Part

1

INTRO

ไม ใชแค “รูเรื่อง”
แตครูตอง “รูสึก”

1 โลกซอนโลก
เมื่อ 30 ปที่ผานมาเรายังสื่อสารกันดวยจดหมาย เขียนจดหมาย
ใสซองสงตูไปรษณีย กวาจะถึงผูรับก็ใชเวลาหลายวัน และยังตองรอ
จดหมายตอบกลับอีกหลายวัน ถาจะคุยกันใหรูเรื่องอาจตองใชเวลาเปน
สัปดาห คนยุคนัน้ เลยใจเย็น ไดฝก ความอดทน ฝกรอ แตวนั นีเ้ ด็กยุคใหม
ถาใหรอแควินาทีเดียว เขายังรูสึกวาชาไมทันใจ ตองอัปเกรดคอมพิวเตอร
โทรศัพท เพื่อใหมันทํางานใหเร็วที่สุด เรงการทํางาน วัดความเร็วกันเปน
เศษเสี้ยววินาที เด็กยุคนี้เลยใจรอนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ฟงดู
เหมือนจะแย แตก็มีจุดดีคือ เด็กยุคนี้เรียนรูอะไรใหม ๆ ไดเร็ว ปรับตัวเร็ว
และพรอมจะเปลี่ยนแปลง
โทรศัพทมือถือเพิ่งเขามาในบานเราเมื่อ 20 กวาปนี้เอง ราคาของ
โทรศัพทมือถือในยุคแรก ๆ เครื่องละ 90,000 บาท คนที่จะซื้อโทรศัพท
มือถือในตอนนั้น ตองมีธุรกิจจําเปนหรือไมก็มีเงินมากจนไมรูจะเอาไปทํา
อะไร เพราะเงินที่ซื้อโทรศัพทมือถือหนึ่งเครื่องนั้น นําไปซื้อมอเตอรไซค
ได 3 คัน เปนโทรศัพทที่ใชพูดคุยไดโดยไมตองมีสาย แคนั้นก็มหัศจรรย
แลวครับ ถามีใครมาบอกผมวา ตอไปเราจะคุยโทรศัพทโดยเห็นหนากันได
ผมตองคิดวาเพอเจอแน
แตวันนี้ประเทศเรามีจํานวนโทรศัพทมือถือมากกวาจํานวนประชากร
ทั้งประเทศ เด็ก ๆ ทุกวันนี้จะยากดีมีจนก็ใชสมารตโฟนกันแลว เพราะ
ราคาถูกมาก ๆ และเปนโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถมากเกินกวาที่ใคร
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จะคาดถึ ง โทรศั พ ท เ ป น มากกว า เครื่ อ งมื อ พู ด คุ ย กั บ คนที่ อ ยู  ห  า งไกล
โทรศัพทกลายเปนความบันเทิง เราสามารถดูหนัง ฟงเพลง ดูทีวี และเลน
เกมกับคนท
คนทั่วโลก
ลก จองบัตรชมภาพยนตร ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ใชเปน
บัตรลดราคาสินคาและบริการสารพัดอยาง โทรศัพทมอื ถือกลายเปนธนาคาร
รานคา และชุมชน โทรศัพทมอื ถือเริม่ ขยายตัวกลายเปนหองสมุดทีม่ หี นังสือ
มากที่สุดในโลก กลายเปนหองประชุมที่สามารถไดยินเสียงและเห็นหนา
ผูเขาประชุมจากที่ตาง ๆ กันทั่วโลก และกลายเปนมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุด
ในโลกแล
ลกแลว มันมีความสามารถมากจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนยุคนี้
ผมเชื่อวา ตอนนี้ทานผูอานเองก็มีโทรศัพทอยูใกล ๆ ตัวและสามารถ
ใชมันไดทันที บางทานอานไปก็เลน Line ไป บางทานอานแลวชอบหนา
ไหนก็ถายสงใหเพื่อนไดทันที ถึงตรงนี้คงพอเขาใจวา ทําไมพวกเราจึงติด
โทรศัพทมือถือกันถวนหนา ป พ.ศ. 2560 คนไทยใชโทรศัพทมือถือกัน
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คนละ 6.2 ชั่วโมงตอวันโดยเฉลี่ย และมีแนวโนมการใชโทรศัพทมากขึ้น
เรื่อย ๆ คนยุคนี้จึงอยูในโลกซอนโลก คือโลกจริงและโลกเสมือน เด็กยุค
ใหมตองเรียนรูและฝกฝนที่จะทํามาหากินบนโลกเสมือนนี้ และตองรูจักใช
ชีวิตในโลกเสมือนอยางมีคุณภาพ สังคมเปลี่ยนไป การงานอาชีพก็เปลี่ยน
ไปมาก
ณะ อุปนิสัย ความคิด ความชอบ ของเด็กยุคนี้ ก็ตางกับ
คุณลักษณะ
เด็กสมัยกอน คงเปนไปไมไดที่เราจะพัฒนาเด็กยุคนี้ใหเหมือนเราในอดีต
ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงกลายเปนกระแสไปทั่วโลก และหัวใจของ
การปฏิรูปก็คือ เปลี่ยนการสอนและการวัดผล เพื่อพัฒนาเด็กสูอนาคต
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2 ความเรง
10 กวาปที่ผานมานี้ เราจะเห็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอรตั้งอยูตาม
ศูนยการคา แหลงชุมชน โดยเฉพาะหนามหาวิทยาลัยตาง ๆ เยอะมาก
มีสถาบันสอนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปงาย ๆ อยางพวก Word, Excel,
PowerPoint เพราะการใชคอมพิวเตอรเปนเรื่องนาสนใจ และไมใชจะหา
เรียนกันงาย ๆ การเขียนโปรแกรมตาง ๆ ยิ่งเปนเรื่องซับซอน ใครอยากรู
ตองลงทุน โรงเรียนสอนคอมพิวเตอรเลยกลายเปนธุรกิจเฟอ งฟูในตอนนัน้
แตหลังจากนั้นไมกี่ป การเติบโตของอินเทอรเน็ตก็ทําใหโรงเรียนสอน
อรคอย ๆ หายไป เพราะเด็ก ๆ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
คอมพิวเตอร
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Google และ YouTube กลายเปนแหลงคนควาที่สามารถตอบ
ไดแทบทุกเรื่อง การทําเว็
เว็บกลายเปนเรื่องงาย มีเว็บสําเร็จรูปใหเรียนและ
ลองทําเสร็จไดภายในวันเดียว ใคร ๆ ก็สามารถเรียนการเขียนโปรแกรม
ตาง ๆ ไดจาก Udemy ซึ่งเปนเว็บที่สอนดานเทคโนโลยี รวมทั้งการเขียน
โปรแกรมจากคนเกง ๆ ทั่วโลก
อินเทอรเน็ตทําใหหการศึกษาตองปรับตัวครั้งใหญ การเรียนการสอน
แบบดั้งเดิมจะคอย ๆ หายไป นี่คือสาเหตุใหญที่สรางความเดือดรอน
ใหคุณครูยุคทรานซิสเตอรครับ เพราะการเรียนการสอนที่เคยเรียบงาย
ตรงไปตรงมา กลายเปนการศึกษาที่ตองเคลื่อนไหว ระบบการศึกษาแบบ
นิ่ง ๆ คอย ๆ หายไป
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การศึกษาแบบใหมเขาสูยุคที่ครูตองเรียนรูตลอดชีวิต แลวการอบรม
เพื่อพัฒนาความรูใหครู ก็กลายเปนกระแสหลักของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั่วโลก ตอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนําคอมพิวเตอร
สูโรงเรียน อยากใหคุณครูใชคอมพิวเตอร และรูจักการใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ต
ผมไดรับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหไปบรรยายเรื่องการทําเว็
เวบ
และการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา ใหคุณครูที่คัดมาจากทั่วประเทศ
ฟงแลวบางทานบนวา “อีเมลมันยุงยาก มีแตพวกนักการศึกษาเขาใช
กัน เด็ก ๆ ของเรา ครูของเรา ไมมีใครใชกันหรอก” ผมคิดวาคุณครูที่
ปฏิเสธการใชอีเมล ไมสนใจ Google ในวันนั้น วันนี้นอกจากจะใชอีเมล
แลว ทานอาจตื่นมาสง Line สวัสดีกันทุกเชาอีกดวยครับ
นิตยสารดัง ๆ ระดับตน ๆ ของประเทศทีท่ าากั
ํ กกันั มา 40 ปเริม่ ปดกิจการ
ทั้งสกุลไทย ดิฉัน อิมเมจ และอื่น ๆ หนังสือพิมพที่มียอดขายสูง ๆ ตอง
ปรับตัวลดยอดพิมพ และเปลี่ยนเนื้อหาเปนดิจิทัล คายเพลงที่เคยทํากําไร
สูง ๆ เริ่มปลดพนักงาน ธนาคารหลายแหงปดสาขา ปรับตัว และลดจํานวน
พนักงาน รายไดคาโฆษณาของบริษัทที่ทําธุรกิจผลิตรายการกับสถานี
