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ค�านิยม
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมสู่วงการศึกษาไทย
ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดและข้อเขียน
ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ช่วยเป็นประภาคาร
ส่องทางให้เกิดความหวังและทางเลือกใหม่ในการพัฒนาการศึกษา
ไทยมาโดยตลอด
ท่านได้ปลุกจิตส�านึกให้สังคมตระหนักว่า การปฏิรูปการศึกษา
ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น โดยมี ค รู เ ป็ น พลั ง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ในการขับเคลือ่ น การปฏิรปู การศึกษาให้เกิดขึน้ ได้จริง หากได้รบั
การส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้มีความหมาย เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงรวมทั้งสามารถ
พัฒนาทักษะที่หลากหลายของผู้เรียน มิใช่เพียงเพื่อสอบ แต่เป็น
การเรียนรูเ้ พือ่ เผชิญความเปลีย่ นแปลงอย่างรูเ้ ท่าทัน และการสร้างสรรค์
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเห็นคุณค่าและศักยภาพของตน
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้แสวงหา “ตัวอย่างครูดี”
ผู้ทุ่มเทท�างานเพื่อศิษย์เผยแพร่ประสบการณ์จากชีวิตจริง สนับสนุน
ความพยายามของครูทจี่ ะทดลองน�าสูก่ ารปฏิบตั ิ ด้วยการสนับสนุนงาน
วิจัยในชั้นเรียน สร้างเวทีและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระบบจัดการ
ความรู้ พร้อมทั้งตั้งค�าถาม เพื่อผลักดันให้มีการทบทวนนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อกระแสการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เกิดจากครูเพื่อศิษย์
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

5

หนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” ผลงานล่าสุด
ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล
จัดพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นก้าวส�ำคัญบนเส้นทางปฏิรูปการศึกษาไทย
เพราะได้เน้นการดูแลช่วยเหลือกลุม่ ผูเ้ รียนที่ เรียนอ่อน เรียนไม่ทนั เพือ่ น
ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นปัญหาจนถูกทอดทิ้ง ละเลย ซึ่งบ่อยครั้งผลักดันให้
พ้นไปจากโรงเรียนด้วยเกรงว่าจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบเป็นส�ำคัญ ปัญหานักเรียนลาออกกลางคัน
ขาดเรียน หรืออยู่อย่างสิ้นหวัง จึงเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกพื้นที่และ
ขยายตัวกว้างขวางขึ้นตามล�ำดับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้เชิญชวนให้เรา
ได้เรียนรู้จาก Jonathan Bergman และ Aaron Sams ครูชาวอเมริกัน
ธรรมดาๆ สองคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนทุกคนที่จะเรียนรู้
ได้ โดยได้ทดลองค้นคว้า จนสามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนเป็นพื้นที่
ส�ำหรับการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้สอน เป็น พี่เลี้ยง เพื่อน และ
ผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ ลีลา และ
อัตราการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
ที่ส�ำคัญ หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานเขียนโดย “ครู” เพื่อ “ครู”
เป็นการท�ำงานอย่างผสมผสานอันเป็นการรับช่วงระหว่างนักคิดกับ
นักปฏิบตั ทิ ลี่ งตัว โดยเริม่ จากประสบการณ์จริงของนักปฏิบตั ทิ ไี่ ด้ลงมือ
ท�ำ ลงมือเขียน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จึงกระจ่างชัด เป็นขั้นตอน
เอื้อต่อ การประยุกต์ ใช้ และได้ รับ การถอดเป็ น บทเรีย นที่เชื่อ มโยง
หลั ก คิ ด และวิ ธีป ฏิ บั ติ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การคิ ด สร้ า งสรรค์ ต ่ อ ยอด
อย่างไม่รู้จบ

นับเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ท�ำงาน
ร่วมกับโรงเรียนและครูทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี โ อกาสได้ สั ม ผั ส ปั ญ หาความทุ ก ข์ ย ากของผู ้ เ รี ย น
จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น การเผยแพร่ ห นั ง สื อ อั น มี คุ ณ ค่ า นี้ สู ่ โ รงเรี ย น
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ น พลั ง ใจ เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ ครู ร วมทั้ ง
กระตุ้นเตือนให้สังคมได้ร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่เยาวชนอย่างแท้จริง
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
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การที่ จ ะหาใครสั ก คนมาช่ ว ยบอกช่ ว ยสอน “ครู ” ให้ คิ ด
ใหม่ ท� า ใหม่ นั้ น นั บ เป็ น เรื่ อ งยากมาก เพราะสิ่ ง ที่ ค รู ท� า อยู ่ แ ล้ ว
มั ก จะถู ก ต้ อ งเสมอ เราทุ ก คนซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ศิ ษ ย์ มี ค รู ก็ คิ ด เช่ น นั้ น
มิ ฉ ะนั้ น คงจะไม่ มี เ ราอย่ า งที่ เ ห็ น และเป็ น อยู ่ ใ นทุ ก วั น นี้ ไ ด้
แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อได้อ่านหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์” ทั้งเล่มแรก และ
เล่มที่สองที่ว่าด้วย การสร้างห้องเรียนกลับทางของ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นี้แล้ว พบว่าท่านนับเป็น “ครู ของ ครู”
ที่ น ่ า ยกย่ อ งได้ อ ย่ า งเต็ ม หั ว ใจ เพราะสั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความปรารถนาดี
ทีท่ ่านพยายามจะช่วยเปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทงั้ หลายได้มี
ก�าลังใจ มีความหวัง มีแนวทางที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ของตน ให้นา่ สนุก เปิดมิตกิ ารเรียนรูท้ แี่ ท้จริงของผูเ้ รียนและสอดคล้องกับ
ยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอน ผูเ้ รียนก็เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่น่าพอใจ ครูก็ได้เรียนรู้พัฒนาพลิกผันบทบาทของตนให้อยู่เคียงคู่กับ
ศิษย์ในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือและกลายเป็น “ครูในดวงใจ”
ของศิษย์ทุกๆ คนในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง
โดยการที่ท่านสามารถถอดบทเรียนขยายมุมมองเข้าถึงคุณค่า
หาประโยชน์จากครูต้นแบบ “สร้างห้องเรียนกลับทาง” ทั้งสองท่าน
(Jonathan Bergman และ Aaron Sams) ได้อย่างแยบคายประจักษ์แจ้งด้วย
เหตุด้วยผล ล�าดับขั้นตอนของวิธีการต่างๆ รวมทั้งการอุดช่องว่างอย่าง
ระมัดระวังที่มาจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านดังกล่าว ท่าน ศ.นพ.
วิจารณ์ เป็นผู้ที่ใช้ภาษาที่เป็นกันเองจนท�าให้เรื่องที่ยากกลับเข้าใจได้ง่าย

และจัดส�ำรับชุดเล็กๆ ทีแ่ ยกย่อยแล้วสังเคราะห์แล้ว จัดระบบให้มแี บบแผน
ช่วยให้ผ้อู ่านรับรู้อย่างสบายๆ แต่เกิดฉันทะและความฮึกเหิมใจ จนพอจะ
มีความหวังและอยากจะน�ำไปลองลงมือท�ำด้วยตนเองต่อไป
งานของคุณหมอท่านท�ำให้เราเกิดจินตนาการถึงบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เปลี่ยนไปกลายเป็น “ส�ำนักตักศิลา” หรือที่ท่านเรียกว่า
“Learning Space” ที่ครูและศิษย์ร่วมกระบวนการศึกษาปฏิบัติเรียนรู้
แลกเปลีย่ นกันอย่างผูม้ วี ฒ
ุ ภิ าวะ มีสาระ มีประเด็น มีคำ� ถาม ทีต่ อ้ งการ
ค�ำตอบ โดยผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน (เป็น Active Learners)
เห็ น ความเป็ น ชั้ น คละ คื อ คละความสามารถ-ความพร้ อ ม
ของการเรี ย นรู ้ ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ค รู ส ามารถเอาใจใส่ ผู ้ เ รี ย นเป็ น
รายคนได้ จนน่ า จะเรี ย กว่ า ห้ อ งเรี ย นแบบวั ด ตั ว ตั ด (Tailor-made
Classroom) เพราะครู จ ะท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ “สอบอารมณ์ ” ผู ้ เ รี ย น
แต่ ล ะคนและชี้ แ นะ เติ ม เต็ ม ให้ เ ขาลุ ย ต่ อ ด้ ว ยตั ว เองเป็ น โดยครู
สอนวิ ธีเ รี ย นอย่ า งหลากหลายให้ เ ด็ ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเรี ย นจาก
วิดีทัศน์ เปิดและหยุด วิเคราะห์ท�ำความเข้าใจแล้วบันทึกหรือย้อนดู
ทบทวน ด้วยการใช้เวลาเพียง ๑๐-๑๕ นาที ตามที่ครูเตรียมวิดีทัศน์
เรื่องหนึ่งๆ ไว้ให้ จนเด็กสามารถศึกษาวิดีทัศน์ด้วยตนเองเป็นรวมทั้ง
การเรียนรู้โดย Internet หรือการอ่านต�ำราก็เช่นกัน
นอกจากนีค้ รูยงั ฝึกให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เตรียมค�ำถามมาจากการเห็น
“ความไม่เข้าใจ” การ “ท�ำแบบฝึกหัดไม่ได้” “การท�ำแบบทดสอบ
ผิดพลาด” หรือการท�ำ Lab ของตนเอง ตลอดจนการทีค่ รูฝกึ Team Work
ในการเรียนรู้แบบช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันของผู้เรียนเอง สอนกันเอง
ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนเรา และด้วยทักษะ
การเรียนด้วยตนเองเหล่านี้แหละ ที่ผู้เรียนจึงพัฒนาไปเป็น “เจ้าของ”
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การเรี ย น เป็ น ผู ้ เ ลื อ กวิ ธีเ รี ย น จนกลายเป็ น ผู ้ ที่ เ รี ย นด้ ว ยตนเอง
(Self-Directed Learning) อย่างแท้จริง อย่างที่ครูทุกคนปรารถนาจะเห็น
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู ้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ ต่ อ เสี ย งสะท้ อ นซึ่ ง
ก้องกังวานจากหนังสือเล่มนี้ ที่น่าจะโดนใจครูยุคใหม่ทั้งหลายมาก
ที่สุดคือ ประโยคที่ว่า “มอบอ�ำนาจเหนือการเรียนให้แก่นักเรียน”
โดยมีค�ำอธิบายของครูต้นแบบว่า “ครูต้องไม่มองเด็กเป็นคนที่
อ่อนแอ ต้องการให้เปิดกะโหลกกรอกวิชา” อีกต่อไป แต่ตอ้ งมองว่า
เขาเป็นมนุษย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเรียนรูโ้ ดยทีแ่ ต่ละคนมีลกั ษณะจ�ำเพาะ
ของตนเอง ที่ต้องการการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนี่เองคือการที่คุณหมอ
ถ่ายทอดให้เรารู้อย่างตรงไปตรงมา แล้วแต่ครูทั้งหลายจะตระหนักได้
จากจิตวิญญาณของครูเอง
รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ค�าน�ามูลนิธิ
เมื่อโลกก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กระแสเรียกร้องให้มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธีคิ ด -วิ ธีก ารพั ฒ นา “พลเมื อ งโลก” รุ ่ น ใหม่ ถู ก
จุดประกายขึน้ และได้รบั การขานรับจากนักคิด นักการศึกษาทุกภูมภิ าค
ของโลกอย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบคิดที่เรียกว่า 21st Century Skills
ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พร้อมส�าหรับ
การด�ารงชีวิต และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะโลกทีไ่ ร้พรมแดนและแคบลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
การสื่อ สารตลอดจนนโยบายความร่ ว มมือ ระหว่างประเทศ ก่อ ให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และสังคมโลก
ทั้งด้านบวก และด้านลบ
สังคมปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน หากแต่ต้องการผู้ที่มีทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่
การมี ค วามรู ้ ร อบในศาสตร์ พื้ น ฐานและมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โลก ทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตและอาชีพ เข้าใจ
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคมของเรา และสามารถอยู่
ร่วมกันบนความต่างนีไ้ ด้โดยมีมมุ มองเชิงบวกมีทกั ษะในการเรียนรูแ้ ละ
สามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานของตนเองได้ เป็นการรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง
พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ และที่ส�าคัญมากที่สุด คือ การมีส�านึก
รับผิดชอบต่อสังคม
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ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว หน่ ว ยงาน องค์ ก ร
รวมทัง้ บุคลากรด้านการศึกษา โดยเฉพาะ “ครู” ย่อมถูกคาดหวังให้เป็น
ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นหัวขบวนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
อันยิ่งใหญ่นี้ “ครู” ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้อง “เปลี่ยน” ทั้งบทบาท และ
วิธีการสอน ครูต้องสอนให้น้อยลง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้มาก
ขึน้ โดยไม่เน้นการสอนสาระวิชา แต่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ และอ�ำนวย
ความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำ
อย่างไรก็ตาม การแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนัก มูลนิธิสยามกัมมาจล เห็นว่า การเรียนรู้จาก Best Practice
ผู้ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คุณครู ได้
เรียนรู้ทั้ง “เบื้องหลังความคิด” และ “วิธีการ” น่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส�ำหรับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอันส�ำคัญนี้
หนั ง สื อ “ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ สร้ า งห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง” โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจ ารณ์ พานิช ประธานกรรมการมู ลนิธิ
สยามกัมมาจล เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบันทึก (Blog) ของท่านที่
เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org จากการอ่านหนังสือ
Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every
Day โดย Jonathan Bergmann and Aaron Sams ซึ่งเป็นประสบการณ์
ของครูชาวอเมริกันสองคน ที่มีวิธีการสร้างการเรียนรู้ ที่ท�ำให้ผู้เรียน
เกิด การเรียนรู ้ที่มีพลัง และเกิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ซึ่ง
มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับ “ครู” ที่มีหัวใจ
“เพื่อศิษย์” ด้วยหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงมีตัวอย่างวิธีการจัดการเรียน
การสอน “แนวใหม่” ทีช่ ดั เจนแล้วเท่านัน้ ท่านยังได้ชี้ และเน้นย�ำ้ ประเด็น
ส�ำคัญถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรู้ และผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน ซึ่งจะท�ำให้ครูเข้าใจได้แจ่มชัดมากขึ้น

การพิมพ์ ครั้งที่ ๒ นี้ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา จากประสบการณ์
ของ “ครู” 3 ท่าน คือ ดร.เดชรัต สุขก�ำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้
กลับทางห้องเรียนจนเห็นผลการเปลีย่ นแปลงกับศิษย์ และ “เครือ่ งมือ”
ที่ช่วยให้การ “กลับทางห้องเรียน” เกิดผลส�ำเร็จ
มู ล นิ ธิส ยามกั ม มาจล จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เนื้ อ หา และ
แง่มุมความคิด ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช รวมทั้ง
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้สะท้อนไว้หนังสือเล่มนี้
จะช่วยจุดประกายให้กับคุณครูผู้มีหัวใจเพื่อศิษย์ทุกท่าน ได้น�ำไป
ปรับ-ประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง และเกิดผลกับศิษย์
ผู้เป็นที่รักของทุกท่านต่อไป
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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ค�าน�าผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมจากบันทึก ๙ บันทึก ที่ผมตีความสาระใน
หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class
Every Day ซึ่งเขียนโดย Jonathan Bergman และ Aaron Sams น�าออก
เผยแพร่ในบล็อก Gotoknow.org ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ รวม
๙ บัน ทึก และมีเ พิ่ ม อี ก ๒ บั น ทึ ก จากการชม TED Talk เรื่อ ง
Khan Academy โดย Salman Khan และจากการอ่านบทความในนิตยสาร
The Smithsonian รวมทั้งสิ้น ๑๑ บันทึก
ทั้ง ๑๑ ตอน ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการตีความจากการอ่านหรือ
จากการฟัง ไม่ได้มาจากประสบการณ์การลงมือปฏิบตั เิ อง จึงย่อมมีความ
ไม่ชัดเจนหรือตื้นเขินเป็นธรรมดาท่านที่สนใจเรื่องราวจากการปฏิบัติ
“กลับทางห้องเรียน” ในบริบทไทยโดยตรงโปรดอ่านที่ http://www.
gotoknow.org/posts?tag= ห้องเรียนกลับทาง จะเห็นว่าในประเทศไทยมี
ผู้ทดลองใช้วิธีจัดการเรียนรู้ แบบ “ห้องเรียนกลับทาง” อย่างแพร่หลาย
รวดเร็วมาก ด้วยการน�าไปเผยแพร่ต่อของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ผู้ด�าเนินการบล็อก Gotoknow
มองในมุมหนึ่ง นี่คือวิธีใช้เวลาเรียนในห้องเรียนให้เกิดคุณค่า
สูงสุดแก่ศิษย์คือ ใช้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วย
ให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” (Mastery Learning) และเป็นวิธีจัดการ
เรียนรู้ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็นครู คือ ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ศิษย์โดยตรงอีกต่อไป แต่ถ่ายทอดผ่านวิดีทัศน์สั้นๆ ๑๕ ๒๐ นาที ให้นักเรียนไปเรียนสาระความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็ก

ที่เรียนช้า “กรอกลับครู” ได้ และจะดูซ�้ำหลายครั้งก็ได้ ดูแล้วไม่เข้าใจ
จะชวนพ่อแม่มาดูและช่วยอธิบายก็ได้ แล้วในวันรุ่งขึ้น นักเรียนก็ได้ท�ำ
โจทย์หรือกิจกรรมเพื่อฝึกใช้ความรู้นั้น เกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดย
ลงมือท�ำ” (Learning by Doing) ที่จะช่วยให้เด็กรู้ลึกและรู้จริง โดยครู
เปลีย่ นไปท�ำหน้าที่ “ครูฝกึ ” หรือโค้ช ตามรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้
ผมเชื่อว่า ในไม่ช้าการเรียนส่วนใหญ่ ในทุกระดับ จะเปลี่ยนไป
เป็นการเรียนแบบ “กลับทางห้องเรียน” นี้ แนวโน้มนีจ้ ะเป็นไปทัว่ โลก
ผมขอขอบคุณคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร และคุณรัตนา กิตกิ ร แห่ง
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ทีเ่ ห็นคุณค่าของการสร้างห้องเรียนกลับทาง และ
จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กนีอ้ อกเผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์วงกว้างในสังคมไทย
ในการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย สู่สภาพ “รู้จริง”
วิจารณ์ พานิช
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ค�านิยม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ค�านิยม อาจารย์ประภาภัทร นิยม
ค�าน�ามูลนิธิ
ค�าน�าผู้เขียน

๕
๘
๑๑
๑๔

บทที่
๑. เริ่มจากการท�างานในหน้าที่ครูสอน
๒. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร
๓. ท�าไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
๔. วิธ ีด�าเนินการกลับทางห้องเรียน
๕. ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
๖. ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
๗. วิธ ีด�าเนินการ
๘. ค�าถาม – ค�าตอบ
๙. สรุป (จบ)

๑๙
๒๕
๒๙
๓๕
๔๑
๔๗
๕๕
๖๗
๗๗

๑๐.การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ :
เรียนที่บ้าน ท�าการบ้านที่โรงเรียน
๑๑.ปฏิวัติห้องเรียน

๘๓
๘๗

การน�าห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้
• เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง :
การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด

๙๓

• ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์
ของไทย ClassStart.org
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

๑๐๗

• กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

๑๑๕
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๑

เริ่มจากการทำางานในหน้าที่ครูสอน

ผู้เขียนทั้ง ๒ ท่านนี้
ได้ค้นพบวิธีเรียนรู้แบบกลับทาง
คือเรียนวิชาที่บ้าน ทำาการบ้านที่โรงเรียน
หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน
แล้วมาสร้างความรู้

ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา
ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง
เกิดทักษะ ที่เรียกว่า
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in
Every Class Every Day บอกเราว่า ห้องเรียนกลับทางมีกำ� เนิดขึ้น
เมือ่ ประมาณ ๕ ปีมาแล้ว เกิดขึน้ จากจิตวิญญาณความเป็นครูเพือ่ ศิษย์
ของครูบ้านนอกในสหรัฐอเมริกา ๒ คน คือ Jonathan Bergman และ
Aaron Sams ทีต่ อ้ งการช่วยนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาตามชัน้ เรียนไม่ทนั เพราะ
ต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือไปท�ำกิจกรรม หรือเพราะเขาเรียนรู้ได้ช้า
ICT ช่วยให้ครูท�ำวิดีโอสอนวิชาได้โดยง่าย และเอาไปแขวนไว้บน
อินเทอร์เน็ตได้ฟรี ให้ศิษย์ที่ขาดเรียนเข้าไปเรียนได้ ศิษย์ที่เรียนช้าก็เข้าไป
ทบทวนได้อีก ไม่ต้องพึ่งการจดผิดๆ ถูกๆ ตกๆ หล่นๆ อีกต่อไป ครูก็สบาย
ไม่ต้องสอนซ�้ำแก่เด็กที่ขาดเรียนไปท�ำกิจกรรม
แค่คณ
ุ ค่าของวิดโี อบทเรียนทีแ่ ขวนไว้บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดอยู่
แค่นั้น มันน�ำไปสู่การกลับทางการเรียนรู้ของศิษย์

วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนไม่จ� ำเป็น
ต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการเรียนเนื้อวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่า
ต่อตนเองมากกว่านัน้ คือ ใช้สำ� หรับฝึกแปลงเนือ้ ความรูไ้ ปเป็นสาระหรือ
ความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้
ต้องการความช่วยเหลือจากครู
เท่ า กั บ ผู ้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ทั้ ง ๒ ท่ า นนี้ ได้ ค ้ น พบวิ ธีเ รี ย นรู ้
แบบกลับทาง คือ เรียนวิชาทีบ่ า้ น ท�ำการบ้านทีโ่ รงเรียน หรือรับถ่ายทอด
ความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา
ให้เป็นความรูท้ สี่ อดคล้องกับชีวติ ท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ พี ลัง เกิดทักษะ
ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ไม่ใช่นักเรียนเท่านั้นที่เรียนรู้กลับทาง ครูก็สอนกลับทางด้วย
จริงๆ แล้วครูเป็นตัวการของห้องเรียนกลับทางและครูกต็ อ้ งท�ำงาน
แบบกลับทางด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรียน กลับสอนหน้า
กล้องวิดีทัศน์ แล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย์ ท�ำหน้าที่ครูฝึก
(Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการ
นั้นนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมองและใน
หัวใจ ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรูใ้ นกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการ
ฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง
เนือ่ งจากครูผเู้ ขียนหนังสือนีท้ งั้ ๒ คนเป็นครูสอนวิชาเคมีชนั้ มัธยม
ในโรงเรียนเดียวกัน เขาจึงใช้เวลาที่โรงเรียนให้นักเรียนท�ำ Lab ซักถาม
ข้อสงสัย และท�ำแบบฝึกหัดหรือการทดสอบ ครูทงั้ สองพบว่าใช้ทำ� ทัง้ ๓
อย่างแล้วก็ยังมีเวลาเหลือ
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เขาบอกว่า นี่คือกระบวนการ Personalization ของการเรียน คือ
ช่วยให้ครูดูแลศิษย์ได้เป็นรายคน
ผมมองว่า ครูทงั้ สองมีวญ
ิ ญาณของนักเรียนรู้ ได้ใช้ภารกิจการเป็น
ครูค้นคว้า ทดลอง หาวิธจี ดั การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ศษิ ย์ โดยมีเป้าหมาย
ตามที่เขาระบุในตอนต้นของหนังสือว่า What is best for my students
in my classroom? กระบวนการทัง้ หมดนี้ ผมเรียกว่า การวิจยั ในชัน้ เรียน
เป็นการวิจัยที่เกิดประโยชน์จริงแก่ศิษย์ นี่คือการวิจัย (และพัฒนา) การ
ศึกษาที่แท้จริง
ครูทดี่ ยี อ่ มมีโจทย์ทดี่ ใี นชีวติ และความเป็นครูเพือ่ ศิษย์ ย่อมท�ำให้
โจทย์นั้นเป็นโจทย์เพื่อให้ศิษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชั้นเรียน
สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ นั ก เรี ย นพึ ง ได้ รั บ จากชั้ น เรี ย นในปั จ จุ บั น ไม่ ใ ช่
เนื้ อ วิ ช า เพราะสิ่ ง นั้ น นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ เ องได้ กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่
นักเรียนต้องพึ่งครูคือการตีความวิชาเข้าสู่ชีวิตจริง หรือการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในกระบวนการนีน้ กั เรียนต้องฝึกฝนลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง โดย
ส่วนใหญ่ทำ� เป็นทีมร่วมกับเพือ่ นและต้องการครูฝกึ คอยช่วยแนะน�ำและ
ให้ก�ำลังใจ
ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบบทที่ ๑ เท่านั้น รู้สึกตื่นเต้นที่ผู้เขียน
บอกตอนท้ายบทว่า การกลับทางการเรียน ไม่ใช่สูตรส� ำเร็จของวิธี
การ แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) เปลี่ยนความสนใจ จากที่ครู
มาเป็นที่นักเรียน และที่การเรียนรู้ และครูที่กลับทางการเรียนรู้จัดการ
เรียนรูแ้ ตกต่างกัน โดยทีผ่ เู้ ขียนหนังสือทัง้ สองท�ำงานด้วยกัน ปรึกษากัน
แต่ชั้นเรียนของครูทั้งสองก็ยังแตกต่างกัน

ผมตีความว่าครูทงั้ สองค้นพบการท�ำงานและเรียนรูแ้ บบ PLC Professional Learning Community) โดยไม่รู้ตัว และเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
เกิดผลของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ จนทั้งสอง
ท่านได้รับรางวัล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร และเขียนหนังสือเล่มนี้
ผมลองค้นใน YouTube ด้วยค�ำว่า Flip Classroom Jonathan Bergman หรือด้วยค�ำว่า Flip Classroom Aaron Sams
ได้วิดีโอใน YouTube เพื่อท�ำความเข้าใจการกลับทางห้องเรียน
มากมาย นอกจากนัน้ ยังมีคำ� อธิบายเรือ่ ง Flip Teaching ที่ http://
en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching ตอนนี้เรื่องการกลับทาง
ห้องเรียนก�ำลังเป็นแฟชั่น ผมเคยบันทึกเรื่องนี้ไว้ที่ http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/496353
๒๘ ส.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500445
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๒

ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร ?

เวลาของครูจะใช้สำาหรับ
มีปฏิสัมพันธ์สองทางกับศิษย์
ทำาให้เด็กที่เรียนช้าหรือหัวช้า
ได้รับการเอาใจใส่

ครูจะไม่ยืนอยู่หน้ากระดานดำา
ที่หน้าชั้นอีกต่อไป
แต่จะเดินไปเดินมาในชั้น
เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปญหา
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in
Every Class Every Day บทที่ ๒ เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของ
ผู้เขียนหนังสือท่านหนึ่งคือ Aaron Sams ในวิชาเคมีส�ำหรับ
นักเรียน AP (โครงการเรียนล่วงหน้า Advance Placement Program)
เขาบอกว่าต้องฝึกวิธีดูวิดีโอที่บ้านอย่างได้ผลดีให้แก่เด็ก
เริ่มตั้งแต่แนะน�ำให้ขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ ได้แก่ ปิดโทรศัพท์
ไอพ็อด ทีวี และตัวรบกวนอื่นๆ แนะน�ำให้เด็กรู้จักหยุดวิดีโอ
หรือดูบางตอนซ�ำ้ บอกเด็กว่า โดยการดูวดิ โี อ เด็กสามารถ “หยุด”
และ “กรอกลับ” ครูได้ แนะน�ำให้กดปุม่ หยุดเพือ่ จดบันทึกประเด็น
ส�ำคัญหรือค�ำถาม แนะน�ำให้ไปศึกษาวิธีจดบันทึกแบบ Cornell
ส�ำหรับน�ำมาใช้ตอนกลางคืนนักเรียนทุกคนได้ดวู ดิ ที ศั น์สาระวิชา
ที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งจดประเด็นส�ำคัญ จดค�ำถาม หรือ
ส่วนที่ไม่เข้าใจ
ชั้นเรียนในโรงเรียนนี้ให้เวลาคาบละ ๙๕ นาที
เริ่มด้วยการใช้เวลาสั้นๆ ทบทวนวิดีทัศน์ และตอบค�ำถาม
สิ่งที่ไม่เข้าใจ หลังดูวิดีทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้แก้ไขความเข้าใจ
ผิ ด ของนั ก เรี ย นบางคนหรื อ ถ้ า เด็ ก ทั้ ง ชั้ น เข้ า ใจผิ ด ก็ แ สดงว่ า
วิดีทัศน์มีข้อบกพร่องครูจะได้แก้ไข

หลังจากนัน้ ครูมอบงานให้ท�ำ โดยอาจเป็น Lab, หรือเป็นกิจกรรม
ค้นคว้า, โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหา, หรือการทดสอบ ตามปกติ
จะมีเวลาท�ำหลายกิจกรรมข้างต้น
เขายังคงให้คะแนนจากการทดสอบ เช่นเดียวกับการสอนแบบเดิม
บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ แต่ทำ� บทบาทไปทางเป็นติวเตอร์ ซึง่ ผมเรียกว่าเป็นโค้ช หรือเป็น
ผู้จุดประกาย โดยการตั้งค�ำถามยุแหย่ให้เด็กคิดสร้างความสนุกสนาน
ในการเรียน และเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียน
เวลาของครูจะใช้ส�ำหรับมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับศิษย์ ท�ำให้เด็ก
ที่เรียนช้าหรือหัวช้าได้รับการเอาใจใส่ ครูจะไม่ยืนอยู่หน้ากระดานด�ำ
ที่หน้าชั้นอีกต่อไป แต่จะเดินไปเดินมาในชั้น เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มี
ปัญหาการเรียน
กิ จ กรรมและเวลาที่ ใ ช้ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งห้ อ งเรี ย น
แบบเดิม กับห้องเรียนกลับทาง แสดงในตารางข้างล่าง
ห้องเรียนแบบเดิม

ห้องเรียนกลับทาง

กิจกรรม Warm-up ๕ นาที

กิจกรรม Warm-up ๕ นาที

ทบทวนการบ้านของคืนก่อน ๒๐ นาที

ถามตอบ เรื่องวิดีทัศน์ ๑๐ นาที

บรรยายเนื้อวิชาใหม่ ๓๐ – ๔๕ นาที

กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียนคิดเอง
หรือ Lab ๗๕ นาที

กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียน
คิดเอง หรือ Lab ๒๐ – ๓๕ นาที
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ในห้องเรียน ครู Aaron Sams จะเริ่มเวลา ๗๕ นาที ส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการแนะน�ำวิธีท�ำแบบฝึกหัด หรือ
ท�ำร่วมกัน ๒-๓ ข้อ แล้วปล่อยให้นักเรียนท�ำเอง แนะน�ำวิธีใช้คู่มือเฉลย
ค�ำตอบแบบฝึกหัด เป็นต้น ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ
ไม่ใช่ทอ่ งจ�ำ หัวใจคือครูเน้นท�ำหน้าทีช่ ว่ ยแนะน�ำการเรียนของเด็ก ไม่ใช่
ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
ทั้งชั้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน
๑ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500809

๓

ทำาไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
ครูเพื่อศิษย์ต้องทำามากกว่า
การกลับทางห้องเรียน
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student
in Every Class Every Day บทที่ ๓ บอกเหตุผลที่ควรกลับทาง
ห้องเรียน หรืออีกนัยหนึง่ บอกว่า การกลับทางห้องเรียนมีผลอะไร
บ้าง พอจะสรุปได้ดังนี้
• เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรือเป็น
ครูสอน ไปเป็นครูฝึก ฝึกการท�ำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียน
ให้แก่ศิษย์เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์
• เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรือ
อาจเรียกว่าเป็นการน�ำโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน คือ
โลกดิจิตัล
• ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคน
เป็นนักกีฬาต้องขาดเรียนไปแข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่ตนต้อง
เข้าไปช่วยจัดการ มีบทสอนด้วยวิดีทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็ก
เหล่านีเ้ รียนไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชัน้ เรียนได้ง่ายขึน้ รวมทัง้ เป็นการ
ฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน

• ช่วยเด็กเรียนอ่อนที่ขวนขวาย ในห้องเรียนปกติ เด็กเหล่านี้จะ
ถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับทาง เด็กเหล่านี้จะได้รับความเอาใจใส่
ของครูมากที่สุด คือครูเอาใจใส่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
โดยอัตโนมัติ
• ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียน
ตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟังวิดีทัศน์กี่รอบก็ได้
หยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับก็ได้ ผูเ้ ขียนเล่าว่า เด็กทีห่ วั ไวมากๆ บางคนดู
วิดีทัศน์บางบทเรียนด้วย Speed x2 ก็มี
• ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนได้ ท�ำให้เด็กจัด
เวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ แบ่งเวลาดูวิดีทัศน์เป็นช่วงๆ
ได้ เล่นสนุกด้วยการดูวิดีทัศน์ความเร็ว x2 ก็ได้
• ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับ
สิ่งที่เรียกว่าการเรียนแบบออนไลน์ การกลับทางห้องเรียน ยังคงเป็น
การเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู ห้องเรียน
กลับ ทางเป็ น การใช้ พ ลั ง ทั้ ง ของระบบออนไลน์ และระบบพบหน้า
ช่วยเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครู ให้เป็นทั้ง พี่เลี้ยง (Mentor), เพื่อน
เพื่อนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
• ช่วยให้ครูรจู้ กั นักเรียนดีขนึ้ หน้าทีข่ องครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศษิ ย์
ได้วิชาหรือเนื้อหา แต่ต้องกระตุ้นแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้กำ� ลังใจ
รับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของศิ ษ ย์ ผู ้ เ ขี ย นเล่ า ว่ า
ประสบการณ์ของตนบอกว่าหลังกลับทางห้องเรียน ศิษย์ที่มีปัญหา
ส่วนตัวกล้าปรึกษาครูผ่านทางช่องทางสื่อสารสมัยใหม่มากขึ้น
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• ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนกันเอง ข้อเขียนใน
หนังสือ ในส่วนหัวข้อย่อยนี้ดีที่สุดส�ำหรับครูเพื่อศิษย์ และผมตีความ
ว่า มีผลเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียน จากเรียนเพื่อท�ำตามค�ำสั่ง
ครู หรือท�ำงานเพื่อให้เสร็จตามข้อก�ำหนด เป็นเรียนเพื่อตนเอง เพื่อ
การเรียนรู้ของตน ไม่ใช่เพื่อคนอื่น มีผลให้เด็กเอาใจใส่การเรียน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียน เกี่ยวกับการเรียน จะเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัตินักเรียนที่เข้าใจ ท�ำแบบฝึกหัดได้ จะช่วยอธิบาย หรือ
ช่วยเหลือเพื่อน สร้างไมตรีจิตระหว่างกัน
• ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ซึ่งโดยธรรมชาติ เด็กใน
ชั้นเรียนเดียวกันมีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่
แตกต่างกัน การกลับทางชั้นเรียนช่วยให้ครูเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
นักเรียน แต่ละคน เพื่อนนักเรียนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วย
จุดแข็งของแต่ละคน เนือ่ งจากครูเดินไปเดินมาทัว่ ห้อง ครูจะสังเกตเห็น
เด็กทีก่ ำ� ลังพยายามดิน้ รนช่วยตนเองในการเรียน และสามารถเข้าไปช่วย
เด็กที่ไม่ถนัดเรื่องนั้นให้เอาใจใส่ เรียนเฉพาะส่วนที่จำ� เป็น ไม่ต้องท�ำ
แบบฝึกหัดทั้งหมด คือไม่ต้องท�ำแบบฝึกหัดส่วนที่เป็นความรู้ก้าวหน้า
หรือท้าทายมาก ซึง่ เหมาะส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในวิชานัน้
เท่านั้น ช่วยให้นักเรียนที่อ่อนในด้านนั้นไม่รู้สึกมีปมด้อย
• เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียน ผู้เขียนเล่าว่า ตนแปลก
ใจมากที่ปัญหาที่พบบ่อยในชั้นเรียนหายไปเอง ได้แก่ ปัญหาเด็ก
เบื่อเรียน ก่อกวนชั้นเรียน หรือหลบไปนั่งใช้สมาร์ทโฟนแช็ทกับเพื่อน
รวมทั้งสิ่งไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนอื่นๆ เนื่องจากในห้องเรียนกลับทาง
นักเรียนเป็นผูล้ งมือปฏิบตั กิ าร ไม่ใช่เป็นผูร้ บั ถ่ายทอดอย่างในห้องเรียน
แบบเดิม ไม่มีครูมายืนสอนปาวๆ หน้าชั้นให้น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป

แต่อย่าเข้าใจผิด ว่าเด็กเรียนอ่อนจะหมดไป ครูยังคงมีประเด็นที่
ส�ำคัญกว่าในการจัดการชั้นเรียนให้ครูได้ท�ำ ซึ่งผมตีความว่า ห้องเรียน
กลั บ ทาง เปิ ด ช่ อ งให้ ค รู ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ เชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ
สร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ดีที่สุดแก่ชีวิตในอนาคต
การสร้างสรรค์นี้มีได้ไม่จ�ำกัด
• เปลี่ยนค�ำสนทนากับพ่อแม่เด็ก จากถามว่าเด็กอยู่ในโอวาท
ของครูหรือไม่ ไปเป็นถามว่าเด็กได้เรียนรู้หรือไม่ หากเด็กคนไหนไม่ได้
เรียนรู้เท่าที่ควร ผู้ปกครองและครูจะร่วมกันช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร
• ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว ผู้เขียนพบว่า
พ่อแม่เด็กบางคนดูวิดีทัศน์ไปพร้อมกับลูก บางบ้านดูกันทั้งบ้านก็มี
ท�ำให้ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนวิชานั้นไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครอบครัว
ที่ด้อยโอกาส
• ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา ผู้เขียนบอกว่า
ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ป ั ญ หา คนไม่ ศ รั ท ธาเชื่ อ มั่ น ในระบบการศึ ก ษา
การกลับทางห้องเรียนเอาค�ำสอนในวิดีทัศน์ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต เป็น
การเปิดเผยเนื้อหาสาระของการเรียนแก่สาธารณะ ใครๆ ก็เข้าไปดูได้
ผู้เขียนบอกว่าในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนต้องแข่งขันกันดึงดูดนักเรียน
มาเรี ย น ก่ อ นหน้ า การกลั บ ทางห้ อ งเรี ย น โรงเรี ย นที่ เ ขาสอน
สูญเสียนักเรียนบางคนให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง หลังจากกลับ
ทางห้องเรียน นักเรียนเหล่านั้นกลับมา ผมตีความว่า เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองน�ำไปสู่
การเรียนรู้แบบ Flipped-Mastery Approach
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เหตุผลที่ผิด ในการด�ำเนินการกลับทางห้องเรียน
• เพราะมีคนแนะน�ำให้ท�ำ จงไตร่ตรองเองจนเห็นคุณค่าชัดเจน
แล้วจึงท�ำ อย่าเชื่อใครง่ายๆ
• เพราะคิดว่าเป็นการท�ำให้เกิด “ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑”
การสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ นั้น รูปแบบการเรียนรู้ต้องน�ำ
เทคโนโลยี ไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�ำ
• เพือ่ แสดงความเป็นผูน้ ำ� ทางเทคโนโลยี จริงๆ แล้วการกลับทาง
ห้องเรียนไม่จำ� เป็นต้องใช้เทคโนโลยีน�ำสมัย
• คิดว่าการกลับทางห้องเรียนเป็นเครือ่ งบอกว่าตนเป็นครูทดี่ ี การ
เป็นครูดีมีมากกว่าสอนดี
• คิดว่าการกลับทางห้องเรียนช่วยให้ชีวิตการเป็นครูง่ายขึ้น
การกลับทางห้องเรียนไม่ท�ำให้ชีวิตครูง่ายขึ้น
สรุปว่าการกลับทางห้องเรียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส�ำหรับ
ช่วยให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ที่ดี ย�้ำค�ำว่า “อย่างหนึ่ง” เพราะการเรียนรู้
ที่ดียังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลากหลายประการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การเป็นครูที่ดีต้องท�ำมากกว่าการกลับทางห้องเรียน
๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500936

๔

วิธีดำาเนินการกลับทางห้องเรียน

ครูต้องไม่หลงเข้าใจผิดว่า
ส่วนสำาคัญที่สุดในการเรียน
แบบกลับทางห้องเรียนอยู่ที่วิดีทัศน์
ตรงกันข้ามเวลาสำาคัญที่สุด
ของการเรียนแบบนี้
อยู่ที่เวลาเรียนในห้องเรียน
ครูจะต้องประเมินคุณค่าของเวลาช่วงนี้
และออกแบบแล้ว ปรับปรุงแล้วเพื่อให้เป็นเวลา
ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก
คือเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง
มากกว่าการเรียนแบบเดิม
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every
Class Every Day บทที่ ๔ บอกวิธีด�ำเนินการกลับทางห้องเรียน
เริ่มจากค�ำแนะน�ำว่า ก่อนจะคิดใช้วิดีทัศน์ในการเรียนที่บ้าน
ของนักเรียน ให้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเป็นประโยชน์
อย่ากระโจนเข้าใส่เทคโนโลยีโดยไม่คิดให้รอบคอบ จะกลายเป็นใช้
เทคโนโลยีเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าเก่งเทคโนโลยี
และเมื่อตัดสินใจใช้วิดีทัศน์ ก็ต้องคิดต่อว่าจะใช้ของคนอื่นที่
มีอยู่แล้ว น�ำมาใช้ได้ หรือคิดจะท�ำขึ้นใช้เอง ทั้ง ๒ แนวทางต่างก็มี
ข้อดีข้อเสีย และแม้จะท�ำขึ้นใช้เอง ก็ควรส่งเสริมให้นักเรียนค้นทาง
อินเทอร์เน็ต หาบทเรียนของครูคนอื่นมาศึกษาประกอบได้ด้วย คือ
ไม่ควรห้ามนักเรียนดูวิดีทัศน์จากแหล่งอื่น
การท�ำวิดีทัศน์บทเรียนไม่ยากและไม่แพง โดยที่ในหนังสือมี
รายละเอียดทางเทคนิคมากผมจะสรุปมาเพียงย่อๆ ว่ามีซอฟท์แวร์

ส� ำ เร็ จ รู ป ทั้ ง ที่ เ ป็ น ฟรี แ วร์ และที่ มี ข าย ส� ำ หรั บ ท� ำ วิ ดี ทั ศ น์ จ าก
จอคอมพิวเตอร์ เรียกซอฟท์ แ วร์ กลุ่ ม นี้ว่า Screen Casting Software โดยที่คอมพิวเตอร์ต้องมีกล้องวิดีโอ (เว็บแคม) และไมโครโฟน
เครื่ อ งมื อ จ� ำ เป็ น อี ก ตั ว หนึ่ ง คื อ USB Pen Tablet ส�ำ หรั บ เขี ย นที่
จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ชนิดราคาถูกก็ได้ ราคาประมาณ ๒ พันบาท
อาจซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายหรือไร้สายมาใช้ก็ได้ มีทั้งชนิดราคาไม่สูง
และที่คุณภาพเสียงดีราคาสูง เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
การท�ำวิดีทัศน์ต้องมีการวางแผนบทเรียน แล้วจึงถ่ายท�ำ ตาม
ด้วยการตกแต่งแก้ไข แล้วจึงน�ำวิดีทัศน์ออกเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าดูได้
โดยอาจเอาขึ้นเว็บ YouTube หรืออาจต้อง burn DVD แจกนักเรียนที่
ที่บ้านเข้าเน็ตไม่ได้ ในหนังสือบอกรายละเอียดมากมาย ที่ผมคิดว่า
ส�ำคัญที่สุดคือ วิดีทัศน์ต้องไม่ยาว คือควรยาวเพียง ๑๐ - ๑๕ นาที
เท่านั้น ส�ำหรับเด็กชั้นประถมและมัธยมต้น
ผู้เขียนทัง้ สองเตือนว่า ครูต้องไม่หลงเข้าใจผิดว่า ส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ
ในการเรียนแบบกลับทางห้องเรียนอยูท่ วี่ ดิ ที ศั น์ ตรงกันข้าม เวลาส�ำคัญ
ที่สุดของการเรียนแบบนี้อยู่ที่เวลาเรียนในห้องเรียน ครูจะต้องประเมิน
คุณค่าของเวลาช่วงนี้ และออกแบบแล้วปรับปรุงแล้ว เพื่อให้เป็นเวลา
ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็กคือเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ
เชื่อมโยง มากกว่าการเรียนแบบเดิม
เขายกเรือ่ งเล่าของครูทเี่ อาวิธนี ไี้ ปใช้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา
สเปน) โดยท�ำวิดีทัศน์สอนไวยากรณ์ และเริ่มต้นการสนทนา แล้วใช้
เวลาในห้องเรียนในการสนทนา อ่านข้อเขียน หรือเขียนเรียงความ โดยที่
ตลอดเวลาในห้องเรียน ใช้ภาษาสเปนทั้งหมด
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ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เรียนทฤษฎีจากวิดีทัศน์ที่บ้าน แล้วเวลา
ในชัน้ เรียน “ท�ำ Lab” ด้านวิธคี ดิ เชิงค�ำนวณ การตัง้ ค�ำถามเชิงค�ำนวณ
และความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ กับ STE คือ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มวิชาเดียวกันใน STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
แบบกลับทาง ช่วยส่งเสริมการเรียนแบบ Inquiry-Based หรือเรียนแบบ
ตัง้ ข้อสงสัย หรือตัง้ ค�ำถาม รวมทัง้ การใช้เวลาในห้องเรียนกับภาคปฏิบตั ิ
หรือการทดลอง ในวิชาเคมี เขาแนะน�ำ POGIL (Process Oriented Guided
Inquiry Learning) ผู้เขียนบอกว่า หากใช้วิธีของ POGIL นักเรียนอาจ
ไม่ต้องดูวิดีโอของครูก็ได้
ห้องเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และมนุษยศาสตร์
การเรียนสาระหรือเนือ้ หาวิชาจากวิดที ศั น์ทบี่ า้ น เปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลา
ในห้องเรียนเชื่อมโยงทฤษฎีหรือความรู้เหล่านั้นเข้ากับสถานการณ์จริง
ของโลก หรือสถานการณ์ในบ้านเมืองหรือในชุมชนใกล้ตวั นักเรียนอาจ
ได้ฝึกโต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ หรือเขียนเรียงความ
วิช าพละศึกษาเป็ น วิช าที่ ใช้ วิธีก ลับ ทางห้ อ งเรีย นแล้วครูและ
นักเรียนชอบมากที่สุด เพราะมีเวลาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมากขึ้น และ
ครูก็ช่วยโค้ชให้นักเรียนปฏิบัติได้ถูกวิธียิ่งขึ้น
กลับทางห้องเรียน ช่วยให้การเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based
Learning) ท�ำได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถใช้เวลาในชั้นเรียนท�ำโครงงาน
และครูมีเวลาช่วยแนะน�ำ หรือท�ำหน้าที่ “คุณอ�ำนวย” ได้มากขึ้น

