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การเรียนรูก
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการเรียนการสอนในโครงการความร่วมมือ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
่ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสต
ิ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย โครงการ 2 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ
้ าก
การปฏิบต
ั ง
ิ าน (Work - Based Learning) โดยใช้ iPad เป็น
เครือ
่ งมือสือ
่ สาร

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology : IT) นั้น การจัด T : Technology
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ มีเครือข่ายโยง
เข้า Internet สะดวก นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและ
มีโอกาสใช้ได้เต็มที่ นักศึกษาใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า มีเป้าหมายใน
การเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงกับที่หลักสูตรกำ�หนด สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง และ
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทีท่ �ำ งานของตนได้ ในส่วน
I : Information หรือสารสนเทศ ที่น่าจะเป็นเนื้อหา มหาวิทยาลัยใช้
ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS)
โดยใช้ iTune U เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
การจัดการเรียนรูม้ กี ารประชุมอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ วางแผน
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่ออาจารย์
ผู้สอนจะได้จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ในวิชาที่สอนให้นักศึกษา
ฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำ�มาวิเคราะห์กำ�หนดเป็นความคิดรวบยอด
โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์
ให้นักศึกษาฝึกการนำ�กฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ จนสรุปเป็น
องค์ความรูอ้ ย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรูข้ องตนต่อไป