โทรทัศนชองตาง ๆ ลดลงจนแทบไรอนาคต บัณฑิตจบใหมมีปริญญา
แตหางานทําไมได
การสอนแบบดั้งเดิมถูกทาทายจาก Khan Academy เพราะสอน
ฟรี สอนดี และยังผลิตสือ่ การสอนทีน่ า สนใจเพิม่ เติมอยางตอเนือ่ ง ดวยเงิน
บริจาคมากมายทีร่ ว มสนับสนุน ทําให Khan Academy พัฒนาโปรแกรม
ติดตามการเรียน ทีม่ ลี กั ษณะแบบปญญาประดิษฐ (artificial intelligence
: AI) ทําหนาที่เปนเหมือนติวเตอรสวนตัว ชวยสอนรายคนและยังทําให
การเรียนสนุกคลายการเลนเกม มีการแขงขัน มีรางวัล
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ปจจุบันมีเด็กนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และคุณครู จากทั่วโลก
ใชบริการเรียนและทดสอบตนเองจากการสอนระดับโลกเปนจํานวนมากขึน้
เรื่อย ๆ ใครที่สนใจอยากเกงภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรในโลก วันนี้เปน
เรื่องงาย ไมตองมาบนวา ที่โรงเรียนขาดครูสอนภาษาหรือไมมีเงินไปเรียน
เพราะแคใชแอปพลิเคชันในโทรศัพทที่ชื่อ Apple Podcasts ก็สามารถ
เกงภาษาแบบไมเสียเงิน ใน Apple Podcasts รวบรวมเรื่องราวไวให
ฝกฟง ฝกพูดภาษาตาง ๆ ทําใหคนที่สนใจอยากฝกภาษาไดใชโทรศัพท
ายเปนโรงเรียนสอนภาษาที่มีครูมากมายมาสอนฟรี 24 ชั่วโมง
มือถือใหกลายเป
โรงเรียนทีข่ าดงบ ไมมเี งินจางครูตา งชาติกไ็ มมปี ญ
 หาแลวครับ ตอนนีข้ อแค
มีไวไฟแรง
แรง ๆ และเปดโอกาสใหเด็กมีเวลาเรียนรูดวยตนเอง เด็กก็จะเกง
ได โดยไม
ดยไมตองมีครูเกงที่โรงเรียน
Massive Open Online Courseware และ online degree
จากมหาวิทยาลัยดัง ๆ ระดับโลก เปนอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กดดันให
อาจารยมหาวิทยาลัยตองปรับตัวกันหนัก เพราะอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ดัง ๆ ระดับโลกเปดสอนทางอินเทอรเน็ต มีทงั้ แบบเรียนฟรีและแบบเสียเงิน
การเรียนก็เขมขนไดความรู มีการทํารายงาน ทําโครงงาน เขาหองสนทนา
กับเพื่อนรวมชั้นเรียนจากทั่วโลก และมีการสอบวัดผลจริงจัง ใครอยากได
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาก็ตองเรียนจริงจัง สถานะของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยทุกวันนี้ ก็เหมือนกิจการตาง ๆ คือถาปรับตัวไมไดก็จะตอง
คอย ๆ จากไป
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ตั้งแตป ค.ศ. 2013 ที่ผานมานี้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาทยอย
ปดสาขาตาง ๆ และมีแนวโนมวาจะปดทั้งมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 10 กวา
แหงในป ค.ศ. 2018 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในบานเราก็มที ศิ ทางไมตา งกัน
ปญหาใหญของสถาบันอุดมศึกษาในบานเรามีอยู 2 เรื่อง คือ
หนึ่ง มีจํานวนมากเกิน มหาวิทยาลัยทุกวันนี้จึงแยงกันรับนักศึกษา
เพราะจํานวนเด็กนอยลงมาโดยตลอด
งมาโดยตลอด แตจํานวนมห
นวนมหาวิทยาลัย คณะ สาขา
ระดับอุดมศึกษาของเรามีมากขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนเกินความตองการ และปญหา
