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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน

๑. ทัศนคติที่ถูกต้อง

๒. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง



๑. นักเรียน 
๑.๑ “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใชส่อนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน  เพื่อให้คนเก่งไดล้ าดับดี ๆ เช่น 
สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (๑๑ ม.ิย.๕๕)  

๑.๒ “ครูไม่จ้าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี
ให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน”
(๖ มิ.ย.๕๕) 

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๑. นักเรียน (ต่อ)
๑.๓ “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท้างานรว่มกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น 
จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และ
ประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.๕๕) 

๑.๔ “ท้าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน” 
(๙ ก.ค.๕๕)

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๒. ครู
๒.๑ “เรื่องครูมีความส้าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน  ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน  ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามที่ต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู  ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม  และ
ปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม  กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครู
ที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก  ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตน  ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย.๕๕) 
๒.๒ “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”  (๖ ม.ิย.๕๕) 

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๒. ครู
๒.๓ “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น  แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่  ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือ
กลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือ
ต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมาก คือ มีคุณภาพและปริมาณ 
ต้องมี reward” (๕ ก.ค.๕๕)  
๒.๔ “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอน
ในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๕๕)  

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอน
เท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม
รวมทั้งให้มีความส้านึกรับผิดชอบในหนา้ที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดี

ของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรยีกว่าการสอนนั้น ต่างกับการอบรม
การสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรยีน
ให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรม

ให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...”



ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน

“ให้มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาจนเลยกลายเป็น
คนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น...
คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องด าเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก 
ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท
ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้น
การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่ว 

เป็นแต่ได้วิธีส้าหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น
(พระราชหัตถเลขา ล้นเกล้า ร.๕ พ.ศ.๒๔๔๑)



พระบรมราโชวาท รชักาลที ่9

“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น 
ย่อมขึ้นอยูก่ับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส้าคัญ 
ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องก้าหนดอนาคต

ของชาติในวันข้างหน้า...”



หน้าที่

พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙  พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่น
ในหน้าที่หน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัว
๑. ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน ต้องดูแลราษฎร
๒. ในฐานะทรงเป็นพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะท้าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท้า

(วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, ธ.ค. ๒๕๕๗)



“การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”' ซึ่งความหมายที่แท้จริงคือ การลดเวลาที่นักเรียน
เรียนแบบ Passive คือ เป็นผู้รับอย่างเดียวลง แล้วเพิ่มเวลาที่นักเรียนเรียนแบบ Active ให้มาก
ขึ้นคือ เป็นผู้ปฏิบัติเอง เรียนรู้เอง ให้มากย่ิงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นได้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน



แนวคิด Growth Mindset
และแนวทางการขยายผล

สู่สถานศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



แนวคิดปฏิรูปการศึกษา
ด้วยการน้อมน้าแนวพระราชด้าริฯ 

“ท้าให้เด็กรักครูและครูรักเด็ก” มาใช้



ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ด้วย “WHY” 
สอนคนให้ติดตั้งค้าถามฝันอยากเห็นภาพเด็กไทยตื่นนอน
แล้วอยากไปโรงเรียน ได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข 
ไม่มีความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาในทุกมิติ



ศ.John Hattie ที่พบว่าไม่มีเรื่องใด
ใน ว งกา รศึ กษาที่ ถู ก ออกแบบหรื อท า ขึ้ น ม า
แล้ วมี ผลร้ ายกับ เด็ ก  เพี ย งแต่ ว่ า ไม่มี เ รื่ อ ง ใด
ที่ท าแล้วคุ้มค่าและเกิดผลลัพธ์มากที่สุดเท่ากับ
การ “พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครู”

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครู



ดังพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ท้าให้เด็กรักครู และท้าให้ครูรักเด็ก” 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน

และคุณภาพการศึกษามากที่สุด



วันนี้ผมอยากเห็นเด็กไทย
ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอยากไปโรงเรียน 

ไปเรียนแล้วสนุก ไปเจอคุณครู
ที่สอนแล้วเขามีความสุข 

ครูรู้จักเด็ก 
ครูใหญ่ก็รู้จักเด็ก



จะท้าให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กมีความสุข

ได้อย่างไร



ลักษณะของ Active Learning (อ้างอิงจาก :ไชยยศ เรืองสุวรรณ)
• เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
• เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
• ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
• ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
• เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
• เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
• เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
• ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
• ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

Active learning๑











ท้าไมต้อง Active Learning
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พี่ช่วยน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน๒

พี่ช่วยน้อง.pptx


การท้างานเป็นกลุ่ม๓

พี่ช่วยน้อง.pptx


1. Active Learning

2. พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน

3. การท้างานเป็นกลุ่ม

ลักษณะส้าคัญของกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



1. กิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning

2. กิจกรรมการเรียนแบบ “พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน”

3. กิจกรรมการเรียนแบบ “การท้างานเป็นกลุ่ม”

การติดตามการด้าเนินการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบนี้หรือไม่



1. นักเรียนรักครู

2. ครูรักนักเรียน

3. คุณภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับ 
- การประเมินPISA
- การพัฒนาประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง


