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   สองวันน้ีเรามาช่วยกันคิดว่า แตล่ะท่านจะท าอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ของลูกศษิย์ของท่านสูง เราจะท าอย่างไรกันดี 
โดยเป็นเครือข่ายทีเ่ราจะชว่ยเหลือกัน ทางมูลนิธิสดศรี เป็นเพียงผู้ปูเสื่อ ส่ิงที่ทาง 2 มูลนิธิให้ คือเวที เป้าหมายส าคัญ คือ ผล
การเรียนรู้ของลูกศษิย์ของเรา 

การปฏิรูปการศกึษาไทยเราท ามา  12 ปี แล้ว ที่ผมนั่งประชุมเมื่อวาน ส่วนใหญ่พูดเรื่องครู งบประมาณ โรงเรียนแต่
ไม่มีใครพูดถึงเด็ก   

เราจงึไปเลือกชวนคนท่ีเอาใจใส่เด็กจริงๆ คือ ครู  เพราะเรามคีวามเชื่อว่า การศึกษาจะมคีุณภาพได้ ครูต้องท าเพื่อ
ศิษย์ เวลาคิดปฏิรูปต้องคิดไปจากผลการเรียนรู้ของศษิย์  learning outcome ที่ชัดเจน ซึ่งเราวัดเองก็ได้  

หนังสือเล่มนี้ (21st Century Skills : Rethinking How students learn, 2010.) เป็นการน าเอาผลการวิจยัมา
สังเคราะห์ 800 กว่าตวัอยา่ง  พบว่ายงัมคีวามเขา้ใจผิดอยูม่ากในโลกและสังคมไทย  “ปริญญาของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของ
ศิษย?์”  ตอบด้วยสถติิ คือ  “ผิด”  ปริญญามีผลน้อยมาก แต่สิ่งที่มผีลมากคือ การเรียนรู้ของครู  เราต้องน าเอาการท าหน้าที่
ของครูมาเป็นการเรียนรู้ของครู เรื่องนี้มีคนเสนอไว้แล้ว แตใ่นสังคมไทยจะเอาปรับใช้อยา่งไร เครื่องมือหนึ่งคือ PLC ครู ท่ีคือ
การรวมกลุ่มกันเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครู 
 ถามว่าเรียนรู้อะไร ให้นักเรยีนเรยีนรู้ท่ีดี นั้น เรียนอะไร ในวงการศึกษาทั่วไป จะไปเน้นท่ี core คือสาระความรู้ ไม่
ผิด ทั้งหมดคือ ต้องรู้ แต่ไม่พอ อนัน้ันเป็นพ้ืนฐาน แต่สิ่งที่ส าคัญและต้องการมากกว่าคือ Life and Career Skills (สีแดง) / 
Learning and Innovation Skills (สีเหลือง) / Information , Media, and Technology Skills (สีน้ าเงิน) ซึง่เป็นทักษะทั้งหมด 
ต้องฝึกตัง้แตเ่รียนหนังสือ หรือตัง้แต่เล็ก เพราะทักษะคือสิ่งที่ต้องฝึกฝน 

 
 สีแดง  ทักษะชีวิต ในฐานะครู คอื เทพธิดาแหง่ความเมตตา ท่ีต้องดูแลใหเ้ขามีทักษะชวีิต ทักษะอาชีพ เช่น ทักษะ
อาชีพ  คนเป็นหมอต้องละเอียด ทักษะเรื่องความละเอียดก็ต้องฝึก  การฝึกทักษะ เหมือนการฝึกเล่นฟุตบอล ต้องฝึกตั้งแต่
ต้น แล้วค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น ป.3 เตะบอลอย่างหน่ึง  มัธยมก็เตะอีกอย่างหน่ึง 

สีเหลือง  ส่ิงที่เป็นเคล็ดลับ หรือจดุบอดของการเป็นครูคือ  สมมุตเิราสอนเด็กม.1  เรามักคดิเสมอวา่ การสอน ม.1 
เมื่อ 20 ปีท่ีแล้วมันดี เราจงึได้ประสบความส าเรจ็อย่างนี้  ก็เลยคดิจะสอนแบบน้ัน  ถ้าพ่อแมเ่กง่และฉลาดก็อยากให้ลูกได้รับ
การศึกษาที่ดีอยา่งที่ตนเคยได้  ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเวลามันห่างกันหลายสิบปี ตัวอยา่งเช่นเมื่อหกสบิปีที่แล้ว ผมเรียนหนังสือ
ชั้นม.1 ส่ิงที่มารบกวนสมาธจิากการเรียนไมม่ี แม้แตว่ิทยยุังไม่มี แต่เดก็สมัยนี้ ความรูเ้ตม็ไปหมด ดูทีวีกเ็ป็นความรู้ เราต้อง
แข่งกับความรู้ที่มาเยา้ยวนกับเขา เราอยูก่ับเด็กที่มีส่ิงทีใ่ห้เขาเลือกเยอะมาก  การเรียนก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเขา สมัยผมไม่
มีทางเลือก อยากเล่นอะไรก็ต้องท าเอง  ดงันั้นเราจะเอาตวัเราเปน็ตัวตัง้แล้วจดัการการศึกษาให้ลูกหรือลูกศิษย์ของเราตามที่
เราเคยได้ไม่ได้แล้ว 
 โลกที่เปล่ียนแปลง คือตัวรา้ยที่ท าให้ความรู้ที่เราสอนลูกศิษย์ใชก้ารไม่ได้  สมัยผมเรียนจบหมอ 45 ปีท่ีแล้วใครผ่า
ท้อง ต้องให้นอนน่ิงอาทติย์หน่ึง แผลจะได้ติด แต่ตอนนีถ้้าใครผ่าท้องเขาใหเ้ดินวันรุ่งขึ้นเลย น่ีเป็นตัวอยา่งหน่ึงที่แสดงให้เห็น
ว่าความรู้ที่เราเรียนวันน้ีอาจผิดได้ในวันพรุ่งนี้   แล้วความรู้ที่เราไม่ได้สอน ที่เขาจะต้องไปหาเองกม็ีอีกมาก 



เพราะฉะนั้น สีเขียว ( Core Subjects)  คือความรู้ที่อาจผิดในอนาคต  สีเขียวท าหน้าทีเ่ป็นฐานให้เรียนต่อไปได้  แต่
ถ้ามคีวามรู้แต่ไมม่ีทักษะการเรียนรู้ก็เรียนต่อไม่ได ้

สีเหลือง  มีทักษะการเรยีนรู้อย่างเดียวไม่พอก็ต้องเอาไปปรับใช้สรา้งนวตักรรมได้   ทักษะพวกนีเ้ปน็ทักษะที่ต้อง
เรียน ไม่ใชต่้องสอน (สอนกันไมค่่อยได้) ต้องท าให้เด็กหรือชว่ยให้เด็กไดเ้รียน 

สีน้ าเงิน คือ Information , Media, and Technology Skills ถ้าไมฝึ่กก็จะแยกไม่ได้ ถูกหลอกไดง้่าย ระบบไอซีที
ก้าวหน้ามาก เดี๋ยวนี้ผู้รับสารเป็นทั้งผู้สร้างและส่งสารด้วย นีเ่ป็นทักษะพื้นฐานท่ีต้องมใีนการด ารงชีวิตขา้งหน้า และเป็นชวีิต
ที่ไม่แน่นอน 
 การเรียนสมยัใหม่ต้องเรียนท้ัง content และทักษะ (สาระความรูแ้ละทักษะส าคัญ ) ถา้จะให้ลูกศษิย์ได้ผลการ
เรียนรู้ที่ดี ข้อมูลน้ีได้มาจากการวจิัย 
 การท่ีจะให้ได้ ทั้ง 4 อย่างในโมเดล ( Life and Career Skills (สีแดง) / Learning and Innovation Skills (สีเหลือง) 
/ Information , media, and Technology Skills  และ Contents)  ต้องมี 4 อย่างข้างล่างนีเ้ป็นระบบสนับสนุน 

1. มาตรฐานและการประเมิน   ผมคิดวา่ในวงการศกึษาไทยใช้การประเมินท่ีผิด ผิดในแง่ที่วา่ ใชก้ารประเมินให้ได้ / 
ตก  การสอบและการประเมินท่ีมพีลังบวกต่อการเรียนรู้ คือ การประเมินเพื่อการพัฒนา ดูวา่กา้วหน้าไปแค่ไหน เป็น
การประเมินแบบ formative เช่นในชั้นเรยีน มีใครเรียนไม่ทัน เราจะช่วยเขาอย่างไร  ฉะนั้น ครูต้องสามารถรว่มกัน
ออกข้อสอบท่ีจะวดัความก้าวหน้าของศิษย์ได้  และข้อมูลท่ีได้ต้องน ามาพฒันาวิธีจดัการเรียนรู้ และพัฒนาตวั
ผู้สอน 

2. หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน ผมคิดว่าหวัใจส าคัญ คือ อย่าสอนตามหลักสูตร คือ อยา่พยายามครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดตามหลักสูตรโดยไม่แยกแยะ แต่ต้องหาแก่นส าคัญของเนื้อหา จัดให้เดก็ได้เรียนตรงนี้อย่าให้หลุดไป 
แล้วส่วนปลีกย่อยจะตามมาเอง การพยายามสอนให้ครบตามหลักสูตร ลูกศิษยก์็เหน่ือย ครูก็เหน่ือย แต่ครูไม่ใช่
เทวดา  instruction คือ ไม่สอน เป็นการพูดให้แรง  ครูต้อง Teach less, Learn More   คือ ต้องจัดให้เดก็เรียน เรา
สอนน้อยๆ แต่ไม่ได้หมายความวา่เราไมใ่ส่ใจ เราต้องยิง่ใส่ใจมากคือ มีกระบวนการให้เดก็เรียน คอืใช้ PBL เป็น
กระบวนการให้เด็กเรียนรู้ 

3. Professional development การพัฒนาครูโดยการท าหน้าที่ของครู โดย learning เป็น community ครูต้องเป็น
นักเรียนในวิชาที่ตนจัดให้ลูกศิษย์เรียนรู้  ครูต้องฝึกทกัษะในการสร้างแรงบันดาลใจใหเ้ด็กอยากรูอ้ยากเรียน  ฝึกคน
เดียวยาก ต้องฝึกกับกลุ่ม 

4. บรรยากาศการเรียนรู ้หัวใจคือ ความปลอดภัย ถ้าเด็กมาโรงเรียนกลัวครูดุ กลัวเพื่อนเยาะเยย้ เด็กจะเรียนได้น้อย 
เรียนได้ยาก และการท าใหค้รูกับนักเรียนเหมือนเพื่อนกัน 

การเรียนรูต้้องเรียนท้ังสาระความรู้และทักษะ ทักษะส าหรับศตวรรษใหม่  3 R  7C  ตัว  3 R 1 พูดกันมานานแต ่7 C2   ยังไม่

ค่อยพูดกัน  

                                                           
1

 Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics 

 
2

 Critical thinking & Problem solving, Creativity & innovation, Collaboration, teamwork & leadership, Cross-

cultural understanding, Communication, information & media literacy, Computing & media literacy, Career & 

learning self – reliance ( + Change  อ.วิจารณ์เพิ่มเติม) 



 Critical  thinking  มีการพูดกันวา่นักเรียนต้องคิดเป็น กจ็ะมกีารเปิดวิชาคิด ซึ่งจะแย่แน่ เพราะ Critical thinking 
อยู่ในทุกทีซ่ึ่งต้องมีบรรยากาศ  และ Critical thinking  เป็นทักษะต้องฝึกและส่ังสมไปเรื่อยๆ Critical thinking อยู่ในทุกวิชา 
และต้องมาจากการชา่งสังเกตด้วย 
 Creativity  และ Collaboration  ทั้งการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการร่วมมือ ได้มาจาก PBL และการท างานรวมถงึ
ความรู้ความเข้าใจบางอย่างเช่นความเขา้ใจคนท่ีอยูต่่างวฒันธรรม ต่างศาสนา  สอนได้น้อย แต่เรยีนรู้ได้ในกระบวนการเรียน 
 Communication การส่ือสาร ถา้มี PBL ต้องมีการน าเสนอ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ต้องมีทักษะเรื่องการใช้สื่อรวมถงึ
ความสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเอง 
 Change  ผมเพิ่มเรื่องทักษะของการเปล่ียนแปลงให้รู้วา่การเปล่ียนแปลงเป็นของธรรมดา  และในโลกสมัยใหม่ 
การเปล่ียนแปลงจะเรว็ และไม่คาดฝัน 
 
 ในการเรียนรู้เพื่อเป็นคนขอศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ต้องเรียนรู้มมีากมาก  ครูสอนได้เพียงนิดหน่อยเทา่นั้น  ในจ านวน
นี้ Personal Mastery เป็นตัวส าคัญ 
 พูดเรื่องเด็กวัยรุ่น แพ้ภัยความเปน็วัยรุ่นของตัวเอง ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่มี Personal Mastery ที่จะคุมตัวเองได้  
ต้องรู้จักคุณคา่ของตัวเอง รักตัวเอง และต้องเข้าใจคนอื่น เห็นใจคนอื่น  เรื่องนี้ไม่ต้องสอนแต่ส่งเสรมิให้เรียนรู้ได้จากการ
ท างาน  เพราะทักษะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ 
 
 
 การท่ีครู โรงเรียน จดัให้ลูกศิษย์เรียนรู้ ต้องตีความเรื่อง learning outcomeใหม่หมด  เรื่องที่ควรเรยีนรู้มีหลายเรื่อง 
แต่จะตอนนี้ขอพดูถงึบางเรื่องเทา่นั้น 

STEM  Literacy   S – Science,  T – Technology, E – Engineering, M – Mathematics  เพื่อใหค้ิดเป็นระบบ   
Aesthetic  ถ้ามองเห็นความงามในส่ิงตา่งๆ จะท าให้มีชวีิตที่ดี  เห็นความงาม และท าให้เราเขา้ใจคนอื่นได้มากขึ้น 
Civic  Literacy  ความเป็นพลเมอืง  ภูมิใจในความเป็นคนท้องถิ่นของเรา ส านกึพลเมือง นอกเหนือจากภูมใิจ 

มั่นใจแลว้ ต้องท าประโยชนเ์ห็นแก่ประโยชน์ของบา้นเมืองความเป็นพลเมือง การรักท้องถิ่น มีความภูมิใจในท้องถิ่น ส านึก
พลเมือง ท าประโยชน์เห็นแก่สว่นรวม เห็นแก่ประเทศชาติบา้นเมือง ต้อง มกีารออกแบบการเรียนรู้ ให้ได้ใชค้วามรูใ้นโครงงาน 
ให้ใกล้กับชีวติประจ าวันให้ได้มากที่สุด  

โรงเรียนและครู ต้องช่วยใหเ้ด็กไต่บันไดของมาสโลว์ ( Abraham Maslow)  ให้เขาไต่ขึ้นไปเองให้ได้  เราเป็นผู้ชว่ย 
นี่เป็นโจทย์ที่ครูและโรงเรยีนต้องช่วยเด็ก  ส าคัญที่สุดคือการยกระดับจิตใจให้ท าดีเพื่อคนอื่นเพื่อสังคม  และตอบได้วา่ท าไป
เพื่ออะไร ท าไมถึงท าส่ิงนั้น  หรือท าดีเพื่อความดตีามขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมของ Lawrence Kohlberg  

การเรียนรู้ท่ีดีที่สุด คือ การใช้ผ่านการท าโครงงาน ซึ่งจะใหด้ีคือ ตอ้งเป็นโครงงานท่ีใกล้ตวั ถ้าเราเห็นความส าคัญ
ของสิ่งเหล่านี้ เรากจ็ะออกแบบการเรียนรู้ให้ไปให้ถึงการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่   การเป็นครูสมัยนีท้้าทายมาก เพราะโลก
เปล่ียนเร็ว ความรู้งอกเร็ว ผิดเร็ว มีเรื่องราวตา่งๆวิง่มาชนมากมาย  ถ้าไม่รู้จักเลือก ชีวติก็จะมั่ว ลูกศิษยเ์ราจะเป็นอยา่งนี้
เยอะ ไม่สามารถมีสมาธกิับเรื่องที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นอนาคตของตวัเองได้  เพราะมวัแตยุ่่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และสมัย
นี้เรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะมาก ถา้ไปบอกว่าอย่าไปยุง่เรื่องที่ไมเ่ป็นเรื่อง เขาก็จะยิง่ไปยุ่ง 

 



 การศึกษาที่มีคุณภาพต้องเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับยคุสมัย สมัยใหมต่้องเน้น skills มากกวา่ content 
จุดส าคัญคือ ห้องเรยีนแบบ classroom ควรให้เหลือแค่ 20%  ท าห้องเรียนให้เป็นห้องเล่น (studio)  
 

การเรียนรูใ้นศตวรรษใหม่ ต้องไดท้ักษะ และต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ได้ถึงระดับ Transformative 
การเรียนรูม้ี  3 ระดับ  

Informative Learning   การเรียนเพื่อรู้ข้อมูล เป็นความรู้แบบถามได้ตอบได ้
Formative Learning   การเรียนที่น าไปใชใ้นวิชาชีพ 
Transformative Learning   เรียนแล้วเปล่ียนจติใจ เรียนออกไปเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลง โลกเปล่ียนรุนแรง เอา

แน่ไม่ได้  ใครที่ไม่มี leader skills ไม่สามารถเป็น change agent ได้ก็จะถกู change  และถ้าเรียนไปแล้วไม่เห็นแก่สังคม
ส่วนรวมโลกจะอยู่ไม่ได ้ ต้องเรยีนเพื่อไปสร้างการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี 
 