นี้จะหนักขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยจากตางประเทศจะบุกเขามาเปดในบานเรา
อีกมาก
สอง คุณภาพการสอนและการวัดประเมินผล ที่ไมสอดคลองกับ
ความต อ งการของตลาดแรงงานยุ ค ใหม บั ณ ฑิ ต ไม พ ร อ มต อ สภาพ
งานใหม ๆ เพราะการเรียนการสอนที่ลาหลัง ทําใหเริ่มหางานทํายากขึ้น
เรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยที่ตองการจะอยูรอดจึงตองปรับตัว 2 เรื่อง คือ
1. สาขาที่เปดสอนตองตอบสนองตลาดโลก
2. ตองพัฒนาการสอนแบบใหม การวัดผลแบบใหม เพื่อจะสราง
บัณฑิตที่คิดเปน ทํางานเกง
จากนี้ ไ ป เราจะเห็ น การป ด บางสาขาที่ ล  า หลั ง และไม มี ผู  เ รี ย น
มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวไมไดก็จะตองปดกิจการ ปรากฏการณนี้จะมีใหเห็น
และจะชัดขึน้ เรือ่ ย ๆ อาจารยมหาวิทยาลัยกลายเปนอาชีพทีไ่ มมนั่ คงเหมือน
แตกอนแลว
ดวยการเปลี่ยนแบบมีความเรงอัตรานี้ อยากแนะนําวา ครูอาจารย
ตองตื่นตัวครับ!
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3 ตื1นตัว
ขาวการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา ทีส่ าํ นนักั ตาง ๆ จัดทําและประกาศ
ผลการจัดอันดับไปทั่วโลก กลายเปนขาวที่คนในสังคมใหความสนใจ
มากกวาเมื่อกอน อาจเปนเพราะรูสึกแปลกใจหรือไมสบายใจ เพราะไมวา
จะสํานักไหนเปนผูจัดอันดับ และไมวาเขาจะจัดอันดับกันดวยวิธีอะไร ผล
ของการจัดอันดับจะออกมาคลาย ๆ กันคือ คุณภาพการศึกษาเราอยูอันดับ
ทาย ๆ ทุกรายการ สังคมตื่นตัวเรื่องการศึกษาอยางที่ไมเคยเห็นมากอน
นักเรีียนนักศึกษาเริ
าเริ่มสงสัยวา...
ทําไมตองเรี
เรียนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีมากมาย
ทําาไมต
ไมตองทองไปสอบทั
งานก็ใชคอมพิวเตอรและ
งไปสอบท้ัง ๆ ที่เวลาทํางานก
อินเทอร
อรเน็ต
ผูปกครองเริ่มสงสัยวา...
ระบบการศึกษาใหอะไรกับลูกหลาน
าไมเด็ก ปป. 1 ตองเรียนมากถึง 8 สาระการเรียนรู
ทําไมเด็
ไมลูกตองททองหนังสือ ทองเนื้อหาเกา ๆ ไปสอบ O-NET
ทําไมล
ทําไมเด็กยังตองเรียนเนื้อหา เรื่องราวตาง ๆ ที่ไมรูวาจะไดใชเมื่อไหร
หรืออาจไมไดใชเลยดวยซํ้า
ทําไมเราจึงยังใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
ทําไมเรายังคงสอนกันดวยวิธีที่เราทํากันมานานกวา 100 ป
ทั้ง ๆ ที่โลกเปลี่ยนไปมากมาย
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คนในโซเซียลเน็ตเวิรก (social network) พูดคุยวิจารณเรื่อง
การเรียนการสอนและการสอบที่ลาหลังมากขึ้นทุกวัน วันนี้คนสนใจเรื่อง
การศึกษากันมากจริง ๆ หนังสือดานการศึกษาซึง่ ธรรมดาแลวเปนหนังสือที่
ไมคอยมีคนสนใจ แตปที่ผานมาหนังสือ “หองเรียนแหงอนาคต” ที่ครูปุม
และผมรวมกันเขียนสรางปรากฏการณใหม กลายเปนหนังสือขายดีของ
SE-ED พิมพ 5 ครั้งแลวภายในปเดียว
รายการ “การศึกษาอนาคต” ถายทอดสดทาง Facebook Live
ผมใชโทรศัพทเครื่องเดียว ไมมีทีมงาน ไมมีคนจัดแสงแตงหนา แตมีคน
ชมมากกวาครั้งละ 12,000 คน เปนจํานวนผูชมที่มากกวาตอนที่ผมเคย
จัดรายการทีวีหลายเทาตัว คลิปเกี่ยวกับการศึกษาไดรับความสนใจแบบที่
ไมเคยมีมากอน บางคลิปที่ผมออกอากาศมีคนดูมากกวา 3,000,000 ครั้ง
