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ผอ.สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในขณะที่วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตางๆ ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง
แตการพัฒนาของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูกลับมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางคอยเปนคอย
ไป สังเกตไดจากปริมาณที่จํากัดของขอคนพบ หรือองคความรูใหมๆ อันเกิดจากงานวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุม หลักการ ทฤษฎี และ นวัตกรรมรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ
เรียนรูของมนุษย ที่ไดมีการนํามาประยุกตใช เพื่อใหเกิดผลตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของผูเรียนในปจจุบัน สาเหตุหลัก อาจไดแก ขอจํากัดในการแสวงหาคําตอบของ
คําถามที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษย ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เพียงมิติเดียว กอปรกับ การที่ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับ การทํางานของสมองนั้น เปนเรื่องที่สลับซับซอน อยางไรก็ตาม จากหลักฐานของงานวิจยั ที่มี
การดําเนินการในชวงหลังๆ ที่ผานมา ยังพอมีขอคนพบใหมๆ ที่สําคัญ และเกีย่ วของกับการเรียนรู
ของมนุษย อันมีประโยชนในการนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน การอบรม ทั้งนี้เพื่อการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
บทความนี้ จะนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรูใ นอนาคต ครอบคลุม การจัด
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูทชี่ วยกระตุนทักษะการคิดและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยผาน
สื่อคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคม หรือที่เรียกวา ไอซีที รวมทั้งการนําเสนอ ทฤษฎีการ
เรียนรูใหมๆ ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูในยุคหนา ผูเขียนหวังวา บทความนี้ จะชวยให
ผูรับผิดชอบในการวางแผน และดําเนินการผลิตครูผูสอนทั้งในยุคนี้ (ครูประจําการ) และในยุคสมัย
หนา (วาที่ครู) ใหตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการที่เกีย่ วของในการปรับมาตรฐาน
การพัฒนาวิชาชีพครูใหสอดคลองกับการเรียนรูในยุคใหมใหมากยิ่งขึ้น และ การปรับปรุงหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับการผลิตครูพันธุใหมใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
รูปแบบและทฤษฎีการเรียนรูแหงอนาคต
ในสวนแรกนี้ จะนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ รูปแบบการเรียนรูที่สําคัญในอนาคต ภาพ 1
แสดงใหเห็นถึง รูปแบบการเรียนรู 3 ลักษณะ (จากซายไปขวา) ไดแก 1) การเรียนรูใ นลักษณะที่มี
ครูผูสอนเปนผูศูนยกลาง กระบวนการเรียนรูเกิดจากการถายทอดจากผูสอนสูผูเรียน 2) การเรียนรู
ในลักษณะทีเ่ นนความรวมมือกัน กระบวนการเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของทั้ง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูส อน และ/หรือชุมชนของการเรียนรู และ 3) การเรียนรูใ นลักษณะที่
คลายคลึงกันกับลักษณะที่สอง แตมีการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูต างๆ เพิ่มเติม เชน ทรัพยากร
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การเรียนรู แหลงสื่อตางๆ ทั้งในรูปดิจิตัลและไมใชดจิ ิตัล รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ในลักษณะที่สรางฐานความรูใหแกผูเรียน (knowledge scaffolding)