 ในการเรียนรู้ต้องใช้ PBL เป็นหลัก ก็จะได้ team skills  ครูต้องเปล่ียนจากครูสอนมาเป็นครูฝึก  ฝึกให้เด็กได้เรยีนรู้
ด้วยตนเอง ครูต้องมีวิธีสอนแบบไม่สอน  บางเรื่องเป็นโครงงาน เรยีนจากเรื่องจริง เรื่องท้องถิ่นในชมุชน  เกิดแรงบันดาลใจ
กับลูกศิษย์ของเรา  ขณะเดียวกนัก็สร้างการเรียนรูใ้ห้กับชมุชน เช่นโครงงานประวตัิศาสตร์ท้องถิน่  เท่ากับโยงคนในชมุชนเข้า
มาเรยีนรู้ด้วย  

ครูมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ ให ้learning  skills  ต้องสร้างแรงบนัดาลใจผ่านกระบวนการหลายอย่าง เช่น การชื่น
ชม  การให้โจทย์ดีๆ ท่ีทา้ทาย  เปน็ต้น 
  

สองวันน้ี เราก าลังมาสร้างเครือขา่ยครูนักจัดการเรยีนรู้  Teach like your hair’s on fire เป็นหนังสือที่อยากแนะน า
ให้คนท่ีเป็นครเูพื่อศษิย์ได้อา่น ส านักพิมพ์สวนเงินมีมาก าลังจัดพมิพ์ฉบับแปล 

 
การเรียนรู้ท่ีดี ครูต้องเปล่ียนวิธีสอน  เปล่ียนวิธีประเมินใหม่  เขาบอกว่าข้อสอบควรเปดิเผย ไม่ควรเป็นความลับ ให้

เด็กไดซ้้อม ได้เรียนรู้  ต้องสอบเป็นทีม  ให้เพื่อนท่ีเรียนเร็วชว่ยเพือ่นท่ีเรียนช้า  ให้พยายามสอบข้อสอบท่ีไม่ใช่ถูกผิด แต่เป็น
การสอบความคิด ค าตอบสุดท้ายอาจจะผิด แตม่ีการให้เหตุผลดีมากก็ได้  
 ตัวชว่ยของครู คือ PLC (Professional Learning Community)  เป็นการเรียนรูจ้ากการท าหน้าที่ครู  training เป็น
ตัวเสริมเท่านั้น ไม่ใช่ตวัน า   PLC คือ COPs ของครู   ครูใช้ KM ในการเรียนรู้ร่วมกัน  จะชว่ยให้ครูเรียนและฝึกทักษะการเป็น
ครูได้โดยใช้เครื่องมือคือ PLC 

การเรียนแบบโครงงาน หรือ PBL อาจเรียนได้ลึก หรือตื้นก็ได้ อยู่ทีค่รูมีวิธกีารท า reflection ที่เป็นการพาไปสู่การ
ตั้งค าถาม “ท าไม” ได้ไหม  ซึ่งต้องเกดิจากสัมผัสจริงระหว่างที่ท า เกิดความเขา้ใจวา่ส่ิงนีเ้กิดขึ้นไดอ้ย่างไร ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น 

คนที่เป็นครูต้องฝึกทักษะการเลือกความรู้ที่เขา้ถงึแก่น  ต้องมีทักษะการประเมินความก้าวหน้า  ทักษะการเรียนรู้
และการสร้างความรูใ้หม่   ทักษะการเป็นผู้จดักระบวนการเรียนรู้ของครูต้องฝึก อุปสรรคส าคัญคือ ความรู้สึกของเด็กที่รู้สึกว่า
ไม่ปลอดภัย ไม่มั่นใจในความเปน็อิสระของตัวเอง  ครูต้องหาท าวธิีให้เกดิตรงนั้นให้ได้  ค าที่ผมพดูใช้ประจ า คือ ไม่มีถกู ไม่มี
ผิด  การแลกเปล่ียนกันอย่างไม่มถีูกผิดจะลดความกลัว และได้วิธีคิดที่แตกต่าง จะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่กว้างและ
ซับซ้อน  



 Learning by doing : A Handbook for Professional Learning Communities at Work  ของ Richard DuFour 
และRebecca DuFour  เป็นหนังสือที่เป็นคู่มือของ PLC  ที่เสนอแนะว่าผู้บริหารต้องเขา้มาร่วมดว้ย  เขตพื้นที่ ต้องมาท าด้วย
จึงท าให้เกิดพลัง  เปา้หมายของ PLC คือ เดก็เรียนไดด้ีขึ้น 

ความรู้ที่เกดิขึ้นในการท าหน้าที่ครู ถ้าจัดให้เป็นระบบสามารถเป็นงานวจิัยได้ ครูทีเ่อาใจใส่ลูกศิษยส์ามารถใชก้าร
ท า KM รวมกลุม่กัน จะท าให้ได้ PLC  

การสนับสนุนของผู้บริหาร เช่นการพบปะคุยกันอย่างสม่ าเสมอ ทุกอาทิตย์ และสนับสนุนให้ครูได้ไปเสนอผลงานไป
แสดงในระดับประเทศ สนับสนุนระบบ ICT ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงกว้าง   

เรื่องเหล่านี้ท่ีจริงมีอยู่ในตัวครู แต่ที่ผ่านมาเราถูกปิดกั้น  ถ้าสามารถรวมตัวกัน ก็จะสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 
และยกระดับให้ดีขึ้นได้  ยกตวัอย่างเช่น อาจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์ ขอนแกน่ ใช้วิธีของ Lesson Study 
(PLC แบบญี่ปุ่น) มาชว่ยท าให้ผลสอบ O-NET ของนักเรียนเพิ่มขึน้อย่างชัดเจน และมีนัยส าคัญ 

สุดท้าย อยากเห็น PLC ครู ทีเ่ปน็แนวหน้าในการปฏิรูปการเรียนรูซ้ึ่งแตเ่ดมิอยู่ในรูปโครงการวิทยาศาสตร์ อยากให้
มีความแพร่หลายออกไปอีก  เป้าหมายคือ เด็กเรียนแล้วได้ทัง้ความรู้และทักษะทีโ่ยงไปสู่ปัญญา  ท าให้ชวีิตครูเป็นชวีิตที่มี
ความสุขมากขึ้น  ทางมูลนิธสิดศรี สฤษดิ์วงศ์ จะเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อน โดยมเีงื่อนไขว่าทรัพยากรทัง้หลายผู้เขา้ร่วม
ต้องหามาเอง  
 
เวที “ จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างทักษะอนาคตในบริบทไทย ด้วย PBL” 
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในการจดักระบวนการเรยีนรู้  

 “จุดไฟ “เอ๊ะ” สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนบ่อแกว้วิทยา  จ. ก าแพงเพชร”  โดย อ.สุรนันท์ พันธส์มบูรณ์ ครู
ชีววิทยา  ชั้น ม.2  โรงเรียนบ่อแกว้วิทยา 

 “โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ. สุโขทัย”  โดย ดร.ดุษฏี สีตลวรางค ์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  

 “ออกแบบเรียนรู้บนวถิีชีวติและวฒันธรรม ในแบบโรงเรยีนเพลินพัฒนา  จ. กรุงเทพฯ ” โดย อ.วิมลศรี ศุษิลวรณ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นการจัดการความรู้   และ อ.วนิดา สายทองอินทร ์ หัวหน้าส่วนพฒันาหน่วยวิชาภูมิปญัญา
ภาษาไทยโรงเรียนเพลินพัฒนา 

 “จัดการศึกษาโดยเอาชีวติเป็นตวัตั้ง ในแบบโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ. บุรีรัมย์” โดย  อ.วิเชยีร ไชยบัง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศพัฒนา 

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศร-ีสฤษดิว์งศ ์วิทยากรด าเนินการสนทนาเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ตรง โดยมีผู้ร่วมเล่าเรื่อง 5 ท่าน  

 
อ. สุรนันท์  พันธ์สมบูรณ ์  ครูชีววิทยา  ชั้น ม.2  โรงเรียนบ่อแกว้วิทยา  “จุดไฟ “เอ๊ะ” สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา”  ประสบการณ์สอน 12 ปี เริ่มจาก เป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์กับชวีวิทยา ท าคูม่ือและแผนการ
สอนออกมาสอน  แต่เดก็ไม่มีแววตาในการรับรู้  จึงรู้สึกวา่ตวัเองมีข้อบกพร่องที่ตอ้งพัฒนา  วันหนึ่งเดก็บอกวา่ครคูรับผม
อยากชวนครูไปเทีย่วทุง่นา พอไปถึงทุ่งนาเด็กถามว่า ครูรู้จกักล้วยไม้ไหม หมู่บ้านผมมีกลว้ยไม้เยอะแยะ ครูจงึชวนกันคุยกับ
เด็กหลายคนชว่งหลังเลิกเรียน ครูบอกว่าเคยเจอแต่ดอกสมี่วง เดก็ก็อธิบายเรื่องดอกกล้วยไม้ทีเ่ขาพบเจอให้ฟัง  แล้วเด็กก็



ถามว่าครูในโรงเรยีนท าไมบงัคับให้เดก็จ าสูตร ท าไร่อ้อยสองไร่ยังไม่ต้องถอดรูทเลย แต่ผมเองก็ไมไ่ด้ตอบเด็ก แต่กลับมาคิด
ว่าการบังคับเดก็ใหเ้รียนหนังสือเป็นการท าบาปเดก็ เลยหาการเรยีนรู้แบบใหมเ่ช่นลองไปสอนในชมุชน วันหนึ่งได้สอน
ชีววิทยา เดิมเป็นคนไม่ชอบให้เดก็ดูตามต าราอยู่แล้ว เลยใชว้ิธีวิทยาศาสตร์เขา้สอนกับวถิีชุมชน โชคดีทีเ่จอกับผู้บริหารที่
สนใจดา้นน้ี จึงจัดคา่ยพาเดก็เขา้ไปเรียนในชมุชน เช่นไปดคูอกหมแูล้วใชก้ระบวนการวิทยาศาสตรท์ุกขั้น เช่นใหเ้ขาดูปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากคอกหมู ตรงนี้เป็นจดุเริ่มต้นทีเ่อาไปบูรณาการกับวิชาชีววิทยา  

พ่อแม่ของเด็กส่วนใหญ่ท านา เดก็จึงมักจะเอามาเล่าให้ครูฟังว่านาล่ม จึงถามเดก็วา่ ปัญหาเกิดจากอะไร เด็กตอบ
ว่าขา้วดีด ครูไม่รู้วา่ข้าวดดีคืออะไร ก็เลยชวนเด็กเรียนเรื่องข้าวดดี ชั่วโมงเดยีวเด็กเสนอปัญหามาเป็นร้อยปัญหา จงึค่อยๆ
มาจดักลุ่มว่าขา้วดีดคืออะไร การเจริญเติบโตเป็นอยา่งไร ชาวบา้นได้รับผลกระทบอย่างไร แก้ไขอย่างไร  เดก็บางกลุ่มสนใจ
เรื่องการก าจัดขา้วดีด การเรียนรูจ้ึงไม่ใช่จบแค่เทอมเดยีว  แตเ่ด็กสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อท่ีจะเอาไปช่วยพ่อแม่แก้ไข
ปัญหาที่ถูกหลอกให้ซื้อสารเคมี  

เด็กพบว่า ถา้พ่อแมใ่ช้สารเคมีป้ายปลายข้าวดีดแต่สารเคมีจะติดตัวไป   แต่ถ้าแก้ปัญหาดว้ยการไถกลบ ข้าวดีดก็
มักจะขึ้นมาอกี  ท าให้ครเูองก็ได้เรียนรู้พร้อมกับเดก็ดว้ย  เดก็ทุกคนจะมาช่วยกันวเิคราะห์หาวิธีการก าจดัข้าวดีด มกีาร
ออกแบบการทดลอง  การเชิญชาวนาเขา้ร่วมโครงการ โดยการแบ่งกลุ่มชาวนาเป็น 2 กล่ม คือกลุม่ด านา และกลุ่มหวา่น เมื่อ
ผ่านไปส่ีเดือนก็ไปดูกันวา่นาแบบไหนเหลือข้าวดดีเยอะ  

สรุปว่าถ้ามีการเว้นระยะการท านาไป จะมีข้าวดดีน้อยลง  เวลาผ่านไป 2 เดือน ผมก็เห็นวา่ชวีวิทยาไม่เห็นต้องเรียน
ในหนังสือ แต่สามารถค้นควา้ไดจ้ากทีต่่างๆ เช่น ค้นควา้จากเว็บไซต์ในการหาความรูเ้รื่องขา้วดดี และการลงมือทดลองใน
แปลงนา เป็นต้น 

ตอนนี้มีโครงงานใหม่ของเดก็ ม.3 เนื่องจากเดก็เห็นวา่ปุ๋ยแพง  เดก็จึงชวนครูท านาจากแปลงขี้หมู  ช่วงแรกพ่อแม่
ถามว่าชวนเด็กท าอะไรไร้ประโยชน์ ท าไมไม่ใหเ้ด็กไดเ้รียน แต่ตอนน้ีพ่อแม่เดก็เห็นผล กลายเป็นวา่ดีจงัเลยให้เด็กเรยีนผ่าน
ทุ่งนา  และเห็นวา่โรงเรียนน่าจะน าเอาวิธีที่ทดลองกันไปเผยแพรใ่นชุมชนดว้ย  

 
นพ. ประเสริฐ  จากการเล่าเรื่องจะเห็นว่าครูส่งเสริมให้เด็กมกีารท างานเป็นการทีม การเชื่อมต่อชุมชน การ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเชื่อมโยงกับสไลด์ของอาจารยว์ิจารณ์ที่น าเสนอไวเ้มื่อสักครู่นี้  
เด็กมคีวามสุขกับการเรียน ไม่หน้าบึ้ง เก็บข้อมูลอยา่งยิม้แยม้แจม่ใส มือเปื้อนโคลนล้างน้ าก็ออก แต่ความรู้ที่เด็ก

ได้จะอยู่ตดิตัวเดก็ไปตลอด เป็นการท่ีท าให้เดก็น าความรู้ท้องถิ่นมาใช้แก้ไขปัญหาได้  ผลที่ได้คือ ครูมีการเรียนการสอนทีไ่ม่
อิ่มตัว มคีวามทา้ทายในการสอนตลอดเวลา ครูมีหน้าทีจุ่ดประกายให้เด็กอยากรู้  จากค าถามของเด็กที่ท้ิงไวใ้หค้รูน ากลับเอา
มาคดิ  มาสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ค าถามกระตุ้น  

 
 
ดร. ดุษฏี สีตลวรางค ์  ผอ.โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา “โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ”่  ขอเริ่มจากการเดินทางของ

ตัวเอง เดมิเป็นศกึษานิเทศ พบวา่เขตการศึกษาเขต 7 มี 8 จังหวัด สุโขทัย อยู่อันดับที่ 5 - 6  ถ้าตดัโรงเรียนท่ีไม่พร้อมออกไป 
จะอยู่อันดับท่ี 8 รู้สึกอยู่ไม่ได้  เลยคิดว่าจะลงไปเป็นครู ศึกษานิเทศก์ หรือผู้บริหาร จึงเลือกมาบริหารเพราะคิดว่านา่จะตอบ
โจทย์ได้ดีที่สุด อยู่กงไกลาศ มคีร ู50 คน  ก็เลยคดิวา่จะท าใหเ้ดก็คะแนนดีขึ้นได้อยา่งไร มีเด็กคนหน่ึงอยู่ ม.6  ในวันไหว้ครู 
เด็กบอกว่าไม่มีครูคนไหนจ าเขาได้เลย ขนาดเป็นโรงเรยีนเล็ก ถา้ครูกับเดก็จ ากันไม่ได้มันคล้ายกบัโรงงาน  ยังไงต้องหาวิธี
เด็กกับครูกลุ่มน้อยๆ ดูแลกัน ต้องท าเป็นบันไดไป จึงดูโครงสร้างจดัการบริหาร  ถา้ครูชว่ยกันไม่ได้ เด็กกช็่วยกันไม่ได้ 



เด็กชายสมศักดิ์มาสาย ครูสมศรสีอนชั่วโมงแรก สอนเสร็จครูโมโห พูดใหค้รูสมพรทีอ่ยู่ ม.3 ฟัง  ครสูมพรจึงวางแผนอยากให้
เด็กออกจากโรงเรียนไปเสยี  นี่เป็นโครงสร้างแบบทั่วๆไป  ทีค่รูไม่มีโอกาสวางแผนชว่ยเหลือเดก็  เพราะเดก็เดินผ่านครูทีละ
คน  ครูก็ได้แต่ปรับทุกข์กัน  ดงันัน้ จึงเปิดพื้นท่ีท ามาหากินระหว่างครูกับเด็ก ครูกับเดก็ก็เปล่ียนแปลงกันและกัน  จากการท า
เศรษฐกิจพอเพียง เดก็จะบันทึกการเรียนรู้ ความรู้สึก การตั้งเปา้หมายทุกวัน  

มีวันหนึ่งครูปู สงสัยเรื่องบวบ เดก็สามารถอธิบายใหค้รูเขา้ใจได้ เด็กมีความสุขที่ตอบในเรื่องทีค่รูไม่รู้ ครูเองมี
ความสุขที่เดก็ได้แสดงตัวตน  ในที่สุดเริ่มมีสถานีทดลองระหว่างครูกับเด็ก เกิดการถอดบทเรียนของเดก็ ครู ชาวบ้าน 

 ส่ิงที่หลายปีมานี้ ท างานเพื่อใหเ้ด็กได้อะไรผ่านครู  เด็กจะมีอะไรรู้อะไรต้องผ่านครูก่อน ดงันั้นหลักสูตรสถานศกึษา 
70 เปอร์เซ็นต์ วชิาใครวิชามัน ตวักระตุ้นครู คือ การชมกับให้งบประมาณ ส่งครูไปอบรม  มีการพัฒนาครูดว้ยการเอาหัวหนา้
หมวดมาประชมุทีม หลังจากนั้นครูก็เอาวิธีนี้ไปท ากับเดก็  