นอกเหนือจากการประชุมแล้วอาจารย์ผู้สอนยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์การสอนโดยเฉพาะแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) เช่น ศูนย์กำ�แพงเพชรผลิตสื่อธรรมชาติที่
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน แล้วนำ�ไปสร้างนวัตกรรมด้าน IT ใช้
ประกอบการสอนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของนักศึกษาต่อไป นักศึกษา
ได้เรียนรู้การนำ�เสนอโดยใช้ IT ผ่าน iPad การใช้ Keynote iMovie
แล้วแสดงผลงานด้วยกิจกรรม “ชม โชว์ แชร์ : นิทรรศการสื่อสร้าง
จากวัสดุในท้องถิ่น” เป็นต้น
การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยไม่ได้ยดึ การมีเทคโนโลยีเป็น
จุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษา แต่ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome) ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชา เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเป็นไปตามทีว่ างแผนไว้ใน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำ�หนดไว้อย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ
ทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั การพัฒนาให้ประสบความสำ�เร็จตามจุดมุง่ หมาย
รายวิชาดังนั้นการวัดผลประเมินผลการศึกษาจึงเป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีร่องรอยหลักฐานที่ตรวจ
สอบได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
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การพัฒนาครูปฐมวัย
ในยุคสังคมยุคดิจต
ิ อล
ปัจจุบันประเทศก้าวเข้าสู่สังคมโลกยุคดิจิตอล ซึ่ง
ส่งผลต่อการศึกษาไทยและการจัดการเรียนการสอนของครู
ในขณะทีเ่ ด็กและเยาวชนไทยหลงใหลอยูก
่ บ
ั ความก้าวหน้าของ
ระบบดิจต
ิ อลมีวถ
ิ ข
ี องคนในสังคมก้มหน้า โจทย์ส�ำ คัญคือทำ�
อย่างไรที่ครูจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ และสามารถใช้
ประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กบ
ั เยาวชนไทย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้กับบุคลากรที่กำ�ลังจะก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัย ด้วยการนำ�
เครื่องมือสื่อสารดิจิตอล มาใช้ในการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยเลือกใช้ iPad มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมุ่งหวังว่า
นักศึกษาและครูปฐมวัย จะเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะในการแสวงหาความรูท้ กี่ า้ ว
ไกล และมีทักษะการสืบค้นเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ที่ทันสมัย และมีความเป็นอัจฉริยะในด้านการจัดการข้อมูลที่หลาก
หลาย และทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำ�นวนมากที่อยู่
ในทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับนักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการ
เลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และยึดมั่นในจริยธรรม
ทางวิชาการ นอกจากนี้ยังหวังว่าครูปฐมวัยจะสามารถใช้ทักษะนี้ใน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละใช้เป็นเครือ่ งช่วยสอนให้กบั เด็กปฐมวัยต่อไป
โดยเลือกใช้ในส่วนทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น เนือ้ หาในการเรียนรู้
นัน้ มีขอ้ จำ�กัดในเรือ่ งของมิตเิ วลา และการเปลีย่ นแปลงซึง่ ไม่สามารถ
เรียนรู้จากสื่อชนิดอื่น สื่อที่มีลักษณะที่เป็นเครื่องมือดิจิตอล จะ
สามารถย่นระยะเวลาของการเรียนรู้ ทีส่ อื่ ชนิดอืน่ ๆ ไม่สามารถทำ�ได้
หรือทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงองค์ความรูน้ นั้ ๆ ได้ในเวลาทีม่ ขี อ้ จำ�กัด แต่ทงั้ นี้
จะไม่ละเลยปรัชญาการศึกษาของการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ทีก่ ล่าวว่า การจัดการเรียนรูส้ �ำ หรับเด็กปฐมวัยต้องเน้นการเรียนรูผ้ า่ น
การเล่น การปฏิบตั จิ ริง และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับสือ่ และ
สิ่งแวดล้อม
การดำ�เนินการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการจัด
การเรียนการสอนให้กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาเครือข่ายการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนมี
ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น มีทักษะ
การใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพิม่ ขึน้ รูปแบบ
การสอนของครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ครูจะเป็นผู้ทรงภูมิ
และเป็ น ผู้ นำ � ความรู้ ม าสู่ ผู้ เรี ย น เป็ นครู ผู้ ชี้ แ นะและเป็ น โค้ ช ใน
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน คือครูผู้สอนจะเน้นการฝึกให้ผู้เรียน
ค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยการสื บ ค้ น และใช้ ทั ก ษะการอ่ า นมากขึ้ น
และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้ามาฝึกการคิด วิเคราะห์ และการทำ�งาน
ร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการเรียนลักษณะนี้ ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้
ของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการป้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เนื้อหาความรู้สู่ผู้เรียน และที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือความสำ�เร็จ
ในเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในทุกช่วงเวลาด้วยระบบ
การสือ่ สารออนไลน์ ผูเ้ รียนสามารถติดต่อกับผูส้ อนได้ตลอดเวลาเมือ่
กลับไปสู่สถานศึกษาที่ตนเองทำ�งานอยู่ และมีข้อคำ�ถามที่ต้องการ
หารือกับครูผสู้ อนหรือเพือ่ นๆ ร่วมห้อง ก็สามารถทำ�ได้ตลอดเวลา ซึง่
เท่ากับว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเกิดขึ้นได้โดยไร้ขีดจำ�กัดเรื่อง
ของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากระบบการถ่ายทอด
สดในห้องเรียนต้นแบบได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
รูปแบบการเรียนรูล้ กั ษณะนีเ้ หมาะสมกับผูท้ เี่ ป็นครูประจำ�
การ ทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเพิม่ เติม เนือ่ งจากผูเ้ รียนจะมีเวลาในการพบ
ผู้สอนในชั้นเรียนเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น เพราะ
ในช่วงวันราชการนั้นยังต้องทำ�งานในสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนา
เด็ ก การจั ด การศึ ก ษาลั ก ษณะนี้ ส ามารถเพิ่ ม โอกาสในการติ ด ต่ อ
สื่อสารกับผู้สอนได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น การจัดการเรียนการสอน
สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ ช่วงเวลา และเนือ้ หาครอบคลุม ทัง้ ทีเ่ ป็นทฤษฎี
และปฎิบัติมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ�งานที่มีลักษณะของการ
เรียนรู้แบบ work base ผู้สอนสามารถติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนได้ ณ สถานที่ทำ�งานด้วยเครื่องมือสื่อสารระบบดิจิตอลได้
การจั ด การเรี ย นรู้ ลั ก ษณะนี้ จ ะทำ � ให้ เห็ นกระบวนการนำ � ความรู้
สู่ห้องเรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ
่ สาร
กับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
สำ�หรับผูด
้ แู ลเด็ก
ศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารถู ก บู ร ณาการในสั ง คมและชี วิ ต ประจำ � วั น และมี ก าร
เปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงพบว่าปัจจุบน
ั สมาร์ทโฟนกลาย
เป็นของใช้ประจำ�วัน แท็บเล็ตถูกใช้แทนที่เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วิถี
ชีวิตประจำ�วันและส่งผลต่อวิถีแห่งการเรียนรู้ท่ีต้องปรับและ
เปลีย
่ นให้สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
ิ ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญดังกล่าว จึงปรับวิธีการเรียนและปรับเปลี่ยน
วิ ธี ส อนที่ เ น้ น พั ฒ นาทั ก ษะสำ � หรั บ ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21
โดยเริ่ ม ต้ น กั บ กลุ่ ม ผู้ ดู แ ลเด็ ก ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ (Adult
ั นาเด็กเล็ก ทีก
่ �ำ ลังศึกษาต่อ
learners) ทำ�งานประจำ� ณ ศูนย์พฒ
ในระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เครือ
่ งมือ
สำ�คัญสำ�หรับการเรียนรู้ คือ ไอแพด การออกแบบกิจกรรม
การเลือกแอปพลิเคชัน แหล่งเรียนรูแ้ ละสือ
่ มีลก
ั ษณะสำ�คัญ คือ

• การเรี ย นการสอนเน้ นการเรี ย นรู้ จ ากการทำ � งาน
(Work-Based Learning) เนื่ อ งจากผู้ เรี ย นเป็ นกลุ่ ม คนทำ � งาน
ประสบการณ์ท�ำ งานเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรู้ ทักษะปฏิบตั เิ กิดขึน้
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือทักษะทางอาชีพ ผู้เรียนใช้ไอแพดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การสำ�รวจข้อมูลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การถ่ายภาพ
นิง่ และวีดทิ ศั น์การปฏิบตั จิ ริงในงาน การถอดบทเรียน เพือ่ นำ�มาใช้ใน
การวิเคราะห์และพัฒนางาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในชั้นเรียน
• การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจยั ออนไลน์ สวนดุสติ อินเทอร์เน็ตบร
อดคาสต์ตงิ้ พ็อดคาสท์ จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ทัว่ โลก มูกส์ (MOOCs)
• การสื่อสารผ่านสื่อสังคม (Social Media) และ
ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ ผู้เรียนสามารถติดต่อและใกล้ชิดกับ
ผูส้ อนมากขึน้ เป็นช่องทางทำ�งานและสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กด้วยกัน

