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หนังสือท่ีพี่เลีย้งควรอาน

ทุกคนควรไดอานหนงัสอืเลมนี้เพื่อจะไดชวยกัน
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อ
หรือวิธีคิดเกาๆ ใหการเรียนรูในสงัคมไทยบรรลุ
การเรียนรูทกัษะสําหรับมนุษยในศตวรรษที่ 21 
ใหจงได   (วิจารณ  พานิช)

หนงัสือที่ครูและนกัการศึกษาทุกคนตอง
เสียดายถาไมไดอาน



21st Century Skills

1. ทกัษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล  และขามวัฒนธรรม
2. ทกัษะกระบวนการกลุม  เรียนรูแบบรวมมือเปนทีม
3. ทกัษะการแกปญหาและแกไขความขัดแยง  
4. ทกัษะการนําเสนอและสื่อสาร ถกเถียงและเจรจาเพื่อ

นําไปสูการตัดสินใจ 
5. ทกัษะการจัดการและการบริหารทรัพยากร
6. ทกัษะในการควบคุมจิตใจและควบคุมตนเอง 
7. ทกัษะการมีมุมมองหลายมิติและเขาใจความซับซอน
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ไดยินแลวฉันก็ลืม  ไดเห็นฉนัไดเพียงจํา เมื่อไดทาํฉันจึงเขาใจไดยินแลวฉันก็ลืม  ไดเห็นฉนัไดเพียงจํา  เมื่อไดทาํฉันจึงเขาใจ  (ขงจื้อ)
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Constructionism

• ความรูไมไดเกดิจากผูสอนอยางเดียว  แตสามารถสรางโดยผูเรียนได
• การเรียนรูเกดิไดดจีาก learning by doing
• Learning by Doing ทําให

– ไดประยุกตความรูเดิมเขากับบริบทใหม
– ไดความรูใหมดวยตนเอง
– สมองบันทึกขอมลูบริบทติดตัวไว



Inside-out Active Learning

• เรียนรูจากปฏิบัติและทําความเขาใจดวยตนเองกอน
• เมื่อตกผลกึแลวจึงถายทอดใหคนอื่น

Constructionism (สรางความรูเองจาก learning by doing) และ Inside-out 
Active Learning คือกระบวนการเรียนรูที่มี โครงงานเปนจุดรวมของกลุม 

โดยใช research approach ซึ่งเปนการทําโครงงานบนฐานวิจัย 
(research-based project)

Force Field Analysis L-B & R-B

Lecture – Based Research – Based

วัดผลสัมฤทธิ์ที่เนื้อวิชา

ครูไมตองคิดเพราะมีของสําเร็จรปู

ครูไมมีทางเลือกนอกจากตองฟง ศน.

ทํา PBL แบบ “ทาํชิ้นงาน”

บรรยากาศการเรียนเปน passive

การประเมินผลเชิงประจกัษ

การประเมินทกัษะคิดของ ศมส.

การสนบัสนนุ PBL ของ ศธ.

ความคาดหวังของสงัคม

การพัฒนาของโรงเรียนเอกชน

โครงการเพาะพันธุปญญา



สามเหลี่ยม RBL

• ปรับกระบวนการจิตใจ
• ปรับกระบวนการคิด
• มีโครงงานใหปฏิบัติ
• มีเวทีเรียนรู

มีกระบวนการที่ถูก
ออกแบบเฉพาะ

• จิตตปญญา
• Systems Thinking
• RBL
• KM/PLC
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ครูและโรงเรียน
พัฒนาตนเองดวย
เกลียว PDCA

การพัฒนาทักษะคิด 21st Skills ของ RBL
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สอนโครงงานแบบบูรณาการ

ทักษะวิจัย 

ทักษะ ST

ทักษะวิจัย 

ทักษะคิดวิเคราะห 

ทักษะคิดวิเคราะห 

PLC ครู

KM

KM
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Cognitive Domain จาก RBL
ปฏิรูปการศึกษาไทยทีก่าร “รูคดิ”

System thinking 

Critical thinking

Analytical thinking

รูจากระบวนการทําวิจัย
ที่มีวิเคราะหสังเคราะห

คิดเชงิเหตุผล ฐานคิดวิจัย

ปญญา

ตัวอยางการใช critical thinking ในชวีติ

98.9% เลือกเปนอันดับสุดทาย

x

คณะนี้ดี

ความคิดหลวมๆ 

คิดมีวิจารณญาณ
จากขอมูลรอบดาน

คะแนนสอบเขาต่ําสุด

คณะนี้เปนตัวสํารองแคใหมทีี่เรียน
จึงสมัครกันมากมาย อันดับจริง 

??

??



วิธีการของ RBL ในโครงการเพาะพันธุปญญา

• ทาํทั้งหองเรียน (โรงเรียนละ 1 หองๆ ละ 10 โครงงาน  นกัเรียน
ประมาณ 30 คน  ครู 4-5 คน)

• ทาํแบบ project ทีม่ีหลายมิติ   
– project จะมีหลายโครงงาน 
– ทุกโครงงานทําดวยกระบวนการ RBL   

ตัวอยาง RBL จาก project
• ตัวอยาง โรงเรียนในภาคอีสานทํา project “สิ่งทอพื้นบาน”
• มี “โครงงาน” มิติวิทยาศาสตรจํานวนหนึ่ง เชน ชีววิทยา (ตนหมอน ตัวไหม) เคมี 

(สียอมธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม) ฟสิกส (การตม  กี่ทอผา)
• มิติมนุษยศาสตร เชน ประวัติศาสตรผาทอพื้นบาน  ลวดลายและความหมายเชิง

พิธีกรรมในผาทอ  
• มิติเศรษฐ-สังคม เชน supply chain and value chain ของผาทอ  การจัดการกลุมการ

ผลิต  
• หองเรียนทําวิจัยประเด็นหลักที่มีหลายมิติ เพื่อเอามาเรียนรูรวมกันหรือสราง

หลักสูตรทองถิ่นแบบบูรณาการได  



เปาหมายของงาน
• เปาหมายหลัก คอื การจัดการการศึกษาระดับพื้นฐาน ที่ผูไดรับผลโดยตรงคือครู

และนักเรียนไดคิดอยางเปนวิทยาศาสตร เพื่อประยุกตในชีวิตประจําวัน เชน รูจัก
การทําความเขาใจปญหาอยางมีเหตุผล  มีทักษะการเรียนรู ทักษะสังคม (social 
skills)  และทักษะการเงิน (financial literacy/skills) 

• เปาหมายรอง คอื ทําใหมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเขาใจกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาคน
อยางยั่งยืน มีประสบการณกับพื้นที่ เพื่อใหงานวิจัยอุดมศึกษาที่มีทั้งศาสตรและ
บริบท และใชพัฒนาพื้นที่ไดจริง

• เปาหมายรวม เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่ทองถิ่น(มหาวิทยาลัย อปท. ภาคธุรกิจ 
ประชาสังคม) มีสวนรวม  โดยใชกระบวนการสรางการเรียนรูแบบใหม (RBL) ใน
การพัฒนาคนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21  และมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในพื้นที่