โรงเรียนน้ีมีคนมาดงูาน เวลามีแขกมาเด็กจะดแูลแขกดมีาก  มวีนัหนึ่งมีเรื่องไข้เลือดออกของชมุชน  ครูแนะน าว่า
แผนแม่บทชุมชนต้องมีแผนพัฒนาเยาวชนในชุมชน แล้วโรงเรียนจะส่งเด็กไปให้  แนวคดินี้ท าให้เดก็มีเวทีมากมายในการเข้า
ไปสัมพันธ์กับชุมชน   

 
นพ. ประเสริฐ เรื่องที่แลกเปล่ียนน้ีเป็นวิธีการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบให้ครูน้อย และเด็กทกุคนได้พบกัน 

ประเด็นสมชาย นั่นเป็น life skill อย่างหน่ึงของเดก็  สรุปว่าต้องท า scale ของโรงเรยีนให้เลก็ลง เพราะจะชว่ยให้ครทู างาน
ง่ายขึ้น   

 
 

อ. วิมลศรี ศุษิลวรณ์   ผช. ผอ.โรงเรียนเพลินพัฒนา  เล่าวา่โรงเรียนเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 และเปิดจริงในปี 
พ.ศ. 2547 เราพยายามหากระบวนการเรียนรู้ที่นักเรยีนเรียนอย่างมีความสุข  ท าอย่างไรให้เด็กเพลินกับการเรียนรู้  ครูเพลิน
กับการจดักระบวนการเรียนรู้ และอยากท าโรงเรยีนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ในปีการศกึษานี้โรงเรียนน าเอาโครงการ 
Lesson study เข้ามาน าร่องในโรงเรียนประถม พบว่าการน าเอาแนวคิดทีเ่ป็นการจัดกระบวนใหค้รูเรียนรู้เป็นกลุ่ม  ชว่ยใหค้รู
สามารถปรับพัฒนาได้เรว็  เห็นผลคาบต่อคาบ 

เดิมเราใช้ KM มาสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับครู เกิดการเรียนรู้ที่ดีมาก แต่การปรับพัฒนายงัอยู่ในรอบใหญ่ที่
มองกันเป็นรอบภาคเรยีน  หรือรอบปีการศึกษา  ที่โรงเรยีนไม่ได้ใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นแบบเรียนหลัก  คุณครูต้องหา
วิธีการจัดกจิกรรมที่ท าให้หัวใจของการเรียนรู้นั้นเขา้ถงึเดก็  ท าใหค้รูต้องเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้  และผลการ
แลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้นี้ยิง่ชัดเจน และส่งผลไปถึงเด็กมากขึ้น และเร็วขึ้นเมื่อเรามีกลุ่มครูมาร่วมเรยีนรู้  

อ. วนดิา สายทองอนิทร์   หัวหน้าส่วนพัฒนาหนว่ยวิชาภูมิปญัญาภาษาไทย โรงเรียนเพลินพัฒนา  สร้างกลุ่ม
เรียนรู้กับครูที่สอนชั้น ป. 6 มาตั้งแต่ปีที่แล้ว  และจากปัญหาครูขาดตัวเองที่ดแูลวิชาการอยู่จงึลงไปสอน  ตอนนั้นไปสอน
เรื่องการเขียนแบบโวหารแบบตา่งๆ สอนไปได้ 2 สัปดาห์ รู้สึกผิดกับเด็ก เพราะกระบวนการของเรายังไม่ละเมียดละไมเพียง
พอท่ีจะดึงศักยภาพในการเขยีนของเขาออกมา  

พอปีนี้ได้ท า Lesson Study  ก็เอามาแลกเปล่ียนกัน น้องอีกสองคนก็มีแสดงความคดิเห็นออกมา เกิดการตั้งเป้าว่า 
เราสอนเรื่องนีเ้ราอยากให้เด็กไดอ้ะไรในความเข้าใจของแต่ะละคน  อย่างไรจึงเรียกว่าเขียนบรรยายได้ดีแล้ว เขยีนพรรณาได้
ดีแล้ว  ครูรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเคยรูสึ้กอกหัก เพราะเขาสอน ม.ปลาย แล้วย้ายไปสอนท่ีมหาวิทยาลัย ท าให้ได้พบกับเด็กที่



ตัวเองเคยสอนมา  แล้วรู้สึกว่าเดก็ม.ปลายที่มาต่อมหาวิทยาลัยลยัไม่ได้มีอะไรติดตวัมาอะไรเลย  ส่วนครูอีกคนหน่ึงมี
ประสบการณ์สอนน้อย แต่เขากม็ีประสบการณ์ของวัยรุ่น และเขา้ใจวัยรุ่นยุคนี้มากกว่าครูคนอื่น  เรา 3คนก็เอาประสบการณ์
มารวมกันดวู่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้บา้ง   

ช่วงปดิภาคฤดูร้อนได้ไปอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ ที่เขาเน้นเรื่องของศิลปะและการ
สร้างแรงบันดาลใจ  ในฐานะครภูาษาไทยก็มองว่าภาษาคือสิ่งทีต่อบสนองแรงบันดาลใจลึกๆ ข้างใน  ก็เลยเอาวิธีการของเขา
มาใช้วางแผน  เพราะถา้อยากใหเ้ด็กได้แรงบันดาลใจภาษาที่ละเมียดละไม  เราต้องสร้างบรรยากาศ  ครูจึงจุดตะเกียงเล่า
นิทาน เลือกเอาเรื่องที่ภาษางดงามมาเล่า พอเล่าเรื่องเสร็จก็ใหว้าดรูป  เราสังเกตเห็นได้เลยว่าเดก็เขาตื่นตวัในความสงบ รูป
ที่เขียนออกมากด็ูเป็นรูปนามธรรม เป็นการวาดสีชอล์กลงลงบนกระดาษโปสเตอร์สีด า แล้วครูก็ใหเ้ขาเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
งานของเขาเอง   เราเห็นคาตาเลยว่าแม้เด็กที่ไม่ชอบเขียนก็เขียนใหญ่เลย มีอาการชะเง้อไปดวู่าเหน็เพื่อนเขียนเยอะ แล้ว
ตัวเองกเ็ลยกลับมาเขยีนเพิ่มอกี  

จุดมุง่หมายของคาบเรียนน้ีตัง้ไวว้่า นอกจากจะเรยีนรู้เรื่องทกัษะภาษาแล้ว เรายังอยากให้เด็กมคีวามคิดกว้างไกล
และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตา่งไปจากความคิดของตวัได้  จึงออกแบบให้เด็กถือไปแลกเปล่ียนกับเพื่อนแล้วให้กล่าวค าที่
ไพเราะแกเ่พื่อนด้วย เช่น 

“ฉันขออนุญาตใช้งานของเธอเปน็แรงบันดาลใจในการเขียน” 
“ฉันยินดีใหง้านศิลปะของฉันเป็นแรงบันดาลใจของเธอ” 
“ฉันขอบคุณมากส าหรับงานศิลปะดีๆ ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจ” 

 
พอจบกิจกรรมเดก็ๆ บอกวา่ รู้สึกดีจังที่ภาพท่ีตัวเองวาดเป็นแรงบนัดาลใจให้เพือ่น  เราฟังนิทานเรือ่งเดยีวกัน  วาด

ได้ไม่เหมือนกัน เขยีนได้ไม่เหมือนกัน  เมื่อครูถามว่าแล้วหนูเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ เดก็ตอบวา่  ผมมองรูปผมเอง ผมเห็นสีสัน
ธรรมดา แตเ่พื่อนเขยีนวา่ ภาพของนายท าใหเ้รารู้สึกว่าตอ้งท าในส่ิงที่ถูกต้องเสมอ  เขาได้เรยีนรู้วา่มีทั้งคนคิดเหมือนและคน
ที่คิดตา่ง   

เทอมนี้สอนแค่เรื่องบรรยาย กับพรรณา ให้เดก็เริ่มอินกับการเขียน  รักที่จะเขียน และเขยีนกันใหญ่  ไม่ละโมบโลภ
มาก สอนเขยีนทุกรูปแบบแล้ว  แต่ก็พบวา่ครู ต้องท างานหนักมากก่อนเข้าชั้นเรียน และการแชรก์ันช่วยกันได้ 
 

นพ. ประเสริฐ แรงบันดาลใจตอ้งมาก่อน  มี Aesthetic Literacy และ Civic Literacy  การเคารพความเห็นที่
แตกตา่ง  ถา้เรากางเรื่องเล่าทัง้สามเรื่องออกมากจ็ะเห็น skills ต่างๆ มากมาย 
 
 

อ.วิเชียร  ไชยบัง  ผอ.โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  เล่าว่าไปคยุกับเพื่อนที่อยู่ที่สิงค์โปร์  ท่ีนั่นมีโรงเรียนประมาณ 
300 โรง  ถามเพื่อนว่ารมต.เขาวา่ยังไง เขาบอกมา 4-5 ข้อ ผมจ าได้ 2 ข้อ คือ เขาอยากให้พลเมืองของเขาดูแลตวัเองและคน
อื่นได้  และอยากให้รักประเทศ 



ผมนั่งรถแท็กซี่ที่คนขับอาย ุ72 ถามเขาวา่ท าไมมาขับแท็กซี่ เขาบอกว่าที่น่ีถ้าไมม่ีเงิน ก็ไม่มีเพื่อน  ถ้าไม่มเีงินก็ไมม่ี
ข้าวกิน ถ้าไม่มเีงิน กเ็หมือนหมา  อีกครั้ง คนขับอายุ 40 กว่า ถามเขาวา่ถา้ใหเ้ลือกวา่อยู่ที่ไหนก็ได้เขาจะเลือกอยู่ที่ไหน  เขา
ตอบว่าที่ไหนก็ได้ ท่ีไมใ่ช่สิงค์โปร์   

ส าหรับผมสิ่งส าคัญที่สุดของคนในศตวรรษที ่21 คือ อยู่ให้ได้ก่อน การอยู่ให้ได้ ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ปัจจัยการ
ด ารงชีวติได้  ส่วนค าถามว่าเดก็จะได้อะไร จริงๆ แล้วเป็นค าถามที่เป็นไปตามใจเรา  ที่ผ่านมาการศึกษามันผิด แต่ไมม่ี
ทางเลือกอื่นที่จะสามารถคนพัฒนาคนจ านวนมากได้  เราจงึยังใชว้ิธีการน้ีอยู่  แต่เมือ่เราเชื่อว่ามันผิด เราก็จะพยายาม
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ 

เด็กจะได้อะไรในใจผมคดิวา่โรงเรียนไม่มีแบบเรียน ไม่มกีารประเมิน  เรามองเป้าหมายการพัฒนาผุ้เรียนท่ีมากกวา่
หลักสูตร คือ ความฉลาดดา้นใน  ฉลาดทางจติวิญญาณที่ท าให้อยู่อย่างมีความสุข  มีหน่วยการเรยีนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นตามความ
สนใจของเด็ก ตัวอยา่งหน่วยการเรียนหนึ่ง  พาเด็กเดินทางไกล เขา้ไปป่าชุมชน เจอต้นเตง็ เขาตดัทิ้งไว้ เราแบกต้นเต็งเข้าไป
กลางปา่ แล้วถามเด็กว่าเขารู้สึกอย่างไร  หลังจากกลับมาก็พัฒนาหน่วยการเรยีนเรื่องปา่ ใหเ้ด็กเข้าไปเก็บข้อมูลในป่า  เขา้
ไปท างานในชุมชน คิดการแสดงเข้าไปแสดงในชุมชน  เด็กกลุ่มนั้นครึ่งหน่ึงสอบ O-NET ได้ศูนย์  แต่ผมไม่แคร์  ผมคิดว่าเด็ก
ได้ความฉลาดดา้นใน ผมรู้สึกได ้

โดยภาพรวมสิง่ที่ครู โรงเรียนคาดหวัง เราจะไมย่อมให้เดก็ของเราไม่ล้มเหลวสักคนเดยีว ความไมล้่มเหลว คือ มี
โอกาสความกา้วหน้า ในการงอกงามด้านต่าๆ เทา่ไร ความงอกงามด้านจิตวญิญาณ ความฉลาดดา้นใน ใหเ้ขาไปถงึโอกาส
นั้นให้ได้   ถ้าเราตั้งว่าอยากให้เดก็ไปถึงความพอดี พอใจที่มีชวีิตอยู่  ก็ยากเพราะไม่สอดคล้องกับจดีีพี  เลยกลับมาถามวา่
เราท าผิดหรือเปล่า ส่ิงที่เราอยากให้ได้ มันใช้ได้หรือเปล่า  เราอยากเห็นการศึกษาทีด่ีทั้งหมด แต่ไมม่ีใครกลา้ที่จะขดัขืนบาง
ส่ิงที่มีอยู่   เราจะพาเด็กไปตายหรือเปล่า  กระบวนการเรียนรู้ของเราที่เรียนเป็นหนว่ย จะเปล่ียนไปตามทีเ่ด็กต้องการ  ตาม
ความสนใจของเด็ก 
 

อ. วิมลศรี ศุษิลวรณ์   เราเห็นปัญหาอย่างที่ อ.วิเชียรเห็น  ตอนนี้กลุ่มการศกึษาทางเลือกก าลังพยายามหา
วิธีการประเมินใหม่ๆ อยู่  ทางส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวิทยา ของ มศว. ประสานมิตรมแีบบทดสอบท่ีใชว้ัด
สมรรถนะในการเรียนรู้  และที่เพลินพัฒนาก็น าแบบทดสอบนน้ีมาใชว้ัดสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็ก  ถ้ามกีารน าความรูเ้รื่อง
การทดสอบจาก มศว. กับมสธ. ที่ท าเรื่องนีก้ันอยู่แล้วมาสร้างตวัชี้วัดให้กับกลุ่มการศึกษาทางเลือก  อีกไม่นานเราก็จะมี
ตัวชีว้ัดอื่นๆ ทีใ่ส่แว่นตาไม่เหมือน O-NET เอาไวใ้ชก้ัน 
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวงใหญ ่

o เห็นประเด็นร่วมของ 4 กรณี ว่า มีฐานเรื่องความสัมพันธ์ จงึท าให้ประสบความส าเร็จ   ปริญญาของครูไม่ได้เป็นตัว
บอกความส าเร็จของเด็ก  ส่ิงที่มผีลมากคือ ความสัมพันธ์ระหวา่งครูกับเดก็  แล้วที่ชื่นใจมีผู้บริหาร 2 คนเป็น
ตัวอยา่ง ดใีจทีม่ี ผอ. เขตมาอยู่ตรงนี้ด้วย 

o คิดวา่ที่ท่านน าเสนอ เป็นแนวคิดการปฏิรูปการศกึษาที่ extreme  ผมมองวา่การปฏิรูป น่าจะมี 3 อย่างทัง้ content, 
process, outcome  ผมชอบโมเดล แต่ที่เป็นอยูใ่นโรงเรียน เราไปท าเกษตรโดยไมย่ึดโยงกับสาระการเรียนรู้ ครู
อาจจะจับประเด็นผิด เชื่อมโยงไม่ได้   เด็กที่ฟินแลนด์ จะไมเ่ข้าโรงเรียนก่อน 7 ขวบ และเข้าแล้ว 2-3 ปีแรก เรียนไม่
เกิน 4-5 ชั่วโมง  เห็นด้วยกับคุณหมอวิจารณ์วา่ ถ้ามีแรงบันดาลใจมันจะขับเคลื่อนมหาศาล และเห็นด้วยกับการ
ต้องมีทักษะต่างๆ 



o ทุกท่านมีอุดมการณ์ มีใจ ผมอยากพูดถึงว่าในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีแนวคิดนี้ ครูเพื่อศิษย์ คนที่จบเป็นครูไม่มี
ความคิดนี้ น่าจะปลูกฝังอดุมการณ์นี้ ตั้งแตเ่รียน ด้วยการขยับมาดูการสอนคนท่ีเป็นครูในระดับมหาวิทยาลัยดว้ย 

o โจทย์คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยากให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาคนที่จะเป็นครูของครู ให้มคีรู
ที่เรียนรู้จากการเป็นครูได้อยา่งตอ่เนื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างครกูับลูกศิษย์สร้างได้  ถา้มีตวัอยา่งการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับครู แต่รู้สึกวา่ หน้าที่ของเราคือจะสร้างไปแรงบันดาลใจกับเพื่อนครู อย่างไร รวมทัง้นักศึกษาที่จะ
เป็นครูได้อย่างไร ต้องกลับไปพัฒนาทักษะในการเป็นครูของครอูย่างไร 

o คิดวา่การศึกษากระแสหลัก เป็นชุดความคิดหนึง่ ท่ีท าใหค้นพึ่งตนเองไม่ได้ และการศึกษาทางเลือกก็เป็นอีกชุด
ความคิดหนึง่ ไม่ต้องสูก้ัน ต่างคนก็ท าใครอยากพึ่งตนเองได้ก็มาท า  ชุมชนของเราคงต้องพึง่ตวัเองและจับมือกันไป 
 
นพ. ประเสริฐ  เรายินดีรับค าทา้ของอ.วเิชยีร เราจะสร้าง Formative Assessment ให้กับการศกึษาทางเลือกของ

เราใหเ้ป็นกระแสหลัก  เราต้องการชุมชนการเรียนรู้ เราต้องการ PLC การเรียนรู้ของครู เชื่อวา่ ประเทศไทยไม่ได้มเีพียงแค่ 5 
คนที่อยู่บนเวที  เราสามารถสร้างการเรียนรู้ของครเูพื่อศิษย์ได้ มูลนิธิจะชว่ยปูเส่ือให้ เราต้องการชมุชนการเรียนรู้ของครู  และ
เราจะเป็นกระแสหลักได้ต่อเมื่อเราสร้างชุมชนการเรยีนรู้  เราเชื่อวา่ในประเทศไทยยงัมีคนท่ีคดิอยา่งนี้อยู่อีก 
 
กระบวนการในภาคบ่าย 
 

สรุปความคาดหวัง BAR  
o อยากให้เด็กมีความสุข 
o อยากได้ประสบการณ์ อยากท าเพื่อศิษย์  
o อยากแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในเรื่องกระบวนการและแผนการเรียน  
o อยากได้เครือข่าย COPs  
o อยากได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