ภาพ 1: ภาพแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรูใน 3 ลักษณะ
แนวโนมของรูปแบบการเรียนรูในอนาคตนั้น ไดแก การผสมผสานระหวางรูปแบบการ
เรียนรูทั้ง 3 ลักษณะอยางเหมาะสม สิ่งสําคัญไดแก ความพยายามของครูผูสอน (และผูเรียน) ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนและการเรียนรูจากรูปแบบที่ 1 มาสูรูปแบบที่ 2 และ 3 ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการสอนและการเรียนรูในลักษณะที่ 3 นั้นเปนรูปแบบที่ครูผูสอน
จําเปนตองใหความสนใจ เพราะ มีหลักฐานงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนวา เปนรูปแบบการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพมากหากผูสอนมีการออกแบบสิ่งแวดลอมการเรียนรูท ี่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน พรอมไปกับการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู และการสรางฐานความรูใหกับผูเรียนที่เหมาะสม
อยางไรก็ดี การจัดรูปแบบการเรียนรูในลักษณะที่ 3 นั้น ครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะดานไอซีทีที่
เกี่ยวของ ทั้งในดานการพัฒนาสื่อ การจัดหาแหลงเรียนรูตางๆ ใหกับผูเรียน ดังนัน้ การพัฒนาทักษะ
ดานไอซีทีแกผูสอน จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในอนาคต สําหรับผูเรียนนั้น ทักษะดานไอซีทีอาจ
ไมใชสิ่งที่นากังวล เพราะ ผูเรียนในอนาคต1 จะสามารถปรับตัวกับรูปแบบการเรียนรูในอนาคตได
อยางรวดเร็ว(กวาผูสอน) เนือ่ งจากความเคยชินจากสังคมรอบตัวที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา
ในการพัฒนาทักษะครูผูสอนดานไอซีทีนนั้ นอกจากในการอบรมทักษะใหครูผูสอน
สามารถสรางและ/ หรือใชประโยชนจากทรัพยากรและเนื้อหาการเรียนรูในรูปดิจติ ลั แลว ครูผูสอน
ควรมีความรูความเขาใจ และสามารถประยุกตใช ศักยภาพของการนําไอซีทีไปใชในลักษณะของ
เครื่องมือ (tool) การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูซึ่งเนนทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนตัวอยาง เชน
การใชไอซีทีเปนเครื่องมือที่ใหผูเรียน เพื่อน และผูสอน เกิดการปฏิสัมพันธ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงวิพากษอยางยืดหยุน โดยไมจํากัดดานเวลาและสถานที่ หรือ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูอยางสรางสรรคที่เนนทักษะกระบวนการคิดผานทางการใชไอซีที เชน การสรุปความคิด
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ตัวอยางเชน ผูเรียนในยุคทวีนนี่ เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นมาในชวงที่การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนทีแพรหลายแลว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ

ผูเรียนในยุคทวีนนี่ ได จากตอน 2 ของบทความ การเรียนรูในยุคสมัยหนา : ตอนคุณลักษณะที่จําเปนของผูเรียนยุคทวีนนี่ (Tweenies)

2

รวบยอดโดยใชซอฟตแวรชว ยการวางแผน หรือ การคิดวิเคราะหขอมูลดานตางๆ จากโปรแกรม
ฐานขอมูลดานตางๆ เปนตน
ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญของอนาคต
ในสวนนี้ จะขอกลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญในอนาคต 3 ทฤษฎี อันไดแก
1) การเรียนรูแ บบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง 2) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based
Learning) และ 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivism)
1) การเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
ทฤษฎี การเรียนรูแบบรวมมือกัน เกิดจากแนวคิดทีว่ า การเรียนรูไมจํากัดอยูเฉพาะการเรียน
จากครูผูสอนเทานั้น หากเกิดจาก การที่ผูเรียนรวมมือกับผูสอนในการเรียนรูดวยตนเอง กับเพื่อน