ความก้ า วหน้ า อย่ า งหนึ่ ง ของการกลั บ ทางห้ อ งเรี ย นคื อ
ให้นกั เรียนนัน่ เองเป็นผูส้ ร้างเนือ้ หาส�ำหรับท�ำวิดที ศั น์ หรือส�ำหรับ
เอาไปลงในช่องทางการสื่อเนื้อหาต่างๆ เช่น ในบล็อก Podcast
กระบวนการเช่นนี้เรียกว่า Student-Created Content เท่ากับเป็น
ช่องทางให้นกั เรียนสอนผูอ้ นื่ ซึง่ ถือเป็นช่องทางการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ
ตามที่ระบุใน Learning Pyramid

๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501659
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๕

ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

การเรียนแบบรู้จริง ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของเด็ก เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน
เพิ่มความมั่นใจตนเองของนักเรียน

และช่วยให้โอกาสนักเรียน
ได้แก้ตัวในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
หากพลาดในรอบแรก

ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

41

หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every
Class Every Day บทที่ ๕ ชื่อ The Flipped–Mastery Classroom
ซึ่งหมายความว่าเป็นห้องเรียนกลับทางที่นักเรียนได้เรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ขึ้นในสมองของตน
การเรียนแบบรูจ้ ริง (Mastery Learning) เกิดขึน้ มานานแล้ว คือประมาณ
๙๐ ปี แต่ไม่มีคนสนใจ รวมทั้งเป็นภาระแก่ครูมากเกินไป แต่ปัจจุบัน
ไอซีที ช่วยให้การเรียนแบบรู้จริงนี้ท�ำได้โดยครูไม่ต้องท�ำงานมากขึ้น
มีผลการวิจยั บอกว่า การเรียนรู้แบบรู้จริง จะช่วยให้เด็กประมาณ
ร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนเนื้อหาส�ำคัญได้ เทียบกับร้อยละ ๒๐ เมื่อใช้
วิธีสอนแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
หลักการส�ำคัญของการเรียนแบบรู้จริง คือ ให้นักเรียนได้เรียน
รู้ตามวัตถุประสงค์ชุดหนึ่งตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของตน ไม่ใช่
ต้องเรียนตามอัตราเร็วทีค่ รูหรือชัน้ เรียนก�ำหนด การเรียนแบบนี้ นักเรียน
ต้องเรียนวัตถุประสงค์ไล่ตามล�ำดับพื้นความรู้ก่อนหลัง คือต้องเข้าใจ
พื้นความรู้ชุดที่ ๑ เสียก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียน
ที่ ๒ ได้
ลักษณะส�ำคัญของการเรียนแบบรู้จริงคือ
• นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวๆ ตามอัตราเร็วที่เหมาะสม
• ครูคอยประเมินการเรียนรู้ (Formative Assessment) และวัด
ความเข้าใจ ของศิษย์

• นักเรียนพิสูจน์ว่าตนเรียนรู้วัตถุประสงค์นั้น เข้าใจอย่างแท้จริง
โดยสอบผ่านข้อสอบ (Summative Assessment) นักเรียนทีย่ งั สอบไม่ผา่ น
วัตถุประสงค์ข้อใด ได้รับการช่วยเหลือ
ผลการวิจยั บอกว่า การเรียนแบบรูจ้ ริง ช่วยเพิม่ ผลสัมฤทธิข์ องเด็ก
เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพิ่มความมั่นใจตนเองของนักเรียน
และช่วยให้โอกาสนักเรียนได้แก้ตัวในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
หากพลาดในรอบแรก
อ่านถึงตอนนี้ ผมคิดว่า นี่คือที่มาของหลักการศึกษาแบบไม่มีการ
สอบตก คือนักเรียนต้องได้รับโอกาสให้เรียนและสอบแก้ตัว จนบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์จริงๆ
เมื่อเรียนแบบรู้จริงในชั้นต้นๆ พื้นความรู้ก็แข็งพอที่จะขึ้นไป
เรียนชั้นสูงขึ้นไปได้โดยไม่ยากล�ำบาก เพราะมีวิดีทัศน์ให้ดูเองกี่รอบ
ก็ได้ หยุดบันทึกช่วยความเข้าใจก็ได้ ถอยหลังกลับไปดูบางตอนใหม่
ก็ได้ นักเรียนจึงสามารถเรียนวิชาหรือทฤษฎีจนเข้าใจ หากยังไม่เข้าใจ
แจ่มแจ้งก็ยงั มีชวั่ โมงเรียนในชัน้ เรียนให้ฝกึ ท�ำแบบฝึกหัดโดยมีเพือ่ นและ
ครูคอยช่วยเหลือ
ห้ อ งเรี ย นแบบกลั บ ทาง จึ ง ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นแบบรู ้ จ ริ ง ไม่ ใ ช่
เรื่องยากอีกต่อไป
เทคโนโลยีคลังข้อสอบ และการสอบโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ
ช่ ว ยให้ เ ด็ ก สามารถทดสอบความเข้ า ใจของตนเองกี่ ค รั้ ง ก็ ไ ด้
สอบแต่ละครัง้ ข้อสอบต่างกันทัง้ Formative Assessment และ Summative
Assessment จึงไม่เป็นภาระหนักของนักเรียนและครูอีกต่อไป
43
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ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง (Flipped-Mastery
Classroom) เป็นอย่างไร
เป็นการน�ำเอาวิธีการสองอย่างมาใช้ร่วมกันโดยน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนรูจ้ ริง มีลกั ษณะ
เป็นห้องเรียนที่นักเรียนแต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่ม) เรียนบทเรียนของตน
ที่ไม่ตรงกับของคน (หรือกลุ่ม) อื่น แต่ละคน (กลุ่ม) ง่วนอยู่กับกิจกรรม
ของตน นักเรียนท�ำกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ของตน ครูเดินไปรอบๆ ห้อง
เพือ่ ตรวจสอบการเรียนรูข้ องศิษย์แต่ละคน (กลุม่ ) และคอยช่วยเชียร์หรือ
ให้ก�ำลังใจ หรือช่วยตั้งค�ำถาม หรือแนะวิธีช่วยตัวเองให้แก่ศิษย์
นั ก เรี ย นจะหาวิ ธีแ สดงให้ ค รู เ ห็ น ว่ า ตนเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การเรียนรูข้ นั้ ตอนนัน้ โดยอาจไม่ใช่การตอบข้อสอบทีม่ อี ยูใ่ นคอมพิวเตอร์กไ็ ด้
ในขณะที่ห้องเรียนแบบเดิมจะมีลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย
นักเรียนทุกคนท�ำกิจกรรมเดียวกัน ท�ำพร้อมกัน ห้องเรียนแบบกลับทาง
และเรียนให้รจู้ ริง มีลกั ษณะไม่เป็นระเบียบ นักเรียนท�ำกิจกรรมทีต่ า่ งกัน
เรียนไม่พร้อมกัน แต่ละคนมีอัตราเร็วของการเรียนตามที่เหมาะกับตน
ครูต้องรู้เนื้อหาวิชาอย่างรู้จริง
ห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนแบบรูจ้ ริงนี้ ครูตอ้ งมีความสามารถ
เปลี่ยนสวิตช์สมองจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ทันท่วงที รวมทั้ง
ต้องเข้าใจความเชื่อมระหว่างสาระวิชา
ครูต้องไม่อายที่จะสารภาพกับเด็กว่าตนไม่รู้ในบางเรื่อง
นั่นคือครูต้องท�ำตัวเป็น “ผู้เรียนรู้” มากกว่าเป็น “ผู้รอบรู้”

องค์ประกอบของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน
• ไตร่ตรองว่าวัตถุประสงค์ส่วนไหนควรเรียนแบบลงมือท�ำหรือ
Inquiry
• ส่วนไหนควรเรียนแบบรับถ่ายทอด
• ให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าถึงวิดีทัศน์เพื่อเรียนสาระวิชา
• สร้างกิจกรรมให้นักเรียนลงมือท�ำเพื่อเรียนรู้ในชั้นเรียน
• สร้างวิธสี อบหลายวิธเี พือ่ พิสจู น์วา่ นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิต์ าม
วัตถุประสงค์ ในแต่ละบทเรียน
๑๑ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501941
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๖

ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง

ในห้องเรียนแบบเดิม นักเรียนนั่งฟง
รับคำาสั่ง และรับถ่ายทอด
แล้วตอบข้อสอบเพื่อพิสูจน์ว่าตนได้เรียนรู้
สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเด็กส่วนน้อย
เด็กอีกจำานวนหนึ่งหมดความสนใจ
และหลุดไปจากกระบวนการเรียนรู้
แต่ในห้องเรียนแบบกลับทาง
และเรียนให้รู้จริง นักเรียนรับผิดชอบ
ต่อการเรียนของตนเอง
การเรียนไม่ใช่สิ่งที่กระทำาต่อนักเรียน
แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของ
เป็นผู้กระทำา และจะเป็นทักษะที่ติดตัวตลอดไป
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student
in Every Class Every Day บทที่ ๖ ชื่อ The Case for the
Flipped–Mastery Model เป็นการน�ำมิติของผลต่อนักเรียน
หลากหลายด้ า นมาเสนอ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง
และเรียนให้รู้จริง ได้เปลี่ยนสภาพของห้องเรียนไปโดยสิ้นเชิง
รวมทั้งท�ำให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษาด้วย
สอนให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง
เมือ่ ใช้หอ้ งเรียนกลับทางและเรียนให้รจู้ ริง บรรยากาศในห้องเรียน
เปลี่ยนไป ชีวิตครูเปลี่ยนไป และพฤติกรรมของเด็กก็เปลี่ยนไป
ในห้องเรียนแบบเดิม นักเรียนนัง่ ฟัง รับค�ำสัง่ และรับถ่ายทอด แล้ว
ตอบข้อสอบเพือ่ พิสจู น์วา่ ตนได้เรียนรู้ สภาพเช่นนีไ้ ด้ผลต่อเด็กส่วนน้อย
เด็กอีกจ�ำนวนหนึ่งหมดความสนใจ และหลุดไปจากกระบวนการเรียนรู้
แต่ ใ นห้ อ งเรี ย นแบบกลั บ ทางและเรี ย นให้ รู ้ จ ริ ง นั ก เรี ย น
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง การเรียนไม่ใช่สงิ่ ทีก่ ระท�ำต่อนักเรียน
แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของ เป็นผู้กระท�ำ และจะเป็นทักษะ
ที่ติดตัวตลอดไป

เมื่ อ กลั บ ทางห้ อ งเรี ย นในช่ ว งแรก เด็ ก อาจไม่ คุ ้ น และอาจ
ต่อต้าน แต่เมือ่ ไประยะหนึง่ เด็กจะเห็นคุณค่า และจะเปลีย่ นเป็นเจ้าของ
การเรียนรู้ของตนอย่างขมีขมัน
ท�ำให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
เมื่อผู้เขียนทั้งสองเริ่มห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง ทั้งสอง
ไม่รวู้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ และเมือ่ ด�ำเนินการ จึงพบว่าเป็นวิธที ำ� ให้การเรียน
เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ที่มีกิจกรรมเรียนรู้แตกต่างกัน
ในห้องเรียนเดียวกันเวลาเดียวกัน และเด็กแต่ละคนเรียนด้วยอัตราเร็ว
ที่แตกต่างกัน และครูก็ดูแลเด็กด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันได้
การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน
ในห้องเรียนแบบเก่า ครูเป็นจุดสนใจของห้องเรียน แต่ในห้องเรียน
กลับทางและเรียนให้รู้จริง จุดสนใจอยู่ที่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ หรือยัง
ไม่รู้ ในห้องเรียนแบบนี้นักเรียนมาเข้าห้องเรียนพร้อมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ ครูเป็นผู้จัดสิ่งของห้องเรียนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่อการเรียน รวมทั้งช่วยแนะน�ำให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ของตน
ห้ อ งเรี ย นเปลี่ ย นจากที่ รั บ ถ่ า ยทอด (ความรู ้ ) มาเป็ น ที่ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยน เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อแสดงว่าตนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
อย่างรู้จริง นักเรียนอยู่ในสภาพเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียง
ผู้รับถ่ายทอดสาระ
ผู้เขียนทั้งสองเปลี่ยนชื่อห้องเรียน (Classroom) เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
การเรียนรู้ (Learning Space)
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การเรียนรู้แบบกลับทางและเรียนให้รู้จริงให้บริการ Feedback แก่เด็กในทันทีและลดเอกสารที่ครูต้องท�ำ
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ Feedback แก่เด็กในทันที
ที่เด็กท�ำกิจกรรมในห้องเรียน ช่วยให้เด็กได้รู้ความก้าวหน้าในการเรียน
ของตนทันที และครูก็ไม่ต้องตรวจการบ้านกองโต
นักเรียนจะเอาชิ้นผลงานมาคุยกับครู เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
ประเด็นหลักของการเรียน ครูจะตรวจสอบความเข้าใจ และความเข้าใจ
ผิดของเด็กไปพร้อมๆ กัน ครูให้คะแนนได้ในชั่วโมงเรียน และสามารถ
ปรึกษาหรือวางแผนการเรียนที่จ�ำเป็นขั้นต่อไปเพื่อช่วยให้เข้าใจชัดขึ้น
หรือเพื่อขจัดความเข้าใจผิด เด็กที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว และแสดงความ
หั ว ไวในเรื่ อ งนั้ น ครู ก็ ส ามารถพู ด คุ ย เพื่ อ ร่ ว มกั น วางแผนการเรี ย น
ขั้นต่อไป เพื่อให้ท้าทายยิ่งขึ้น เข้าใจได้ลึกและมีมุมมองที่กว้างและ
เชื่อมโยงยิ่งขึ้น
มีคอมพิวเตอร์ทดสอบความเข้าใจบทเรียนให้นักเรียนสอบเอง
แล้วได้รับคะแนนสอบในทันที นักเรียนกับครูสามารถทบทวนค�ำตอบ
ร่วมกันเพื่อท�ำความเข้าใจ ครูจะเห็นประเด็นที่นักเรียนมีความเข้าใจ
ผิ ด ซ�้ ำ ๆ กั น หลายคน และน� ำ มาปรับ ปรุง บทเรี ย นของตนได้ และ
น�ำมาใช้ออกแบบการเรียนซ่อมได้ จุดส�ำคัญของวิธีการเรียนแบบใหม่
คือ นักเรียนจะมีความรู้เรื่องนั้นถูกต้องและเพียงพอส�ำหรับเป็นพื้น
ความรู้สู่บทเรียนต่อไป
การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนเสริม
ในชั้นเรียนตามปกติ มีนักเรียนบางคนไม่ผ่านการทดสอบใน
รอบแรก ซึ่งหากเป็นชั้นเรียนตามปกติ การสอนก็ด�ำเนินต่อไป และ
นักเรียนที่เรียนไม่ทันก็จะค่อยๆ ล้าหลังยิ่งขึ้นๆ จนเบื่อเรียน

แต่ในห้องเรียนแบบรู้จริง นักเรียนจะเรียนเรื่องเดิมใหม่ จนกว่า
จะรู้จริง และครูก็จะรู้ว่าจะต้องช่วยเหลือนักเรียนคนใด ในเรื่องใด
คือครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายคน เมื่อนักเรียนที่เรียนอ่อนเหล่านี้
ได้ แ ก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด ของตน ก็ จ ะสามารถเรี ย นบทเรี ย นต่ อ ไปได้
คล่องแคล่วขึ้น
การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องให้นักเรียนเรียนรู้สาระด้วย
หลากหลายวิธี
ผู้เขียนได้ลองใช้ทฤษฎี UDL (Universal Design for Learning) ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนด้วยวิธีที่ตนถนัด
ที่สุด เช่น บางคนชอบเรียนจากวิดีทัศน์ บางคนชอบเรียนจากต�ำรา
เรียน บางคนชอบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ครูก็ส่งเสริม ท�ำให้
เด็ ก รู ้ สึ ก มี อิ ส ระ และรู ้ สึ ก ว่ า การเรี ย นเป็ น เรื่ อ งของตนเองเป็ น
ความรับผิดชอบของตนเอง
การเปิดอิสระให้เด็กได้เลือกวิธเี รียนนี้ ช่วยให้เด็กค้นพบวิธเี รียนที่
ให้ผลดีที่สุดต่อตนเอง คือได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นั่นเอง
เมื่อเปิดอิสระเช่นนี้ นักเรียนจะทดลองวิธีการต่างๆ หลากหลาย
แบบ บางคนชอบเรียนไปก่อนล่วงหน้า บางคนชอบท�ำแบบฝึกหัด
บางคนชอบท�ำแลบ ก็ได้เรียนตามแบบที่ตนชอบ
การเรี ย นแบบรู ้ จ ริ ง เปิ ด ช่ อ งให้ นั ก เรี ย นแสดงภู มิ รู ้ ไ ด้
หลากหลายแบบ
การสอบแบบเดิ ม ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ไม่ ใ ช่ วิ ธีก ารทดสอบภู มิ รู ้
ที่เหมาะต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนบางคนอาจแสดง
ความรู้ความเข้าใจได้ดีโดยการตอบข้อสอบตามปกติ แต่บางคนอาจ
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แสดงความเข้าใจได้ดีกว่า โดยการอภิปรายด้วยวาจากับครู หรือ
บางคนชอบการทดสอบโดยน�ำเสนอด้วย PowerPoint หรือบางคน
อาจเขียนเรียงความอธิบายความเข้าใจ
ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ มีนักเรียนขอท�ำวิดีโอเกมเพื่อทดสอบ
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจวิ ช าของตน และเมื่ อ ครู อ นุ ญ าต นั ก เรี ย นก็
ท�ำให้ครูแปลกใจในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียน
คนนี้
การเรียนแบบรู้จริงเปลี่ยนบทบาทของครู
ครูได้ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อศิษย์มากที่สุด เพื่อช่วยให้เวลาใน
ห้องเรียนเป็นเวลาที่ศิษย์เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง
การเรียนแบบรูจ้ ริงช่วยให้นกั เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนไม่ใช่
รับจ้างมาโรงเรียน
โดยทั่วไป นักเรียนมาโรงเรียนโดยหวังได้เกรด ผ่านการท่องจ�ำ
เนื้อวิชา ไม่ใช่หวังได้เรียนรู้
นักเรียนในชั้นเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง จะเริ่มต้นด้วย
ความไม่พอใจวิธีเรียนแบบใหม่ที่ไม่ถ่ายทอดวิชาให้โดยตรง แต่ในที่สุด
เด็กเหล่านี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นเด็กที่มีทักษะแห่ง “นักเรียนรู้”
วิธีเรียนแบบรู้จริงจัดซ�้ำง่ายขยายขนาดชั้นเรียนง่ายและจัด
ให้เหมาะต่อเด็กเป็นรายคนได้ง่าย
ห้องเรียนแบบนีเ้ ริม่ ต้นทีโ่ รงเรียนบ้านนอก ทีเ่ ป็นโรงเรียนเล็ก ไม่มี
เครือ่ งมือครบครัน และเริม่ ต้นทีช่ นั้ เรียนเคมี ซึง่ ถือเป็นวิชาอันตราย ทีจ่ ะ
เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อเด็ก แต่ก็ท�ำได้ส�ำเร็จในโรงเรียนบ้านนอก

วิธีเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริงช่วยเพิ่มเวลาพบหน้า
ระหว่างครูกับศิษย์
เมื่อเริ่มการเรียนวิธีนี้ ผู้ปกครองเด็กบางคนเป็นห่วงว่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกบั ศิษย์จะลดลง ซึง่ ในทางเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ครูกบั นักเรียน
มีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึน้ และเป็นการปฏิสมั พันธ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อการเรียนรูข้ อง
ศิษย์มากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น และความเครียดลดลง เพราะเด็ก
เข้าถึงเนื้อหาได้เมื่อต้องการ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน และ ๗ วันต่อสัปดาห์
การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนทุกคนอยู่กับการเรียน
หลักการเรียนแบบ Brain-Based มีว่า “สมองที่พัฒนา คือสมอง
ของคนที่ก�ำลังท�ำงาน”
ในห้องเรียนแบบเดิม ผู้ที่ท� ำงานคือ ครู แต่ในห้อ งเรียนแบบ
กลับทางและเรียนให้รู้จริง ผู้ท�ำงานคือนักเรียน
การเรียนแบบรู้จริงท�ำให้การลงมือท�ำเป็นการเรียนแบบที่
เหมาะต่อเด็กแต่ละคน
ในการเรียนแบบเดิม การเรียนในห้องปฏิบัติการท�ำเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ และท� ำ พร้ อ มๆ กั น ซึ่ ง ดู เ สมื อ นว่ า เป็ น ชั้ น เรี ย น
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก แต่ เ มื่ อ มองจากมุ ม ของการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
การเรียนรู้แบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบที่
เหมาะต่อเด็กแต่ละคน
ในชั้นเรียนวิชาเคมีของผู้เขียนหนังสือ ครูใช้เวลาช่วงแรกอธิบาย
เรื่องข้อพึงระวังด้านความปลอดภัย แล้วปล่อยให้นักเรียนทดลอง
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ทางห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง โดยครูคอยช่วยเหลือแนะน�ำเป็นรายคน
ชั้นเรียนแบบรู้จริงช่วยให้เด็กติดตามการสาธิตของครูอย่าง
ใกล้ชิด
ผู้เขียนเล่าถึงชั้นเรียนวิชาเคมี ที่มีการสาธิต “จุดไฟเผาครู”
นักเรียนทุกคนได้ลองเป็นผู้ “จุดไฟเผาครู”
ชัน้ เรียนแบบกลับทางห้องเรียนและเรียนให้รจู้ ริงเปิดโอกาส
ให้ครูช่วยเหลือนักเรียน
ที่จริงการเรียนรู้แบบนี้คือการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติของ
มนุษย์ สิ่งที่ผู้เขียนทั้งสองคิดขึ้น เป็นการน�ำเอาทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
UDL, Mastery Learning, Project-Based Learning, Objective/StandardBased Grading, Educational Technology ผสมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์

๑๔ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502280

๗

วิธีดำาเนินการ

ในชั้นเรียน จะมีช่วงเวลา “คำาถามและคำาตอบ”
ที่สนุกสนานและมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง
โดยนักเรียนอาจเรียนคนเดียว
หรือเรียนเป็นกลุ่ม
และเป็นการทำางานร่วมกับครู
เป็นช่วงเวลาที่ครูได้เรียนรู้สูงมาก
ได้มีโอกาสสังเกตความเข้าใจผิดของเด็ก
และแก้ไขเสีย เป็นกติกาการเรียน
ที่ทำาให้นักเรียนที่ในห้องเรียนปกติเลื่อนลอย
จากการเรียน ไม่เคยพูด ไม่เคยถามครู ต้อง
มีส่วนตั้งคำาถาม และช่วยกันหาคำาตอบ
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every
Class Every Day บทที่ ๗ ชื่อ How to Implement the Flipped–Mastery
Model เป็นการเล่าประสบการณ์การประยุกต์ หรือด�ำเนินการห้องเรียน
กลับทางและเรียนให้รู้จริงของผู้เขียนทั้งสอง
ผูเ้ ขียนแนะน�ำ Ning Online PLC เรือ่ งนีท้ ี่ http://vodcasting.ning.com
สิ่งที่ควรท�ำในวันแรก
ควรมุ่งไปด�ำเนินการทั้งห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
และทั้งเรียนให้รู้จริง (Mastery Learning) ที่รวมเรียกว่า Flipped Mastery
เลย อย่าท�ำผิดอย่างที่ผู้เขียนท�ำตอนเริ่มในปี ๒๕๕๑ คือเกรงว่าเด็ก
จะปรับตัวยากหากเดินทีเดียว ๒ ก้าว จึงเริ่มกลับทางห้องเรียนก่อน
แล้วจึงให้เรียนแบบรู้จริงทีหลัง พบว่าเปลี่ยน ๒ ครั้ง ท�ำให้เด็กสับสน
เปลี่ยนเสียทีเดียวดีกว่า และเด็กมีความสามารถในการปรับตัวสูงกว่า
ที่เราคิด

ในวันแรกครูอธิบายประโยชน์ของการเรียนแบบใหม่ และให้เด็ก
ดูวิดีทัศน์ อธิบายวิธีเรียนแบบนี้ ในวิดีทัศน์มีนักเรียนรุ่นก่อนอธิบายว่า
วิธีเรียนแบบใหม่ดีต่อนักเรียนอย่างไร
ผู้เขียนพบว่า ใช้เวลา ๓ ปี ก็จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียนได้ปีแรกขลุกขลักหน่อย ปีที่ ๒ ดีขึ้น ปีที่ ๓ ด�ำเนินไป
อย่างราบรื่น
แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเรื่องการเรียนแบบใหม่
ผู้เขียนใช้วิธีส่งจดหมายไปอธิบาย ว่านักเรียนจะได้ประโยชน์
อย่างไร ผู้ปกครองอาจเป็นห่วงเรื่องผลการสอบ และในช่วงแรกๆ
อาจมีการต่อต้านบ้าง แล้วจะยอมรับและชื่นชมในที่สุด
สอนวิธีดูและจัดการวิดีทัศน์
การฝึกทักษะการดูวิดีทัศน์ก็ท�ำนองเดียวกันกับการฝึกทักษะการ
อ่านต�ำราครูต้องแนะน�ำวิธีที่ถูกต้องแก่ศิษย์ การดูวิดีทัศน์บทเรียนแตก
ต่างจากดูทีวีบันเทิง ในท�ำนองเดียวกันกับการอ่านหนังสือสารคดี (NonFiction) แตกต่างจากการอ่านหนังสือนวนิยาย (Fiction)
ผู้เขียนแนะน�ำให้ดูวิดีทัศน์แบบตั้งใจดูจริงๆ โดยไม่มีสิ่งรบกวน
สมาธิ เช่นไม่มีหูฟัง iPod เสียบหู ไม่เปิด Facebook ไปพร้อมๆ กัน
ผู้เขียนถึงกับฝึกเด็กทั้งชั้นในช่วง ๒ - ๓ สัปดาห์แรกของปี ให้ดู
วิดที ศั น์ด้วยกัน ฝึกใช้ป่มุ หยุดวิดที ศั น์ และชีป้ ระเด็นส�ำคัญในเรือ่ ง ลอง
ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมวิดีทัศน์ ที่จะหยุดหรือย้อนกลับไปดู
ตอนส�ำคัญ แล้วร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นว่าหากตนเองเป็นผู้ควบคุม
วิดีทัศน์จะดีต่อตนเองอย่างไร แต่ละคนดูได้เข้าใจเร็วช้าแตกต่างกัน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

57

อย่างไร และการเรียนจากวิดที ศั น์ชว่ ยให้นกั เรียนแต่ละคนเป็นผูม้ อี �ำนาจ
เหนือการเรียนของตนอย่างไร
นอกจากนัน้ ยังสอนวิธจี ดบันทึก ผูเ้ ขียนแนะน�ำ Cornell Note-Taking
System ครูแจกแบบฟอร์ม (Template) ส�ำหรับให้นักเรียนฝึกจดบันทึก
จะเห็นว่า การจดบันทึกแบบ คอร์แนล ช่วยการฝึกตั้งค� ำถาม และ
การจับประเด็นส�ำคัญ
ก�ำหนดให้นักเรียนตั้งค�ำถามที่น่าสนใจ
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้ดูวิดีทัศน์มาก่อน ครูจึงก�ำหนดให้เด็ก
ต้องมาตั้งค�ำถามที่น่าสนใจในชั้นเรียน โดยต้องเป็นค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับในวิดที ศั น์ และตัวเด็กเองไม่รคู้ ำ� ตอบ นักเรียนแต่ละคนต้องตัง้ ค�ำถาม
มาคนละ ๑ ค�ำถามต่อวิดีทัศน์ ๑ ตอน
ในชั้นเรียน จะมีช่วงเวลา “ค�ำถามและค�ำตอบ” ที่สนุกสนาน
และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง โดยนักเรียน อาจเรียนคนเดียว
หรือเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นการท�ำงานร่วมกับครู เป็นช่วงเวลาที่ครูได้
เรียนรูส้ งู มาก ได้มโี อกาสสังเกตความเข้าใจผิดของเด็ก และแก้ไขเสีย เป็น
กติกาการเรียนทีท่ ำ� ให้นกั เรียนทีใ่ นห้องเรียนปกติ เลือ่ นลอยจากการเรียน
ไม่เคยพูด ไม่เคยถามครู ต้องมีส่วนตั้งค�ำถาม และช่วยกันหาค�ำตอบ
บางค�ำถามครูก็ไม่รู้ค�ำตอบ ครูจึงได้มีโอกาสแสดงให้เด็กเห็น
ว่า การไม่รู้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือต้องปิดบัง การที่ครูได้
ร่วมค้นคว้ากับเด็ก ท�ำให้เกิดความสนิทสนม ช่วยให้เด็กกล้าถามต่อ
และที่ส�ำคัญ ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ด้วยผมขอบันทึกความเห็นส่วนตัวว่า
วิธีก�ำหนดให้ดูวิดีทัศน์แล้วตั้งค�ำถาม ๑ ค�ำถาม เอามาร่วมกันเรียนรู้

วิธีตั้งค�ำถาม และเรียนรู้วิธีหาค�ำตอบร่วมกันที่โรงเรียนนี้ คือวิธีเรียนที่
ประเสริฐที่สุด ช่วยให้ได้หลายด้านของ 21st Century Skills ที่ส�ำคัญคือ
Learning Skills, Inquiry Skills, Collaboration Skills, และอื่นๆ
เป็นทีร่ กู้ นั ว่า ในการเรียนรูน้ นั้ การฝึกตัง้ ค�ำถามส�ำคัญกว่าการฝึก
หาค�ำตอบ เคล็ดลับของการสอนโดยก�ำหนดให้คดิ ค�ำถามมา ๑ ค�ำถามนี้
ช่วยให้นกั เรียนตัง้ ใจดูวดิ ที ศั น์ ดูแล้วจับประเด็น และหาประเด็นทีส่ งสัย
ซึ่งก็คือทักษะการเรียนรู้นั่นเอง
การเอาค�ำถามมาร่วมกันหาค�ำตอบในช่วงเวลาเรียน ท�ำให้การ
เรียนสนุกสนาน และทุกคนได้เรียนตามที่ตนสนใจ และก�ำกับการเรียน
ของตนเอง (Mastery Learning - เรียนให้รู้จริง) ซึ่งผมเชื่อว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่จะมีคำ� ถามส�ำหรับไปค้นคว้าต่อทีบ่ า้ น หรือถกเถียงกับเพือ่ นๆ
นอกเวลาเรียนในชั้นเรียน
วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง
ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจาก Classroom เป็น Studio คือกลายเป็น
ห้องท�ำงานเป็นห้องที่จุดสนใจคือการเรียนของตนเอง เรียนโดยการ
ลงมือท�ำ ไม่ใช่โดยการฟังครูสอนในห้องเรียนแบบเก่า
เครื่องใช้ต่างๆ ในห้อง ต้องเน้นการใช้งานเพื่อการเรียนของ
นักเรียน และเพื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนักเรียน
ไม่ใช่เพื่อการสอนของครูอย่างแต่ก่อน
เครื่องใช้เกือบทั้งหมดในห้อง มีไว้ให้นักเรียนใช้ ไม่ใช่สงวนไว้ให้
ครูเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้อย่างในห้องเรียนแบบเก่า
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ให้เด็กได้จัดการเวลาและงานของตนเอง
ในบางช่วงเวลาของเทอม นักเรียนบางคนอาจมีกิจกรรมพิเศษที่
ต้องท�ำเช่นงานเทศกาล หรือการแข่งขันกีฬา และช่วงนั้นก็ใกล้การสอบ
ประจ�ำภาคด้วย ในห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รจู้ ริง นักเรียนสามารถ
เรียนไว้ล่วงหน้า เรียนวิชาบางวิชาให้จบเร็ว สามารถสอบไล่ก่อนเวลา
และใช้เวลาของวิชาที่เรียนจบเร็วเรียนวิชาอื่น
นักเรียนที่เรียนช้าก็สามารถใช้เวลาเรียนซ�ำ้ ช่วงที่ต้องการได้สอบ
ส่วนใดไม่ผ่านก็สอบใหม่ได้เสมอ
ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือกันเอง
ห้องเรียนคือ Learning Hub (ไม่ใช่ Teaching Hub) จุดสนใจคือนักเรียน
ด้วยกันเอง ไม่ใช่ครู นักเรียนจะตระหนักในความจริงข้อนี้ และเรียนรู้
ร่วมกัน และช่วยเหลือกัน จะรวมตัวกันเองเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
บางครัง้ ครูจะจัดนักเรียนเป็นกลุม่ เรียนรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง เช่นนักเรียนที่
ยังไม่เข้าใจประเด็น ก็จะรวมตัวกันเป็น Independent Study Group เรื่อง
ประเด็น ในขณะที่นักเรียนคนอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นเรียนประเด็นอื่น
นี่คือการฝึก Team Skills, Collaborative Skills โดยไม่รู้ตัว การ
เรียนแบบกลับทางและเรียนให้รู้จริง จึงเป็นการฝึก 21st Century Skills
แบบไม่รู้ตัว
การที่เ ด็ก เรีย นแบบช่ ว ยเหลื อ กั น นี้ ช่ ว ยให้ ก ารเรีย นรู ้ เ กิด ขึ้น
อย่างลึก ตามที่อธิบายโดยปิระมิดการเรียนรู้

สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม
เราต้องการระบบประเมินที่ประเมินความเข้าใจของเด็กอย่าง
แม่นย�ำ ค�ำถามคือครูรู้ได้อย่างไรว่าศิษย์ได้เรียนรู้อย่างรู้จริงตามที่
ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวิชา และถ้านักเรียนคนใดยังเรียนรู้ไม่ได้
ตามที่กำ� หนดจะท�ำอย่างไร เทคโนโลยีไอซีทีสมัยใหม่คือค�ำตอบ
การประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Assessment)
ครูที่มีประสบการณ์สูง จะสามารถบอกได้ทันทีว่าเด็กคนไหนยัง
ไม่เข้าใจเรือ่ งอะไร เมือ่ ครูเดินไปรอบๆ ห้องเรียนแบบกลับทางและเรียน
ให้รู้จริง ครูจะลองสอบถามบางค�ำถามแก่นักเรียนบางคน และรีบแก้
ความเข้าใจผิดให้
ผู้เขียนหนังสือสังเกตว่าในช่วงที่นักเรียนก�ำลังเรียนรู้หลักการ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นักเรียนแต่ละคนจะต้องการความช่วยเหลือแตกต่างกัน
ตามระดับของพัฒนาการของศักยภาพในการเรียนรู้ (Cognitive Development) ของตน และตามความยากง่ายของเรื่อง
ครูจะมีวิธีช่วยเหลือศิษย์แตกต่างกัน บางกรณีครูจะช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ แต่ในบางกรณี ครูจะปล่อยให้เด็กใช้ความพยายาม
ช่วยเหลือตนเอง การเรียนที่ดี ไม่ใช่การเรียนแบบได้รับการป้อนสาระ
ความรู้ นักเรียนที่ช่วยตัวเองได้ควรได้เรียนแบบช่วยตัวเอง เพราะ
จะเรี ย นรู ้ ไ ด้ ลึ ก และเชื่ อ มโยงกว่ า แต่ เ ด็ ก ที่ เ รี ย นอ่ อ นก็ ต ้ อ งได้ รั บ
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ผู้เขียนมอบให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินเพื่อยืนยัน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

61

การเรี ย นรู ้ ของตนเอง ว่ า ได้ บ รรลุ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
วัตถุประสงค์แล้วจะพิสูจน์โดยวิธีใดก็ได้ ส�ำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถ
พิสูจน์ตนเองได้ ครูก็จะเข้าไปประเมิน และหาประเด็นที่เด็กยังไม่เข้าใจ
แล้วจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อซ่อมเสริมความเข้าใจเป็นรายคน ผู้เขียน
อ้างถึงค�ำอธิบายคุณประโยชน์ของการทดสอบแบบ Formative โดย
Evan McIntosh ว่าเป็นเสมือน GPS ของการเรียนรู้ ที่คอยบอกว่า
การเรียนรู้ด�ำเนินไปถูกทางหรือไม่
การทดสอบแบบ Formative และ Feedback แก่นักเรียนทันที
ช่วยให้เด็กเรียนได้อย่างถูกทาง ไม่เดินผิดทาง
ถามค�ำถามที่ถูกต้องในการทดสอบแบบ Formative
ทีจ่ ริง นีค่ อื การคุยกับเด็กของครู เป็นการคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ
และเปี ่ ย มความเมตตาของครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ เพื่ อ สร้ า งความสนิ ท สนม
รู้จักนักเรียนเป็นรายคน ให้นักเรียนรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลส�ำคัญของ
ครู ให้ครูรู้จักความคิดของเขา และเพื่อให้ครูได้ช่วยให้ศิษย์แต่ละคน
ได้เรียนวิธีเรียนรู้
ค� ำ ถามที่ ค รู ถ ามศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนจึ ง แตกต่ า งกั น เป็ น รายคน
เป็ น ไปตามสถานการณ์ แตกต่ า งกั น ไป ตามระดั บ ความเข้ า ใจ
เป็ น ค� ำ ถามที่ ช ่ ว ยให้ ค รู รู ้ ว ่ า นั ก เรี ย นคนนั้ น ๆ มี ค วามก้ า วหน้ า ใน
บทเรียนนั้นไปถึงไหนแล้ว และนักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
อย่างไร
ผมเพิม่ เติมว่า ค�ำถามทีด่ ี นอกจากมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ การประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนแล้ว ยังช่วย “จุดประกาย” ความสนใจ
หรือความใฝ่รู้ ของเด็กได้ด้วย

การสอบแบบได้-ตก (Summative Evaluation)
นี่คือการสอบเพื่อดูว ่า เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรีย นรู ้
หรือไม่ โดยทีค่ รูต้องก�ำหนดว่าเกณฑ์สอบ ผ่าน-ไม่ผ่าน คืออะไร ผู้เขียน
บอกว่าตนเองก�ำหนดเกณฑ์ “รูจ้ ริง” ว่าต้องผ่านร้อยละ ๗๕ ของข้อสอบ
โดยที่ตอนออกข้อสอบ ครูก�ำหนดความยากง่ายของข้อสอบให้เด็ก
ที่ได้เรียนรู้ “ความรู้ที่จ�ำเป็น” (Essential Knowledge) ทั้งหมด จะสอบได้
ร้ อ ยละ ๗๕ ส่ ว นอี ก ร้ อ ยละ ๒๕ ตอบได้ ด ้ ว ยความรู ้ ส ่ ว นที่ เ ลย
ความจ�ำเป็น (Nice to know) เด็กที่สอบได้ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ต้อง
เรียนเสริมแล้วสอบใหม่ จนกว่าจะสอบได้
ในวิชาเคมีของผู้เขียน มีการสอบปฏิบัติการด้วย โดยมอบปัญหา
ให้ไข และคะแนนผ่านคือร้อยละ ๗๕ เช่นกัน นักเรียนที่เขียนรายงาน
แบบขอไปที จะได้รับรายงานคืน ให้ไปเขียนมาใหม่
ความซื่อสัตย์ในการสอบ
ครูต้องหาวิธีป้องกันเด็กโกงสอบโดยจัดการสอบที่เด็กโกงไม่ได้
หรือได้ยาก
ผู้เขียนเล่าวิธีที่ตนเพิ่งคิดขึ้นใหม่ เรียกว่า Open-Internet Test
(เลียนค�ำว่า Open-Book Test) คือให้ตอบได้โดยใช้การค้นในอินเทอร์เน็ต
ช่วยได้ การออกข้อสอบแนวนี้ครูต้องคิดหรือตระหนัก ๒ ประเด็น (๑)
ค�ำถามแบบไหนที่ไม่ต้องมีการเรียนในชั้นเรียน เด็กก็ตอบได้โดยค้น
จากอินเทอร์เน็ต (๒) เนื่องจากมีข้อมูลความรู้มากมายให้เด็กค้นได้
จาก อินเทอร์เน็ต ข้อสอบแบบใดที่จะช่วยประเมินความรู้จริงของเด็ก
ในวิชานั้น หรือตามวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานั้น
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ข้อสอบแบบเปิดอินเทอร์เน็ตตอบนี้ จะป้องกันการลอกค�ำตอบ
ไปโดยปริยาย เพราะเด็กจะได้ข้อสอบต่างกัน และผมคิดว่าควรให้เด็ก
เขียนค�ำตอบด้วยลายมือ เพือ่ ป้องกันการตอบโดยตัดปะจากอินเทอร์เน็ต
ความซื่อสัตย์เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ ใน 21st Century Skills
อย่างหนึ่ง
เครื่องช่วยการสอบเพื่อผลได้-ตก
เครื่องช่วยนี้คือ Computer-Generated Exam ที่การออกข้อสอบ
และให้คะแนนท�ำโดยคอมพิวเตอร์ โดยครูเป็นผู้ออกข้อสอบใส่ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ (ครูต้องลงแรงออกข้อสอบมากข้อขึ้น) ท�ำให้นักเรียน
แต่ละคนได้รับข้อสอบคนละชุด และครูสามารถปรับความยากง่ายของ
การสอบแต่ละครั้งได้
เครื่ อ งช่ ว ยนี้ เ รี ย กว่ า Course-Management Software ซึ่ ง มี
หลายส�ำนัก ได้แก่ Moodle, Blackboard, WebCT และผมเข้าใจว่า
ClassStart ของส�ำนัก Gotoknow ก็น่าจะเป็นเครื่องมือประเภทนี้
ท�ำงานในวัฒนธรรมให้เกรด A-F
ครูต้องไตร่ตรองว่าในการเรียนแบบรู้จริงนั้น การให้ผลสอบ A-F
มีความหมายอย่างไร แตกต่างจาก A-F โดยทั่วๆ ไปอย่างไร ผู้เขียน
ทั้งสองยึดถือการให้เกรดแบบ Objective-Based หรือ Standards-Based
Grading (SBG) คือเน้นอิงเกณฑ์ หรืออิงมาตรฐาน แต่ในข้อก�ำหนดของ
หน่วยเหนือของการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โรงเรียนต้องระบุทงั้ คะแนน
และเกรดลงในสมุดรายงานผลการศึกษาของเด็กแต่ละคนให้ผู้ปกครอง
ได้ดู