 
 

เวทีสนทนาแลกเปลี่ยน “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วยการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”  
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
รอบที่ 1   แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย (4 คนต่อกลุ่ม) จ านวน 56 คน ในประเด็น “การศึกษายุคใหม่ที่ต้องการ

สร้างจะเป็นอย่างไร และในฐานะท่ีเป็นครูจะท าให้เกิดได้ขึ้นอย่างไร”  เวลาในการสนทนา 20 นาที 
รอบที่ 2   การย้ายตนเองไปโต๊ะสนทนาใหม่ เลือกเจ้าบ้านหน่ึงท่านเพื่อน่ังโต๊ะเดิม อีกสามท่านย้ายไปที่โต๊ะอื่น เจ้า

บ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้มาใหม่ฟัง ผู้มาใหม่ช่วยกันเพิ่มเติมทีละท่าน 
รอบที่ 3   การศึกษาไทยยุคใหม่ควรเป็นเช่นไร และแต่ละท่านจะด าเนินการอย่างไร 
 

การน าเสนอกลุ่มใหญ่ 
 



นพ.ประเสริฐ  เปิดประเด็นการแลกเปล่ียนรวม เป้าหมายการศึกษา วิธีการท างานเพื่อน าสู่เปา้หมาย เทคนิค  
ครู 1   เริ่มที่ตัวเอง รู้ดีทุกอย่าง แต่ไม่กล้าท า ต้องเริม่ที่ตวัเอง อยู่กบัระบบให้ได้ ค่อยเป็นค่อยไป เสริมความมั่นใจ

ระดับปัจเจก เริ่มทีค่รู ถ้าครคูิดไดโ้รงเรียนจะสบายขึ้น 
ครู 2   ถ้าตั้งใจจะเป็นครูเพื่อศษิย์ได้ ต้องรับฟังความคดิเห็นของเด็ก ค่อยให้ความรู้ทีหลัง ให้เดก็มส่ีวนร่วม ครูไม่

ค่อยให้โอกาสเดก็ ถ้าจะใหเ้ด็กมคีวามสุขครูต้องเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ครูมักอ้างวา่งานเยอะ ถ้าเราเป็นครูเราต้องมเีวลาให้เขา 
(เป็นตวัอยา่งระดับครู ฟังเด็กเปน็ รู้ในหน้าที่)  

ครู 3   เวลาของครู ท่ีอ้างว่าไมม่ีเวลา เพราะไม่มีเวลาจริงๆ เช่น สอน 20  ชม. อาทิตย์หนึง่มี  5 วัน  มีการตรวจงาน
เด็ก  สอน  ตรวจงาน  มีการเตรยีมสอน ใช้เวลาจรงิ 3 ชม. รวมเปน็ 60 ชม. แล้วมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน ใชเ้วลา 3 
ชม.  3 งานก็ 9 ชม. ไม่มีเวลาจรงิๆ เรื่องประสิทธภิาพสอนต้องช่วยกันคิด   ถ้าค านวณแล้วพบว่าไม่มีเวลาจรงิ คงต้องมีการ
สร้างเครือขา่ยมาแลกเปล่ียนวิธกีารกันวา่ “จัดการเวลาอยา่งไรให้มีประสิทธิภาพ” 

ครู 4  เสริมว่าไมม่ีเวลาจรงิ เนื่องจากเป็นครูบ้านนอก สอนชีวฯ วทิยาศาสตร์ สังคม เพราะครูไม่พอ เริ่มต้นงาน
จนถึงส่ีโมง กวา่จะเข้าบา้น เตรียมการสอนตอนตีสามถงึตีหา้ การตรวจสมดุน้อยมาก จงึไม่มีทางทีจ่ะรู้ว่าเดก็อ่อนเรื่องไหน 
ปัญหาด้านการใช้ภาษา การค านวณ ต้องพฒันาที่ตวัครูก่อน ให้เวลาครู  

อ.ศีลวัต โรงเรยีนเพลินพัฒนาเปน็โรงเรียนเอกชน  ทุกครั้งที่ผลักดนัการเปล่ียนแปลงจะไปกระทบกบัวิถีชวีิตของครู 
ถ้าเราจัดเวลา พ้ืนท่ี  และก าลังคนไม่ได้ เรื่องอื่นก็เดินไม่ได้  เรื่องนี้น่าจะเป็นวาระของผอ. เพราะถา้ขับเคล่ือนไม่ไดเ้รื่องอื่นก็
เดินไม่ได้  ยกตวัอยา่งเช่น ต้องท าการส ารวจเวลาครูทั้งร.ร. เพื่อดวู่าอะไรต้องลดอะไรต้องตัด  ผู้บริหารต้องรือ้ทัง้ระบบ  ถ้าครู
จัดการเวลาไม่ได้ ผู้บริหารต้องเขา้มาช่วยครเูรื่องบริหารเวลา 

ครู 5  คีย์อยู่ที่เรื่องของความกล้า  เมื่อตั้งค าถามใหม่ทุกคนตอบได้ แต่เมื่อกลับไปท างานจริงเป็นเหมือนจ านนไป
ตามระบบ  เราจะไม่เห็นการศกึษาแบบใหม่ถา้เราไม่กล้า  

คร ู6  ก่อนสอนมีความสุขที่จะไปสอน อยากเจอเดก็ ถ้าวันไหนที่ครูรู้สึกอย่างนั้น ชีวิตนีจ้ะรู้สึกมคีวามสุข ตอนนีถ้้า
ครูไม่มีระบบการจัดการท่ีดีจะไมม่ีความสุข  การจัดสรรเวลาตามหลักศกพอเพยีง วชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก แต่ดว้ย
ความรักเด็กจะชว่ยใหเ้ดก็เกดิความสนใจ อยากให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ท าอยา่งไรให้ครมูีใจ 

คร 7  ขอพูดเรื่องเวลา ถา้เป็นทา่น  ท่านจะท าอยา่งไร สอน 2 ชั้น งานทุกอย่างครูท าหมด งานหนัก แต่อยู่ได้เพราะ
ใจ งานสอนไม่ได้เตรียมสอนเลย วิชาไทย คณิต ขอใหเ้ด็กคิดเป็น อ่านได้ เน้นสองวชิาหลัก เวลาไมอ่ยู่ก็มีคนสอนแทน ได้แรง
บันดาลใจจากเด็กเทา่นั้น อยู่ได้ดว้ยใจ 

คร ู8  เป็นครูมา 38 ปี จบเอกการศึกษาผู้ใหญ่แต่สอนอังกฤษตัง้แต่ปีแรกที่บรรจุ มีแลกเปล่ียนให้ครูด้าน
ภาษาองักฤษ ได้รางวัลมากมาย รางวัลที่ได้รับควรใหก้ับเดก็ เพราะเด็กเป็นแรงบันดาลใจให้ตวัเองชอบภาษาอังกฤษ เมื่อถกู
บังคับให้สอนในฐานะท่ีเป็นอาชพี จึงปรับความเครียดให้เป็นความสุข ไปเรียนเพื่อใหต้ัวเองมคีวามสุข อยากให้เด็กมเีสียง
หัวเราะก็จดักระบวนการสอนใหเ้ด็กหัวเราะ ถา้เรายอมลดตัวลงมากเป็นเพื่อนกับเด็ก ใหเ้อาปัญหามาพฒันาตัวเอง ไม่อยาก
ให้เพื่อนครเูครียด  
 

นพ. ประเสริฐ  ชัดเจนที่ครูมีเปา้หมาย ที่หวงัดี แตก่็มีข้อจ ากัดที่แตกตา่งกัน บางคนชัดเจน ครูจ านวนไม่น้อยที่มี
ข้อจ ากดัก็พยายามหาวิธีท าใหต้นเองมคีวามสุข แต่กม็ีครูจ านวนหน่ึงที่ผู้บริหารดีสร้างส่ิงแวดล้อมใหม่ ชวนไปเรียนรู้ พัฒนา
ครู แต่ก็มีค าถามเล็ก ที่วา่ ถ้าเราจะรวมกันเป็นเครือข่าย อาจครุกลุ่มหนึ่ง ผู้บริหารกลุ่มหน่ึง จัดการกับมาตรฐานท่ีมาบังคับ
เรา จึงขอชวนคุยกัน จับกลุ่มกันตั้งเปา้หมายร่วมกันให้ท างานกันได้  



 
นพ.ประเสริฐ  ชวนมองอนาคตว่าเราจะท าอะไรได้บ้าง 
 
ครู 1  เสนอท าชุมชนบนอินเตอรเ์น็ต สร้างพื้นทีใ่ห้แลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลา  
ครู 2  ท า PLC ใหม้าก คดิวา่มาถูกทางแล้ว  สอนฟิสิกส์มีนิสิต 80 คน ในการเรียนสหกจิศึกษา  ระบบสหกิจบริษัท

จะมาเสนอโครงการ นิสิตเลือกโครงการท่ีอยากเรียนรู้  เมื่อจบโครงการ นิสิตก็จบการศกึษา 
 
 
สรุปปิดท้าย 
 

นพ. วิจารณ์   PLC  ที่แท้ต้องมากกว่าการครูแลกเปล่ียนกัน แตเ่ราต้องการให้เดก็เรียนทันทุกคน เรียนสาระส าคญั
แล้วจะขยายไปสู่หลักสูตรท้ังหมด  ครอูอกแบบกระบวนการเรยีนรู้ของเดก็ เมื่อพบเด็กทีเ่รียนไม่ทนั  ต้องช่วยเหลือขึ้นมา  ถ้า
ปล่อยทิ้งไว้ไม่ท าอะไร เดก็จะเสียผู้เสียคนไปเลยเพราะความรู้ ม.2 เป็นฐานส าคัญของม.3  ต้องช่วยให้เด็กเรยีนรู้หลักส าคัญ
ของการเรียนให้ได้ พูดงา่ยแต่ท ายาก ต้องชว่ยเด็กในเวลาท างาน ต้องท าภายในเวลา ครูต้องเปล่ียนเวลาการท างานใหม่ น่ีคือ
หน้าที่ครูใหญ่ทีต่อ้งมกีารปรับกระบวนการท างานท้ังหมด ซึ่งจะโยงไปท้ังเขตพื้นที่ ไม่ใช่หยุดแค่กลุ่มครุแล้วใหเ้ขาแก้ไข
ปัญหากันเอง  เพราะทรัพยากรทีส่ าคัญที่สุดคือเวลาทีต่้องปรับใหม่  ครูท าเองไม่ได้  ผู้บริหารต้องเข้าไปเปิดช่องให้มีการ
จัดการเวลา  เครือขา่ยของผู้บริหารต้องท าในเครือขา่ยระดับเหนือครู  เพื่อให้ครูมศีักยภาพ  แรงบันดาลใจ และเวลา  

นพ. ประเสริฐ  ชวนคดิวา่ นักเรยีนกับครูควรสนุกก่อน และเมื่อตอนเช้าหน้าตาของอาจารย์มาเล่าเรื่องก็บง่บอกถงึ
ความสนุก การออกนอกห้องเรียนก็ท าใหเ้ด็กสนุก  เราม ีPBL ตัวอย่าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ อยากใหช้่วยกันมาท าให้สมบูรณ์ ...
ยังรู้สึกวา่ต้องค่อยๆ ท า  ถ้านักเรยีนและครูสนุก อนาคตกลุ่มนี้ไมด่ับ ส่ิงที่ท าไม่ได้วดัผลตอนส้ินปี  

ขอปิดท้ายด้วยการเล่าเรื่อง ตอนป.3  ครูยื่นหนังสือมาให้ผมอ่าน  บอกว่าครูอ่านจบแล้วใหเ้อาไปอ่าน อยากบอกวา่
ส่ิงที่ครูท าเป็นพลังทีก่ระแทกยาวไปจนตลอดชีวติ  เรื่องการท าใหน้ักเรียนสนุกนีค้ดิวา่ครทูุกคนมีวธิี   

คุณปียาภรณ์  มูลนิธิสยามกัมมาจลมีเปา้หมาย คือ ท างานเพื่อพัฒนาเยาวชน  ถ้าเยาวชนจะพัฒนาได้ โค้ชของ
เยาวชนต้องดี  ทีบ่้านคือแม่  ที่โรงเรียนคือครู  ถ้าจะท าเรื่องพัฒนาเยาวชนคงละเลยโรงเรยีนไม่ได้  จากการเฝ้าสังเกตวงวันน้ี
ต้องบอกว่ามีพลังสูง หลายทา่นแชร์จากประสบการณ์ชวีิต อยากสรุปให้เห็นภาพวา่วงที่มีพลังต้องมาจากประสบการณ์ตรง 
ไม่ใช่การสังเคราะหว์งใหญ่  ไม่เอาความคิดเห็น   

ช่วงเชา้ประทับใจอ.สรุนันท์ มาเรยีนรู้ร่วมกันกับเดก็ วง COPs เจอกันจะบ่อยแค่ไหนก็ตามกจ็ะไดส่ิ้งที่น ามาปรับใช้ 
เริ่มจากวงแคบก็มีพลังทีจ่ะเปล่ียนประเทศไทยได้แล้ว  เนื้อหาทีเ่อามาแลกกันถือว่าเป็นเรื่องทีเ่ริ่มตน้ได้ดี  จึงขออนุญาต
เรียนรู้ร่วมกัน 

นพ.ประเสริฐ ในแง่ของการแลกเปล่ียนประสบการณ์  ถ้าจะท า PLC อย่างชัดเจนต้องได้เรียนรู้ในบ่ายนี้  ถ้าครูทกุ
คนมีความมั่นใจ กล้า ไม่ยอมจ านนต่อข้อจ ากัดกม็ีโอกาสในการพัฒนาที่ดีได้ เราทุกคนรว่มกันท าให้ครูมีโอกาสที่ดีขึ้นดว้ย 
ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้นท่ีดี ความจรงิเราต้องท า PLC ส าหรับผู้บริหาร หวังว่าจะมีโอกาสเป็นชุมชนเครือขา่ยต่อไปในสารพัดรูปแบบ 
 
 
 
 



 
การ AAR ผู้บริหาร  
ทบทวนส่ิงที่เราไดใ้นวันนี้ อะไรท่ีเราได้มากกว่าส่ิงที่คาดหวงั อะไรท่ีเราอยากฝากไว้  
 

ตัวแทน ผอ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ได้เปิดความคิดของตวัเองไปอีกระยะ จากเดิมทีม่ีฐานการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเขตพื้นที่  การท่ีต้องเปล่ียนผอ.เขตฯ ท าให้เกดิความไม่ต่อเนื่อง จากที่ไดม้าแลกเปล่ียน ได้เปิดความคิด 
รู้สึกว่าเขตพื้นที่ต้องเป็นก าลังส าคัญ “ครเูพื่อศษิย”์ เป็นครูทีท่ างานค่อนข้างหนัก  บางครัง้เกิดความท้อแท้  คนทีจ่ะเป็นคน
หนุนครู เข้ามาชว่ยเหลือครูก็คงไม่พ้นเขตฯ  ภายในเขตพื้นที่เองกต้้องกลับไปดูวา่เรารู้จักครูเพื่อศษิย์ครอบคลมุหรือยัง 
ประสบการณ์การท่ีมีคุณคา่ของครูต้องเชื่อมต่อ และดึงส่ิงทีม่ีคุณค่าของครูออกมา งานแรกต้องสรา้งเครือข่ายครูใหเ้กดิขึ้นใน
เขตพื้นที่ของตนเองก่อน 

ผอ. 1 ได้สองเรื่องคือ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและการจดัการเวลา 

ผอ. 2  ความดีจะแสดงตวัเอง 
ผอ. 3  ขอบคุณมูลนิธิฯ  และจะกลับไปทบทวนตัวเองวา่ส่ิงที่ท างานร่วมกับครูมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะครู

บางคนที่ละเลยเขาไป  มองไม่เหน็คุณค่าก็จะชวนไปตั้งวงเครือขา่ยของตนเอง  และจะพยายามตั้งวงต่อไป งานน้ีเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีและมคีวามหวัง  คดิว่าความหวังนี้ไม่ศูนย์เปล่า 

ผอ. 4  (โรงเรียนสวนส้ม สมุทรปราการ) อยู่ที่ผู้บริหาร อยากใหเ้ชญิผู้บริหารท่ัวประเทศมาแลกเปล่ียนบ้าง จะได้รู้
ความคิดใหม่ๆ ไปใหโ้รงเรียนมคีวามสุข  

ผอ. 5  (นครศรีธรรมราช) วงการศึกษาน่าจะจดัเองขึ้นมาบา้ง เรื่องของความรู้เด็กไม่ส าคัญเท่ากับความเอาใจใส่
ของคร ู

ผอ. 6  มีคนจ านวนเยอะที่อยากท าตรงนี้ มคีวามหวงั และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จะกลับไปคิดอีกวา่จะท า
อย่างไรใหด้ีขึ้น 

ผอ. 7  ผู้บริหารต้องมีความสุขในการท างานน้ีดว้ยไมใ่ชเ่ฉพาะครูอย่างเดียว รู้สึกดใีจที่ได้มา  

อบจ.อุบลราชธานี  ได้แนวคิดเพื่อไปส ารวจตวัเองวา่ที่ท ามาดีหรือยัง มากพอหรือยัง เพื่อพัฒนาเด็กใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้นโดยเฉพาะคุณธรรมเพื่อประคับประคองสังคมได้มากขึ้น 

 
 
วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองเล่า “พัฒนาตนบนการเรียนรู้ของครูและศิษย์”  
 

จัดกลุ่ม 3 คน แยกโรงเรยีนแยกจงัหวัด ให้แต่ละกลุ่มก าหนดวา่ใครจะเป็น A B C  ให้  A  เล่า B ตั้งค าถาม C จด
บันทึก  เพื่อให้ได้เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของครูแต่ละคน 
 เมื่อบันทึกเรื่องเล่าแล้ว ใหคุ้ณครเูจ้าของเรื่องระบุวา่เรื่องเล่าของตนตรงกับการสร้างทกัษะใดในการเรียนรู้ของ
ศตวรรษที่ 21  
 