หรือกับชุมชนการเรียนรูของตน ภายใตเปาหมายการเรียนรูรวมกัน ตาราง 1 เปรียบเทียบทฤษฎีการ
เรียนรูแบบดั้งเดิม กับ การเรียนรูแบบรวมมือกันที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง อยางไรก็ดี คงตองย้ําใน
ที่นี้วา บทความนี้ไมตองการนําเสนอความคิดที่วา ทฤษฎีการเรียนรูแบบดั้งเดิมเปนสิ่งที่ลาสมัย
และไมควรนําไปใช หากแตครูผูสอนที่ดี ควรรูจักเลือกผสมผสานระหวางทั้ง 2 ทฤษฎี/ วิธีการให
มากขึ้น หลีกเลี่ยงการสอนที่มุงเนนเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รวมทั้งตระหนักวา แนวโนมของ
ทฤษฎี การเรียนรูในอนาคตนั้น จะอยูในลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือกันที่มีผเู รียนเปน
ศูนยกลาง
การเปรียบเทียบการสอนแบบดั้งเดิม และ การเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
การสอนแบบดั้งเดิม
การเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
สิ่งแวดลอมทีค่ รูเปนศูนยกลาง
สิ่งแวดลอมทีผ่ ูเรียนเปนศูนยกลาง
ครูเปนผูควบคุมการเรียนการสอน
ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเอง
สวนใหญอํานาจและความรับผิดชอบอยูทคี่ รู
สวนใหญอํานาจและความรับผิดชอบอยูที่
ผูเรียน
ครูเปนผูสอนและผูตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาการ ครูเปนผูสนับสนุนและคอยแนะนํา ผูเรียนเปนผู
เรียนรู
ตัดสินใจเลือกเนื้อหาการเรียนรู
ธรรมชาติของประสบการณการเรียนบอยครั้งอยู การเรียนรูอาจอยูในลักษณะเปนกลุม (รวมมือ
ในลักษณะของการแขงขันระหวางผูเรียน
กันหรือ โดยอิสระก็ตาม) ผูเรียนทํางานดวยกัน
ดวยกัน ผูเรียนจะไมพอใจหากผูเรียนคนอืน่
เพื่อเปาหมายรวมกัน ผูเรียนเต็มใจที่จะชวยซึ่ง
ลอกเลียนแบบ (copy) ความคิดของตนเอง
กันและกันในการแลกเปลี่ยนทักษะและแนวคิด
ผูเรียนแขงขันกับความสามารถเดิมของตน
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การเปรียบเทียบการสอนแบบดั้งเดิม และ การเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
การสอนแบบดั้งเดิม
การเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
ลักษณะของงาน อยูในรูปของชุดของภาระงาน ลักษณะของงานอยูในรูปของโครงงานหรือ
ยอยๆ ที่ผูสอนกําหนดให ภายใตสาระวิชาที่แยก โจทยปญหาจากสภาพจริง และมีการบูรณาการ
ออกจากกันคอนขางชัดเจน
สาระวิชาตางๆ เขาดวยกัน
การเรียนรูเกิดขึ้นในชั้นเรียน
การเรียนรูขยายขอบเขตจากชั้นเรียนออกไป
เนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่สุด
สิ่งสําคัญที่สุดอยูที่กระบวนการที่ผูเรียนเกิดการ
ประมวลผล ขอมูล สารสนเทศ และการนําผลที่
ไดจากการวิเคราะหไปใชใหเกิดประโยชน
ผูเรียนไดรับความรูจากการฝกและการปฏิบัติ
ผูเรียนประเมิน ตัดสินใจ และรับผิดชอบการ
เรียนรูของตนเอง ผูเรียนไดรบั ความรูโดยการ
สรางความรูดวยตนเอง
การเรียนรูเนื้อหาไมจําเปนตองเกิดขึ้นตาม
การเรียนรูเนื้อหาการเรียนเกิดขึ้นในบริบทที่
บริบท
เกี่ยวของ
ตาราง 1: ตารางเปรียบเทียบการสอนแบบดั้งเดิมกับการเรียนรูแบบรวมมือที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
2) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
ทฤษฎีการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน2 เปนทฤษฎีซึ่งเกิดจากแนวคิดที่วา คนเกิดมาพรอมกับ
จํานวนเซลสมองที่เพียงพอตอการดํารงชีวติ การขยายตัวของสมองไมไดเกิดจากการเพิ่มจํานวนเซล
ของสมอง แตมาจาก “ใยประสาท” สมองของคนเรานั้น มีความยืดหยุน หากเราใชสมองในการ
แกไขปญหา สมองก็จะมีการสรางใยประสาทเพิ่มขึ้น แตถาไมไดใชใยประสาทก็จะถูกทําลายลง
