ห้องเรียนแห่งอนาคต

เพื่ออนาคตเด็กไทย

เด็ก ๆ จากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี บันทึกเรื่องเล่า
“สะพานหัก” ตั้งค�ำถามถึงปัญหา
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับ “สะพานมอญ”
ศูนย์รวมจิตใจของคนมอญ
ในอ�ำเภอสังขละบุรี

การเรียนรู้ใหม่เพื่อการ
ค้นพบศักยภาพตัวเอง

“เด็กทุกคนมีศักยภาพที่รอการค้นพบ
เพียงรอคอยประตูแห่งโอกาสเปิด
และกระบวนการเรียนรู้อันเหมาะสม
ที่จะช่วยให้พวกเขาค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพตัวเองได้อย่างสมบูรณ์”
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หากย้อนกลับไปในวัยเด็ก จ�ำได้ไหมว่าประสบการณ์ครัง้ ไหนทีเ่ ปลีย่ นชีวติ อะไรทีท่ ำ� ให้เราค้นพบความสามารถ ความถนัดของ

ตัวเอง จนพาเราก้าวเดินสูเ่ ส้นทางอาชีพทีท่ ำ� อยูใ่ นปัจจุบนั บ้างเกิดจากความบังเอิญ บางคนได้เห็นตัวอย่างทีบ่ นั ดาลใจ และหลายคน
ก็ได้จากค�ำแนะน�ำของคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ที่สังเกตเห็นศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และให้การ
สนับสนุนในสิ่งนั้น
อัจฉริยะของโลกหลายคนทั้งในแวดวงกีฬาอาชีพ ศิลปิน วิทยาศาสตร์ ฯลฯ มีโอกาสค้นพบความชอบของตัวเองตั้งแต่อายุยัง
น้อย และนั่นเป็นโอกาสที่ท�ำให้พวกเขาได้เริ่มต้นท�ำตามความฝันได้เร็วกว่าคนอื่น และพัฒนาศักยภาพตัวเองไปจนถึงจุดสูงสุด อย่าง
เช่น โปรกอล์ฟของโลก ไทเกอร์ วูดส์ ที่พ่อของเขาสังเกตเห็นความสนใจในกีฬากอล์ฟของลูก เมื่อซื้อของเล่นเป็นไม้กอล์ฟพลาสติก
ให้ วูดส์ไม่เล่นอะไรอีกเลยนอกจากของเล่นชิน้ นัน้ และนัน่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำให้พอ่ ของเขาสนับสนุนให้วดู ได้เริม่ เล่นกอล์ฟและประสบ
ความส�ำเร็จสูงสุดในอาชีพจนปัจจุบัน
การค้นพบตัวเอง (self discovery) ไม่เพียงแต่จะท�ำให้คนประสบความส�ำเร็จในชีวิต แต่สิ่งส�ำคัญกว่านั้นก็คือการที่คนเรา
ได้มีความสุขกับการท�ำในสิ่งที่รัก และมีโอกาสพัฒนางานสู่จุดสูงสุด ที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม

การค้นพบเริ่มที่ห้องเรียน
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนแห่งอนาคต
เปิดพื้นที่ให้เด็กตั้งค�ำถาม โดยมีครู
เป็นผู้สนับสนุนให้เด็กค้นพบค�ำตอบ
และเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การค้นพบตัวเองเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในประเทศไทยว่ากันว่ามีเพียงหนึง่ ในสามของผูเ้ รียนสาขาวิทยาศาสตร์เลือกท�ำงาน
ตามที่เรียนมาด้วยเหตุผลว่า เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว พวกเขารู้สึกไม่ชอบ
สิง่ ทีเ่ รียน หลายคนเลือกท�ำอาชีพอืน่ ขณะทีอ่ กี หลายคนเบนเข็มชีวติ ไปเรียนต่อในสายงาน
ทีต่ นเองสนใจ นีเ่ ป็นตัวอย่างเล็กๆ ทีย่ งั ไม่รวมค�ำถามยอดฮิตของเด็กชัน้ มัธยมศึกษาว่าจะ
เลือกเรียนในคณะไหนดี สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าในกระบวนการเรียนรู้ตามระบบการศึกษา
ยังไม่อาจสร้างค�ำตอบของการค้นพบตัวเองได้ การไม่อาจค้นพบความชอบและความถนัด
ของตัวเองส่งผลให้เด็กเรียนรู้อย่างไม่มีความสุขซึ่งในที่สุดก็ส่งผลสะเทือนต่อคุณภาพการ
ศึกษาไทย
“กระบวนการสร้างต้นน�้ำที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษา คือการตอบโจทย์การพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ค้นพบศักยภาพที่นำ� ไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”
คุณกนกพร สบายใจ หรือ “แม่นิ่ม” รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
เครือข่ายบ้านเรียน ชี้ให้เห็นประเด็นอันเป็นแก่นส�ำคัญของการศึกษาเพื่อจะพัฒนาเด็ก
ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงในอนาคตอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 อย่างแท้จริง
ข้ อ เสนอล่ า สุ ด ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ เ ตรี ย มน� ำ เสนอกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ รวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรภาคีทขี่ บั เคลือ่ นการศึกษา ได้ยดึ เป้าหมาย
การศึกษาตามระดับชั้น โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชี้ว่าควรเน้นการจัดกิจกรรม
หรือให้ความรูว้ ชิ าการทีไ่ ม่บงั คับให้ทกุ คนต้องเรียนเหมือนกันทุกวิชา แต่ควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้รวู้ า่ ชอบและถนัดสิง่ ใด เพราะเมือ่ จบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอ้ งพบกับทาง
แยกชีวติ หลายเส้นทาง หากพบทางทีช่ ดั เจน การเรียนรูก้ จ็ ะมีความสุขและสนุก ข้อเสนอนี้
จึงเป็นหนึ่งในแนวทางส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ให้
เด็กไทย
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ในห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ที่โรงเรียน
เทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย “ครูเจ้ง” ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ ครูวิทยาศาสตร์
ตั้งค�ำถามให้เด็กหาหัวข้อวิจัยแรกของปีนี้ว่า “ปีนี้เราจะท�ำเรื่องอะไรดี” เด็กนิ่งไป
พักหนึ่งก่อนที่ครูจะส� ำทับว่า “ตอบมาเลยลูก ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก” สิ้นเสียงครู
เด็กๆ แย่งกันตอบค�ำถามและใช้ Samsung Galaxy Note 10.1 ที่มีในกลุ่มตัวเอง
ค้นหาและระดมสมองเรื่องที่พวกเขาสนใจ ก่อนจะแชร์ข้อมูลขึ้นหน้าจอโทรทัศน์
Samsung Smart TV ที่อยู่ด้านหน้าห้อง
น่าสนใจว่าเพียงค�ำถามทีก่ ระตุน้ ให้เด็กคิด และการเปิดพืน้ ทีอ่ สิ ระ โดยเน้นย�ำ้
ว่า ไม่มคี ำ� ตอบทีถ่ กู หรือผิด ท�ำให้บรรยากาศห้องเรียนเปลีย่ นจากความเงียบเป็นเสียง
หัวเราะและความสนุกที่เกิดจากการเรียนรู้
“ครูเจ้ง” เล่าว่า นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูท้ คี่ รูพยายามให้เด็กรูค้ ดิ
และตั้งค�ำถาม โดยได้น�ำระบบห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Learning
Center มาประยุกต์ใช้ เราอาจน�ำเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา เด็กขาดโอกาสทางการ
ศึกษา พ่อแม่หย่าร้าง ขาดผูเ้ ลีย้ งดู หรือต้องสูญเสียพ่อแม่จนท�ำให้เด็กมีนสิ ยั ก้าวร้าว
ขาดความอบอุน่ มาเรียนรูด้ ว้ ยกันและช่วยกันแก้ปญ
ั หาในห้องเรียน จากเด็กทีไ่ ม่กล้า
คิดกล้าแสดงออก ครูก็ใช้ระบบตอบผิดได้ 1 คะแนน ตอบถูกก็ได้มากขึ้น จึงท� ำให้
เขากล้าพูด กล้าถกเถียง กล้าแสดงเหตุผล จากคนไม่มเี ป้าหมายในชีวติ ก็กลายเป็น
คนอยากได้รับทุนเรียนต่อ อยากช่วยครอบครัว อยากช่วยชุมชน
จากการเรียนรูร้ ว่ มกับโครงการ Samsung Smart Learning Center ในระยะ
เวลาเกือบ 2 ปีที่น�ำไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยเปลี่ยนบทบาทของครู
จาก “ผูส้ อน” (lecturer) มาเป็น “ทีป่ รึกษา” (facilitator) และปรับเป้าหมายการเรียนรู้
ของเด็กใหม่ โดยเปลีย่ นจาก “การจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้เด็กเป็นผูร้ บั ” (passive learner)
สูก่ ารให้เด็กเป็น “ผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง” (active learner) “ครูเจ้ง” พบว่า “การท�ำให้เด็ก
ค้นพบศักยภาพของตัวเองเป็นเรื่องส�ำคัญมากเพราะเห็นชัดเจนว่าเมื่อเขาพบแล้วจะ
ท�ำให้มีเป้าหมายที่ชัดและมีส่วนส�ำคัญในการต่อยอดทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน
เมื่อมีเป้าหมายชัด เด็กไม่เพียงแต่จะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานของตัวเอง
มากขึ้น เราเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามมาด้วย”
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 25 โรงเรียนน� ำร่องในการ
สร้างต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ของซัมซุงทีม่ ี
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดให้ผเู้ รียน โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
จากการค้นคว้าด้วยตัวเองผ่านการลงมือท�ำ โดยออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากการค้นคว้าเพื่อพัฒนา
learning และ research skills ด้วยตัวเอง รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานเป็นกลุม่
กันยายน ๒๕๕๗
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6 องค์ประกอบหลัก
ของการสร้างการเรียนรู้เพื่อการค้นพบ

จากการเรียนรู้ผู้อื่น สู่การเรียนรู้ตัวเอง
“เต้ย” รณชัย ค�ำปิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ “ครูเจ้ง” ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งเป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆ อีกหลายสิบคนในชมรม Samsung
Discovery Club โดยคุณครูตั้งข้อสังเกตว่า การท�ำวิจัยชุมชนเกี่ยวกับแม่น�้ำอิงในมิติ
ต่างๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน problem - based learning
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท�ำให้เด็กต้องท�ำการศึกษาและคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับ จาก
การค้นคว้าหาข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์
หนั ง สื อ และการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในชุ ม ชน
ตลอดจนการสรุปความเพื่อเล่าเรื่องการค้นพบ
ของตัวเองโดยใช้สื่อดิจิทัล ผลิตผลงานเพื่อสื่อ
สารกับชุมชนและคนทีเ่ กีย่ วข้อง สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
ไม่เพียงแต่พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical
thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (creative) และ
ฝึกการท�ำงานร่วมกัน (collaboration) แต่ยัง
ช่วยให้เด็กได้คน้ พบศักยภาพ ความสามารถ และ
“เต้ย” รณชัย ค�ำปิน
ความสนใจของตัวเองอย่างแท้จริง ซึ่งไปสู่การ
นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
จ. เชียงราย
ท�ำให้เด็กมีเป้าหมายทั้งการเรียนและชีวิต
“เต้ย” เล่าประสบการณ์จากการท�ำงาน
วิจยั ชุมชน “น�ำ้ อิง...สายน�ำ้ แห่งชีวติ ” แม่น�้ำสายหลักทีห่ ล่อเลีย้ งอ�ำเภอเทิง ซึง่ ก�ำลังประสบ
ปัญหา เขาบอกเล่าว่า กระบวนการที่จะหาค�ำตอบจากการท�ำงานวิจัย เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เขาได้ค้นพบความสนใจของตัวเอง
“การท�ำวิจัยเรื่องแม่นำ�้ อิงท�ำให้ต้องลงส�ำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน สัมภาษณ์ชุมชน
กว่า 3,000 หลังคาเรือน ท�ำให้เราได้รู้จักชุมชนที่เราอยู่และอยากจะท�ำให้ชุมชนเราดีขึ้น
ในเวลาเดียวกันผมก็สนุกกับการตั้งค�ำถาม และค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีข้อสงสัยเยอะ
เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องกล้าที่จะถามเพื่อที่จะหาค�ำตอบในข้อสงสัยนั้น
“เมื่อก่อนผมอยากเป็นหมอ แต่พอได้ลงไปท�ำงานวิจัยชุมชนมากๆ ท�ำให้ผมคิดว่า
อยากจะเป็นนักวิจัยชุมชน อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชน เอาข้อมูลจากการวิจัยมาแก้
ปัญหาเรื่องน�้ำ เรื่องการท�ำเกษตรที่ใช้สารเคมี และน�ำสิ่งที่ตัวเองท�ำมาพัฒนาบ้านเกิด”
“ผมตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า ถ้าเราเป็นหมอ เราจะได้พัฒนาชุมชนมั้ย ก็อาจจะได้
แต่อาจมีเวลาได้ท�ำน้อย แต่ถ้าเป็นนักวิจัยเราก็จะมีเวลาท�ำงานพัฒนาชุมชนที่สนใจอย่าง
เต็มที่ ตอนนี้ผมก็เริ่มวางแผนเรียนต่อในสายนักวิจัยแล้ว”
“เต้ย” เล่าถึงเป้าหมายชีวิตของเขาให้ฟังด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
เด็กๆ ส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคมมีพื้นฐานคล้ายกับเด็กในโรงเรียนประจ�ำ
อ�ำเภอห่างไกลซึ่งมาจากเด็กในท้องถิ่น ครอบครัวเป็นเกษตรกร และต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่ ทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้และการค้น
พบ หากเด็กๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