อ.เอื้ออารี จันทร
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• การใช้ไอทูนส์ยู (iTunes U) ผู้เรียนใช้ 2 ลักษณะ คือ
ใช้ในการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคลตามรายวิชาทีจ่ ดั เตรียมทรัพยากรไว้ใน
แต่ละรายวิชาและจัดเก็บผลงานของผูเ้ รียนในลักษณะแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง
ผู้เรียนสามารถกำ�กับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งก่อนและหลังเรียน
ในชั้นเรียน
• การเลื อ กใช้ แ อปพลิ เ คชั น ในการจั ด กิ จ กรรมที่
สอดคล้องวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ เช่น
การสร้างและตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย iMovie, Popplet lite ทำ� Timeline
ทฤษฎีการเรียนรู้, Bigmind ทำ�แผนผังมโนทัศน์, การทำ�แผ่นพับ
โปสเตอร์ดว้ ย Pages, การจัดทำ�แบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google
Form, การทำ�งานร่วมกันโดยใช้ Baiboard
จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทำ�ให้แนวโน้มของการมีส่วนร่วม การมี
สมาธิกับการเรียน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่ม
มากขึ้น ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งในการเรียนและการทำ�งาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อม
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่จำ�ต้องพัฒนาทักษะ 3R x 7C ซึ่งเป็นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต

สารคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี
กับการเรียนรู้

เทคโนโลยีมคี วามสำ�คัญมากสำ�หรับวิถกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีชว่ ยเอือ้ อำ�นวย และเปิดโอกาสให้กบั ผูเ้ รียน
ได้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการ รวมถึงการทบทวนเนื้อหาใน
ห้องเรียนและการสืบค้นความรู้ตามที่ตนสนใจ การใช้เทคโนโลยี
สามารถลดข้อจำ�กัดในเรื่องของเนื้อหา เวลา สถานที่ อย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อนในวิธีการเรียนแบบดั้งเดิม ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถ
กำ � หนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเองโดยเรี ย นผ่ า นแหล่ ง
เรียนรู้ออนไลน์ สามารถแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร เผยแพร่และ
เชื่ อ มโยงความรู้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยระหว่ า งบุ ค คล ชุ ม ชนและ
องค์กรทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วด้วยความสามารถของเทคโนโลยี
แต่อย่างไรก็ตามการนำ�เทคโนโลยีมาใช้นั้นอาจมีอุปสรรคอยู่บ้าง
โดยเฉพาะด้านการลงทุน แต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าแล้วจะพบว่า
เทคโนโลยีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์
กับผู้เรียนในการฝึกทักษะการใช้งาน ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นในอนาคต
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ห้ประโยชน์กบั ผูส้ อน เพือ่ เสริมสร้างความ
เชีย่ วชาญในสาขาของตนและสามารถสร้างเนือ้ หาเพือ่ ถ่ายทอดให้กบั
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมอีกด้วย
เมื่อยังไม่เคยนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง
บทความข้างต้นก็เป็นเหมือนบทความทั่วไปที่บอกถึงความสามารถ
และคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี กระทั่ง โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต หรือที่เรียกโดยย่อว่า รมป.2 ได้นำ�เอา iPad มาใช้
เป็นเครื่องมือหลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จากทฤษฎีได้ถูก

ดร.สุวิชชา เนียมสอน
รักษาการผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง ทำ�ให้การรับรู้ถึงคุณค่า
ของเทคโนโลยีเชิงนามธรรมแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงแนวคิดการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
ช่วงแรกของการนำ� iPad มาใช้อาจมีข้อจำ�กัดและอุปสรรคอยู่บ้าง
อาทิ ด้านของการลงทุนในอุปกรณ์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา แต่ตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาทีผ่ า่ นมาเป็นเครือ่ งพิสจู น์
ได้ว่าปัจจัยของการพัฒนาตัวเองไม่ได้ขึ้นกับพรสวรรค์ แต่เป็นการ
ฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนเกิดเป็นความชำ�นาญและเชีย่ วชาญ
ซึง่ “ทักษะ” นีเ้ องเป็นกุญแจดอกสำ�คัญทีจ่ ะนำ�เราสูโ่ ลกกว้าง การเตรียม
ความพร้อมที่จะเป็น“ครูพันธุ์ใหม่”คงไม่ใช่เพียงแค่เก่งเนื้อหาที่เรียน
ในระบบชั้นเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความสามารถ และความ
เข้าใจในเรื่องเครื่องมือแสวงหาความรู้ รู้จักสร้างโอกาสในการเรียน
รู้ให้เกิดขึ้น และถ่ายทอดคุณสมบัติเหล่านี้ให้เป็นสมรรถนะของคน
รุ่นใหม่ต่อไป