 
 



 
ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในวันนี ้

-  “สอนน้อย เรียนมาก” 
- ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคที่หลากหลาย 
- วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกดิทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
- การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับชีวิตจริงแบบ PBL 
- การจดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
- แนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
- กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนส าคัญอยา่งหลากหลาย 
- วิธีการจัดการเรยีนรู้เพื่อใหเ้ด็กรกัท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม 
- แนวคิดในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองเพื่อไปสู่การส่งเสริมนกัเรียน 
- การรวมกลุ่มของครุเพื่อช่วยกัน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ความคาดหวงัของการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ การศึกษา เมืองไทยยงัมคีวามหวงัถ้าไดพ้ัฒนาคร ู
- กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าเรื่อง เลา่ประสบการณ์ พลังของครุเพื่อศิษย์ เพื่อสังคมที่ดีในอนาคต  
- มีก าลังใจ พลังใจ ในการท างาน มีเพื่อนร่วมทาง เครือขา่ย มิตรภาพ เพื่อนใหม่ร่วมอดุมกาณ์ ได้แรงบันดาลใจ  
- ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้เล่า ผู้จดบนัทึก ผู้ถาม และการใชค้ าถามเพือ่หาความรูใ้หม่ๆ  
- เรียนรู้กระบวนการท างาน บนความส าเร็จของเพื่อนครู  
- วิธีการพัฒนาครูที่ดีๆ แบบใหม่ๆ  
- วิธีการท า BAR และ  AAR  
- เรียนรู้วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีห่ลากหลายทัง้แบบกลุ่มย่อย กลุม่ใหญ่และช้อปปิง้เรื่องเล่า  
- เรียนรู้เทคนคิการท างานของเพื่อนครู  
- ความรู้เรื่องศตวรรษ 21st Century  Skills และ เกิดพลังการเรียนรูอ้ย่างไมม่ีที่ส้ินสุด และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
- แนวทางการบริหารจัดการการศกึษา  
- แนวทางการเปล่ียนแปลงเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
- หลักการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 
- การบริหารจดัการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ่
- การบริหารจดักาสรเวลาเพื่อเอื้อต่อการท างานของครูที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ 
- แนวคิดทีจ่ะน าไปสู่การศึกษายคุใหม่ 
- งานจะส าเรจ็ต้องรว่มมือกันทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสวางแผนร่วม

กันลงมือปฏิบัติ  และประเมินเพือ่พัฒนาต่อ 
 
 
 
 
 



 
บันทกึ เวที “ 21 st  Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาดว้ยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” 

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 

 
ตั้งชื่อใหก้ับเร่ืองเล่า  

“คณิตคิดสนุก”  
“เรื่องของหนูสู่นิทาน”  
“ฝึกอ่านฝึกเขียนก็เรียนได”้  
“ลูกของฉันต้องอา่นได”้  
“ไปเรียนรู้สถิติที่โรงอาหาร”  
“เรื่องเล่าเร้าพลัง”  
“เราก็เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ”  
“เราตา่งกเ็ป็นส่วนร่วมแห่งความส าเร็จ” 
“สอนอย่างมคีวามสุข”  
“นวดคลายเส้น เน้นสุขภาพด”ี  
“คุณธรรมน าความส าเรจ็”  
“เขียนเป็นค า ท าเป็นเรื่อง”  
“ตั้งสติ มีสมาธิก่อนเรยีน”  
“ให้ความรักก่อนให้ความรู”้  
“เรียนให้รู้สู่ความส าเร็จ”  
“เรียนอย่างมคีวามสุข”  
“เรียนรู้การแบ่งเซลล์ดว้ยการป้ันแป้งขนมปัง (ปั้นแป้งแบง่เซลล์)”  
“ปฏิบัติการปฏิบัติจริง”  
“ใกล้ชิดเห็นคุณคา่ในกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่”  
“ด้วยใจที่มุง่หวงั”  
“คุณแม่ 20”  
“คุณครูรสแซ่บ” 
“เรียนเล่นเป็นคณติ”  
“พระเอกในหัวใจคร”ู  
“ท่องโลกนิทานสู่การเรยีนรู้”  
“เด็กหลังห้อง”  

  “ขนมเทียนลีลา พาชีวาพอเพียง”  
“ชะคราม ส้มต ามหาสนุก”  
 “ลูกใครก็ส าคัญ”  



“สืบสานศิลปะความเป็นไทย”  
กิจกรรมตีความทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ให้สะท้อนกิจกรรมของตนว่าเห็นกระบวนการหรือทักษะใดของตนที่โดดเด่นที่สุดใน 7 ทักษะ แล้วแบ่งกลุ่มสนทนา 
และตีความเรื่องเล่าของตนตามทักษะนั้นๆ  พร้อมทั้งอธิบายและให้เหตุผลสนับสนุนว่าเรื่องเล่าของตนวา่มคีวามโดดเด่น
อะไรท่ีตรงกับทักษะที่กลุ่มเลือกไว้อย่างไร  
 
กิจกรรมน าเสนอการตคีวามทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ทักษะที่ 1  ยืดหยุน่และปรับตวั 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้    

- สร้างความตระหนัก ความส าคัญของการเรียนรู ้การใชช้ีวติในสังคม 
- การละลายพฤติกรรม  ใช้เกม  ใชก้ารสัมผัสทางกาย ใช้สัมผัสทางใจ  เอาใจสื่อถึงใจ  ใจเดก็ใจครู ใจเดก็ด้วยกัน 
- การสร้างความคุ้นเคย  มีการลดช่องวา่ง ระหว่างครู-เดก็  เราเป็นทั้งเพื่อน และครู  ลดช่องว่างเด็กเก่ง เด็กอ่อน 

สร้างจุดเด่นให้เดก็อ่อนเพื่อให้เพือ่นยอมรับ 
- ไม่ยึดติดกรอบของหลักสูตรแกนกลาง  แต่ดวู่าบรรลุวตัถุประสงคท์ี่หลักสูตรแกนกลางก าหนดไว้หรือไม่ (outside 

curriculum) 
 
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 

- สังเกตในประเด็นของการให้ความร่วมมือ /  การใชช้ีวิตในโรงเรยีน / ผลงานท่ีเกิดขึ้น /  ความก้าวหน้าของชิ้นงาน 
ว่าเป็นอย่างไร มีพัฒนาการไหม 

- ทดสอบ 
 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มคีวามยืดหยุ่นและปรับตัว   

- อยู่กับผูค้นที่หลากหลายได ้
- เปิดใจ มั่นใจ กล้าแสดงออก 
- คิดนอกกรอบได ้
-  “สุขง่าย ทุกขย์าก” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

 
 
ทักษะที่ 2  ความคดิริเร่ิมและการก าหนดชวีิตตนเอง 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้    



- มีกิจกรรมน า  ทีน่ าไปสู่การรู้จกัหลักธรรมน าชวีิต  การมีสมาธิที่น าสู่ปัญญา  การมีความคิดรเิริ่ม  ดว้ยการเขา้ไป
ศึกษายงัแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีน / แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  และพาให้เข้าถงึภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการเข้าถึงคุณคา่
ด้วยการซมึซับ ที่ก่อให้เกดิความภาคภูมิใจ   

- ค้นหาความรู้  ค้นหาประสบการณ์ ด้วยการออกไปแลกเปล่ียนเรยีนรู ้
- น าความรู้มาสร้างผลงาน ดว้ยวิธกีารของตน  เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน 

วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
- ผลงานท่ีสร้างมา มีการใช้ความรูใ้หม่ / มีความคิดหลากหลาย / มีการบูรณาการ / มีการต่อยอด เกดิเป็นนวตักรรม 
- พฤติกรรมเปล่ียนไป  มีความสนใจในหลักธรรม /  มีสมาธิ /  มีความสนใจในส่ิงแวดล้อม 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มคีวามคิดริเร่ิมและการก าหนดชีวติตนเอง 

- อยู่ร่วมสังคมได ้
- มีจิตอาสา  
- รับรูว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาต ิ
- กล้าคิด กลา้พูด กล้าแสดงออก 

 
 
ทักษะที่  3   ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้  

- เรียนรู้จากบริบทที่ใกล้ตวั  มองหาวา่ในโรงเรียน  วัด  ชุมชน มีอะไรน่าเรียนรู้   
- ชวนกันคิดจากส่ิงทีเ่ด็กเห็น เห็นสภาพความเป็นอยู่  การท ามาหากิน เดก็เกดิความคิดอตัิโนมัติ เกิดกระบวนการคิด 

ไม่ใช่การจ าความรู้ 
- ครูดึงความคิดของเด็กออกมาด้วยการตัง้ค าถาม  

 
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 

- ประเมินจากความสุข ก่อนและหลังท างาน    
- วิธีการแก้ปัญหาในชมุชนในโรงเรยีน  แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้ 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มทีักษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม 

- มีความรักในชมุชน ไม่ทิ้งชุมชน พัฒนาชมุชนตนเอง 
- รัก ภาคภูมิใจ เห็นคุณคา่ในศิลปวัฒนธรรมของชุมชน   
- ท าหรือตัดสินใจอะไรโดยค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
ทักษะที่ 4   การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ 
 



วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้  
- ตีความการจดักระบวนการเรียนรู้  
- ให้เดก็มาร่วมกันวางเป้าหมายในการเรียนรู้ว่า “ต้องการอะไร” ครูเป็นผู้ค้นหาโอกาส และหาวธิีการ  
- เชื่อมประสบการณ์กับเพื่อนครู มกีารบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน 
- ใช้ความรักน าความรู ้
- สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก  ให้เดก็ศูนยก์ลาง ไม่เคร่งเครยีดกับสาระ 
- เป็นกิจกรรมที่ยืดหยุ่น  มคีวามหลากหลาย  สร้างความสุขในการเรียนรู้   สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง 

และชุมชน  
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 

- สังเกตการแสดงออกถึง “ความสขุ”ของนักเรียน 
- นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มคีวามพึงพอใจ 
- ผู้บริหารพอใจ 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มทีักษะการเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ 

- เด็กมีลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
- มีความรับผิดชอบ 
- มีระบบการตดัสินใจทีด่ ี

 
 
ทักษะที่  5   ความเป็นผูน้ าและความรับผิดชอบ 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้  

- ให้โอกาสในการน า  
- ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มคละความสามารถ  
- ส่งเสริมใหเ้ด็กเชื่อมั่น กล้าคดิ กล้าแสดงออก มกีารน าเสนอ 
- มีการเสริมแรง และการให้รางวัล 

 
วิธีการประเมินการเรียนรู้  
- มีการท าบทบาทสมมติ  เมื่อเด็กใช้ค าส่ัง เพื่อนเขา้ใจได ้
- มีสถานการณ์ใหเ้ด็กได้ท าจรงิ 
- ผลงานผิดพลาดน้อยลง 
- การอ่านหนังสือดีขึ้น 
- ส่ือสารผ่านการเขยีนได ้
 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มคีวามเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 
- อ่านหนังสือและส่ือสารได้ด ี



- รู้หน้าที่ มีฉันทะในการเรียน 
- ไม่ทิ้งงานกลางคัน 
- มีผลงานส่งทันเวลา 
- มีวุฒิภาวะ 
- มีเหตุผล 
- มีการเสียสละ 
- มีความมั่นใจในการซักถาม ไม่กลัวผิด 
- ยอมรับคนอื่น  เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม 
 
 
ทักษะที่ 6   ความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้  

- เปิดโอกาส  มีเวทีให ้ อย่าปิดกั้น 
- ก าหนดเป้าหมาย  กระตุ้นและชีแ้นะ  ก าหนดเงื่อนไข  และก าหนดสถานการณ์ให้ท าชิ้นงาน 
- สนับสนุน  ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อม 
- สร้างพื้นที่ปลอดภัย  สร้างความไว้วางใจ  ยอมรับฟงัความคิด ใกล้ชิดและเป็นกันเอง  นักเรยีนจะกล้าพูดกล้าท า 
- สร้างแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ และการเสริมแรง 

 
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 

- สังเกตชิ้นงาน 
- สัมภาษณ์วธิีการท างาน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม 

- มีพฤติกรรมทีเ่ปล่ียนแปลง  คือ มีกระบวนการคดิ  สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้   
- มีความสุข 

 
 
ทักษะที่ 7   การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้  

- ก าหนดประเด็น    
- ร่วมอภิปรายขยายความคิดวา่จะมองลึกลงไปในหัวข้ออะไร อยากเรียนรู้เรื่องอะไร  จะเรยีนรู้อย่างไร  
- ด้วยจิตคดิแก้ วางแผนแนวทางแก้ปัญหา สู่การปฏิบัติ     
- ร่วมคิดวิเคราะห์น าสู่ผลลัพธ์   ท าไมยังไมถ่ึงผลลัพธ์    เรามาทางวิพากษ์วเิคราะห์กันใหม่ 
- แก้ปัญหาเป็นกระบวนการ  แก้ดว้ยวธิีการใหม่  จนกว่าจะน าสู่ประเด็นที่เราตั้งไว้ในครั้งแรก 



 
 
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 

- ผลลัพธท์ี่ได้อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เน้นที่การได้กระบวนการคิด 
- เวลาส่ังงาน สังเกต เด็กจะไม่ท าตามครูทันที จะมีการยัง้คิด  เขาจะรู้ว่าทางไหนควรเดิน ถ้าไม่ส าเร็จ ก็จะหาหนทาง

ใหม ่
- การท างานผิดพลาดน้อยลง 
 

คุณลักษณะของผู้เรียนที่มกีารคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไขปญัหา 
- มีส่วนร่วมในการคิด ตัง้ค าถาม และหาค าตอบ 
- เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงค าตอบของตน 
- มีเหตุผล  มีความรอบคอบ   
- มีความคดิวเิคราะห ์
- มีความคดิหลากหลาย 
การพัฒนาต่อยอดเพือ่การจดัเวทคีรั้งต่อไป 

 
o การท าเครือข่ายออนไลน์   
o การเพิ่มความรู้เรื่อง 21st Century  Skills 
o การกลับไปพัฒนาการงานแล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง 

 
 
 

AAR  ปิดงาน 
 

1. ทบทวนกลับไปว่าวันแรกที่มาเวที คาดหวังอะไรไว้บ้าง 
2. มีอะไรบ้างที่เราได้มากกว่าทีเ่ราคิดไว้ อย่างที่คาดไม่ถงึ เพราะอะไรเราถึงเก็บส่ิงทีเ่กินนั้นได้ 
3. อะไรท่ียังอยากได้เตมิเต็ม  และเพราะอะไรถงึเก็บไม่ได ้
4. มีอะไรที่อยู่ในใจเรา เราสัญญากับตวัเองวา่จะกลับไปท าทันที 

 
- คิดไว้ก่อนมาสองเรื่องคอื  อยากรู้จักครู อยากรู้วา่ท าอะไรกันอยู่ ติดขัดอะไร ส่ิงที่คาดหวงัคือได้รูว้า่ แรงขับเคลื่อน

คืออะไร  อีกเรื่องหนึ่งคอือยากเหน็ว่า ทีมนี้เป็นความหวัง  เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่  แรงบันดาลใจของอาจารย์ที่น่ี
เป็นแรงบันดาลใจของประเทศชาติ 

- ส่ิงที่หวังจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือการมารู้จักเครือขา่ย ไม่ผิดหวังเลย  ที่คาดไมถ่ึง คือ เทคนิคของวิทยากรทีจ่ัด
กิจกรรมได้ลงตัว ท าให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนอย่างทั่วถึง มีขั้นตอนจากกลุ่มย่อยไปสู่กลุ่มใหญ่  สัญญากับตวัเองวา่
จะเอาไปใช้ กับตัวเองและเด็ก ถา่ยทอดให้เพื่อนคร ู



- น าเรื่องทีเ่กิดกับตวัเองมาเล่าสู่กนัฟังและมาแล้วรู้สึกตวัเองเล็กลงถนัดใจ มีคนดีๆ อกีเยอะแยะ  กลับไปส่ิงที่ท าอยู่
ต่อไป ได้โอกาสจากผอ. ขอบคุณมูลนิธิและเพื่อนครูที่ท าให้ได้เห็นส่ิงดีๆ 

- หวังมากว่าจะได้อะไรกลับไป  ได้มากจากเพื่อนครูหลายคน ส่ิงที่ได้มากกวา่ คือ ประสบการณ์ ความรู้ แนวทางที่จะ
ไปปรับกับการสอนเด็กให้ได้มากได้ลึกกว่าเดมิ จากเดมิที่คิดว่าตัวเองลึกแล้ว ตอนนี้เห็นวา่ยงัไม่ถงึต้องกลับไปท า
ต่อให้ทะลุไปจากเดมิ  ได้เรยีนรูจ้ากครใูหมใ่นเรื่องการ มองไกล มองยาว มองทะลุ  เราเองก็ท าแต่เรายังไปไม่ถงึ  
กลับไปจะไปต่อยอดใหถ้ึงอย่างทีค่รูใหม่พูดให้ฟัง เราน่าจะมองใหไ้ด้ถึงขนาดนี้  มองไปถงึสังคม  ประเทศชาติ และ
โลก 

- ที่ได้มาเพราะได้การติดต่อจาก ศน.  คาดหวังว่าได้ความรู้ประสบการณ์กลับไป  แตส่ิ่งที่ได้มากกว่าคือ ได้ทั้งเทคนิค
และกระบวนการทั้งจากวิทยากร  ถ้ากลับไปเราอาจน ากระบวนการกลับไปใช้ได้ จากที่เราได้สัมผัสและร่วมกิจกรรม
สัญญาไว้ว่าจะกลับไปท า  ได้เพิ่มเติมจากครใูหมค่ือ ปกติสอนเด็กจบแค่เรื่องนี้ มองไม่ทะลุ การสอนใหท้ะลุ ต้อง
สอนให้เข้าถึงที่มาแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ จริง  