ผู้เขียนใช้วิธีประนีประนอมกับข้อก�ำหนดของหน่วยเหนือโดยยึด
การสอบแบบ SBG นักเรียนทุกคนต้องได้ผลการสอบแบบ SBG ร้อยละ
๗๕ ขึ้นไป จึงจะมีการให้เกรด โดยคะแนนร้อยละ ๕๐ มาจาก SBG
อีกร้อยละ ๕๐ มาจากการทดสอบแบบ formative หรือคะแนนเก็บนัน่ เอง
ผู้เขียนเล่าว่า ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนสอนอยู่ (ชื่อ Westminster, Colorado) ใช้การสอบแบบ SBG ร่วมกันทั้งเขตพื้นที่ ท�ำให้นักเรียน
ในชั้นเรียนเดียวกัน อาจมีนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับเกรดต่างกัน (เช่น
ในชั้น ม. ๒ นักเรียนส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับ ม. ๒ แต่อาจมีบางคน
เรียนอยู่ในระดับ ม. ๑ และมีบางคนเรียนอยู่ในระดับ ม. ๓ ผมไม่ทราบ
ว่าท�ำไมเขาไม่ย้ายห้องเด็กให้เรียนในชั้นที่ตรงกับระดับการเรียนของ
ตน) และในปีหนึ่งๆ นักเรียนบางคนอาจเรียนในต่างระดับก็ได้ ขึ้นกับ
ผลการสอบแบบ Summative เรื่องนี้ผมเองยังไม่ค่อยเข้าใจ
๑๕ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502367
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๘

คำาถาม – คำาตอบ

ลักษณะสำาคัญที่สุดของห้องเรียนกลับทาง
คือกลับทางจุดสนใจจากตัวครู
และการสอนของครู
ไปที่ตัวเด็กและการเรียนของเด็ก
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class
Every Day บทที่ ๘ ชื่อ Answering Your Questions (FAQs) เป็นการน�ำ
เอาค�ำถามดีๆ มาตอบ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจห้องเรียนกลับทางและ
เรียนให้รู้จริงแจ่มชัดขึ้น
ห้องเรียนกลับทางมีหลายแบบ อะไรคือลักษณะร่วมของห้องเรียน
กลับทางหลากหลายแบบนั้น
ห้องเรียนกลับทางไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิดีทัศน์ การใช้วิดีทัศน์มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สาระความรู้แก่เด็ก
ลักษณะส�ำคัญที่สุดของห้องเรียนกลับทางคือกลับทางจุดสนใจ
จากตัวครูและการสอนของครู ไปที่ตัวเด็กและการเรียนของเด็ก
ดั ง นั้ น ครู ที่ ต ้ อ งการจั ด ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทางต้ อ งตั้ ง ค� ำ ถามว่ า
มีกิจกรรมใดบ้างที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีครูคอยสอนหรือ
แนะน�ำ ก็เอากิจกรรมนั้นๆ ออกไปจากห้องเรียน ให้เด็กไปท�ำที่บ้าน

เพื่อใช้เวลาที่ครูกับนักเรียนอยู่ด้วยกันให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
สูงสุดต่อเด็ก
จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า หั ว ใจของการกลั บ ทางคื อ กลั บ ทางจากเน้ น ที่
การสอนมาเน้นที่การเรียน ห้องเรียนกลับทางคือรูปธรรมของ 21st Century Learning
ท�ำอย่างไรกับเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
การดูวิดีทัศน์ที่บ้านท�ำได้หลายทางตามระดับของเครื่องอ�ำนวย
ความสะดวกที่มี ได้แก่ โหลดใส่ Thumb Drive หรือโทรศัพท์มือถือ
หรือ iPod ให้เอาไปดูด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้าน burn ใส่ DVD ให้ไปดูด้วย
เครื่อง DVD Player ที่บ้าน เอาไฟล์วิดีโอไปไว้บนหลายๆ เว็บ ที่นักเรียน
สะดวกเข้าไปดู เป็นต้น
ผมชื่นชมครูผู้เขียนทั้งสอง ที่บอกว่า ในการใช้เทคโนโลยีช่วย
การเรียน ให้ระวังว่ามันจะยิ่งไปถ่างระยะห่างของ Digital Divide ครูและ
โรงเรียนต้องท�ำให้ระยะห่างนี้แคบลง
ข้อเตือนใจคือ อย่าหลงบูชาเทคโนโลยี มันเป็นเครื่องมือให้เรียน
ได้รู้จริง สนุกสนาน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและในชีวิต
ให้แก่ศิษย์
ย�้ำอีกทีว่า มันเป็นเทคโนโลยีช่วยการเรียน อย่าหลงใช้เฉพาะเพื่อ
ช่วยการสอน
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รู้ได้อย่างไรว่าเด็กดูวิดีทัศน์
รูไ้ ด้โดยก�ำหนดข้อตกลงให้เด็กจดบันทึกจากการดูวดิ ที ศั น์ แล้วเอา
มาให้ครูดู ก็จะได้ประโยชน์สองต่อ คือเด็กได้ท�ำความเข้าใจอีกรอบหนึง่
โดยการเขียนความเข้าใจของตน และครูก็ได้ตรวจสอบว่าเด็กทุกคนได้
ดูวิดีทัศน์ โปรดสังเกตว่าเมื่อครูให้เด็กท�ำการบ้านดูวิดีทัศน์แล้วก็ไม่ใช่
แล้วกัน ต้องมีเครื่องมือก�ำกับพฤติกรรมของเด็กด้วย แม้ว่าจะมีเพียง
บางคนเท่านั้นที่น่าเป็นห่วงว่าจะมีเรื่องเบนความสนใจไปจากการเรียน
ในห้องเรียน นักเรียนแต่ละคนจะต้องแสดงกระดาษบันทึกของตน
และถามค�ำถามทีน่ า่ สนใจ ๑ ค�ำถาม ช่วงเวลานีแ้ หละทีเ่ ป็นตัวช่วยท�ำให้
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการเรียนรู้ในชั้น วิธีการง่ายๆ นี้ยิ่งใหญ่มาก
เพราะจะช่วยดึงเด็กเบื่อเรียนเพราะเข้ากลุ่มไม่ค่อยได้ ให้เข้ามาแสดง
บทบาทในการเรียนที่เรียกว่าเกิดStudent Engagement
ในยุคไอซีทีเช่นปัจจุบัน วิธีส่ง “การบ้าน” ที่เป็นบทสรุปจากการดู
วิดที ศั น์ สามารถท�ำได้งา่ ยโดยส่งทางออนไลน์ ผูเ้ ขียนเล่านวัตกรรมทีค่ ดิ
ขึ้นโดยครู Ramsey Musallam แห่งโรงเรียนใน ซาน ฟรานซิสโก โดยคิด
Google Form ส�ำหรับจดบันทึก และแขวนทั้งวิดีทัศน์ และ Google Form
ไว้บนเว็บไซต์ ช่วยให้เด็กบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างนัง่ ดูวดิ ที ศั น์
ด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเอง เสร็จแล้วเด็กส่งการบ้านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทันที ส่วนครู Brian Bennett ก�ำหนดให้นักเรียนเขียนบล็อกทุกวัน เพื่อ
AAR การเรียนรู้ของตนในแต่ละวัน
จะเห็นว่า ครูสามารถคิดนวัตกรรมในการเรียนรู้ ขึ้นมาช่วย
การเรียนรู้ของศิษย์ ได้อย่างไม่จบสิ้น แต่ต้องอย่าหลงเน้นที่นวัตกรรม
ของครู ต้องเน้นที่การเรียนรู้ของศิษย์

ท�ำอย่างไรกับเด็กที่ไม่ดูวิดีทัศน์
เนื่องจากห้องเรียนแบบกลับทางย้ายการเรียนเนื้อวิชาไปไว้ใน
วิดีทัศ น์เ ด็ก ที่ ไ ม่ ดู วิ ดีทัศ น์ จึงไม่ ไ ด้ รับ รู้ เนื้อ หาวิชา เทีย บได้กับการ
ขาดเรียนในชั้นเรียนแบบเดิม และจะตามชั้นเรียนไม่ทัน
วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ที่ผู้เขียนหนังสือใช้ คือมีคอมพิวเตอร์ ๒
เครื่อง ตั้งไว้ที่หลังห้อง ให้เด็กดูวิดีทัศน์ระหว่างที่เพื่อนๆ ก�ำลังเรียนอยู่ใน
ช่วงติวอันสนุกสนาน แล้วไปท�ำแบบฝึกหัดหรือรายงานการดูวิดีทัศน์ที่บ้าน
เด็กจะเรียนรู้เองว่า การที่ตนเองไม่ดูวิดีทัศน์มาก่อนท�ำให้ตนพลาดโอกาส
การเรียนที่สนุกสนาน
วิดีทัศน์ควรยาวแค่ไหน
หลังจากทดลองท�ำวิดีทัศน์หลายแบบ ผู้เขียนสรุปว่า แต่ละตอน
ของวิดีทัศน์ควรมีวัตถุประสงค์เดียว และยาวระหว่าง ๑๐ - ๑๕ นาที
เด็กชอบบทเรียนที่สั้น ผู้เขียนบอกว่าก� ำลังหาวิธีแบ่งเป็นตอนย่อย
ตอนละ ๕ นาที เพราะจะช่วยให้เด็กเรียนได้ดีกว่า
จะเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นโจทย์วิจัยได้ เป็นโจทย์วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทได้สบาย
การเรียนแบบกลับทางเป็นภาระแก่นักเรียนในการเรียนที่
บ้านมากไปไหม ในเมื่อนักเรียนต้องเรียนหลายวิชา
ตอบจากประสบการณ์ตรงว่าไม่ เพราะในการเรียนแบบเดิม
นักเรียนที่หัวไม่ดีแต่ตั้งใจเรียน ต้องใช้เวลามากในการเรียนที่บ้าน
เพื่อท�ำความเข้าใจสิ่งที่ตนเองตามไม่ทัน
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ความเป็นจริงคือ กลุ่มเด็กหัวไวท�ำ “การบ้าน” แบบใหม่ เสร็จ
ตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เฉพาะเด็กหัวปานกลางและหัวช้าเท่านั้นที่ต้องไป
ท�ำที่บ้าน
เป้าหมายของการเรียนแบบกลับทางคือ สร้างสภาพการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้เรียนรู้เท่าเทียมกัน (Equitable) ตามธรรมชาติของนักเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่านักเรียนต้องใช้เวลาและความพยายาม
แตกต่างกัน แต่ครูและห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนบรรลุ
เป้าหมายเท่าเทียมกันในเวลาเรียน
ห้องเรียนกลับทางเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันขจัดปัญหา
และอุปสรรค
ข้อพิสูจน์สุดท้ายคือผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนทั้งชั้น
ท�ำให้ผู้ปกครองเห็นด้วยอย่างไร
ผู้เขียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองดีมากข้อกังวลใน
ช่วงแรกของการด�ำเนินการกลับทางห้องเรียนคือ จะเข้าถึงวิดีทัศน์ได้
อย่างไร
จุดส�ำคัญคือต้องสือ่ สารกับพ่อแม่ผ้ปู กครอง ทัง้ โดยจดหมายและ
โดยการประชุมผู้ปกครอง
มีผู้ปกครองคนหนึ่ง ในช่วงแรกกังวลว่าครูกำ� ลังสอนแบบ Online
Education แต่เมื่อได้รับค�ำอธิบาย และมีประสบการณ์จริง ก็บอกครู
ว่าในห้องเรียนกลับทาง ลูกสาวของตนได้มีโอกาสสัมผัสครูมากขึ้น
ซึ่งตรงกันข้ามกับ Online Education

ท�ำอย่างไรกับเด็กที่ไม่ร่วมมือ
ผูเ้ ขียนบอกว่า อัตราเด็กนักเรียนในชัน้ เรียนปกติ ชัน้ เรียนกลับทาง
และเรียนให้รู้จริงเท่าๆ กัน คือร้อยละ ๑๐ แสดงว่ายังมีปัญหาที่ผู้เขียน
ไม่มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะแก้ ถ้อยค�ำนีเ้ ตือนเราว่าปัญหาการศึกษาทีเ่ ราเผชิญอยู่
ไม่สามารถแก้โดยครูและโรงเรียนได้ทั้งหมด
แต่วิธีกลับทางห้องเรียน ช่วยให้ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และ
รู้จักเด็กเป็นรายคน ได้เข้าใจปัญหาหรือเรื่องราวของเด็กที่มีปัญหา
ผู้เขียนบอกว่า ช่วยให้เข้าใจว่าส�ำหรับเด็กเหล่านี้การเรียนไม่ใช่เรื่องที่มี
ความส�ำคัญสูงสุดในชีวติ ของเขา และช่วยให้ครูและโรงเรียนได้ให้ความ
ช่วยเหลือตามที่เด็กแต่ละคนต้องการ
ผู ้ เ ขี ย นหนั ง สื อ เล่ า เรื่ อ งเด็ ก คนหนึ่ ง ที่ ต ่ อ ต้ า นครู อ ย่ า งรุ น แรง
พฤติกรรมดังกล่าวน�ำไปสู่การช่วยเหลือด้านแนะแนว (Counseling) ข้อดี
ของการเรียนแบบกลับทางคือ ช่วยให้เด็กแบบนี้ได้รับความเอาใจใส่
การเรียนแบบกลับทางท�ำให้เด็กเรียนดีขึ้นจริงหรือ
ข้อพิสูจน์ที่แม่นย�ำต้องมาจากผลการวิจัย ซึ่งตอนเขียนต้นฉบับ
หนังสือ ยังไม่ออกมา ค�ำตอบในหนังสือมาจากข้อสังเกตเฉพาะราย
เท่านั้น คือมาจากผลการสอบของนักเรียนในชั้นเรียนของผู้เขียนทั้ง
สอง ซึ่งต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง ดูจากทั้งผลการเรียนตอนเริ่มเข้า
ชั้นเรียนกับผลการเรียนตอนเรียนจบชั้นเรียน
ความเป็นจริงก็คือ ในปีที่เริ่มกลับทางห้องเรียน ครูทั้งสองรับ
สอนเคมีต่อจากครูที่เกษียณอายุออกไป ครูท่านนี้มีชื่อเสียงมาก และ
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ยอมรับเฉพาะนักเรียนที่เรียนเก่งเท่านั้น เข้าในชั้นของท่าน (ผมเพิ่งเคย
ได้ยินว่ามีระบบโรงเรียนที่ครูเลือกศิษย์เข้าชั้นเรียนได้) แต่เมื่อผู้เขียน
ทั้งสองเข้ารับมรดกชั้นเรียน ก็พิจารณาว่า เกณฑ์เลือกนักเรียนที่ใช้อยู่
ก่อนเคร่งครัดเกินไป จึงลดหย่อนเกณฑ์ลงมา
หนังสือให้ตัวเลขผลสอบเฉลี่ยก่อนเข้าชั้นเรียน และตอนจบ
ชั้นปี ของนักเรียนในปีก่อน และในปีที่ผู้เขียนทั้งสองเข้าไปรับสอนแบบ
กลับทาง และพบว่า คะแนนตอนเข้าต่างกันมาก แต่คะแนนตอนออก
ใกล้เคียงกัน แม้ในตอนที่ครูทั้งสองสอนมีบางช่วงหิมะตกหนัก และเด็ก
ต้องหยุดเรียน
ครู ทั้ ง สองบอกว่ า ข้ อ พิ สู จ น์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ต ้ อ งจั ด โดยนั ก วิ จั ย
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ตนเองไม่เคยพบเด็กที่เรียนร่อแร่แล้วปรับตัว
ได้กลายเป็นเด็กเรียนเก่งในห้องเรียนแบบเดิม แต่พบในห้องเรียน
แบบกลับทาง
ใครท�ำวิดีทัศน์
ครูท�ำใช้เองก็ได้ ใช้ของครูคนอื่นก็ได้ การมีทีมท�ำวิดีทัศน์เป็น
การเรียนรู้ของครู ถ้ามีการปรึกษาร่วมมือกันโดยวิธีใดก็ตาม ครูก็จะได้
เรียนรู้มากขึ้น
ผมมีข้อเพิ่มเติมว่า ครูอาจชวนศิษย์ปีก่อนที่เรียนจบชั้นไปแล้ว
หรือศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมสร้างวิดีทัศน์ ก็จะช่วยให้เด็กที่มาร่วมท�ำ
วิดีทัศน์ได้เรียนรู้ลึกขึ้น และช่วยให้วิดีทัศน์เหมาะสมต่อนักเรียนรุ่น
ปัจจุบันมากขึ้น

ครูเอาเวลาไหนท�ำวิดีทัศน์
ค�ำตอบคือใช้เวลานอกเวลาเรียน ผู้เขียนคนหนึ่งเป็นไก่ตื่นเช้า
จึงมาโรงเรียนตั้งแต่ ๖ น. เพื่อจัดท�ำวิดีทัศน์ แต่อีกคนหนึ่งเป็นนกฮูก
เข้านอนดึก ก็ทำ� วิดีทัศน์ที่บ้านหลังลูกเมียเข้านอนแล้ว
แต่เมื่อได้จัดท�ำวิดีทัศน์ครบแล้ว การปรับปรุงแก้ไขก็ไม่ใช้เวลา
มาก จึงมีเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ และเมื่อเขียนหนังสือเสร็จ ก็มีเวลา
ไปแก้ไขปรับปรุงวิดีทัศน์อีก
๑๖ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502407
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๙

สรุป (จบ)

ครูที่ดีคือครูที่เรียนรู้ปรับปรุง
การทำาหน้าที่ครูของตนอยู่ตลอดเวลา
และหนังสือเล่มนี้คือ
คู่มือเรียนรู้ของครูที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง
เป็นคู่มือเรียนรู้เพื่อปฏิรูปห้องเรียน
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หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every
Class Every Day บทที่ ๙ ชื่อ Conclusion เป็นการเปิดใจผู้เขียนทั้งสอง
และสนับสนุนให้เพื่อนครูเรียนรู้และปรับปรุงการท�ำหน้าที่ครูของตนเอง
ไม่มีวิธีจัดการเรียนการสอนใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์
ถ้อยค�ำของผู้เขียนทั้งสองสะท้อนความเป็น “นักเรียนรู้” จากการ
ท�ำหน้าที่ครู ท่านบอกว่า “We have learned that …” อยู่บ่อยๆ
ผมเชื่อว่า ครูที่ดีคือครูที่เรียนรู้ปรับปรุงการท�ำหน้าที่ครูของตน
อยู่ตลอดเวลาและหนังสือเล่มนี้คือคู่มือเรียนรู้ของครูที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง
เป็นคู่มือเรียนรู้เพื่อปฏิรูปห้องเรียน
การจั ด ห้ อ งเรี ย นให้ มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น
ไม่สามารถท�ำได้ด้วยหลักการหรือวิธีการเดียว
แม้การบรรยายจะไม่ใช่วิธีเรียนรู้ที่ดี แต่ในบางวิชา บางสาระ

การสอนโดยถ่ายทอดเนื้อหาก็มีประโยชน์ แต่ไม่ควรถ่ายทอดในเวลา
เรียนในชั้น และไม่ควรถ่ายทอดต่อนักเรียนทั้งชั้น
ผู ้ เ ขี ย นทั้ ง สองได้ เ รี ย นรู ้ ว ่ า การถ่ า ยทอดเนื้ อ หาด้ ว ยวิ ดี ทั ศ น์
เหมาะต่อเนื้อหาบางแบบ และไม่เหมาะต่อเนื้อหาบางแบบ หลักการ
บางแบบเหมาะทีจ่ ะปล่อยให้เด็กค้นพบเอง แต่หลักการบางแบบควรใช้
การสอนโดยตรง และบางแบบควรเรียนด้วยการเสวนา (Socratic
Dialogue) ดังนั้นจริงๆ แล้วชั้นเรียนเป็นแบบ “ลูกครึ่ง” (Hybrid) ทั้งสิ้น
ชัน้ เรียนทีจ่ ดั โดยผูเ้ ขียนทัง้ สองก็เป็นแบบ “ลูกครึง่ ” และผูเ้ ขียนสนับสนุน
ให้ผอู้ า่ นสร้างชัน้ เรียนแบบ “ลูกครึง่ ” ทีเ่ หมาะสมต่อสถานการณ์ของตน
อย่าลอกแบบทั้งดุ้น
ขบวนการห้ องเรียนกลับ ทางเริ่มปี ๒๕๕๑ ที่โ รงเรีย นมัธ ยม
บ้านนอก โดยครูเคมีผู้น้อย ๒ คน และแพร่ไปทั่วโลก รวมทั้งเดินทาง
ก้าวหน้าปรับปรุงรูปแบบมาโดยล�ำดับ ไม่มีสูตรตายตัว
ในขบวนการกลับทางห้องเรียนนี้ มีผเู้ กีย่ วข้องจ�ำนวนมาก รวมทัง้
นักการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง ผูเ้ ขียนอ้างถึงบทความ Maureen J. Lage, Glenn
J. Platt, and Michael Treglia. Inverting the Classroom : A Gateway
to Reating an Inclusive Learning Environment. Journal of Economic
Education 2000; 31(1) : 30 - ?. ท�ำให้เราทราบว่า มีคนคิดเรื่องห้องเรียน
กลับทางในเชิงทฤษฎีมาก่อนตั้ง ๗ - ๘ ปี ก่อนจะมีการเสี่ยงดวงท�ำจริง
ผู้เขียนเตือนเพื่อนครูว่าหากจะกลับทางห้องเรียน ก็ต้องแน่ใจว่า
ตนท�ำด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง คือ เพื่อมอบอ�ำนาจเหนือการเรียนให้แก่
นักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ� ใจยากมากส�ำหรับนักการศึกษาจ�ำนวนหนึ่ง
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แต่นัก Constructivist, นัก PBL สุดขั้ว จะบอกว่าวิธีที่ผู้เขียนใช้
อยู่ ยังไม่ใช่การมอบอ�ำนาจเหนือการเรียนให้แก่นักเรียนอย่างแท้จริง
แต่ผู้เขียนก็พบว่า นี่คือวิธีอย่างง่ายๆ และท�ำได้ ในการเปลี่ยนจาก
ชั้นเรียนแบบถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนแบบ InquiryBased Learning ที่นักเรียนเป็น “ผู้อ�ำนวยการ” การเรียนรู้ของตนเอง
ผู้เขียนทั้งสองได้รับเชิญไปพูดทั่วประเทศ จึงได้สัมผัสกับครู
ผู้บริหาร พ่อแม่ และนักเรียน ที่เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนแบบใหม่นี้
ครูเห็นว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ตนสอนได้ผลตามที่ใจปรารถนา ผู้บริหาร
เห็นว่าเป็นวิธที ี่ “Scalable, Reproducible and Customizable” ส่วน
พ่อแม่พอใจทีเ่ ห็นลูกของตนได้เรียนรู้ อย่างลึก หรือรูจ้ ริง ไม่ใช่แค่ทอ่ งจ�ำ
เนื้อวิชา
ที่ส�ำคัญที่สุดคือนักเรียนเห็นว่าการเรียนแบบนี้ (๑) สื่อสารด้วย
ภาษาเดียวกันกับภาษาของนักเรียน (๒) สอนให้นักเรียนรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเอง (๓) มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียน
ตามความเร็วของตนเอง
ผู ้ เ ขีย นเชื่อ ว่ า การเรี ย นรู ้ ที่ ดี ที่ สุ ด เกิ ด ขึ้ น ในบรรยากาศความ
สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างนักเรียนและครู ในสภาพทีน่ กั เรียนมองครูเป็นพีเ่ ลีย้ ง
(Mentor) และผูแ้ นะน�ำ (Guide) ไม่ใช่เป็นผูบ้ งการจากเบือ้ งบน (ตรงนี้ ผม
อยากแก้เป็น ครูทำ� หน้าทีค่ ณ
ุ อ�ำนวย - Facilitator หรือเป็น ครูฝกึ - Coach)
ครู ต ้อ งไม่ม องเด็กเป็ นคนที่อ่ อนแอ ต้ องการให้เปิดกะโหลก
กรอกวิชา แต่มองเป็นมนุษย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเรียนรู้ โดยทีแ่ ต่ละคนมี
ลักษณะจ�ำเพาะของตนเอง ทีต่ อ้ งการกระบวนการเรียนรูท้ เี่ หมาะแก่ตน