ในการประยุกตทฤษฎีนี้สูการปฏิบัตินั้น คงตองทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง สมอง
กับการเรียนรู กลาวคือ สมองมีการเชื่อมโยงกับอารมณของคน ในขณะที่อารมณของคนก็จะสงผล
ตอการเรียนรู โดยอารมณจะเปนตัวชวยเราในการเรียกความทรงจําเดิมที่เก็บไวในสมองออกมาใช
สําหรับภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดตอการเรียนรู ไดแก ภาวะของสมองที่มี ความตื่นตัวแบบ
ผอนคลาย (Relaxed alertness) ดังนั้น ครูผูสอนจึงมีหนาที่ในการสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูแ ก
ผูเรียนในลักษณะที่ทนั สมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหาคําตอบ เพื่อกระตุน ใหผูเรียนเกิด
การตื่นตัวแบบผอนคลาย มากกวาความรูส ึกเครียด กังวลและกดดัน เพราะสิ่งแวดลอมดังกลาว อาจ
ทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูท างลบแกผูเรียนได รวมทั้ง แนวคิดที่สําคัญ จากทฤษฎีการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน ไดแก การที่การเรียนรูของคนจะประสบความสําเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรู
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เกี่ยวของโดยตรงกับประสบการณของผูเรียนที่เปนรูปธรรมและสามารถจับตองได เพราะคนเราจะ
จําสิ่งตาง ๆ ไดแมนยําที่สุดเมื่อขอเท็จจริงตาง ๆ และทักษะฝงอยูใ นจากกิจกรรมในชีวิตจริงตาม
ธรรมชาติ เพราะเปนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณตรง
นอกจากนี้ จากการแบงสมองออกเปน 2 ดาน คือ สมองซีกซายซึ่งสั่งการเกี่ยวกับ ตรรกะ
ตัวเลข การวิเคราะห และสมองซีกขวาซึ่งสั่งการเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสังเคราะห
ทําใหเราเขาใจถึงความสามารถที่แตกตางกันของการทํางานของสมองทั้งสองซีกของผูเรียน ซึ่ง
สงผลถึงการมีสติปญญา วิธีการ และประสิทธิภาพการเรียนรูที่แตกตางกันไป ดังนั้น สิ่งสําคัญ คือ
การที่ผูสอนควรมีการจัดหากิจกรรมที่บูรณาการระหวางกิจกรรมหลายๆ รูปแบบเขาดวยกัน และ
เปดโอกาสใหผูเรียนเปนเปนผูเลือกที่จะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ เชน การใหเลือกที่จะนําเสนอผลงานในรูปแบบที่ผูเรียนมีความถนัด เชน แตงเรื่อง
แตงเพลง เลนดนตรี ผลิตสื่อนําเสนอ ทํารายงาน เปนตน นอกจากนี้ ครูผูสอนควรเปดโอกาสให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตามอัตราความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียน
3) คอนสตรัคติวิสต (Constructivism)
ทฤษฎีการเรียนรู คอนสตรัคติวิสต เกิดจากแนวคิดที่วา การเรียนรูเกิดจากการที่ผูเรียนเปน
ผูลงมือกระทํา และสรางสรรคผลงานมากกวา การเรียนเชิงรับของผูเรียนจากการถายทอดของ
ครูผูสอน การลงมือกระทําและสรางสรรคผลงานนั้น เกิดขึ้นไดก็ตอเมือ่ ผูเรียนมีสวนรวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ อยางกระตือรือรนจนกระทั่งผูเรียนเกิดการสรางความหมาย ความเขาใจ
และในที่สุดสรางองคความรูขึ้นมาดวยตนเอง องคความรูที่เกิดขึ้นจึงถือเปนประสบการณสวนตัวที่
ผูเรียนสามารถสรางใหเกิดขึ้นเองและเปนสิ่งเฉพาะตัว ดังนั้นการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต
จึงถือเปนการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมใชครูผูสอนเปนศูนยกลาง ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตจะมุงเนนการสํารวจ การแสวงหาความรู การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการ
คิดแกปญหาดวยตนเองผานทางกิจกรรมทีใ่ กลเคียง หรือเชื่อมโยงกับประสบการณจริงๆ เพื่อให
ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูจากชัน้ เรียนไปสูสถานการณจริงได นอกจากนี้ คอนสตรัคติวิสต
