/ หรือชุมชนเขาเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมการเรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้
เนื่องจากแนวคิดที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางดีนั้น เมือ่ สิ่งที่เรียนรูนนั้ มีความสัมพันธโดยตรง
หรือ เกี่ยวของกับ ความสนใจ ประสบการณ ความเชื่อ สังคม และ วัฒนธรรมของผูเรียน การที่
1

ผูเขียนไดรับอิทธิพลจากแนวคิด C-Learning ของ Dr. Sellinger จาก CISCO (2006) และไดนํามาประยุกตแนวคิดเพื่อ
นําเสนอในบทความนี้

ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผูเรียนเรียนรู ในชั้นเรียนกับเพื่อน ครู ในโรงเรียน (สถานศึกษา) บาน
และสังคมแวดลอมที่ผูเรียนเปนสวนหนึ่ง ไดมากเทาใด ก็ยอมทําใหผูเรียนเกิดการเชือ่ มโยงระหวาง
สิ่งที่เรียนรูกับประสบการณตรงไดมากเทานั้น
5. Collaboration ไดแก การที่ครูผูสอนมีความสามารถในการเรียนรูแ บบรวมมือกันกับ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเปนโคช หรือ ที่
ปรึกษาที่ดีในการเรียนรู (ซึ่งสวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรียนรูดว ยตนเอง) ของผูเรียน
รวมทั้ง การเปนผูเรียนเองในบางครั้ง ทักษะสําคัญของการเปนโคช หรือ ที่ปรึกษาที่ดนี ั้น ไดแก การ
สรางฐานการเรียนรู (scaffold) ใหกับผูเรียนเปนระยะๆ อยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดฐาน
การเรียนรูที่เอือ้ อํานวยในการตอยอดการเรียนรูแบบมีสว นรวมขึ้นได ทัง้ นี้การเรียนรูจ ะเกิดขึ้นใน
ผูเรียนไดอยางจํากัด หากปราศจากซึ่งฐานการเรียนรูที่เหมาะสมจากผูสอน
6. Communication ไดแก การที่ครูผูสอนมีทักษะในการสื่อสารกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพไมไดหมายถึง เฉพาะการพัฒนาใหเกิด ทักษะของ
เทคนิคการสื่อสารที่ดี เชน การอธิบายดวยคําพูด หรือขอความ การยกตัวอยาง ฯลฯ เทานั้น หากยัง
หมายรวมถึงการเลือกใชสื่อ (media) ตางๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถชวยใหผูสอนสามารถสงผาน
เนื้อหาสาระทีต่ องการจะนําเสนอ หรือสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองได
อยางเหมาะสม
7. Creativity ไดแก การที่ครูผูสอนจะตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค ทักษะดังกลาวนี้
ทั้งนี้เพราะบทบาทของครูผูสอนในยุคสมัยหนานั้น ไมไดมุงเนนการเปนผูปอน/ สงผานความรู
(impart) ใหกบั ผูเรียนโดยตรง หากมุงไปสู บทบาทของการสรางสรรค ออกแบบสิ่งแวดลอมการ
เรียนรูที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดว ยตนเองของผูเรียน ผูสอนจะไดรบั การคาดหวังใหสามารถที่
จะรังสรรคกิจกรรมใหมๆ ตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
8. Caring ไดแก การที่ครูผสู อนจะตองมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา และความ
หวงใยอยางจริงใจแกผูเรียน ในทักษะทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น ทักษะ caring (มุทิตา) หรือ นี้นั้น
นับวาเปนทักษะที่สําคัญที่สุดก็วาได ทั้งนี้เพราะความมีมทุ ิตา รัก ปรารถนาดี และหวงใยกับผูเรียน
ของครูนั้น จะทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อใจตอผูสอน สงผลใหเกิดสิ่งแวดลอมการเรียนรูในลักษณะ
การตื่นตัวอยางผอนคลาย (relaxed alertness) แทนความรูสึกวิตกกังวล (anxiety) ในสิ่งที่จะเรียนรู
ซึ่ง การตื่นตัวอยางผอนคลาย ถือวา เปนสิง่ แวดลอมที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหสมองเกิดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในตอนแรกของบทความนี้ ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
ครูผูสอนของยุคการเรียนรูในยุคสมัยหนา (next-generation of learning) โดยไดแนะนําถึง
คุณลักษณะพึงประสงค 8 ประการ ของครูผูสอนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหผูเกี่ยวของกับ การออกแบบ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู หรือ สถาบันการศึกษาที่มีหนาทีใ่ นการผลิตบุคลากรทางการ

ศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของทักษะฯ ที่ไดกลาวมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะใหมๆ (ลําดับที่
2- ลําดับที่ 7) ซึ่งตองการการฝกฝน และเรียนรูจาก ตนแบบ (trainers/ instructors) หรือ ตัวอยางที่
ชัดเจน เพราะในปจจุบนั ไดเริ่มมีความพยายามในการอบรม ใหความรู ที่เนนทักษะใหมๆ ดังกลาว
ไปบางแลว อยางไรก็ดี การขยายผลยังคงเปนไปอยางจํากัด ทั้งนี้เพราะการที่ครูผสู อนขาดการ
ฝกฝนอยางตอเนื่อง ขาดตัวอยางกิจกรรม/ครูตนแบบ รวมทั้งขาดการสงเสริมการพัฒนาทักษะอยาง
เปนระบบและทั้งระบบ ที่จะทําใหการพัฒนาทักษะดังกลาวเกิดขึน้ ไดอยางเปนรูปธรรม