- มาแล้วคงได้ส่ิงดีๆ  ความรู้ดีไปใช้กับศิษย์  มาแล้วรู้สึกทึ่งในตัวครูทุกท่าน เห็นความตั้งใจของครู ท าทุกกิจกรรมให้
เด็กไปสู่เป้าหมายของตน  เหน็วิทยากรที่ใช้วิธีการที่หลากหลายทีใ่ห้คนมีส่วนร่วม ประทบัใจครเูดก็รุ่นใหม่ ครบู้าน
เด็ก ไม่แต่งงาน ไม่มีลูก ทุ่มเทใหเ้ด็กเหล่านัน้มาก คิดไม่ถึง ดีใจที่ได้เจอครูแบบนี้ ประสบการณ์ที่เราได้ กลับไปเรา
ต้องไปเพิ่มความตั้งใจของเราใหม้ากที่สุด พัฒนาตัวเองในการเข้าร่วมเครือข่าย  

- อยากรู้ว่าครูเพื่อศิษย์ เขาท าอะไร  เมื่อมาถึง ส่ิงที่ได้ คือ กระบวนการจัดกิจกรรมของเพื่อนครู ได้พลงัของทีม
วิทยากร  พี่จะเล่าเรื่องอะไร เขาท าอะไร พอถึงเวลาเล่าจริง เขาเล่าได้เหน็พลังของความเปน็ครู ท าใหเ้กิดแรงบนัดาล
ใจ 

- คาดหวังแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือขา่ย และไม่ผิดหวงั เพราะได้รูจ้ักเครือข่ายจริงๆ ได้บันทึก จดจ าส่ิงดีๆ กิจกรรมที่
คาดไมถ่ึงคือ เทคนิคของวิทยากรท่ีให้ทุกคนมีโอกาสแสดงออกไดท้ั่วถึงทกุคน มีขั้นตอนกลุ่มย่อยสู่กลุ่มใหญ่ ได้
เรียนรู้กระบวนการ PLC สัญญาว่าจะน าไปใช้ในดรงเรยีน ถ่ายทอดต่อในโรงเรียน 

- คาดหวังว่าจะน าเรื่องดีๆ ที่เกดิขึ้นไปเล่าสู่กันฟัง รู้สึกประหลาดใจทีม่ีคนดีๆ มากมาย ขอบคุณมูลนิธทิี่ท าให้เกิดส่ิง
ดีๆให้เกิดขึ้น 

- คาดหวังว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์  ส่ิงที่ได้มากคือเทคนิค กระบวนการต่างๆ เป็นกระบวนการที่น าไปใช้
ได้จริง 

- คาดหวังว่าจะได้ความรู้ดีๆ ส่ิงดีๆ ซึ่งเป็นส่ิงที่ไดม้าก  รู้สึกทึ่งในตวัครู เหน็ความตัง้ใจของตัวครูที่พยายามท าทกุ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถประสงค์ของตนเอง เห็นความสามารถของวทิยากรที่พยายามท าให้ครูไดใ้ชก้ระบวนการต่างๆ 
อย่างมีส่วนร่วม ประทับใจครูรุ่นใหม่ ครูหมู่บ้านเด็กยงัอายุน้อย แต่ใส่ใจทุ่มเทให้กับเด็ก ชว่งรว่มกลุ่มสนทนา ส่ิงที่
ต้องการเพิ่มเตมิ เพิ่มความรู้ใหม่ให้เขา้กับศษิย์ เรยีนร่วมเล่น  

- คาดหวังอะไร ไม่มีความคาดหวงัใดๆในสมอง เพราะโรงเรยีนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูหนังสือราชการ เห็นหวั
เรือ่งครูเพือ่ศิษย์ เริ่มเห็นความหวังเล็กน้อย  ส่ิงที่ได้กระบวนการของเพื่อนครู  พลังของทีมวิทยากร ที่ชวนครูคิดเพื่อ
ไม่ให้ครหูยุดนิง่ ครูพรเล่าเรื่องไดจ้นรู้สึกเหวอ ท าให้เกิดแรงบันดาลที่รู้สึกว่าตวัเองยังท าได้ไม่ถงึครึง่ของพีเ่ขา 
กลับไปจะท าให้ห้องเรียนตัวเองมชีีวิตชีวา 

- คาดหวังนา่จะมีกระบวนการท่ีชดัเจน ต่อยอดความชดัเจนทีม่ีมาตรฐาน 



- คาดว่าเรื่องที่ส่งมาอาจมีประโยชน์บ้าง ส่ิงที่ได้มาก คือไดเ้ปิดโลกทัศน ์ ต่อไปจะไปขับเคล่ือนน้องๆ ในโรงเรียน  
และถ้ามีโอกาสจะเอาตวัเองมาเป็นประโยชน์ต่อข้างนอกบา้ง 

- คาดหวังว่าจะมาแลกเปล่ียนกับครูท่านอื่น ได้ตัวอย่างดีๆ จากครเูพื่อศิษย์ ส่ิงที่ได้ กระบวนการจากคณะวิทยากร 
เรื่อง PLC และ ทักษะของศตวรรษที่ 21 ครทูีม่ามีพลงัและมีแรงบนัดาลใจมาก จะกลับไปท า PLC กับกลุ่ม
ศึกษานิเทศด้วยกันอยา่งกวา้งและเร็ว  จะพาเครือขา่ยท า PLC ท า WS ให้ครูให้โรงเรียนเขา้ใจทักษะของศตวรรษที่ 
21  และจะกลับไปจัดการ WS 

- ไม่ได้คาดหวังในตอนแรก  ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็ก  ชื่นชมวิทยากร สัญญาจะกลับไปลองท า 
ถึงแมว้่าจะถกูหรือไม่ถูก 

- ไม่ได้ตั้งใจมา ไม่มีความคาดหวงั ณ ตอนแรก รูสึ้กไม่เหมาะกับตวัเองเทา่ไร  ส่ิงที่ได้กลับไปคือวิธีการสอนท่ีท าให้
นักเรียนมคีวามสุข รักที่จะเรียน กลับไปจะศึกษาเอกสารเพื่อให้มคีวามรู้มากขึ้น กลับไปจะน าสิง่ทีไ่ด้เรียนรู้จาก
อาจารย์มาประยุกต์ใช้กับตวัเอง และพยายามขับเคลื่อนตามไปทีละนิด 

- เมื่อเห็นค าว่า “ครูเพื่อศิษย”์ รู้สึกศรทัธา เมื่อได้รับเอกสารประทับใจเรื่อง “ภาพของฉัน  ภาพของเธอ”  ของครูอ้อ 
สองวันท่ีผ่านมาได้ฟังเรื่องของครทูุกท่าน ได้อ่านเรื่องเล่า  สัญญาว่ากจิกรรมทกุกิจกรรมจะท าออกมาเพื่อนักเรียน 
ให้สมกับที่เป็นครเูพื่อศษิย ์

- มาวันแรก “ครูเพื่อศษิย”์ไม่คิดวา่ตัวเองจะท าได้  คาดหวงัวา่จะไดค้วามรู้  ส่ิงที่ได้มากคือวธิีที่วิทยากรพยายาม
กระตุ้นครูใหแ้สดงความคดิเห็น กลับไปจะไปเล่าต่อไปให้ครใูนโรงเรียนได้ฟงั ได้วิธีการแบ่งกลุ่มทีไ่ม่ซ้ ากลุ่มเดมิ
กลับไปใช ้

- เดิมรู้เรื่อง KM มาบ้าง สนใจ สัญญาวา่จะน าส่ิงที่ได้ไปด าเนินการในโรงเรียน ถา้มีโอกาสด าเนินการต่อไปได้กจ็ะท า 
ได้เรียนรู้วิธีการสอนท่ีทุ่มเทให้เด็ก กลับไปจะไปสอนให้กับเดก็  ได้แลกเปล่ียนเรยีนรู้อย่างหลากหลาย  ได้เทคนิค
จากวิทยากร  สัญญาจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนและสร้างเครอืข่าย 

- สนับสนุนครูให้น าไปใชใ้นโรงเรียน 
- น าไปท าครเูพื่อศิษย์เล็กๆ ที ่จ. ตาก 
- จะกลับไปถ่ายทอดเพื่อนครใูนโรงเรียน 
- ได้เทคนิคที่หลากหลาย กลับไปดเูว็บไซตค์รูเพื่อศษิย์ออนไลน์ และน าสิ่งดีๆ ทีโ่รงเรียนท าไปแบ่งปันในเว็บไซต ์
- ได้จับประเด็น วิธกีารไปปรับปรุงในกระบวนการสอน กลับไปแชร์ในเว็บไซตค์รูเพื่อศษิย ์
- พบเทคนิคแนวทางที่หลากหลาย ส่ิงที่จะน าไปท าคือ วิเคราะห์วา่ทักษะที่เราเรียนรู้ไปครบหรือไม ่
- คาดหวังแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพื่อนครู  เตม็ใจมาถึงแม้ไมไ่ด้รับงบประมาณในการมา  ประทับใจการทุ่มเท

เพื่อเดก็ของครู จะน าไปเผยแพร่ และร่วมสร้างเครือขา่ย 
- ขอบคุณน้องอ้อ น้องตูน รู้สึกภาคภูมิใจในค าวา่ “ครูเพื่อศษิย”์ ได้รับมิตรภาพความคิด ความสามารถ หลากวิธีคดิ 

ท าให้ชวีิตมีประสบการณ์ 
- ได้มาก เพราะบางครัง้หลงทางไม่บรรลุ สองวันท่ีผ่านมากิจกรรมและกระบวนการที่ได้รับไปมีมาก จะน าไปขยายผล

ให้กับคณะครู และเขตพื้นที ่ 
- หวังวา่สามารถน ากลับไปใช้  ไดค้ิดนอกกรอบ  ได้การเปิดใจ  มีความเตม็ใจทีจ่ะน ากลับไปเพิ่มเตมิส่วนที่ขาดหาย

ให้ดีขึ้น 



- อยากรู้กระบวนการสอนท่ีท้าทาย ได้เทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาให้เด้กเกิดทกัษะด้านตา่งๆ ได้กระบวนการ จะ
กลับไปทบทวนตัวเองในส่ิงที่ตัวเองสอน 

- ไม่ได้คาดหวัง แต่พบว่าไดเ้ยอะกว่าที่คดิ มีแนวคิดที่จะท าให้เดก็เปน็คนดี  ไม่ขอสัญญาแตจ่ะพยายามท าส่ิงที่
ตัวเองท าอยู่แล้วให้ดีขึ้น ขยายชมุชนในกวา้งไกล 

- ค าวา่ครเูพื่อศษิย์ รู้สึกวา่ยิ่งใหญ่ แต่ ผอ. ให้ก าลังใจว่าเราเป็น “ครูเพื่อศิษย”์ได้ จะกลับไปเป็นวิทยากรเผยแพร่ ไป
ทบทวน 11 ทักษะ สร้างชุนชนออนไลน์ 

- ตามอา่นงานใน www.Gotoknow.org  รู้สึกดีใจที่ได้เจอตัวจริง ส่ิงที่อยากใหเ้ติมเต็มคือ ตัวอย่างทีม่ากขึ้น บางครัง้
ดูตัวอย่างแล้วยงัท าไม่ได้ เพราะมีข้อจ ากัด เนื่องจากเป็นแพใหญ ่ก าหนดทิศทางยาก จะกลับไปสร้างรอยยิม้ใน
ห้องเรียนให้มากขึ้น 

- เป็นผู้บริหาร อยากเห็นวา่การสร้างการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 จะเป็นยังไง PBL เป็นยังไง พอมาแล้วต้องน าไป
เรียนรู้ ตั้งใจเรยีนรู้เพื่อเติมเต็ม ไม่โดดเดีย่ว PBL ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้น เมื่ออกนอกห้องก็ไดเ้ปิดใจสิ่งที่จะกลับไปท า 
กลับไปบอกครูเรื่อง PBL ต่อยอดเครือข่ายออนไลน์  

- ส่ิงที่คาดหวังได้แลกเปล่ียนเรยีนรู้ ได้เทคนิคจากกงไกรลาศ ได้เหน็รีบรู้ความรู้สึกของคนท่ีมีอุดมการณ์ กลับไป
สังเกตครูในโรงเรียนวา่มจีิตวิญญาณแห่งการเรยีนรู้หรือไม่ 

- อยากไดก้ระบวนการของวิทยากรไปใช้ในกระบวนการสอนของตวัเอง 
- เห็นเรื่องเล่าของครูเพื่อศิษย์ทกุคนรู้สึกปล้ืม จะน าไปประยุกตใ์ชใ้นดรงเรียน จะบรรทุกเสนอผอ เล่าให้เพื่อนครูฟัง 

เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าครูได้อะไรจะเอาไปใช้กับเขาอยา่งไร 
- คาดหวังว่าการแลกเปล่ียนเรียนรู้จะท าให้ตนเองพัฒนาได้มากคือวิธีการท่ีท าใหค้รูได้แสดงความคดิเห็น การศึกษา

บ้านเรายังมคีวามหวัง ในอนาคตวิธีการ PBL คงต้องน ามาใช้ กลบัไปพัมนาการสอนของตนเองใหม้ากกวา่นี้ เพราะ
เมื่อมาเห็นครูทา่นอื่นรู้สึกตัวเองเล็กไปเลย 

- คาดหวังจะได้เจอ น้องเอกท ากจิกรรมตรงนี้ ตดิตามการอ่านของเขา ตอนนี้จะอยู่กระทรวงศึกษาถงึเดือนกันยา แต่
จะน างานตรงนี้กลับไปใช้ จะหาคนมาสานต่องานตรงนีแ้ทน  

- กลับไปจะเอาสิ่งดีๆ ที่ทุกท่านท ากลับมาทบทวนตัวเอง  การจัดกจิกรรมให้ผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ 
- ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ครเูพื่อศษิย์ ส่ิงเหล่านี้อยูใ่นตวัครูแต่ละคน เทคนิคที่เล่าหลายๆคนมาอยากให้เกิดที่สารคาม 

ประสบการณ์ของคนๆ นึงไม่จบแค่กระดาษแผ่นเดียว ถ้ามีโอกาสความรู้ฝังลึกที่อยูใ่นตวัครูเพื่อศิษย์จะต้องดงึ
ออกมา ท าให้เกิดในสารคามและขยายวงเพิ่ม  

- ส่ิงที่คาดหวังคืออยากรู้วา่ครเูพื่อศิษยเ์ป็นอย่างไร ได้มากคือ เห็นกระบวนการท างานท่ีอยากให้เกดิการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ฟังเรื่องราวดีๆ จากครูทั้งหลายที่สละเวลามา มองภาพเห็นท้ังการจัดระบบท้ังโรงเรียน  
และต้องมคีวามร่วมมือทัง้ระบบผู้บริหารไปด้วย  สัญญาวา่กลับไปจะไปท าทันที เดิมท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านกับโรงเรียน  20 โรง  จะน ากระบวนการท่ีได้เห็นในสองวนัน้ีไปจุด และท าจริงเพื่อค้นหาส่ิงที่ได้เรียนรู้ ส่ิงที่
ได้ท าด้วยการออนไลน์ ท าโฟกัสกรุ๊ป สนใจน ากระบวนการไปใช ้
 
นพ ประเสริฐ  ผมขอเรียนว่า คณุหมอวิจารณ์   คุณหมอสมศกัดิ ์เป็นผลผลิตของครูที่ดี อยากใหเ้ด็กนักเรยีนทุก

คนมีนิสัยอยากเรยีนรู้  นีเ่ป็น skill ที่ส าคัญ  ถามว่าท าอยา่งไร ขั้นแรกการเรียนต้องสนุก เราอยากให้ท า PBL ให้สนุก แม้ในน้ี



จะมี core subject ส าคัญ แต่ทกัษะส าคัญยิ่งกวา่  ทุกคนลืมวา่ความคดิสร้างสรรค์ต้องมฐีาน ฐานคือความคดิเชิงวิพากษ์ 
ก่อนคิดเชิงวิพากษต์้องรู้จกัสื่อสาร ที่จะน าไปสู่ทักษะการท างานเปน็ทีม  แล้วน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ PBL ต้องมาช่วยกัน 
ความยืดหยุ่นส าคัญ มคีนทีเ่จอเรือ่งที่ยากแล้วลาออกเยอะมาก เพราะ life skillไม่ดี คนเราต้องสร้างผลงานได้ไมใ่ช่ท างาน
เดิม  ยกตัวอย่างเช่นให้โจทยก์ารท าความสะอาดชายหาดในทุกระดับชั้น แต่ได้รับโจทย์ตา่งกัน  ผ่าน skill ครบและตอบสนอง
สาระเนื้อหาครบทุกวชิา 
 

PBL ไม่ต้องรอใครท าตัวอย่างใหดู้ เริ่มจากที่เรามีอยู่ในมือ ไมม่ีใครรู้ว่า PBL ที่ดีที่สุดคืออะไร มีแต่ PBL ทีต่้องการ
พัฒนาต่อเนื่อง ครใูนท้องถิ่นน้ันๆ ท่ีสร้าง PLC ผมเป็นจิตแพทย์พบเด็กที่ถกูกระท าจากการศึกษามามาก รู้สึกไม่อยากเจอ
แล้วพอแล้ว O -NET ท าให้ผมรู้สึกแย่ น่ากลวัมาก และท าให้เดก็รูสึ้กแย่ แต่กับ PBL มันงา่ยที่เด็กพอจะท าได้ และงา่ยที่ครจูะ
ท าได้  
 

วิทยากร  ช่องทางหน่ึงที่อยากได้คือ เว็บไซต์ครูเพือ่ศิษย์ ใน www.Gotoknow.org และ facebook  คงต้องชว่ยกัน
คิดและชว่ยกันท า “ครูเพื่อศษิย”์ ฝากและรอใครไม่ได้ เพราะตรงนีเ้ป็นเรื่องของครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทกึการสังเคราะหก์ระบวนการในภาพรวม  
 