การผลิตสื่อดิจิทัลและการใช้อุปกรณ์ ICT
กระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
และเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับเป็นผู้สร้างสื่อ

โครงการ Samsung Smart Learning Center เป็นโครงการเพื่อ
สังคมของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปี 2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะสร้ า งต้ น แบบห้ อ งเรี ย นแห่ ง อนาคตเพื่ อ
การเรี ย นรู ้ โดยมี เ ป้ า หมายสู ง สุ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ค้ น พบศั ก ยภาพ
และมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน โดยองค์
ประกอบส�ำคัญ 6 ด้านในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันจะน�ำไปสู่การค้นพบตัวเองของเด็ก ได้แก่  
1. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู ้ ใ หม่ - ด้ ว ยการออกแบบสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู ้ ใ หม่ ที่ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ท� ำ งานรวมกลุ่ ม
สามารถสร้างสรรค์และน�ำเสนอผลงาน
2. การเข้าถึงเทคโนโลยี - ด้วยการสร้างโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อ และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (mobility)
โดยไม่จ�ำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน
3. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problembased learning) เพื่อให้เด็กฝึกตั้งค�ำถามกับสิ่งรอบตัว ค้นหาค�ำตอบ และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. การพัฒนาครู ด้วยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยเปลี่ยนครูจากการเป็นผู้บรรยาย สู่การสนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
5. เตรียมความพร้อมเด็ก - ให้ทดลองการเรียนในวิธีใหม่ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
6. การวัดและประเมินผล - ตามแนวทางศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากการที่ครูเป็นผู้ประเมินให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
ที่มาข้อมูล : www.samsungslc.org และ www.facebook.com/samsungslc

ศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทแข่งขันสูง
โรงเรียนมัธยมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งในเมืองและชายขอบ โรงเรียนขยายโอกาส
การสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
เช่น โรงเรียนที่จัดการเรียนเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะ
ส�ำหรับเด็กพิเศษ ฯลฯ พบว่า เด็กส่วนใหญ่สามารถค้นพบศักยภาพ ความสามารถ และ
ความสนใจของตัวเองได้ จากการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ การเข้าถึงเทคโนโลยี การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) และ
การประเมินผลแบบใหม่ทใี่ ห้เด็กเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในการประเมิน (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติม
ในล้อมกรอบ) โดยใน 3 อันดับแรก คือ เด็กกว่า 20 % ค้นพบตัวเองทั้งด้านศักยภาพ
ความสนใจ และความสามารถ รองลงมา 14% ค้นพบความสนใจของตัวเอง และ 12%
ค้นพบความสนใจและความสามารถของตัวเอง
ในเรือ่ งเล่าทีเ่ ด็กส่วนหนึง่ ได้แบ่งปันในงานวิจยั ระบุถงึ การค้นพบตัวเองซึง่ แตกต่าง
ไปจากทีเ่ คยเป็น คนหนึง่ เล่าว่า “ฉันไม่เก่งศิลปะ ลายมือไม่สวย สิง่ ทีฉ่ นั ช่วยพีๆ
่ ได้คอื การ
คิดวิเคราะห์ บอกเป็นประโยคทีแ่ ต่ละคนคิดให้พเี่ ขียน ถึงแม้วา่ ฉันจะไม่เก่งศิลปะ ลายมือ
ไม่สวย แต่การคิดวิเคราะห์ที่ฉันยังพอมีความสามารถก็ช่วยพี่ๆ ในกลุ่มได้”
อีกคนเล่าว่า “จากการเข้าร่วมโครงการ ผมชอบการตัดต่อวิดีโอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
การเรียนรู้แบบนี้ท�ำให้ผมมีทักษะในการตัดต่อจนเก่ง และผมเริ่มต้องการจะพัฒนาการ
ตัดต่อให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ ผมคาดว่าในอนาคตจะสามารถเป็นนักตัดต่อที่เก่งและเจ๋งสุดๆ”
ผลการติดตามการด�ำเนินโครงการยังพบด้วยว่า ในระบบการศึกษาที่คะแนนและ
การสอบยังเป็นหัวใจหลักของการประเมินผลการเรียนรูข้ องเด็ก การเรียนรูบ้ นฐานปัญหา
และการลงมือท�ำโครงการแก้ปัญหาชุมชนในประเด็นที่เด็กสนใจ จะน� ำไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ เพือ่ ท�ำความเข้าใจสิง่ รอบตัว พร้อมกับการเรียนรู้ ท�ำความ
เข้าใจและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง...

เด็กทุกคนสามารถค้นพบศักยภาพได้
จากการวิ จั ย และติ ด ตามผลโครงการ Samsung Smart Learning Center
พบว่า เด็กทุกคนสามารถค้นพบศักยภาพ ความสามารถ และความสนใจของตัวเองที่
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมืองใหญ่ เด็กต่างจังหวัด เด็กในพื้นที่ชายขอบ รวม
ถึงเด็กกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ โดยปัจจัยภูมหิ ลังและเศรษฐานะของครอบครัวไม่สง่ ผลต่อการ
เรียนรู้และการค้นพบตัวเอง จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 800 ตัวอย่างในระดับชั้นมัธยม
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การลงพื้นที่เรียนรู้เรื่องราว
ปัญหารอบตัวในโรงเรียนและชุมชน
นอกจากจะช่วยให้เด็กเข้าใจในผู้อื่นแล้ว
ยังเข้าใจและรู้จักตนเองด้วย

หากเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่รอการค้นพบ เพียงรอคอยประตูแห่ง
โอกาสเปิดและกระบวนการเรียนรูอ้ นั เหมาะสมซึง่ จะช่วยให้พวกเขาค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
กันยายน ๒๕๕๗

81