นมากอยางนี้ เปนแรงผลักดันใหการเรียน
ความตืน่ ตัวของคนในสังคมจําานวนมากอย
นวนมากอย
การสอบตองเปลี่ยนแปลง
แนนอน เด็กรุนใหมตองการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพกวาที่ผาน
มา สังคมของพอแมรนุ ใหมตอ งการการเรียนการสอนทีช่ ว ยใหลกู หลานเรียน
อยางมีความสุข มีความรู และมีความสามารถในการทํางาน ไมใชแคเรียน
เพื่อทําขอสอบ พวกเขาตองการการเรียนที่พาไปสูอาชีพการงานในอนาคต
และปฏิเสธการสอนทีพ่ ากลับสูอ ดีต เขาตองการเรียนเพือ่ เปนผูป ระกอบการ
งาน เขาอยากเรียนอยางสนุก ไมใชตองอดทนเรียน
ไมใชเปนแคพนักงาน
วันนีส้ งั คมตืน่ ตัวและกดดัน ผมเชือ่ วาจากนีจ้ ะมีการเปลีย่ นแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรงขึ้น เราพรอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้กันหรือยัง?
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4 เปลี่ยนแปลง

ตลอด 20 ปที่ผานมา ประเทศทั่วโลกเรงปฏิรูปการศึกษากันมา
ตลอด จนกระทั่งทุกวันนี้นานาชาติก็ยังตองปรับปรุงเรื่องการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหลักสูตร การสอน และการวัดผล เพราะ
โลกเปลี่ยนไปมาก ทั้งดานความรู อาชีพการงาน สังคม และเทคโนโลยี
ความเปลี่ยนแปลง 4 ดานนี้เปนแรงผลัก ทําใหหลักสูตร การสอน และ
การวัดผลแบบเดิมใชไมไดแลว

24

การสอนแบบบอกเลาเนื้อหา ไมอาจพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ที่จะทํางานในอนาคตไดอยางมั่นคงอีกแลว รูปแบบแนวคิดและการสอน
แบบเดิม ไมสามารถชวยใหพวกเขาใชชวี ติ ในสังคมอนาคตอยางมีคณ
ุ ภาพได
การวัดผลการเรียนดวยวิธีการสอบและใหเกรดแบบเดิม กลายเปนเรื่อง
ลาหลังและมีประโยชนนอยลงทุกวัน ทําใหผูเรียนเสียเวลาทองจํา ที่สําคัญ
คือ เปนการวัดผลที่ไมตรงกับเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในโลกปจจุบัน
ซึ่งตองการคนที่รูจักคนควาและนําความรูไปใชได มีความสามารถใน
การทํางาน และมีคุณสมบัติ นิสัย ทัศนคติ ที่สังคมตองการ
การปฏิรปู การศึกษาจึงกลายเปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศของ
นานาชาติ เพราะเศรษฐกิจและสังคมจะเติบโตและมั่นคงมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับคุณภาพของการศึกษาที่รัฐมอบใหเยาวชน ถึงแมวาแตละชาติจะ
มีแนวทางและวิ
างและวิธีการปฏิรูปแตกตางกันไป แตมี 3 เรื่องใหญ ๆ ที่ตั้งใจทํา
เหมือน ๆ กันแทบทุกประเทศคือ
1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา รัฐจะพยายามใหคนสามารถ
เขาถึงการศึกษาไดมากที่สุด ไมวาเขาจะมีอุปสรรคดานใดก็ตาม
2. สรางความรู ความเขาใจ และผลักดันใหสังคมมีสวนรับผิดชอบ
ในการจั
รจัดการศึกษาทั้งเรื่องหลักสูตร การสอน และการวัดผล
2 เรือ่ งนีเ้ ปนหนาทีห่ ลักของรัฐบาลทุกประเทศ รวมทัง้ ประเทศเราครับ
3. สนันสนุนการวิจัยและพัฒนา สรางรูปแบบการสอนใหม (New
Learning Model) ขึ้นมา เพื่อชวยใหผูเรียนมีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับสังคมปจจุบันและอนาคต
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