 
ครูผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เรียนรูอ้ะไร 

- ไดเ้ปิดโลกทัศน์ใหเ้หน็วิธีคิดใหม่ๆ ที่ตื่นตาตืน่ใจ 

- เกิดโครงสร้างความเข้าใจเรื่องใหญ่ๆ  2 เรื่อง คือ PCL และ 21st Century Skills 

- ได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนและได้ความมั่นใจ 

- มีความเชื่อม่ันว่าถ้ามีการช่วยกันไปได้ ไม่โดดเดี่ยว 
- มองเหน็ความส าคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก 

- มองเหน็ความส าคัญของการสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้แบบ PLC  
 

 
ผู้บริหารได้เรียนรูอ้ะไร 

- ผู้บริหารได้รู้ว่า PLC ต้องท าทั้งระบบ 

- ต้องสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจใหค้ร ู

- ต้องวางนโยบายทีเ่อื้อ หรือช่วยการจัดการเวลาของคร ู
 
 
รูปธรรมที่จะเกิดต่อไปเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

- เกิดเจ้าภาพในพื้นที่ ทั้งระดบัโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตั้งใจว่าจะเปิดเวทีเรียนรู้ครเูพือ่ศิษย์ต่อไป 

- เกิดงานทีค่รูและผู้บรหิารจะกลับไปสานต่อ 

-  เกิดความคิดเรื่องการท าเครือข่ายออนไลน์ 
 

 
บรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม 

- เริ่มค้นพบว่า การจัดการเรียนรูท้ี่เข้าถึงความงาม ความจริง ความดี มีอยู่จริง 

- ตัวเช่ือมที่มีอยู่ในทุกวง ท าใหเ้ขาหยิบสิ่งๆ ดีๆ  ออกมาได้ ประสบการณ์จริงของเขา มีตัวเชื่อมคือความสัมพันธ์
ระหว่างครูกบัเด็ก  ความซาบซ้ึงในคุณค่าของส่ิงทีเ่ขาสอน   

 
 

 
 
 



 
 

การจัดกระบวนการวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
 

 
ช่วง อ.วจิารณ์  

ให้ภาพรวมของวิธีคิดใหม่ ซึง่ไปเชื่อมต่อกับประสบการณ์เล็กของตัวเองได้ และเกดิการหลอมรวมด้วยโมเดล ท าให้
เกิดเส้นประโครงสร้างความเข้าใจในภาพรวมเกิดขึ้น 

ส่ิงที่อาจารย์วิจารณ์น าเสนอวันนี้ มีเรื่องใหญ่ 2 เรื่อง คือ การรวมกลุ่มครู  PLC กับ 21st Century Skills เป็นเรื่อง

ใหญ่และยาก ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่พร้อม จึงตามไม่ค่อยทัน   

ช่วงเรื่องเล่าของครูบนเวท ี
ก่อใหเ้กิดการตีความระหวา่งส่ิงที่ได้ฟังกับประสบการณ์จริงของเขา ท าใหเ้กดิความรู้สึกรว่ม และสมบูรณ์ขึ้นด้วย

ความรู้ปฏิบัต ิ
หมอประเสริฐที่ชว่ยเชื่อมโยงกลับไปท่ีสไลด์ของ อ.วิจารณ์ ช่วยให้ครูเชื่อมต่อความเขา้ใจได้ดีขึ้น 

 
ช่วงเวิร์ลด คาเฟ ่

ช่วงแรกที่เป็นการแลกเปล่ียนเล็กวงละ 4 คน บนโจทย์ที่วางไว้เป็นวงแลกเปล่ียนเชิงความคิด ท าใหพ้ลังที่ได้จาก
การแลกเปล่ียนความรู้ปฏิบัติที่ได้รับจากเวทีสะดุดลง 

ในกลุ่มของผู้บรหิาร 80 เปอร์เซน็ต์มองเห็นทิศทาง จับความคิดได้ชัด แต่เวลาน้อย ท าให้รปูธรรมไม่ออก   

ช่วงของการแลกเปลี่ยนวงใหญ่ จงึเปลี่ยนเปน็การปลดปล่อยความทุกข์ และปัญหา  เนื่องจากส่ิงที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนของกลุ่มย่อยเปน็การท าคุยกันผ่านอารมณ์ความคิด และการน าเสนออุปสรรคมากกว่าการน าประสบการณ์ความสม

เร็จของทุกคนมาต่อยอดเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

ช่วง AAR ของผู้บริหาร  
ได้เห็นรูปธรรมทีจ่ะเกิดขึน้ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายของงานได้ ถ้าให้วัดผล คิดว่าประสบความส าเร็จเพราะเกิด

เครือข่าย รูปธรรมทีจ่ับต้องได้จรงิ เช่น ตัวแทน ผอ. เขตพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 2 กลับไปสร้างเวทีในพื้นที่  เป็นต้น   

ผู้บริหารจับประเด็นส าคัญได้และมองเหน็สิ่งทีจ่ะน าไปท าต่อ  

ช่วงแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเรื่องเล่า 
 เป็นการกลับมาสู่ความรูเ้ชงิปฏิบัติอีกครั้ง ท าให้แต่ละคนได้เปดิความส าเร็จของตวัเอง ได้เรียนรู้จากเรื่องเล่าของ
เพื่อนๆ  

ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการเลา่เรื่องแบบที่มี  what why how  ยังขาดการจับประเด็น  การตั้งค าถาม และการบันทึก
เรื่องเล่า  ท าให้เรื่องเล่าที่ได้มาขาดความสมบูรณ์  ไม่สามารถน ามาเป็นตวัแบบในการศกึษาถงึวิธกีารการสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได้    



 ขั้นการวเิคราะหว์่าเรื่องเล่าของตนตรงกับทกัษะใด  ทุกคนจะระบุเกือบครบทุกทักษะ ท้ังๆ ท่ีตัวเนื้อหา และวิธีการ
ที่เลือกใช้พาไปไม่ถึง  
ข้อเสนอแนะ  

วันแรกควรปรับการล าดบักระบวนการ เป็น  

- น าเสนอแรงบนัดาลใจด้วยเรื่องเลา่บนเวทใีหญ่   
- แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของตนกับเพือ่น 

- ท าเวร์ิลดคาเฟผ่่านประสบการณ์ตรง  

- สรุป 

วันที่สองจึงเข้าสู่การน าเสนอภาพรวมความคิดเรื่อง PLC กับ 21st Century Skills  และควรลดประเด็นลงเหลือแค่

แนวคิดหลัก โดยเน้นเรื่องการปฏริูปด้วย PCL เพราะในเวลาจ ากัด ยากที่ผู้ฟังจะแยกระหว่างกระบวนการปฏิรูปของ

การศึกษาไทยกับการปฏริูปการศกึษาด้วย 21st Century Skills  แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเดิมก็มีเสน่ห์ ท าใหค้นตืน่ตาตื่น

ใจ และโดยรวมก็สามารถเก็บแนวคิดที่ส าคัญๆ ได ้

 

บันทึกความคิดเห็นของอาจารย์วจิารณ์  ( เมื่อเช้าวันที่  17 ส.ค. 54 ) 

อาจารย์วิจารณ์ “ ถ้าจะท าให้ได้ 21st Century Skills ต้อง back to basic  สุพรรณเขต 2 น่าจะเปน็ lab ที่น่าสนใจ 

เสนอว่าควรตดั เรื่องเล่าของแต่ละโรงเรียนเป็นตอนๆ ขึ้น you tube และบรรยายก ากับไว้ส้ันๆ เสนอให้ใช้ media ในการ
บันทึกกระบวนการของครูในชั้นเรียน  
 
เราตคีวามวา่ PBL และ PLC เปา้คือ เพื่อการเรยีนรู้ของเด็ก ไม่มใีครถูก left out ช่วยให้ทุกคนเรียนได้ทันกัน และต้องเป็น
ระบบท่ีช่วยกันในเวลา  นั่นหมายถึง ต้องเป็น system change  ถ้าครูคนเดยีว หัวเดียว พยายามจะเปล่ียนกเ็หน่ือย สุดท้ายก็
ต้องมาสอนเดก็ถึง 6โมงเย็น ซึง่ใช้ได้ ถ้าเป็นชั่วครั้งชัว่คราว   
 
ถ้าจะท าบนพื้นที่สุพรรณเขต 2 ต้องออกแบบกระบวนการให้เห็นวา่  ส่ีงที่เขาท ากับการตคีวามแต่ละทักษะเป็นอย่างไร 
เรื่องเล่าที่ไม่ชัดก็ท าให้การตีความไม่ชัด 

 
ครูใหม่  เสนอปรับกระบวนการของวันน้ี โดยเริ่มจากตัง้ชื่อเรื่องเล่า เพื่อให้คุณครูทุกท่านไดก้ลับไปพิจารณาแนวคดิส าคัญ 
และดึงออกมาสร้างเป็นชือ่ของเรื่องเล่า  จากนั้นให้นกึย้อนทวนว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมานั้นตรงกับทักษะใดใน 21st 
Century Skills  เป็นการน าทักษะที่ตนมีประสบการณ์ตรงออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้รว่มกับเพื่อนในกลุ่มที่มีเรื่องเล่าในทักษะ
เดียวกัน  เพื่อทุกคนจะได้ชว่ยกันตีความและสร้างความชัดเจนใหก้ับทักษะนั้นๆ  และเมื่อน ามาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ สมาชิกทกุ
คนก็จะเกิดความเข้าใจในทักษะต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอกี  
 
อาจารย์วิจารณ์ เป้าหมายของ 2 วันน้ี คือ คนที่มาได้ concept และความเขา้ใจเรื่อง skills และพวกเราก็ได้รู้ดว้ยว่า  

- ถ้าจะท าในโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต้องเพิ่ม skills อะไร  
- ขณะนี้ครูท้ังหลายอยู่ตรงจุดไหน จะยกระดับ skills ของเขาอย่างไร  



- ที่ส าคัญต้องยกระดับความกล้าของเขาขึ้นมา ต้องสร้างความมั่นใจ  
- ขณะนี้เราเอาสมมุติฐานท่ีเอาตวัเองเป็นตวัตัง้เลยไดเ้รื่องเล่าที่เป็น fragment 

การจัดกระบวนการวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 
ช่วงตั้งชื่อเรื่องเล่า 
 ได้เห็นศักยภาพของครูในการดงึประเด็นหลักออกมาจากเรื่องเล่าในภาพรวม ที่สะท้อนใหเ้ห็นวา่ครูส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถน าเสนอหัวใจของเรื่องออกมาให้ชดัเจนได้  แตก่็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีเพิ่มมากขึ้นจากชื่อเดิมที่ตัง้ไว้เมื่อวัน
ก่อน  กิจกรรมนี้ชว่ยให้ครูเกิดการย้อนกลับไปพิจารณาและใคร่ครวญเรื่องเล่าของตนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งน าไปสู่ความชัดเจนใน
การเลือกทกัษะเด่นที่มคีวามสัมพันธ์กับเรื่องเล่าของตนดว้ย 

 
 

ช่วงตีความทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การแบ่งตีความความรูใ้นทักษะที่ตนถนัด ชว่ยครูร่วมเกิดความเข้าใจในทักษะที่ตนเลือกดีขึ้นมาก เพราะเป็นการ
ตีความจากภาคปฏิบัติที่ตนถนดั  แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยงัขาดความมั่นใจในการน าเสนอการตคีวามประสบการณ์  เช่นกลุ่ม
ของทักษะที่ 3  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม   และทักษะที่ 4  การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการ
ตรวจสอบ          
   
ช่วงการพัฒนาต่อยอดเพื่อการจดัเวทใีนครั้งหนา้ 

ครูมีความต้องการท่ีจะ  การเพิ่มความรู้เรื่อง 21st Century  Skills ให้มีความกระจา่งชัดขึ้น   ต้องการกลับไป
พัฒนาการงานแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟัง และต้องการท่ีจะสานเครือข่ายของเพื่อนครเูพื่อศษิย์เพื่อการช่วยกันคิด ชว่ยกันท า  ใน
เบื้องต้นไดเ้สนอช่องทางให้มเีครอืข่ายเกิดขึ้นทาง www.Gotoknow.org  เนื่องจากครูหลายทา่นมคีวามคุ้นชินอยู่เดิม และ
เห็นว่าเป็นช่องทางที่มีความสะดวกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลความต้องการของผู้เข้าร่วม 
 

 

ก. การพัฒนาตนเองและทีม 
- เรยีนรู้วิธีการจดัการเรียนการสอน /  การบริหารโรงเรียนท่ีดี  อยากจะเห็นตัวอยา่งทีช่ัดเจน และมคีวาม

หลากหลาย 

- เรียนรู้ประสบการณ์ที่มคีุณคา่จากคนอื่นๆ 

- อยากไดก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการพัฒนาครู /  ผู้บริหาร ท่ีต่อเนื่อง และมีการติดตามผลที่ดี 

 
ข. แรงใจ และมิตรภาพ  

- เสริมพลังใจ  เสริมแรงทางอุดมการณ์ ไม่รู้สึกโดดเดีย่ว 
- ได้เพื่อนที่รู้จักกันดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และต้องการท่ีจะติดต่อส่ือสารกัน อยากได้รายชื่อ ที่อยูต่ดิต่อ 

และวิธีที่จะตดิต่อกัน 
 

ค. เสริมพลังผลักดัน 
- เครื่องมือขยายแนวรว่มในดรงเรยีนของตน เช่น ส่ือทีจ่ะน าไปใช้เผยแพร่ 
- เครือข่ายที่ชว่ยเหลือเกื้อกูลกัน รว่มเรยีนรู้และพัฒนาไปดว้ยกันอย่างยั่งยืน 
- ศูนย์ข้อมูลขา่วสารเพื่อการพัฒนาร่วมกัน 
- แรงผลักดันจากภายนอกที่จะช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงแก่ ผอ.เขตพื้นที่การศกึษา  ผอ.โรงเรียน และ

เพื่อนครูที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สังเคราะห์การตีความการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากทกุกลุ่ม 

 
 
วิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้   
 

- ไม่ยึดติดกรอบของหลักสูตรแกนกลาง  แต่ดวู่าบรรลุวตัถุประสงคท์ี่หลักสูตรแกนกลางก าหนดไว้หรือไม่  
- กลุ่มครูชว่ยกันตีความการจดักระบวนการเรียนรู้  
- เชื่อมประสบการณ์กับเพื่อนครู มกีารบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน 
- ใช้ความรักน าความรู้  มีการสร้างความคุ้นเคยด้วยการลดช่องว่าง ระหว่างคร-ูเด็ก  เราเป็นทั้งเพื่อน และครู ใชใ้จ

สัมผัสใจ 
- ให้ผู้เรียนมาร่วมกันวางเป้าหมายในการเรียนวา่ “ต้องการเรียนรู้อะไร” ครูเป็นผู้ค้นหาโอกาส และหาวิธกีาร ดว้ยการ

สร้างแรงบันดาลใจ  กระตุ้นและชี้แนะ  ก าหนดเงื่อนไข  และก าหนดสถานการณ์ให้ท าชิ้นงาน โดยครูเป็น
ผู้สนับสนุน  ส่ือ อุปกรณ์  และส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ 

- สร้างพื้นที่ปลอดภัย  สร้างความไว้วางใจ  ยอมรับฟงัความคิด ใหใ้กล้ชิดและเป็นกันเอง  ซึง่จะช่วยให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าพูด กลา้ท า 

- สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ให้เด็กศูนย์กลาง ไม่เคร่งเครียดกับสาระ 
- สร้างกิจกรรมที่ยืดหยุ่น  มีความหลากหลาย  สร้างความสุขในการเรียนรู ้  สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ปกครอง และชุมชน  
- ออกไปศึกษายงัแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน / แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  และพาให้เขา้ถงึภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการเขา้ถงึ

คุณค่าด้วยการซึมซับ ท่ีก่อให้เกดิความภาคภูมิใจ  
- สร้างความตระหนัก ความส าคัญของการเรียนรู ้การใชช้ีวติในสังคม 
- ชวนกันคิดจากส่ิงที่ไดเ้ห็น ได้สัมผัสรบัรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ไมใ่ช่การจดจ าความรู้ 
- ครูดึงความคิดของผู้เรยีนออกมาด้วยการตัง้ค าถาม  
- น าความรู้มาสร้างผลงาน ดว้ยวิธกีารของตน เกดิผลงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน 
- ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มคละความสามารถ  
- ส่งเสริมใหเ้ด็กเชื่อมั่น กล้าคดิ กล้าแสดงออก มกีารน าเสนอ 
- มีการวางแผนแนวทางแก้ปญัหา สู่การปฏิบัติ     
- ร่วมคิดวิเคราะหว์่าเหตใุดจงึยงัไม่ได้ผลลัพธท์ี่ต้องการ    
- เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ  และแก้ดว้ยวธิีการใหม่  จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายทีต่ั้งไว ้
- มีการเสริมแรง และการให้รางวัลเมื่อการท างานบรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 



 
 
วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
 

- ประเมินความสุข ทัง้ก่อนและหลังเรียนรู้  
- ประเมินทักษะการอ่าน  ส่ือสารผ่านการเขียน 
- มีสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้ทดลองใช้ความรู้   
- ทดสอบความรู้  ดกูระบวนการคดิ  และวิธีแก้ปัญหา 
- ตามดูการใชค้วามรู้ใหม่  การบูรณาการ  การต่อยอด  และการสรา้งนวตักรรม 
- สัมภาษณ์วธิีการท างาน และการน าไปใช้ประโยชน์ 
- ดูจากพฤตกิรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  และสังเกตการใหค้วามร่วมมือ  การใชช้ีวติในโรงเรียน  ดู

พัฒนาการของชิ้นงานวา่เป็นอยา่งไร  ผลงานผิดพลาดน้อยลง 
- นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มคีวามพึงพอใจ ผู้บริหารพอใจ 

