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New normal ทางการเรียนรู้ 
 
 

1. บทนำ 
 
 New normal แปลว่าความปรกติใหม่หรือฐานชีวิตใหม่ 
หมายถึงวิถีชีวิตใหม่ที ่แตกต่างจากเดิม อันเนื ่องมาจากมีเหตุปัจจัย
บางอย่างมากระทบ จนทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมที่คุ้นเคยต้องเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นวิถ ีช ีว ิตใหม่ที ่ ไม ่ค ุ ้นเคย รวมทั ้งวิถ ีช ีว ิตแห่งการเร ียนรู้                 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับตัวเพื่อดำรงไว้
ซึ่งศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 

2. New normal  
 
 ราชบัณฑิตยสภา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล 
นายกราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า 
Surapol Issaragrisil เมื ่อวันที ่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 04.05 น. 
ระบุว่า “ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์คำว่า New normal โดยการพิจารณา
ศัพท์บัญญัติและนิยามของคำว่า New normal และ New norm             
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โดยคำว่า New normal นั้นมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิด–19 เป็นวลีและเป็นสำนวนซึ ่ง Oxford 
dictionary ได้ให้คำนิยามว่า "A previously unfamiliar or atypical 
situation that has become standard, usual, or expected. 
หมายถึง สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปรกติ 
ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่าง 
จ ึงมีการเปลี ่ยนแปลงทำให้สถานการณ์หร ือปรากฏการณ์นั้น
กลายเป็นสิ่งท่ีปรกติและเป็นมาตรฐาน"  
  
 

3. New normal ทางการเรียนรู้ 
 
 หากวิเคราะห์ความหมายของคำว่า New normal ตามที่             
ราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น แล้วเทียบเคียงมาสู่บริบท
ของการเรียนรู้ จะทำให้สามารถให้ความหมายของคำว่า New Normal 
ในการเร ียนร ู ้ ได ้ว ่า หมายถ ึง สถานการณ์หร ือปรากฏการณ์                          
ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซึ ่งแต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปรกติ ผู้สอนและ
ผู้เรียนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่าง
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง จนทำให้สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปรกติและเป็นมาตรฐานใหม่ของการ
เรียนรู้"  
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 ยกตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้ช่องทาง
ออนไลน์เป็นสื่อกลางการจัดการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็น New normal ประการหนึ่งในบริบทของการ
เรียนรู ้ที ่จะพัฒนาไปเป็นสิ ่งที ่ปรกติและเป็นมาตรฐานใหม่ต ่อไป                
ในอนาคต แสดงภาพประกอบของ New normal ทางการเรียนรู้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพประกอบ 1 New normal ในบริบทของการเรียนรู้ 

วิถีการเรียนรู ้
แบบเดิมๆ 

มีวิกฤติ 
มากระทบ 

เกิดการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมทั้งผูส้อน 

และผูเ้รียน 
 

ปรับให้เหมาะกับ 
สังคมและวัฒนธรรม 

เกิดเป็น New normal 
ทางการเรียนรู ้

ผู้เรยีน 
ใช้วิธีการเรียนรู ้

แบบเดิมๆ 

ผู้สอนใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู ้
แบบเดิมๆ 
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4. สภาพ New normal ทางการเรียนรู ้
 
 สภาพ New normal ทางการเร ี ยนร ู ้ อ ั นเน ื ่ องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีลักษณะดังนี ้
 
  1. การเรียนรู้จะมีช่องทางสำหรับเข้าถึงที่หลากหลาย                 
มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางการเรียนรู ้ออนไลน์ที ่ผ ู ้เรียนส่วนใหญ่                   
มีอุปกรณ์อันชาญฉลาด (Smart devices) เป็นของตนเอง และจะใช้
ประโยชน์ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น การติดต่อสื่อสารกับผู้สอนแบบ Real time ผู้สอน
ที ่เคยบรรยายความรู ้ผ ่านระบบออนไลน์ จะปรับเปลี ่ยนมาเป็น                
การโค้ชแบบออนไลน์ (Online coaching) หรือการโค้ชผ่านระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้น 
 
  2. สำหรับผู้เรียนที่ไม่มี Smart devices จะใช้การเรียนรู้
ตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่            
มากขึ้น การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project – Based Learning) 
ที่บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นโค้ชการเรียนรู้ในพื้นที่มากขึ้น ผู้สอน              
เป็นผู้เอ้ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากขึ้น 
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  3. พื้นที่แสดงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ
หลากหลายมากขึ้น จากเดิมอาจจะเป็นพื ้นที ่ในชั ้นเรียนหรือเวที               
การประกวดต่างๆ มาเป็นพื้นที่ทั้งในโลกจริง ในครอบครัว ในชุมชน               
หรือในสังคม ตลอดจนพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ไปทำประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ แล้วนำมา
เผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้ร่วมเรียนรู้ด้วยจิตอาสา 
 
  4. ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to 
learn) ผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ ้น รวมทั ้งเรียนรู้ว ิธ ีการพัฒนา                 
วินัยในตนเอง (Self–discipline) เพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าหมาย
ทางการเรียนรู้ แสวงหาวิธีการเรียนรู้ ควบคุมและกำกับตนเองในการ
เรียนรู้ รวมทั้งประเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Self–assessment) ได ้
 