การเรียนแบบกลับทาง และเรียนให้รู้จริง เปิดช่องให้เด็กหัวไว
เรียนเร็ว ได้เรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของตนด้วย
ส�ำหรับครูเพือ่ ศิษย์คำ� ถามทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “อะไรคือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับศิษย์” จงท�ำสิ่งนั้น
หมายเหตุ :
๑. มี ผู ้ เ ขี ย นเรื่ อ งราวของการกลั บ ทางห้ อ งเรี ย นมากมาย
ในอินเทอร์เน็ต เช่น ตัวอย่างจาก http://learning.blogs.nytimes.
com/2011/12/08/five-ways-to-flip-your-classroom-with-the-new-york-times/
๒. จากบันทึกนี้ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502394
จะเห็นว่า ClassStart คือเครื่องมือจ�ำพวกเดียวกันกับ Moodle นั่นเอง
คือ เป็น Learning Management System
๓. บันทึกชุดนีเ้ ขียนแบบตีความและ AAR หรือ Personal Reflection
ไม่ได้แปลตรงตัวจากหนังสือ หลายส่วนเป็นความรู้สึกของผมที่เกิดขึ้น
จากการอ่านหนังสือ การอ่านบันทึกชุดนีจ้ ะไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือ
Flip Your Classroom โดยตรง
๑๖ ก.ย. ๕๕ ปรับปรุง ๑๗ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502505
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๑๐

การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ :
เรียนที่บ้าน ทำาการบ้านที่โรงเรียน

การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องหาทางใช้ประโยชน์
จาก ICT ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตรึงความสนใจของ
นักเรียนอยู่กับเรื่องที่เป็นประโยชน์
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนไม่โดนดึงดูด
ไปใช้เวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
หรือเรื่องเสื่อมเสีย (อบายมุข)
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การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน
ท�ำการบ้านที่โรงเรียน
โปรดชม TED Talk เรือ่ งนี้ จะเห็นว่าการเรียนรูส้ มัยใหม่ตอ้ งหาทาง
ใช้ประโยชน์จาก ICT ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใช้ตรึง
ความสนใจของนักเรียนอยูก่ บั เรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียน
ไม่โดนดึงดูดไปใช้เวลากับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง หรือเรือ่ งเสือ่ มเสีย (อบายมุข)
ปั จ จุบัน ICT และหนั ง สื อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นค้ น หาและเรีย นรู ้
เชิงเนื้อหาวิชาได้เอง กิจกรรมนี้เป็นส่วนที่ง่าย จึงควรท�ำที่บ้าน... เรียน
เนื้อวิชาที่บ้าน แต่ยังมีส่วนของการเรียนรู้ที่ส�ำคัญกว่า ทรงพลังกว่า
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงกว่า คือการท�ำแบบฝึกหัด หรือการฝึกประยุกต์
ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา การเรียนเป็นทีมกับเพื่อน การช่วยอธิบาย
ส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้แก่เพื่อน (สอนผู้อื่น) การท�ำความเข้าใจว่า
เนื้อสาระวิชานั้นมีความส�ำคัญอย่างไรในชีวิตจริง ส่วนนี้แหละที่ต้อง
เรียนที่โรงเรียน โดยมีครูเป็น Facilitator หรือเป็นโค้ช

วิดีโอที่ผมแนะน�ำข้างบนบอกว่าต้อง Flip และ Humanize the
Classroom คือกลับทางห้องเรียน ให้ “เรียนที่บ้าน ท�ำการบ้านที่
ห้องเรียน” และท�ำให้ห้องเรียนเป็นที่ที่นักเรียนแต่ละคนเรียนตาม
อัตราเร็วของตนเอง (เพราะธรรมชาติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน)
โดย ICT ช่วยให้ครูสามารถติดตามประเมินความก้าวหน้าในการเรียน
ของศิษย์ในชั้นเรียนได้เป็นรายคน โปรดดูวิดีโอเรื่อง Khan Academy
: The Future of Education ในตอนท้ายๆ ของเรื่อง จะเห็นห้องเรียน
ทดลอง ที่นักเรียนท�ำ “การบ้าน” หรือแบบฝึกหัดใน MacBook ใน
ห้ อ งเรี ย น ครู ถื อ iPad ที่ บ นจอมี แ ผนภู มิ บ อกความก้ า วหน้ า ใน
การเรียนขณะนั้นของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน นี่คือ Real Time
Assessment ที่ ICT ช่วยให้ครูเอาใจใส่นักเรียนได้เป็นรายคน และ
เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ล้าหลังหรือมีปัญหาในการเรียนได้ แต่นี่ก็ยัง
เน้นที่การเรียนวิชาเท่านั้น การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องเรียนให้ครบเครื่อง
ฝึกทักษะให้ครบชุดของทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะต้องออกไป
เรียนนอกห้องเรียน ออกไปเรียนในชุมชน และพื้นที่เรียนรู้อื่นๆ อีกด้วย
ดังที่ระบุไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

๒๙ ก.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/496353
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๑๑

ปฏิวัติห้องเรียน

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑
จะเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิง ICT (AI)
จะเข้ามารับภาระเรื่องง่ายๆ แทนครู
ครูจะต้องยกระดับไปทำาหน้าที่ที่มีคุณค่าสูงขึ้น
คือเป็น “ครูฝึก” ให้การเรียนรู้ของศิษย์
ก้าวสู่การ “ปลูกปญญา”
(Higher Order Thinking/Learning) ให้แก่ศิษย์
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นิตยสาร The Smithsonian ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ลงเรื่อง Class Uprising เล่าเรื่องราวของ Sebastian Thrun
ที่เขายกย่องให้ได้รับ 2012 American Ingenuity Award
เขายกย่อง Thrun ในฐานะผู้เชีย่ วชาญด้าน AI ทีท่ �ำงานเพือ่ ปฏิวตั ิ
ห้องเรียน คือ เพื่อ Flip the Classroom ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป คือต่อไปในอนาคต
Online Learning จะยิ่งมีพลัง
ท�ำให้ผมคิดถึงเรื่องส�ำคัญในอนาคต ๒ เรื่อง คือ (๑) โรงเรียน/
มหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต จะเปลี่ ย นไปจากที่ เ ป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น
โดยสิ้นเชิง เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ แต่แน่ใจว่าแต่ละคนต้อง
เรียนสาระเนื้อหาเองเป็นส่วนใหญ่แน่นอน และบทบาทของครู/อาจารย์
ก็ต้องเปลี่ยนไปมากอย่างแน่นอน คุณค่าเพิ่มของครูจะไปอยู่ที่พลัง
ของการเป็น “ครูฝึก” ไม่ใช่ “ครูสอน” อย่างในปัจจุบัน (๒) ทักษะ
ส�ำคัญที่คนในอนาคตต้องมี เพื่อชีวิตที่ดี คือ ๓ ร ๑ ว ได้แก่ ทักษะใน
การปลูกฝังแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ตนเอง ทักษะในการเรียนรู้
ทักษะในการร่วมมือ และการมีวินัยในตนเอง
การเรี ย นรู ้ ใ นอนาคต คนเราจะเรี ย นด้ ว ยตนเองมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีปัจจัยส�ำคัญคือผู้เรียนต้องมีวินัยควบคุมตนเองได้
ก�ำกับการเรียนรูข้ องตนเองให้ตอ่ เนือ่ งได้ คนเราจึงต้องการ ว - วินยั ในตนเอง
ควบคุมตนเองได้ รวมเป็นต้องมีทักษะที่เป็นหัวใจ ๔ ประการ คือ ๓ ร ๑ ว
กลับมาที่การปฏิวัติห้องเรียน Flip the Classroom ด้วย Online Learning เครื่องมือนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนา Artificial Intelligence (AI)
เพื่อการนี้โดยตรง คุณ Thrun ถึงกับ ตั้งบริษัทลงทุน พัฒนาเรื่อ งนี้
ชื่อ Udacity ผมได้เข้าไปสมัครเป็นนักเรียน เริ่มด้วยเรียนวิชา Physics
100 น่าสนใจมากครับ

สิ่งที่ Udacity พัฒนาคือ MOOCs (Massive Open Online Courses)
ให้เป็นการเรียน Online ที่ Interactive น่าตื่นเต้นเร้าการเรียนมากขึ้น
เรื่อยๆ ผมคิดต่อแบบหลุดโลกว่า ต่อไปในอนาคต Game Online กับ
Learn Online จะเข้ามาเชื่อมต่อกัน ด้วยพลังของ AI
พลังของ AI จะช่วยให้ออกแบบวิชาเรียนตามความต้องการที่
จ�ำเพาะมากๆ ได้ ต่อไปในอนาคตบริษัทหนึ่งอาจระบุไว้เลยว่า จะรับ
คนที่ผ่านวิชา A ของ Udacity มาแล้วเท่านั้น เป็นช่องทางหารายได้ของ
Udacity เพราะการเรี ย นใน Udacity ไม่ คิ ด เงิ น แต่ ถ ้ า ต้ อ งการ
ประกาศนียบัตรก็ต้องสอบ และต้องจ่ายเงินค่าสอบ (Online) ท�ำให้ผม
นึกออกว่า ต่อไปนี้ใครจะคิดท�ำอะไรใหม่ๆ อย่ามัวรอขอทุนสนับสนุน
แบบที่เรียกว่า Grant ให้คิดเป็นธุรกิจ หาทางระดมทุนจากภาคธุรกิจ
โดยการตั้งบริษัทStart-up ขึ้นมาแบบ Udacity แหล่งทุนทางธุรกิจ
จะเข้ามาลงทุนสนับสนุนเองหากโครงการของเราดีพอ ผมคิดอย่างนี้
ใช้ได้ในเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ผมเป็นแต่ฝัน ท�ำไม่เป็น แต่ถ้าผม
ยังหนุ่มๆ อยู่ก็จะลองท�ำ
ห้ อ งเรี ย นแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ จะเปลี่ ย นไปจากที่ เ ราคุ ้ น เคย
โดยสิ้นเชิง ICT (AI) จะเข้ามารับภาระเรื่องง่ายๆ แทนครู ครูจะต้องยก
ระดับไปท�ำหน้าทีท่ มี่ คี ณ
ุ ค่าสูงขึน้ คือเป็น “ครูฝกึ ” ให้การเรียนรูข้ องศิษย์
ก้าวสู่การ “ปลูกปัญญา” (Higher Order Thinking/Learning) ให้แก่ศิษย์
๗ ธ.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/514811
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การนำ�ห้องเรียนกลับทาง

ไปประยุกต์ใช้

เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง :
การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์
ของไทย ClassStart.org
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

ผู้อำานวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง :
การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“...ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่บิดเบี้ยวเริ่มต้นจากการที่ผู้สอน
เป็นเพียงผู้เดียวที่กำ�หนดว่า
ผู้เรียนทั้งห้องจะเรียนรู้อะไร ? อย่างไร ? ด้วยวิธีการใด ?
อะไรคือคำ�ตอบที่ถูกหรืออะไรคำ�ตอบที่ผิด ?
อะไรคือการวัดหรือประเมินผล
ที่จะบอกว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่าน ?...”
“....เมื่อห้องเรียนของเรากลับทางแล้ว
พวกเรา (หมายถึงทั้งผู้เรียนและผู้สอน)
ส่วนมากมักจะสามารถก้าวข้ามเป้าหมายเนื้อหาสาระที่ตั้งไว้นั้น
ด้วยพลังการเรียนรู้ของพวกเราที่แสดงออกมา
ในรูปของความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น...”
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เมื่อพูดถึงห้องเรียน สิ่งที่สร้างความอึดอัดใจให้ผมเสมอมา
ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ เป็นเด็กนักเรียน จนกระทัง่ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
มา 20 ปีแล้วก็ยังคงอึดอัดใจอยู่คือ สภาพความสัมพันธ์ที่อึดอัด
ในห้องเรียน
สภาพความสัมพันธ์ในห้องเรียนของไทยมักเป็นไปในลักษณะ
“อึดอัด” ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ทางฝั่งผู้เรียนก็มักจะเรียนด้วยภาวะ
“เกร็ง” เกรงว่าจะจดไม่ทนั เกรงว่าจะไม่เข้าใจ เกรงว่าจะตอบไม่ได้ เกรง
ว่าจะตอบผิดหรือไม่ตรงใจอาจารย์ เกรงว่าเพื่อนร่วมชั้นจะมองตนเอง
อย่างไร เกรงว่าจะเข้าเรียนไม่ครบ เกรงว่าจะสอบไม่ผ่าน ฯลฯ ในขณะ
ที่ฝั่งผู้สอนอย่างผมก็อึดอัด เพราะถามอะไรไปก็มักจะไม่ได้รับค�ำตอบ
เลยไม่ทราบว่าผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ? น�ำไปใช้ได้หรือน�ำไปใช้
ไม่ได้? สุดท้ายผมก็ได้พบนิสิตเฉพาะในการบ้านและข้อสอบที่ผมจะ
ต้องตรวจให้คะแนนและออกเกรดเท่านั้น นอกนั้นผมแทบไม่เคยทราบ
เลยว่า นิสิตคิดอย่างไร?
อะไรคื อ สิ่ ง ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง ความอึ ด อั ด ดั ง กล่ า ว นั่ น คื อ
ค�ำถามคาใจของผมตลอดมา
ส� ำ หรั บ ผม หลั ง คิ ด ใคร่ ค รวญกั น หลายตลบ ผมคิ ด ว่ า
“ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่บิดเบี้ยว” นั่นแหละคือ หัวใจของความ
อึดอัดในห้องเรียนของผม (ตั้งแต่ห้องเรียนสมัยที่ผมเป็นนักเรียน มา
จนถึงห้องเรียนที่ผมเป็นอาจารย์ในทุกวันนี้)
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ� ำ นาจที่ บิ ด เบี้ ย วเริ่ ม ต้ น จากการที่ ผู ้ ส อน
เป็นเพียงผู้เดียวที่ก�ำหนดว่า ผู้เรียนทั้งห้องจะเรียนรู้อะไร? อย่างไร?

ด้วยวิธีการใด? อะไรคือค�ำตอบที่ถูกหรืออะไรค�ำตอบที่ผิด? อะไรคือ
การวัดหรือประเมินผลที่จะบอกว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่าน? เรียกว่า
ตั้งแต่ต้นจนจบผู้เรียนแทบไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดความเป็นไป
ในห้องเรียน และความเป็นไปในการเรียนรูข้ องตนเอง นอกเหนือไปจาก
การส่งการบ้านให้ครบ และการสอบให้ผ่าน นี่ยังไม่รวมความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่บิดเบี้ยวจากทัศนคติของผู้สอนบางท่าน ซึ่งชอบใช้อำ� นาจ
บังคับ และมักไม่ค่อยชอบเด็กนักเรียนที่ไม่เก่ง หรือไม่เรียบร้อยคล้อย
ตามผู้สอนหรือระเบียบของโรงเรียน
ภายใต้ความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวเช่นนี้ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จึง
มั ก เลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ “ปลอดภั ย ไว้ ก ่ อ น” ด้ ว ยการลดโอกาสที่ ต น
จะผิดพลาดลงโดยท�ำตัวให้เงียบเชียบและเรียบร้อย ไม่แสดงความคิด
เห็นใดๆ (ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ) เพราะนักเรียนเองก็ไม่แน่ใจว่าตนจะได้
รับผลอย่างไร หากการมีส่วนร่วมหรือค�ำตอบของตนเกิดผิดเพี้ยนไป
จากแบบแผนความคิดของผูส้ อน (ยังไม่นบั รวมถึงเสียงหัวเราะเยาะหรือ
ความรู้สึกหมั่นไส้ของเพื่อนร่วมห้อง) หรือนักเรียนบางคนก็อาจจะเลือก
ให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ นอกห้องเรียนไปเสียเลย (เช่น เล่นไลน์)
แม้วา่ ผมจะพอวิเคราะห์ได้วา่ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในห้องเรียน
คือ สาเหตุส�ำคัญของความอึดอัดในห้องเรียน แต่ผมจะเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจได้อย่างไร? นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มคิดไม่ออก จนกระทัง่
ผมได้อ่านหนังสือห้องเรียนกลับทางของศ.วิจารณ์ พานิชเล่มนี้
ผมคิดว่า ค�ำว่า “อ�ำนาจ” หรือ power ในภาษาอังกฤษเป็นค�ำ
ที่น่าสนใจ เพราะคาว่า power จะมีนัยยะ 2 ทาง ทางแรกคือ power
ในความหมายที่ใครมีอำ� นาจเหนือใคร คือสถานการณ์ที่มีฝ่ายหนึ่ง (ใน
ที่นี้คือ ผู้สอน) สามารถก�ำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่ง (ในที่นี้คือ ผู้เรียน) ต้อง
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ท�ำอะไร อย่างไรบ้าง ฝ่ายนั้นจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตนมุ่งหวัง (เช่น
สอบผ่ า น หรื อ ได้ เ กรดดี ) แต่ ค� ำ ว่ า power ในนั ย ยะที่ ส องคื อ
ขีดความสามารถของแต่ละฝ่าย (หรือร่วมกัน) ทีจ่ ะเพิม่ พูนขึน้ ในการทีจ่ ะ
ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (หรือหลายๆ สิ่ง) เข้าท�ำนองที่ว่า We have more power
to do something หรือ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราน่าจะเรียกกันว่า “พลัง”.
น่าเสียดายที่ “power” ในห้องเรียนไทยมักจะมองอ�ำนาจในเชิง
แรก หรือใครมีอ�ำนาจเหนือใครเป็นหลัก ผู้สอนในสังคมไทย (อย่างผม)
จึงไม่คอ่ ยเคยตัง้ ค�ำถามว่า แล้วห้องเรียนของเราและสมาชิกในห้องเรียน
ของเราจะมี “พลัง” หรือขีดความสามารถเพิม่ พูนขึน้ ได้หรือไม่? อย่างไร?
นี่คือ จุดคลิกที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ใช่เลย แทนที่เรา
จะมุ่งเน้นว่าใครควรจะมีอ�ำนาจเหนือใครในห้องเรียน? หรือแม้แต่เฝ้า
ตั้งค�ำ ถามในหัวมาตลอดว่ า จะลดอ�ำนาจของผมในห้อ งเรีย นลงได้
อย่างไร? ต่อไป เราจะต้องหันกลับมามุ่งเน้นที่การสร้างพลังของ
การเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้เรียนและผู้สอนเป็นส�ำคัญ
ผมเริ่ ม ต้ น ปฏิ บั ติ ก ารตามแนวทางของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ทั น ที
ผมเริ่ ม จากการหาและเตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู ้ ห ลากหลายรู ป แบบ
ทั้งเรื่องสั้น นิยาย ชีวประวัตินักธุรกิจเพื่อสังคม วีดิทัศน์ อินโฟกราฟิก
ส่งผ่านสื่อเหล่านี้ไปยังนิสิตล่วงหน้าด้วยวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น
facebook (ซึง่ จริงๆ แล้วกลายเป็นวิถกี ารเรียนรู้กระแสหลักของนิสติ และ
นักเรียนปัจจุบนั ) ผมได้เปิดกลุม่ ในเฟซบุค๊ ชือ่ “เศรษฐศาสตร์มชี วี ติ ธุรกิจ
มีหัวใจ” เพื่อส่งผ่านสื่อหรือวัตถุดิบการเรียนรู้ที่ผมเตรียมไว้ไปสู่นิสิต
ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ห้ อ งเรี ย น และยั ง สามารถเชื่ อ มต่ อ การเรี ย นรู ้ ไ ด้
นอกห้องเรียน และนอกเวลาเรียนที่ก�ำหนดไว้อีกด้วย

จากนั้น ผมก็จะคุยกับนิสิตเรื่อง เป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกันใน
ชั่วโมงต่อไป ตลอดจนถึงความส�ำคัญของเป้าหมายดังกล่าว และนิสิต
จะสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยตนเองได้อย่างไร? ส่วนหนึ่งก็จากสื่อ
การเรียนรู้ที่ผมเตรียมให้ อีกส่วนหนึ่งก็จากสื่อการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถ
หาได้เอง (และสามารถแลกเปลีย่ นให้เพือ่ นและผมร่วมเรียนรูไ้ ด้) แล้วน�ำ
สิ่งที่ได้เรียนรู้กันมาถกกันในครั้งต่อไป
ผมจะย�้ำให้นิสิตทราบเสมอว่า ผมได้แบ่งองค์ประกอบของการ
เรียนรู้ (ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร) เป็น 3 องค์ประกอบคือ หนึง่
คือ หลักการหรือแนวคิด (ที่มักจะเรียกกันว่าทฤษฎี) สองคือ ประสบการณ์
หรือสภาพข้อเท็จจริง และสามคือ เครื่องมือการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ที่นิสิตจะสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่า ตนเองควร
จะเลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใด (องค์ประกอบที่ 1) มาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญอยู่ (องค์ประกอบที่ 2) อย่างไร? เพราะอะไร?
ในการถกกันแต่ละครั้ง การพูดคุยในชั้นเรียนก็จะต้องครอบคลุม
องค์ ป ระกอบทั้ ง สามด้ า น แต่ จ ะเริ่ ม จากด้ า นไหน ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ผมสังเกตว่า หากเริ่ม
จากประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของนิสิต นิสิตจะ
ยิ่งสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่ง
ผมให้นสิ ติ น�ำเอาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรทีน่ สิ ติ คิดว่าเป็นสุดยอด
ในการสร้างหรือเพิ่มมูลค่า แล้วมาถกเถียงกัน จนเชื่อมโยงไปสู่แนวคิด
หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ก่อนที่จะจบลงด้วยการวิเคราะห์และเรียนรู้กันว่า เราจะใช้เครื่องมือ
ทางสถิตแิ บบใดทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์วา่ แนวทางการสร้างคุณค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่นิสิตคิดไว้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสม เมื่อ
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