จะเนนการเรียนรูในลักษณะรวมมือ กลาวคือ ผูเรียนจะตองสรางปฏิสัมพันธรวมกันกับผูเรียนอื่นๆ
ในการสรางงานตางๆ รวมกัน สําหรับการประเมินผลตามแนวคอนสตรัคติวิสตนี้ จะ เนนการให
ผูเรียนรูจักประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง รวมไปกับการที่ผูสอนจะตองคอย
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากิจกรรม รวมทั้งการประเมินจากพอรทโฟลิโอซึ่งไดแก
ชิ้นงานตางๆ ที่ผูเรียนไดมกี ารรวบรวมไว ซึ่งชิ้นงานดังกลาวจะตองสะทอนความสามารถที่แทจริง
ของผูเรียน อันที่จริง คอนสตรัคติวิสต ไมใชแนวคิดใหมแตอยางใด เพราะเกิดขึน้ มากวา 10 ปแลว
แตผลของการนําไปใชในสถาบันการศึกษาในบานเรานั้น ยังคอนขางจํากัด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
ขอจํากัดในดานตางๆ เชน ขนาดของชั้นเรียน ภาระงานของครูผูสอน ตัวอยางการปฏิบัติที่ดี เปนตน
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จากที่ไดกลาวมานั้น จะเห็นไดชัดวา ทฤษฎี/รูปแบบการเรียนรูทั้งหมด ที่ไดกลาวถึงนั้น มี
ความคาบเกีย่ วกันอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทฤษฎี/รูปแบบการเรียนรูในอนาคตเกือบทั้งหมด จะ
มุงเนน ในดานการเรียนรูใ นลักษณะรวมมือและผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งการใชสื่อที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสื่อไอซีที อยางไรก็ตาม แตละรูปแบบ/ทฤษฎีนั้น ก็จะมีขอ
แตกตางในรายละเอียดบางประการ ตัวอยางเชน การมุงเนนในเรื่องการสรางทํา สรางองคความรู/
ชิ้นงานของทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต หรือ การมุงเนนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
สําหรับผูเรียน อันเนื่องมาจากความแตกตางในดานของสติปญญา วิธีการและประสิทธิภาพการ
เรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนผลจากการทํางานของสมอง เปนตน
บทสรุป
บทความนี้ไดนําเสนอถึง รูปแบบและทฤษฏีการเรียนรูใ นยุคสมัยหนา ซึ่งมุงเนนการเรียนรู
แบบรวมมือกันของผูเรียน ภายใตการที่ผสู อนวางฐานความรู (knowledge scaffolding) ใหกับผูเรียน
อยางเหมาะสม ผานการใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการเรียนรู รวมทั้ง มุง เนน การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูของผูสอน ที่เกี่ยวของโดยตรงกับประสบการณของผูเรียนทีเ่ ปนรูปธรรมและสามารถ
ถายโอนการเรียนรูจากชัน้ เรียนไปสูสถานการณจริงได
สุดทายนี้ จากที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูในยุคสมัยหนา ทั้ง 3 ตอน ซึ่ง
ครอบคลุม แนวคิดเกีย่ วกับ รูปแบบ/ทฤษฎีการเรียนรู (ทีไ่ ดนําเสนอในบทความนี้) บทบาท และ
คุณลักษณะของผูสอนในยุคสมัยหนา (บทความตอน 1) และ ของผูเรียนในยุคสมัยหนา (บทความ
ตอน 2) ไปแลวนั้น ผูเขียนขอเนนย้ําวา สิ่งสําคัญมากที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษา การปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน และการเรียนรูใ หตอบสนองกับสังคม/ เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบการ
เรียนรูในยุคสมัยหนาทีก่ ําลังจะตามมา (next-generation of learning) นั้น ไดแก ความพรอมของ
ผูสอน และผูเรียน ในการตอบสนองกับวิธีการสอนและการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการปรับ
การเรียนเปลีย่ นการสอนของทั้งผูสอนและผูเรียนนั้น เปนสิ่งที่ตองอาศัย เวลา ความพยายาม
งบประมาณ รวมทั้ง ความรวมมือรวมใจ จากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ อาทิเชน สถานศึกษา ชุมชน
ผูบริหาร รัฐบาล เปนตน
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