  5. การเร ียนร ู ้ในล ักษณะ Personalized learning 
หรือการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู ้เร ียนรายบุคคล                
จะมีมากขึ้น ผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู ้เรียนมากขึ ้น ผู ้สอนจะไม่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้แบบเหมารวม 
(One size fits all) อีกต่อไป ซึ ่งจะส่งผลทำให้ผ ู ้ เร ียนแต่ละคน               
เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งศักยภาพด้านการเรียนรู้
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
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ภาพประกอบ 2 สภาพ New normal ทางการเรียนรู้ 

สภาพ  
New normal 
ทางการเรียนรู ้

1. การเรียนรู้จะมีช่องทางสำหรับเข้าถึง 
   ที่หลากหลายมากข้ึน 

2. ผู้เรียนทีไ่ม่มี Smart devices หรือยังไมม่ ี
   ความพร้อม จะใช้การเรยีนรู้ตามสภาพจริง 
   ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่            

3. พื้นที่แสดงศักยภาพการเรียนรูข้องผู้เรียน 
    มีความหลากหลายมากข้ึน 

4. ผู้เรียนจะเรยีนรู้วิธีการเรยีนรู้  
    (Learning how to learn)  
    ผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น 

5. การเรียนรู้ในลักษณะ Personalized learning     
   หรือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาต ิ
   ของผู้เรียนรายบุคคลจะมีมากขึน้ 
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5. การเรียนรู้และปรับตัวของผู้สอนใน New normal 
 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสภาพปรกติใหม่ (New normal)                    
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สอนควรเร่งเรียนรู้และปรับตัวในประเด็น
ต่างๆ ต่อไปนี้ 
 

1. ออกแบบการเรียนรู ้ให้หลากหลายและตอบสนอง
ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ทั้งการเรียนรู้ 
แบบ Face to Face และการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเปิดพื้นที่ของการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด 

 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีลักษณะ
เป็น Active learning ที่ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากว่าการนั่งฟังการบรรยายเท่านั้น 

 

3. พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
หรือ Hybrid learning ที่มี Platform การเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง 
Platform แบบ Face to Face และ Platform ออนไลน์ 

 
4. พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ผู ้เร ียนแสวงหาความรู ้แล้วนำไปสู ่การสร้างสรรค์นวัตกรรม              
เพราะเป็นปัจจัยช้ีขาดการมีงานทำในอนาคตของผู้เรียน 
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5. พัฒนาทักษะการใช้พลังคำถามที่กระตุ้นการคิดขั้นสูง 
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทั ้งในรูปแบบ        
Face to Face และการใช้พลังคำถามออนไลน์ 

 
6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ออนไลน์ที่มีเนื ้อหาสาระ

เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน เพราะจะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึกได้ดีกว่าเนื้อหาสาระแบบทั่วๆ ไป            
ที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน 

 
7. ออกแบบระบบการดูแลช่วยเหลือทางการเรียนรู้

สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว 

 
8. พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 

ท ั ้ งการโค ้ชแบบ Face to Face และการโค ้ชผ ่านการเร ียนรู้              
แบบออนไลน์ เพราะการโค้ชจะช่วยสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดข้ันสูง 

 
9. พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลที ่เสร ิมพลัง              

ตามสภาพจริง เพราะผู ้ เร ียนจะได้ร ับประโยชน์จากการประเมิน                    
ตามสภาพจริง มากกว่าการทำแบบทดสอบชนิดต่างๆ ท้ายบทเรียน  
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10. พัฒนาทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative feedback) เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง                 
และแรงปรารถนา (Passion) ในการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน ซึ ่งเป็น                  
New normal ของการเรียนรู้ในอนาคต 

 
11. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภ ูมิค ุ ้มก ันที ่ด ีในตน พร ้อมทั ้งการมีคุณธรรมจริยธรรม                      
และความรู ้เชิงวิชาการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้                
แบบ Face to Face หรือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  
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ภาพประกอบ 3 การเรียนรู้และปรับตัวของผู้สอนใน New normal 

การเรียนรู ้
และปรบัตัว 
ของผู้สอน 

ใน New normal 

11. น้อมนำปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

1. ออกแบบ 
การเรียนรู้ 

อย่างหลากหลาย 

2. ออกแบบ 
การเรียนรู้ 

Active learning 

3. ออกแบบ 
การเรียนรู้ 

Hybrid learning 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

5. ใช้พลังคำถาม 
ที่กระตุ้น 

การคิดขั้นสูง 

6. พัฒนา 
แหล่งการเรียนรู้ 

ออนไลน ์

7. ดูแลช่วยเหลือ 
ทางการเรียนรู้ 

แก่ผู้เรียน 

8. ใช้การโค้ช 
เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพผู้เรียน 

9. วัดและประเมินผล 
ที่เสริมพลัง               

ตามสภาพจริง 

10. ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับ 

อย่างสร้างสรรค์ 
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6. บทสรุป 
 
 New normal ทางการเรียนรู้ เป็นความปรกติใหม่ที่ผู้เรียน                 
มีช่องทางและพื้นที่ของการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ใช้ศักยภาพ               
ในการเร ียนร ู ้ของตนเองได ้มากข ึ ้นภายใต ้การมีว ิน ัยในตนเอง                    
ทำให ้ผ ู ้ สอนต ้องเร ียนร ู ้และปร ับต ัวให ้สอดร ับก ับ ความเป็น              
New normal ในหลายๆ ด ้าน โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งการน ้อมนำ               
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง                       
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
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สิ่งสำคญัคือ 

การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง                       

เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยนื 