97

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในตลาด และความคาดหวังที่มี
อยู่ในใจของผู้บริโภค
ชีวิตของผู้คนที่ถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ (ทั้งวีดิทัศน์
บทความ เรือ่ งสัน้ ) ไม่วา่ จะเป็นภาพชีวติ ของชาวนาทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบ
หรือประสบการณ์ความเหนือ่ ยยากของเกษตรกรหรือนักธุรกิจการเกษตร
ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ หรื อ จุ ด พลิ ก ในชี วิ ต ผู ้ ค นที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ค วาม
ไม่เข้าใจกันกลายมาเป็นความเข้าใจซึง่ กันและกัน ล้วนเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนให้
ความสนใจรับรู้ และกระตือรือร้นมากทีจ่ ะร่วมถกเถียงแสดงความคิดเห็น
ร่วมหาทางออก หรือแม้กระทั่งในบางกรณีผู้เรียนบางคนถึงขั้นเสนอตัว
เข้าช่วยเหลือก็ยังมี การที่นิสิตให้ความสนใจในชีวิตของผู้คนเป็นเรื่องที่
ผมปลาบปลื้มมาก เพราะนั่นแปลว่า ห้องเรียนของเรามิได้ถูกจ�ำกัดไว้
แต่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่พวกเรา
(ทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อน) ยังคง “รูร้ อ้ นรูห้ นาว” กับความเป็นไปในสังคม และ
เชือ่ ว่าวิชาของเราน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ชีวติ ของผูค้ นเหล่านีแ้ ละของตัว
เราเองด้วย ดังชื่อของกลุ่มในเฟซบุ๊คที่ผมตั้งขึ้นว่า “เศรษฐศาสตร์มี
ชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ”
อย่างไรก็ดี ในบางครั้ง ผมก็กลับทิศทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
โดยการเอาเครื่องมือเป็นตัวเปิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องมืออย่าง
เกมส์จำ� ลองสถานการณ์หรือ simulation games ทีผ่ มสร้างขึน้ เอง เพือ่ ให้
ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความนึกคิดและความสามารถของตนเองในขณะ
นั้น ในการเรียนรู้ ต่อรอง และตัดสินใจในสถานการณ์ที่ตนต้องทั้ง
แข่งขันและร่วมมือกับสมาชิกคนอืน่ ๆในสังคม (ซึง่ เป็นสถานการณ์ทพี่ บ
ทั่วไปในระบบเศรษฐกิจจริง) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะสนุกมาก เพราะ
ต่างฝ่ายต่างต้องแข่งขันและร่วมมือกับเพื่อนๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งโน้ม
น้าว จูงใจ ให้ผลประโยชน์ อ้อนวอน กดดัน ต่อรอง ฯลฯ โดยมีผลลัพธ์ของ

การตั ด สิ น ใจแต่ ล ะครั้ ง (และกดดั น ) ให้ ผู ้ เ รี ย นต้ อ งเร่ ง หรื อ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนตลอดเวลาจนกระทั่งจบเกม จากนั้นเราจึง
เอาประสบการณ์ ความรู้ และ “ความรู้สึก” ที่ได้รับจากเกมดังกล่าว
มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั น ว่ า เกมที่ เ ราเล่ น ไปนั้ น (องค์ ป ระกอบ
การเรียนรูท้ ี่ 3) เมือ่ เปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง (องค์ประกอบการเรียน
รู้ที่ 2) แตกต่างกันอย่างไร? แล้วจึงเชือ่ มโยงไปสู่หลักการหรือแนวคิดทีม่ ี
ผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว (องค์ประกอบการเรียนรูท้ ี่
1) ก่อนที่จะย้อนกลับมาสะท้อนคิดและสรุปกันเรื่อง “ความผิดพลาด”
ของเราแต่ละคน ในการเล่นเกมที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยภาพรวมแล้ว การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
ล่วงหน้า ก็เปรียบเสมือนการลับคมความคิดหรือการติดอาวุธทาง
ความคิดของนิสติ ซึง่ จะช่วยเสริมความมัน่ ใจของนิสติ ในการแลกเปลีย่ น
ในห้องเรียนได้เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในบริบทห้องเรียน
แบบไทยๆ ก็ยังเป็น
ท่าทีของอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องลดทอนความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจของตน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงให้มากที่สุด ผู้สอน
ต้องพร้อมที่จะรับฟังค�ำตอบแปลกๆ (ซึ่งอาจจะกลายเป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ผู้ สอนเองไม่ ทันคิด) ด้ วยความสดชื่น ด้วยรอยยิ้ม ด้วย
ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างเด่นชัด
ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของการเรียนรู้แต่ละครั้งที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
แล้ ว เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า เราสามารถไปถึ ง และไปไกลกว่ า
เป้าหมายการเรียนรู้ที่เราก�ำหนดไว้ร่วมกัน? ผมใช้วิธีการง่ายๆ คือ
การเขียนเป้าหมายในเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เราต้องการไปถึงไว้
ล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจผู้สอน แล้วมาตรวจเช็คกันก่อนหมด
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ชัว่ โมงการบรรยายว่า สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาจากการเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ครอบคลุม
ครบถ้วน และเพิม่ เติม หรือก้าวพ้นเนือ้ หาสาระเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้หรือ
ไม่ ถ้าไม่ ผูส้ อนก็จะต้องหาวิธเี ติมเนือ้ หาสาระทีข่ าดไปให้ครบถ้วน ทีง่ า่ ย
ทีส่ ดุ ก็คอื การบรรยายเพิม่ เติม เฉพาะในหัวข้อทีเ่ รายังเรียนรู้ไปยังไม่ถงึ
อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ของผมพบว่า เมื่อห้องเรียนของเรา
กลับทางแล้ว พวกเรา (หมายถึงทั้งผู้เรียนและผู้สอน) ส่วนมากมักจะ
สามารถก้าวข้ามเป้าหมายเนื้อหาสาระที่ตั้งไว้นั้น ด้วยพลังการเรียนรู้
ของพวกเราที่แสดงออกมาในรูปของความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น มิติใหม่ๆ
ที่เพิ่มเติมเข้ามา ประสบการณ์อื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในสื่อการเรียนรู้ที่ผม
เตรียมไว้ ไอเดียความคิดใหม่ทที่ า้ ทายให้ลองท�ำ ค�ำถามใหม่ทไี่ ม่เคยคิด
ซึง่ หลายต่อหลายเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ มไม่เคยทราบมาก่อนเช่นกัน ต่อ
มาในช่วงหลัง ผมจึงพัฒนาข้อสังเกตนี้ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ของการเรียนรู้แต่ละครั้ง นั่นคือ ผมในฐานะผู้สอนได้ความรู้/ความ
คิดอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างจากการท�ำหน้าที่ผู้สอนแต่ละครั้ง ผมพบ
ว่า ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ท้าทาย และช่วยให้ผมมีความสุขในการเรียน
การสอนมากขึ้น เพราะผมไม่ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้สอนแต่ด้านเดียว
อีกต่อไป ผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้เรียนด้วย
เมื่อมาถึงท้ายชั่วโมงในแต่ละครั้ง การสรุปเป้าหมายการเรียนรู้
ในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับห้องเรียนกลับทาง ซึ่งผู้สอน
จะต้องสรุปและทวนย�้ำเป้าหมายการเรียนรู้ (ที่บรรลุร่วมกันแล้ว) ด้วย
ความกระชับ ชัดเจน และมีพลัง โดยในการสรุปนั้น ผู้สอนไม่ควรจะ
พูดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรพยายามดึงการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนออก
มาให้มากที่สุด ไม่ว่าจะโดยแววตา สีหน้า ท่าทาง การเปล่งเสียง การ
เสริมหนุน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจ ว่าตนสามารถน�ำความรู้นั้นไปใช้ได้

ทั้งในการประเมินผลในชีวิตจริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องท�ำความกระชับเพื่อ
ให้ผู้เรียนยังสามารถเพ่งกับการสรุปนั้นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
สมาธิไปเสียก่อน
ขัน้ ตอนสุดท้ายทีส่ ำ� คัญและยากทีส่ ดุ คือ การชีใ้ ห้เห็นถึง “พลัง” ที่
เพิม่ พูนขึน้ จากการเรียนรูร้ ว่ มกันในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา เพราะสิง่ นีค้ อื การ
ตอกย�้ำถึงเป้าหมายของการกลับทิศทางการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ไม่ใช่
เพียงแค่ “การรับการดาวน์โหลดข้อมูลหรือความคิด” จากอาจารย์ผสู้ อน
แต่มนั เป็นพลังทีเ่ กิดขึน้ มาจากการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยความสามารถ
ความใส่ใจ ความขวนขวาย การขบคิดของตัวผูเ้ รียนเอง ผ่านการปฏิบตั ิ
การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนอื่นๆ และกับผู้สอน และสุดท้าย ผู้สอนต้อง
ช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาสทีจ่ ะน�ำพลังการเรียนรูด้ งั กล่าวไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ กันด้วย ส�ำหรับผม ผมมักจะสะท้อนให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผมจะ
น�ำความรู้ที่ได้เรียนมานั้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในชีวิตของผม
ทุกวันนี้ ห้องเรียนของผม จึงผ่อนคลายความอึดอัดลงไปได้
มาก แทนที่ผู้เรียนจะต้องมา “เกร็ง” และ “เก็ง” ว่า ผมจะมาไม้ไหน?
ทุ ก วั น นี้ เราจึ ง มี เ สี ย งหั ว เราะและมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ ว มกั บ สิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง
เรียนรู้ เพราะผูเ้ รียนได้เปลีย่ นเป้าไปจากตัวผมและคะแนนทีผ่ มจะให้ มาสู่
การตั้งเป้าที่ “พลัง” การเรียนรู้ “ร่วมกัน” ของทุกๆคนในห้องเรียน
ซึ่งพลังดังกล่าวสานทอมาจาก “สื่อ” หรือ “วัตถุดิบ” การเรียนรู้ที่มี
ผ่านการคัดสรรจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน มาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยน
การถกเถียง การตั้งข้อสังเกต การประมวล การเชื่อมโยง การทดสอบ
การสรุป และการสะท้อนคิด จนน�ำมาสู่ข้อสรุปถึงสาระและ “พลัง”
ของการเรียนรู้แต่ละครั้ง ที่เราสามารถน�ำไปปรับใช้ เพื่อรับมือหรือเพื่อ
เปลี่ยนแปลงตัวเรา ผู้คน และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราต่อไป
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ในอนาคต นอกเหนือจากการปรับปรุงห้องเรียนของผมแล้ว ผม
ยังได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ในการปรับปรุงการวัดผลของผม
ด้วย เพราะแม้ปัจจุบันผมจะมีการปรับเพิ่มรูปแบบค�ำถามในการวัดผล
ไปพอสมควรแล้ว แต่การวัดผลของผมก็ยังจ�ำกัดอยู่กับการเขียนตอบ
เป็นหลักเช่นเดิม ท�ำอย่างไรที่รูปแบบการวัดผลในห้องเรียนของผมจะ
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความรู้และ “ความสามารถ” ของ
ผูเ้ รียน “แต่ละคน” ให้มากขึน้ ? แน่นอนว่า “การเขียน” เป็นความสามารถ
ขั้นพื้นฐานประการหนึ่งและเป็นประการส�ำคัญของผู้ที่จะเป็นบัณฑิต
และมหาบัณฑิต แต่ในโลกปัจจุบัน โลกของเราขับเคลื่อนด้วยความ
สามารถที่หลากหลายรูปแบบกว่านั้น หลายกรณีเรามิได้เปลี่ยนแปลง
โลกรอบตัวเราด้วยการเขียนและตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ แต่เราเปลีย่ น
มันได้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ ด้วยการให้
สัมภาษณ์สอื่ มวลชน ด้วยระบบสูบน�ำ้ พลังแสงอาทิตย์ ด้วยการปรับปรุง
สายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ด้วยการท�ำกราฟฟิคแอนนิเมชั่น ฯลฯ หรือแม้
กระทัง่ ด้วยภาพถ่ายหรือภาพวาดเพียงหนึง่ ภาพ ผมจึงเห็นว่า การวัดผล
ไม่ควรจะมาจ�ำกัดความสามารถของผู้เรียน ให้ต้องมาแสดงออกใน
รูปแบบเดียว (นั่นคือ การเขียน)
อุปสรรคส�ำหรับการด�ำเนินการในเรื่องนี้มีอยู่ 2 ประการ ประการ
แรกคือ ความสามารถของตัวผมเอง เพราะผมก็มีความสามารถด้าน
เขียนเป็นหลัก ซึ่งหากจะเริ่มท�ำจริง ผมคงต้องรบกวนผู้เชี่ยวชาญด้าน
อื่นๆ มาร่วมเป็นทีมสอนหรือทีมวัดผลของผมด้วย แปลว่า อุปสรรค
ข้อนีน้ ่าจะแก้ไขได้ไม่ยาก ส่วนประการทีส่ อง คือ ทัศนคติของสังคมไทย
ซึ่งมักเชื่อว่า “เท่ากัน คือ เท่าเทียม” หมายความว่า คนไทยเรามักเชื่อ
ว่า หากทุกคนต้องวัดผลโดยการสอบข้อเขียนเหมือนกันหมด นั่นแปล
ว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน ทั้งที่ๆจริง การท�ำเช่นนั้นก็เท่ากับ การยกความ

ได้เปรียบไปให้กับคนที่เขียนเก่ง (เช่นผม) ขณะเดียวกันก็ท�ำให้คนอื่นๆ
ที่เขียนไม่เก่งต้องเสียเปรียบไปโดยไม่รู้ตัว และถึงรู้ตัวก็คงท�ำอะไรไม่ได้
เพราะคนอื่นๆ ในสังคมเผลอคิดเอาเองแล้วว่านั่นคือความเท่าเทียม
ในชีวิตจริง การเผชิญหน้ากับอุปสรรคข้อนี้ คงเป็นเรื่องที่ยากพอดู แต่
ผมก็ต้องพยายามให้เต็มที่ มิฉะนั้น คนที่ฝีมือในด้านต่างๆ มากมายแต่
เขียนไม่เก่ง ก็ต้องเสียเปรียบคนเขียนเก่ง (อย่างผม) อยู่ร�่ำไป
นอกจากนัน้ ผมยังฝันถึงการขยายพรมแดนการเรียนรูอ้ อกไปจาก
ห้องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า ห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้ในชีวิต ผ่านการศึกษา
แลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ และท้าทายความเป็น
จริงของชีวติ ของผูเ้ รียนแต่ละคน ปัจจุบนั ผมหวังใช้กลุม่ “เศรษฐศาสตร์
มีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ” ในเฟซบุ๊คเป็นช่องทางดังกล่าว แต่เนื่องจากผม
ยังท�ำได้ไม่ดีนัก พื้นที่ดังกล่าวจึงยังใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารถึง
สื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ในห้องเรียน มากกว่าสื่อที่จะใช้ในการเรียนรู้
“ในชีวิต” ผมคงต้องพยายามปรับปรุงต่อไป
จริงแล้วๆ พรมแดนการเรียนรู้ที่มีอยู่ มิใช่ถูกจ�ำกัดเฉพาะสิ่งที่
เรียกว่าห้องเรียนเท่านั้น พรมแดนการเรียนรู้ยังถูกจ�ำกัดด้วย “รุ่นของ
ผู้เรียน” ที่เข้ามาเป็นรุ่นๆ เหมือนการท�ำงานเป็นกะกะ แล้วจบออกไป
แล้วผู้สอนอย่างผมก็ได้แต่หวังว่า “การสอนของผมจะพอเป็นประโยชน์
บ้างในชีวิตของเขา” แต่ที่ผ่านมา ผมเองก็ไม่ค่อยได้คิดว่า “แล้วพลัง
การเรียนรูท้ เี่ พิม่ พูนขึน้ จากห้องเรียนในปัจจุบนั จะเป็นประโยชน์กบั นิสติ
รุ่นก่อนๆ ทีจ่ บไปแล้วหรือไม่?” (จริงๆ แล้วน่าจะมีประโยชน์มากทีเดียว)
ขณะเดียวกัน ผมก็ไม่ได้เคยได้คิดว่า “แล้วพลังการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก
ใช้ชีวิตจริงๆ ของนิสิตรุ่นพี่ๆ จะมีประโยชน์ส�ำหรับห้องเรียนของนิสิต
รุ่นปัจจุบันอย่างไร?” (นอกจากการเชิญมาเป็นวิทยากรเป็นครั้งคราว
ครั้งละ 1-2 คนเท่านั้น)
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ดังนั้น ผมเลยตัดสินใจที่จะจัดเวทีปฏิบัติการ “ต่อเติมเสริมการ
เรียนรู้ : เศรษฐศาสตร์มีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ” ขึ้นปลายปี พ.ศ. 2556 นี้
โดยความหวังที่จะน�ำความรู้ใหม่จากห้องเรียนของผม (ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ) และจากชีวิต
จริงของนิสิตรุ่นพี่ๆ ที่จบไปแล้วสัก 30-50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน โดยหวังว่าจะน�ำไปสู่การปรับใช้ทั้งในห้องเรียนของรุ่น
ต่อๆ ไป (เช่น มีวีดีทัศน์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ หรือมีโจทย์หรือแนวคิด
ใหม่ๆ มากขึน้ ) และในชีวติ จริงของทัง้ นิสติ รุน่ พี่ ของนิสติ รุน่ ปัจจุบนั และ
ของตัวผมเอง ซึ่งหากประสบความส�ำเร็จ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ก็จะแผ่
กว้างไกลและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของพื้นที่ ในแง่ของเวลา
และในแง่ของกลุ่มคน
ชีวิตผมผ่านการเป็นนักเรียนมามากกว่า 20 ปี ผ่านการเป็น
ผู้สอนมาอีก 20 ปี รวมเป็นเวลา 40 ปีที่ผมเฝ้าคิดและถามกับตนเองว่า
ผมควรมีส่วนอย่างไรที่จะช่วยให้เราพ้นจากสถานการณ์ที่อึดอัดนี้ไป
ด้วยกัน? ผมโชคดีมากที่ในเวลาไม่กี่วินาทีของคืนวันหนึ่ง ที่ผมเหลือบ
ไปเห็นการกระพริบเตือนในเฟซบุ๊คว่า มีหนังสือเล่มใหม่ของศ.วิจารณ์
(คือเล่มนี)้ แล้วผมก็เปิดอ่านดู แล้วในเวลาไม่กนี่ าทีทเี่ ปิดอ่าน ผมก็ตดั สิน
ใจทันทีว่า ผมจะต้องกลับทิศทางห้องเรียนของผมให้ได้ (จริงๆ แล้ว
ตอนนั้ น เพิ่ ง อ่ า นจบไป 2 บทเอง) แล้ ว ผมก็ ดี ใ จมากส� ำ หรั บ
การตัดสินใจในคืนวันนั้น และผมก็เชื่อว่า หลายคนที่อ่าน (และน�ำไป
ปรับใช้) ก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผม
แม้ ว ่ า ห้ อ งเรี ย นของผมจะกลั บ ทางแล้ ว แต่ ผ มก็ ไ ม่ คิ ด ว่ า
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในห้องเรียนของผมก�ำลังเข้าสู่จุดในอุดมคติ
ซึ่ ง ผมเองก็ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า จุ ด นั้ น อยู ่ ที่ ไ หน แต่ ผ มก็ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งชั ด เจนในพลั ง อ� ำ นาจที่ เ พิ่ ม พู น ขึ้ น ในตั ว ผู ้ เ รี ย น

อันเนื่องมาจากการเตรียมพร้อมในเรื่องทรัพยากร (เช่น สื่อการเรียน
รู้ต่างๆ) และการเปิดกว้างกระบวนการเรียนรู้ ไปพร้อมกับการตั้ง
เป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน และการเน้นย้าอยูเ่ สมอในเห็นถึง “พลัง” ร่วมกัน
ของการเรียนรู้อันไม่มีขีดจ�ำกัด มิใช่เน้นย�้ำที่ข้อสอบและการให้เกรดซึ่ง
ยังอยู่ใน “อ�ำนาจ” ของผมโดยสมบูรณ์ (และจะจ�ำกัดอยู่ที่ F จนถึง
A เท่านั้น) และเห็นถึงดุลอ�ำนาจที่เปลี่ยนไป ผมใช้อำ� นาจน้อยลง แต่
ผมกลับมีความสุขและมี “พลัง” เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นข้อสังเกตที่ชี้ให้
เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจจะต้องท�ำทั้งการปรับ
ดุลอ�ำนาจ (ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน) และการสร้างพลัง “ร่วม” กัน
เป็นส�ำคัญ
ผมยอมรับว่า หลายครั้งผมก็เผลอคิดไปว่า ในเมื่อห้องเรียนยัง
กลับทางได้ แล้วสังคมไทยของเราจะเริม่ กลับทางได้บา้ งไหม? เราพร้อม
ทีจ่ ะลดทอนความเหลือ่ มล�ำ้ ในดุลอ�ำนาจในสังคมทีก่ ดทับพลังสร้างสรรค์
ร่วมกันของพวกเราแล้วหรือยัง? เราพร้อมที่จะมุ่งสร้าง “พลัง” ร่วมกัน
เพือ่ พาสังคมไทยไปเผชิญกับโอกาสและความท้าทายมากมายในอนาคต
แล้วหรือยัง? เรามีสื่อ พื้นที่ และกระบวนการเรียนรู้ “ร่วมกัน” มากพอ
และหลากหลายพอหรือไม่? ผมยอมรับว่า ณ วันนี้ ผมยังไม่มีค�ำตอบ
แต่ไม่แน่นะ ศ.วิจารณ์อาจมีค�ำตอบให้กับเราในหนังสือเล่มหน้าของ
ท่าน และผมก็พร้อมที่จะเป็นกรณีศึกษาหนึ่งในหนังสือเล่มนั้น ไม่ว่าจะ
ในฐานะของกรณีศึกษาที่ส�ำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม
มาร่วมกันกับกลับทางห้องเรียน และกลับทางสังคมไทย
ของเรา กับท่านศ.วิจารณ์กันนะครับ
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ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์ของไทย
ClassStart.org
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (jantawan@usablelabs.org)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“...ด้วยระบบการจัดการแบบฝึกหัดของ ClassStart
จะช่วยให้ผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด
และให้คะแนนและความเห็นได้ทันที
หลังจากที่ผู้เรียนได้ส่งแบบฝึกหัดนั้น
ผ่านทางออนไลน์แล้วและผู้เรียนก็จะได้รับรู้ผลการตรวจ
แบบฝึกหัดนั้นทันทีอีกด้วย นอกจากนี้ ClassStart
ยังมีระบบประมวลผลคะแนนรวม
เพื่อให้ผู้สอนประมวลคะแนนรวมของผู้เรียน
แต่ละคนได้อย่างง่ายดาย...”
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ClassStart.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย เว็บนี้มี
คุณสมบัติเป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System)
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุง่ ส่งเสริมกระบวนการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุน่ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนได้อย่างสะดวก
เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลก
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแล
เว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง
ClassStart พั ฒ นาขึ้ น โดย ผศ.ดร.ธวั ช ชั ย ปิ ย ะวั ฒ น์ และ
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการฟรี
แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ
ปัจจุบันนี้ (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2556) มีสมาชิกร่วม 90,000 คน และ
ชั้นเรียนกว่า 7,300 ชั้นเรียนจากกว่า 500 สถานศึกษาทั่วไทย
เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart แล้วจะสามารถเริ่มใช้งานระบบ
ต่างๆ ได้ทันที อาทิ
ระบบจัดการสมาชิก
ระบบจัดการเอกสารการสอน
ระบบเว็บบอร์ดชั้นเรียน
ระบบการสอนร่วมกัน
ระบบบันทึกการเรียนรู้
ระบบจัดการแบบฝึกหัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
ระบบประเมินผลให้คะแนนและระบบประมวลผลคะแนนรวม

โดย ClassStart ไม่มีการจ�ำกัดจ�ำนวนชั้นเรียนและจ�ำนวนนักเรียน
ในชั้น รวมทั้งไม่จ�ำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ
รองรับปริมาณการใช้งานจ�ำนวนมากอย่าง Massive Open Online Course
(MOOC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์ในการใช้งาน ClassStart แบบห้องเรียนกลับทาง
พบว่า ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนได้จริงและผู้เรียนเรียน
รูม้ ากขึน้ ได้โดยผูส้ อนพึงค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญ 3 ประการคือ (1) ทักษะ
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ ปลีย่ นไปของผูส้ อน (2) เนือ้ หาความรูแ้ บบ
คลิปวีดิโอที่น่าสนใจต่อผู้เรียน และ (3) กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
และทางออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปของผู้สอน
การกลั บ ทางห้ อ งเรี ย นของไทยอาจจะไม่ ส ามารถท� ำ ได้ ด ้ ว ย
การเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนครัง้ เดียวทัง้ หมด เพราะด้วยวัฒนธรรม
การเรียนรูท้ ยี่ งั ติดกับการรับความรูจ้ ากผูส้ อนและทักษะและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของผู้สอนที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่นี้ แต่ผู้สอนจะสอนน้อยลงได้จริงหากมีการวางแผน
การเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดีและจัดเตรียมเอกสารเนื้อหาแบบฝึกหัด
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมก่อนเปิดเรียน
ผู้สอนจะพบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะของตนจะ
ไม่เหมือนก่อน เมือ่ เริม่ ต้นกลับทางห้องเรียนผูส้ อนควรจัดหาหรือสร้าง
วี ดิ โ อคลิ ป ที่ จ ะน� ำ มาเป็ น เนื้ อ หาการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ สร็ จ ก่ อ นทั้ ง หมด
แล้ ว ก� ำ หนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ คลิ ป วี ดิ โ อที่ จ ะใช้
หลังจากนั้นผู้สอนจะน�ำไฟล์เอกสารและคลิปวีดิโอขึ้นเก็บไว้บนเว็บไซต์
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ClassStart อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ ผูส้ อนจะต้องเปิดใจรับการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ก่อน
แต่ความยากนั้นอยู่ที่การกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ที่
วางไว้บนเว็บไซต์จากที่บ้านมาก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนเพื่อที่ผู้สอนจะได้
ใช้เวลาในชัน้ เรียนเพือ่ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยผู้สอนควรจะเริม่ ต้น
ชั้นเรียนด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษามา
หรือให้มีการจัดสอบย่อยเนื้อหาก่อนเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
ผู้สอนอาจจะคัดเลือกบันทึกการเรียนรู้เด่นๆ ในชั้นเรียน ClassStart มา
แลกเปลีย่ นกันในห้องเรียนจริงก็ได้จะยิง่ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความภาคภูมใิ จ
และเป็นแรงเสริมอย่างดีในการเรียนรู้ต่อไป
และนับตัง้ แต่วนั แรกของการเรียนการสอนแบบกลับทางห้องเรียน
เครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีค่ วรน�ำมาใช้คอื บันทึกการเรียนรู้ (Reflective
Journal) ทีม่ อี ยูใ่ น ClassStart ผูส้ อนควรก�ำหนดให้ผเู้ รียนบันทึก
การเรียนรู้ลงใน ClassStart เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียน
ทุกคนและผู้สอนได้ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
สือ่ สารด้านการเขียน และทักษะการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยผูส้ อน
ควรแจ้งข้อตกลงความถี่ของการเขียนบันทึกและแนวทางเขียนบันทึก
ให้ชัดเจน เช่น ผู้สอนอาจก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนทบทวนความรู้ที่ตนเอง
ได้รับ ความรู้ที่ยังต้องศึกษาหาเพิ่มเติมขึ้นอีก การวางแผนการเรียนรู้
รายวัน ความเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นต้น และผู้สอน
ต้องพยายามอ่านบันทึกการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทุกคน กด Like ให้กำ� ลังใจ
ผู้เรียน และให้ความเห็นต่อยอดบันทึกของผู้เรียนอีกด้วย
เมื่อการเรียนการสอนผ่านไประยะหนึ่งผู้เรียนจะพบว่า บันทึก

การเรียนรู้ทั้งหมดที่แต่ละคนเขียนถ่ายทอดไว้นี้เป็นเหมือนคลัง
ความรู้ของชั้นเรียนที่จะถูกหยิบมาใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อน
การสอบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบันทึกการเรียนรู้จะเหมือนเป็นพื้นที่
เสมือนในการแบ่งปันวิชาการและความสุขความสนุกของผู้เรียนและ
ผู้สอนที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงอีกด้วย
อีกหน้าที่ความรับผิดชอบหนึ่งที่เปลี่ยนไปของผู้สอนคือ ผู้สอน
จะต้องพยายามหาสมดุลการเรียนรู้ทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อ
ให้การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นโดยตลอดเวลา นอกจากการจัดการการเรียนรู้
ในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนควรค้นหาความรู้ใหม่ๆ จากทางออนไลน์มาให้
แก่ผู้เรียนอย่างสม�่ำเสมอและบันทึกไว้ใน ClassStart ผู้สอนจะต้องรู้จัก
ตั้งค�ำถามผ่านเว็บบอร์ดหรือพื้นที่บันทึกการเรียนรู้ของห้องเรียนและ
สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นหาวิเคราะห์
ข้อมูลความรู้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์และต่อยอดความรู้
และสิ่งที่จะมาพร้อมกับหน้าที่และทักษะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ในตัว
ผู้สอน คือ วินัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย
แท้จริงนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการให้คะแนนและความเห็นสะท้อนกลับ
จากผูส้ อนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในการท�ำแบบฝึกหัดทีส่ ง่ ผ่านทางชัน้
เรียนออนไลน์ และด้วยระบบการจัดการแบบฝึกหัดของ ClassStart
จะช่วยให้ผู้สอนตรวจแบบฝึกหัดและให้คะแนนและความเห็นได้
ทันทีหลังจากที่ผู้เรียนได้ส่งแบบฝึกหัดนั้นผ่านทางออนไลน์แล้ว
และผู้เรียนก็จะได้รับรู้ผลการตรวจแบบฝึกหัดนั้นทันทีอีกด้วย
นอกจากนี้ ClassStart ยังมีระบบประมวลผลคะแนนรวมเพื่อให้
ผู้สอนประมวลคะแนนรวมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย
และเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ควรจะให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้คะแนนรวมเป็น
ระยะๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีก�ำลังใจในการเรียนรู้ต่อไป
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(2) เนื้อหาความรู้แบบคลิปวีดิโอที่น่าสนใจต่อผู้เรียน
เนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องจัดหาหรือสร้าง
ขึ้นมาโดยเน้นการท�ำเป็นคลิปวีดิโอซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายกว่า
การอ่านหนังสือ และผูเ้ รียนทีข่ าดเรียนไปหรือไม่เข้าใจในเนือ้ หาสามารถ
ที่จะดูซ�้ำได้ทุกเวลา โดย YouTube จะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดในการแขวนวีดิโอไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกทั้งยัง
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั่วไปได้อีกด้วย เช่น Khan Academy Channel
ใน YouTube เป็นต้น
การท�ำคลิปวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนนั้นต้องเป็นที่น่าสนใจ
แก่ผเู้ รียนและมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีตอ่ หนึง่ คลิป โดยอาจจะเป็นการ
ถ่ายวิดิโอการสอนในห้องเรียน หรืออัดเสียงการสอนแทรกลงไปในไฟล์
น�ำเสนอ เช่น PowerPoint presentations หรือเป็นการคิดค้นวิธีการสอน
รูปแบบใหม่แล้วน�ำเสนอเป็นคลิปวีดิโอ เป็นต้น
เทคโนโลยี ใ นการท� ำ สื่ อ การสอนประกอบด้ ว ยฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ ในด้านฮาร์ดแวร์สามารถใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดิโอ
เว็บแคม แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ในการถ่ายวีดิโอได้โดย
สะดวก และในด้านซอฟต์แวร์ในที่ใช้การท�ำคลิปวีดิโอ เช่น Camtasia
Studio และ Podcast Publisher เป็นต้น
(3) กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและทางออนไลน์
การออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และทางออนไลน์เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับผู้สอนเพราะเป็นงาน
ที่ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส� ำคัญ

และสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพจะต้องไม่ยากเสียจนท�ำให้ผู้เรียนท้อถอย และไม่ง่าย
เกินไปจนไม่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รียน และกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะ
ต้องมีความสนุกสนานท�ำให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ อาทิ การโต้วาทีสด
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และการให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นผู้สอนและออกแบบ
การสอนเอง เป็นต้น
ส�ำหรับห้องเรียนกลับทางแล้วนั้น เนื้อหาบทเรียนจะถูกก�ำหนด
ให้ผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนนอกห้องเรียน แล้วผู้สอนจะเริ่มต้นกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยการบรรยายสรุป และเน้นการตั้งค�ำถาม
จากเนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องใช้
ความพยายามพอสมควรในการท�ำความเข้าใจ
ในการกระตุ้นให้เกิดการกล้าคิดและกล้าพูดเพื่อการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนของผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องมีทักษะในการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้และความเป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่จะลองผิดลองถูก
ผู้สอนควรจะสร้างความเคยชินในการถามตอบด้วยค�ำถามง่ายๆ และ
ใช้คะแนนเป็นรางวัล หรืออาจจะใช้การถามตอบแบบกลุ่มแทนถาม
ตอบแบบเดี่ยวบ้างก็สามารถสร้างความคุ้นเคยในการถามตอบได้
เช่นกัน และในการบันทึกคะแนนการมีส่วนร่วมนี้สามารถด�ำเนิน
การได้โดยสะดวกผ่าน ClassStart
อีกทั้งผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ ClassStart มีให้
ในห้องเรียนออนไลน์ในการท�ำกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย เช่น สนทนาทางเว็บ
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บอร์ดด�ำเนินการแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยผูส้ อน การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาเป็น
แขกรับเชิญเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียนทางออนไลน์ หรือการก�ำหนด
ให้ผเู้ รียนบันทึกวิเคราะห์เนือ้ หาประเด็นทีก่ ำ� หนดแล้วท�ำการ Vote บันทึก
ที่ได้รับความเห็นหรือการกดชอบ (Like) มากที่สุดจ�ำนวน 5 บันทึกเพื่อ
เลือกมาให้รางวัลและนามาสนทนาพูดคุยกันต่อในห้องเรียน เป็นต้น
บทสรุป
จากแนวทางการริเริม่ ด�ำเนินการจัดการห้องเรียนกลับทางที่
น� ำ เสนอมาในบทความนี้ แ ละการร่ ว มแรงร่ ว มใจของภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ClassStart จะสามารถเป็นดั่ง
“นาวาปัญญา” หรือเรือข้ามฟากทีจ่ ะน�ำพาเยาวชนไทยจ�ำนวนนับ
สิบล้านคน ค่อย ๆ ก้าวข้ามผ่านระบบการศึกษาในแบบศตวรรษ
ที่ 20 ไปยังศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะความรู้ในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างมหาศาลในโลกออนไลน์และ
สืบค้นได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อัน
ทรงประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เป้าหมายของการเรียนการสอนจึงไม่ได้
อยูท่ เี่ นือ้ หาความรูท้ ผี่ เู้ รียนจะได้รบั อีกต่อไป หากแต่เป็นทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของผูเ้ รียน และผูส้ อนจึงไม่ได้เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
อีกแล้ว หากแต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจุดประกายการ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบกลับทาง
ผู้สอนจึงต้องเข้าใจและพร้อมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยไม่ใช่ยัดเยียดหรือปิดกั้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทรงประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้เหล่านี้ หากแต่เป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียน
การสอนใหม่ที่ให้อำ� นาจแก่นักเรียนโดยน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เอื้ออ�ำนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง และนี่คือกุญแจแห่ง
การสร้างเยาวชนคุณภาพของไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานโลก

กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์

ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“.....จากการสอนผ่านไป 2 สัปดาห์ ผมพบสิ่งใหม่หลายอย่าง
พบว่าผมได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนการเสาะแสวง
หาความรู้ของนักศึกษาที่ไปค้นคว้าเอกสารมา และเชิญชวน
ให้เพื่อนได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาด้วย.....”
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ช่วงปีที่ผ่านมา (2555-2556) ผมมีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ด�าเนินการโดย
เฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบัน
คลังสมองของชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง
“Academic Transformation” (ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์
พานิช ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนโฉมการศึกษา) บรรยากาศของการ
ประชุมเริ่มต้นด้วยค�าปรารภของศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ว่าจะท�าอย่างไรให้การเรียนการสอนยุคปัจจุบันปรับสู่ยุคใหม่ที่ใช้
ศักยภาพของทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มที่
น่าจะถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ควรจะ
จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จากนั้นตัวแทนจากสถาบันเจ้าภาพ เล่า
ว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ
ผลักดันตัวเองให้เป็นตลาดวิชาเพื่อปวงชนชาวไทย โดยอ้างอิงถึง
อาจารย์ 2 ท่านของมหาวิทยาลัย Stanford ที่ช่วยกันสร้างเว็บไซต์ ชื่อ
coursera (www.coursera.org) เพื่อให้นักศึกษาผู้สนใจจากทั้งโลกเข้าไป
เรียนรู้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ซึง่ ขณะนีม้ รี ายวิชาประมาณ 380 วิชา สมาชิก
ผูส้ นใจร่วมสามล้านห้าแสนคน ในการประชุมครัง้ นี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
เล่าถึงพัฒนาการของการจัดการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ล่าสุดเกิด
แนวคิด เรือ่ ง “Flipped Classroom” โดยท่าน อาจารย์ ดร. จันทวรรณ
ปิยะวัฒน์ พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ classstart ขึ้น(www.classstart.org) เพื่อ
เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทุกระดับทัว่ ประเทศ ได้ใช้
เป็นห้องเรียน ซึ่งขณะนั้นมีผู้ใช้บริการของ classstart ประมาณ 75,000
คน มีรายวิชา 7,000 รายวิชา จาก 1,500 สถาบันการศึกษา ผมฟังด้วย
ความสนใจ และค้นหาเรือ่ งนีเ้ พิม่ เติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จนกระทั่งพบว่ามีการบันทึกการประชุม เรื่อง “สอนอย่างไร
ในศตวรรษที่ 21” ทีม่ ที า่ นศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช และ
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ เป็นวิทยากรโดยบันทึกเป็น Youtube ไว้ 4 ตอน
ในตอนที่ 3 และ 4 ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ได้เล่าถึงประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ โดย Flipped Classroom ผ่าน classstart ในระยะ
2 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับก่อนหน้านี้ผมได้เรียนรู้เรื่อง course redesign
ซึง่ เป็นการออกแบบกระบวนวิชาใหม่มรี ปู แบบต่าง ๆ 6 รูปแบบ คือ The
Supplemented model, The Replacement model, The Emporium model,
The Fully online model, The Linked workshop model, และ The Buffet
model เมื่อด�ำเนินการแล้วต้องได้ถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา และลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา) ที่สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้จัดสัมมนา
ผมจึงตัดสินใจใช้การสอนแบบกลับทางห้องเรียนกับรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน หนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ผมจึงเข้าไปสมัครเป็น
สมาชิกของ classstart และเปิดชัน้ เรียน โดยเข้าไปบันทึกไว้ในส่วนทีเ่ ป็น
กระดานสนทนา เพื่อจะแจ้งนักศึกษาทราบว่า “ส�ำหรับการเรียน
วิชานี้ ผู้สอนตั้งใจที่จะใช้รูปแบบที่เรียกว่า Flipped classroom
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กล่าวคือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ปรับทิศทางใหม่จาก
เดิมที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังค�ำบรรยาย และกลับไป
ท�ำแบบฝึกหัดหรือทบทวนความรู้ที่บ้าน (หอพัก) มาเป็นวิธีที่
นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้จากภายนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็น
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือการใช้ Search engine เช่น
Google Yahoo หรือ เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Youtube รวมถึง Facebook ที่เหมาะกับนักศึกษายุคปัจจุบัน หลังจากนั้นนักศึกษาจะ
ได้ประมวลผลการเรียนรู้ แล้วน�ำมาใช้เป็นโจทย์ปญ
ั หาในชัน้ เรียน
เพราะฉะนัน้ บรรยากาศในชัน้ เรียนจะเป็นการน�ำเสนอความรูด้ ว้ ย
ตัวนักศึกษาเอง ผ่านการระดมสมอง การร่วมกันแก้ปัญหาและ
การท�ำแบบฝึกหัด” ผมเองได้เสนอตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชานี้ไว้จ�ำนวนหนึ่งด้วย ในชั้นเรียน classstart ยังมีส่วนที่เป็น
ความเคลื่อนไหว ข่าวประกาศ เอกสารการสอน แบบฝึกหัด คะแนน
เก็บจากภายนอก และบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนของเอกสารการสอน
ผมก็น�ำเสนอ ประมวลรายวิชา เนื้อหาวิชาตลอดหลักสูตร เอกสาร
ที่ เ ป็ น การทบทวนความรู ้ พื้ น ฐาน และเมื่ อ ท� ำ การสอนแล้ ว เสร็ จ
ในแต่ละคาบ มีการบันทึกผ่าน Youtube ให้ผเู้ รียนได้เข้ามาศึกษาทบทวน
ได้ตลอดเวลา
ปรากฏว่าชั่วโมงแรกของการสอน ผมได้แนะน�ำนักศึกษาเรื่อง
การเรียนการสอนผ่าน www.classstart.org พอตกเย็นมีนักศึกษาหลาย
คนได้ไปค้นคว้าแหล่งความรู้ แล้วน�ำเสนอไว้ผ่าน classstart บางคน
สามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านไป และที่
ต้องเรียนในคาบถัดไป ซึ่งต่อมาผมเลือกใช้ประกอบการสอนมาจนถึง
วันนี้ (ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน) และผมก็ได้แจ้งให้นักศึกษา
ทุกคนทราบว่า หากเอกสารของใครที่ผมเลือกมาใช้ในห้องเรียน จะได้
รับคะแนนเก็บสะสมไว้ด้วย

จากการสอนผ่านไป 2 สัปดาห์ ผมพบสิ่งใหม่หลายอย่าง พบว่า
ผมได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนการเสาะแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษาที่ไปค้นคว้าเอกสารมา และเชิญชวนให้เพื่อนได้เข้าไปเรียนรู้
ศึกษาด้วย ในชั้นเรียนหลังจากที่ผมนาเข้าสู้บทเรียนเชิงเนื้อหาในแต่ละ
เรือ่ ง แล้วเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนโดยการ
แสดงวิธีแก้ปัญหาโจทย์ ประมาณ 4-5 ข้อ หน้าชั้นเรียน โดยนักศึกษา
อาสาสมัครเหล่านีผ้ ลัดกันมาแสดงวิธที ำ� ให้เพือ่ นดู โดยจะได้รบั คะแนน
ทุกครั้งหากที่มีการตอบถูก มีนักศึกษาบางคนที่มีความรู้พื้นฐานมาผิด
ผมก็ถือโอกาสแก้ไข ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้เรียนรู้ด้วย และใช้โอกาส
นี้ขยายผล เรื่อง learn unlearn relearn ให้นักศึกษาทราบด้วย
ผมยอมรับว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่ก็สนุกกับการได้คอยติดตาม
ชี้แนะนักศึกษาผ่าน classstart และรอคอยผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิด
ขึ้นจากการปรับทิศทางห้องเรียนของรายวิชานี้
อย่า งไรก็ตามในภาคการศึกษานี้ผมยัง ได้รับโอกาสจากท่าน
อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ รับผมให้เข้าชั้นเรียนวิชา (ซึ่งผมไม่มี
พื้นฐานเลย) ที่ท่านอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมจึง
แสดงบทบาททั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมกันในภาคการศึกษานี้ ผ่าน
ทาง www.classstart.org
กราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ผู้ซึ่งริเริ่มจุดประกายขยายผลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการ การ
ศึกษาของชาติ ตลอดถึงท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ที่
กรุณารับผมเป็นศิษย์ ท�ำให้ผมได้มโี อกาสปรับรูปแบบการสอนและ
ความสัมพันธ์รว่ มกันในชัน้ เรียนตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น สิง่ ที่
ท่านด�ำเนินการอยูน่ ไี้ ด้กอ่ คุณปู การอย่างใหญ่หลวงให้กบั การศึกษาของ
ชาติ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
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