 
 
คุณลักษณะของผู้เรียน 

 
- อ่านหนังสือและส่ือสารได้ด ี
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีฉันทะในการเรียน  
- รู้หน้าที่มีเหตุผล ไม่ทิ้งงานกลางคัน  มีผลงานส่งทันเวลา 
- เปิดใจ มั่นใจ    
- มีวุฒิภาวะ  มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ   
- กล้าคิด กลา้พูด กล้าแสดงออก กล้าซักถาม ไม่กลัวผิด 
- มีความสามารถในการคิด  การตัง้ค าถาม และหาค าตอบ  คิดนอกกรอบได ้
- มีความคดิวเิคราะห์  คิดหลากหลาย   มีระบบการตดัสินใจทีด่ี 
- ยอมรับคนอื่น  เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม 
- ท าหรือตัดสินใจอะไรโดยค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม  มีจิตอาสา  มีการเสียสละ 
- อยู่กับผู้คนทีม่ีความหลากหลายได้ 
- รัก ภาคภูมิใจ เห็นคุณคา่ในศิลปวัฒนธรรมของชุมชน   
- มีความรักในชมุชน ไม่ทิ้งชุมชน พัฒนาชมุชนของตนเอง 

 
 
 

 
 



 
 

ประมวลเรื่องเล่าของ “ครูเพื่อศิษย”์ 
 
 

 ชื่อ-สกุล ครู ชื่อโรงเรียน ชื่อเร่ืองเล่า ทักษะเดน่ 

1. เสาวคนธ ์ ช้างงา หมู่บ้านเด็ก คุณครูส้มต า 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

2. วัชรินทร์  ม่วงเขียว กงไกรลาศวิทยา ส่วนหนึ่งของความส าเร็จ 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

3. วาริน รอดบ าเรอ ศรีวิชยัวิทยา เรียนรู้สถิติที่โรงอาหาร 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

4. สุคนธ ์ หนูจีนเส้ง วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) เรียนคณิตคิดสนุก 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

5. สุชาดา  สุขพิทักษ ์ บ้านห้วยไทร 
เรื่องของหนูสู่นิทานฝึกอ่าน
เขียน 

ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

6. สุรนันท์ พันธ์สมบูรณ ์ บ่อแก้ววิทยา ลูบๆคล าๆท าโครโมโซม 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

7. ศรีวรรณ หงษ์ทอง กงไกรลาศวิทยา 
ใกล้ชิด เห็นคุณค่า พัฒนาชีวิต
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ่

ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (6) 

8. สุริพร หลวงใหญ ่ เทศบาล4 (บ้านเชียงราย) เขียนเรื่องราว ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

9. ยุพด ีโชติพันธุ ์ วัดทองประดิษฐ ์ เรื่องเล่าต่างวยัใจเดียวกัน ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

10. อัมพร  แสงดี วัดท่าไชย (ประชานุกูล) กิจกรรมมากก็ไม่ท้อถอย ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

11. วัลย์วิสา  แจ้งสวา่ง วัดท่าไชย (ประชานุกูล) ให้ความรักก่อนใหค้วามรู ้ ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

12. จาตุรงค ์ รักวงษ์ไทย วัดยา่นซื่อ ด้วยใจที่มุง่หวงั ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

13. ชโลทร  นกเล็ก วัดบางสะแก  ลูกใครก็ส าคัญ ยืดหยุ่นและปรับตวั (1) 

14. นิภา  เทียนฉายพันธ ์ อนุบาลพรพรมราชานุสรณ์ พระเอกในหัวใจคร ู
ความคิดรเิริ่มและการก าหนด
ชีวิตตนเอง (2) 

15. อุทัยวรรณ  ภัททกวงศ ์ วัดสวนส้ม เล่าเรื่องประเทืองปัญญา 
ความคิดรเิริ่มและการก าหนด
ชีวิตตนเอง (2) 

16. รัตนาภรณ ์ริยะป่า เทศบาลจามเทว ี
นวดคลายเส้นเน้นสุขภาพดี
ด้วยสมุนไพร 

ความคิดรเิริ่มและการก าหนด
ชีวิตตนเอง (2) 



17. ปิยนันท ์ วัฒกีเจริญ บ้านดอนต าลึง ตั้งสติมีสมาธิก่อนเรียน 
ความคิดรเิริ่มและการก าหนด
ชีวิตตนเอง (2) 

 ชื่อ-สกุล ครู ชื่อโรงเรียน ชื่อเร่ืองเล่า ทักษะเดน่ 

18. ลักขณา กุมุทสุทธิกุล หมู่บ้านเด็ก เรียนเล่นเป็นคณิต 
การเพิม่ผลิตภาพและความ
พร้อมรับการตรวจสอบ (4) 

19. พูนสุข  โอ่เอี่ยม สหกรณ์นิคมเกลือ ส้มต าชะครามมหาสนุก 
การเพิม่ผลิตภาพและความ
พร้อมรับการตรวจสอบ (4) 

20. วิไลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ วัดหัวฝาย ลูกของฉันต้องอา่นได ้
การเพิม่ผลิตภาพและความ
พร้อมรับการตรวจสอบ (4) 

21. จันทร์จิรา  ตุลาสืบ บ้านปงสนุก ฝึกอ่านฝึกเขยีนหนูก็เรียนได ้
การเพิม่ผลิตภาพและความ
พร้อมรับการตรวจสอบ (4) 

22. วารินทร์  กาบแกว้ วัดจันทราวาส คุณธรรมน าความส าเร็จ 
ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ (5) 

23. อรุณีย์  บุญโย หมู่บ้านเด็ก 
ท่องโลกนิทานบูรณาการสู่
การเรียนรู ้

ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ (5) 

24. รุ่งฤด ี มโนรัตน ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม 
การสอนโดยใช้โครงงาน 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติจริง 

ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ (5) 

25. สิริพร  กุ่ยกระโทก 
พระยาประเสริฐสุนทราศัย 
(กระจา่ง  สิงหเสนี) 

เติมเต็มให้กัน 
ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ (5) 

26. สมบัติ  วิสุทธิ์แพทย ์ อนุบาลตราด ฝึกคิดพิชติปัญหา 
การคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา (7) 

27. ธนิตย ์ สุวรรณเจริญ บ้านกร่างวิทยาคม สอนอย่างมคีวามสุข 
การคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา (7) 

28. เพ็ญศร ี ใจกล้า เชียงยืนพิทยาคม เด็กหลังห้อง 
การคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา (7) 

29. ฐปน ี ส าเนียงล้ า วัดรางกร่าง ใครวา่ไม่ส าคญั 
การคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา (7) 

30. พรเพ็ญ  นพรัตน ์ หมู่บ้านเด็ก คุณครูแม่ ๒๐ …? 
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (3) 

31. วารุณี  เจือจันทร ์ บ้านหนองสานแตร สืบสานวัฒนธรรม 
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (3) 

32. คเณศ  เทพสุวรรณ เทศบาลประตูลี ้ ไม่มีชื่อเรื่อง 
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (3) 

 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 
 

คุณครูส้มต า 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่า C  
ผู้เล่าเรื่อง :  เสาวคนธ์ ช้างงา โรงเรียนหมูบ่้านเด็ก จ.กาญจนบุร ี
ผู้บันทึก :  ลักขณา กุมุทสุทธิกุล โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 C เปน็ครู ป.4 โรงเรียนหมูบ่้านเดก็ มีการจัดขบวนการตามความสนใจของเด็ก โดยใช้เกมและส่ิงที่เด็กชอบเปน็สิ่งที่
สามารถดึงเด็กใหเ้ข้าสู่การเรียนการสอนได้อย่างดี เช่น เด็กอยากกินส้มต า ครูแดง ก็สามารถบูรณาการการท าส้มต าได้ โดยให้
เด็กแบ่งกลุ่มหาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่ต้องใช้ประกอบอาหารมา  แล้วเชื่อมโยงไปสู่คณิตศาสตร์ โดยการใช้ตาช่ังใน
การวัดปริมาณส่วนประกอบต่างๆ สู่ภาษาไทย ค าศัพท์ ส่วนประกอบของอาหาร การที่จะใช้จัดการเรียนการสอนต้องยืดหยุน่
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ ความสนใจกับเด็ก และหาส่ิงใหม่ๆรองรับอยูเ่สมอ 
 ส่ิงที่ภูมิใจมาก คือ การที่เด็กเข้ามาหา และปรึกษาและแก้ไขปัญหาของเด็กได้  โดยการวางพ้ืนฐานทางจิตใจของเด็ก
กับตัวเราให้ไปทางเดียวกัน เรื่องการเรียนการสอนก็ไม่ต้องกลัว เด็กก็สามารถท าได้ดี ถ้ามีปัญหาระหว่างท ากิจกรรมก็จะหา
สาเหตุ ถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็หาเพื่อนครูช่วยแก้ไขปัญหา 
 ส่ิงที่จะท าต่อไปในการจัดการเรียนการสอนต่อไปจากนี้ จะหาส่ิงใหม่ๆมาใหเ้ด็ก กิจกรรมที่ประกอบการเรียนการ
สอนมาให้เด็กให้หลากหลายที่สุด 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

* ดึงความสนใจ / หัวใจเด็กให้มาอยู่กับตัวเรา 
* ให้ได้ซ่ึงวิธีการที่จะท าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน (ครูก็ชอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 
 

เรียนรู้สถิติที่โรงอาหาร 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม 
ผู้เล่าเรื่อง :  วาริน รอดบ าเรอ   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม 
ผู้บันทึก :   วิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนศรวิีชัยวิทยา จ.นครปฐม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 คุณครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ชัน้ ม.5  หน่วยสถิติ  ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยากแก่การเข้าใจต่อผูเ้รียน  คุณครู
มองเหน็ปัญหาจากโรงอาหาร ซ่ึงจะมีการรับประทานอาหารเหลือในจาน ท าไมจึงรบัประทานไม่หมด ? ปล่อยให้สุนัขมาเลีย
จานอาหาร ทั้งยงัมีนกพิราบมาจิกกินตลอดเวลา 
 คุณครจูึงออกแบบจดัการเรียนรู้โดยการจัดกลุ่มเด็กออกส ารวจ และเด็กให้ค าแนะน าแก่เพื่อนๆ แต่กพ็บอุปสรรค
เพราะเด็กพูดแนะน า เด็กไม่ยอมฟังกัน ครูจึงแนะน าให้ถ่ายภาพสุนัขเลียจาน, นกจิกกินอาหาร ฯลฯ ฉายภาพให้นักเรียนดู จึง
เกิดการยอมรับ 
 เมื่อผ่านอุปสรรคมาได้ เด็กจึงเรียนรู้จากกิจกรรมอย่างสนุก  โดยมคีุณครคูอยเชื่อมโยงเนื้อหา ให้ค าแนะน า สอบถาม 
และบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อครบหน่วยการเรียนรู้ ครูและเด็กร่วมสรุป เช่ือมโยงสู่สถิติในสาระคณิตศาสตร์ ท าให้การเรียนรูใ้นหน่วยสถิตจิบ
ลงอย่างภาคภูมิใจ  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้สถิติที่ยาก แต่คุณครูไดจ้ัดการเรียนรู้แลชะออกแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและนักเรียน
ได้เรียนรูเ้สมือนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย  ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ อ.วาริน ภาคภูมิใจที่ได้จดัการเรียนรู้และได้ดูแลเอาใจใส่
เด็กเปน็แบบอย่างทีด่ีแถมยังแก้ปญัหาเรื่องนกพิราบและสุนัขมารบัประทานอาหารได้ 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 1 อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสาระสถิติโดยแทรกซึมในกระบวนการท างาน 
 2 ต้องการใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์จริง และเห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ว่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 3 ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 
 

เรียนคณิตคิดสนุก 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เพลง เกม และนิทาน 
ผู้เล่าเรื่อง : สุคนธ์ หนูจนีเส้ง โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จ. สุราษฎร์ธานี 
ผู้บันทึก :  จันทร์จิรา ตุลาสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก จ. ล าปาง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วิธีการ 
 1 จัดการเรียนรู้ ใหเ้ด็กเกิดความสุขสนุกสนานโดยใช้เพลง เกมที่เกีย่วข้องกับคณิตศาสตร์ 
 2 แต่นิทานคณิตเสริมคุณธรรมส่งเสริมการแก้โจทยป์ัญหา 
  - แต่งโดยมีช่ือนักเรียนในชั้น 
  - เนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม 
  - ภาพที่ปรากฏในเรื่องจะมีตัวเลขก ากับอยู่ 
  - กิจกรรมจากนิทานมี 6 ขั้นตอน คือ 
   1 สนุกกับการอ่าน บูรณาการกับสาระภาษาไทย 
   2 วิจารณ์ตัวละคร 
   3 สอนการวิเคราะห ์
   4 สืบเสาะหาวิธี 
   5 แสดงวิธีท า 
   6 ตรวจสอบค าตอบดคูวามสมเหตุสมผล 
ผลที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ 
 - เด็กมีความสุข อยากเรียนกับครู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอย่างคล่องแคล่ว 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (N.T.) สูง และมีนักเรียนได้รบัรางวัลระดับประเทศ การสอบโจทย์ปัญหานักเรียนท าไดเ้กิน
ร้อยละ 80 ทุกคน 
  
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

- ต้องการให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู ้
- มีความรู้คู่กับคุณธรรม 
- สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดเ้ปน็อย่างดี 

 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 

 
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จ 

 
ช่ือเรื่องเดิม :  นักเรียนผู้ช่วยฝึกสอน 
ผู้เล่าเรื่อง :  วัชรินทร์ ม่วงเขียว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ. สุโขทัย 
ผู้บันทึก :  สมบัติ  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนบุาลตราด จ. ตราด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 โรงเรียนของครูวัชรินทร์ไม่สามารถเลือกเด็กได้ โรงเรียนก็เลยพบปัญหามากมาย เช่น เด็กหนีเรียน เด็กเกเรา เด็กไม่
ตั้งใจเรียน  โรงเรียนก็เลยจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยแบ่งเปน็สายช้ัน คือ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ คือ โรงเรียน ม.1 
โรงเรียน ม.2 โรงเรียน ม.3  โรงเรียนม. 4  โรงเรียน ม.5  โรงเรียน ม.6  แบ่งการจัดการบรหิารเบ็ดเสร็จในสายช้ัน จัด
งบประมาณโดยเท่าเทียมกัน  มีประธานนักเรียนทุกระดบัชั้น  บรหิารโดยการให้ นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครู
เรียนรู้กับเด็ก และเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาดูแล ช่วยเหลือ เป็นผู้ฝึกสอนจัดการใหน้ักเรียนเปน็ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น าเรื่องราวไป
ถ่ายทอดหลัการท างานต่อไป 
 ในการดูแล นักเรียน แบ่งเป็น 3 ช้ัน 
(ครปูระจ าช้ัน)  1 จัดกจิกรรมส่งเสริมป้องกนั แก้ไขทั้งระบบการเรียนรู้ ระบบดแูลฯ ระบบกจิกรรมนักเรียน ท าจนครบ

ขั้นตอนถ้ายังไม่ส าเรจ็ส่งต่อ 
(ครูใหญ่)  2 ด าเนินการเป็นคณะตามระบบโดยรับจากครูประจ าช้ัน ถ้าไม่ส าเร็จส่งต่อ 
(ฝ่ายบรหิาร) 3 ฝ่ายบริหาร แก้ไข พฤติกรรมเมือ่ได้รับการส่งต่อจากครใูหญ ่
 ผล คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือส่วนรวม นักเรียนเปน็ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น าเรื่องราวเปน็วิทยากรต่อในท้องถิ่น เป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 
 

เรื่องของหนูสู่นิทานฝึกอ่านเขียน 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  ครูเพื่อศษิย ์
ผู้เล่าเรื่อง :  สุชาดา สุขพิทักษ์  โรงเรียนบ้านห้วยไทร จ. นครศรีธรรมราช 
ผู้บันทึก :  สุคนธ ์หนูจนีเส้ง โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานเุคราะห์)   จ. สุราษฎร์ธาน ี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เทคนิคการสอนภาษาไทย (การฟงั พูด อ่าน เขียน ด้วยนิทาน) 
 การสอนภาษาไทย การฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยนิทาน  คุณครูแต่งเรื่องมาสอนเด็ก โดยใช้เด็กเปน็ตัวละคร  ฝึกให้
นักเรียนอ่านให้เพื่อนๆฟัง  แล้วน าเด็กมาแสดงตามเรื่องที่เพื่อนๆ อ่านให้ฟัง  เช่นคุณครูพบว่าเด็กหญิงแตน เป็นเด็กมีความ
กตัญญูต่อพ่อแม่ และคุณยายซ่ึงไม่ค่อยสบาย  คุณครูก็ตั้งช่ือนทิานเรื่อง “แตนเด็กดี”  แล้วน ามาสอนเพื่อนๆ ในห้องเรียน  โดย
ให้เด็กนักเรียนผลัดการอ่านเรื่องที่คุณครูแต่งขึ้นมาจากเรื่องจริงในชีวิตประจ าวันของเขา  เด็กก็จะมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่
คุณครูสนใจรับทราบ  ความเป็นอยู่ในชีวิตของนักเรียนแต่ละคน  นักเรียนจะเรียนด้วยความสุขและจะมาเล่าเรื่องของตนเองให้
คุณครูฟังเพื่อที่ครจูะได้น าไปแต่งนิทานให้พวกเขาอ่าน และนักเรียนคนอืน่ก็อ่านใหเ้พื่อนฟัง  และได้แสดงบทบาทสมมุติไป
ด้วย ท าให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ สามารถประเมินผ่านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไปได้เป็นอย่างดี  ที่
ส าคัญนักเรียนมคีวามสุขสนุกกับการเรียน  และรักการเรียนมากขึน้ 
 
สรุปเทคนิค และสิ่งที่นักเรียนไดร้ับ 
 1 สอนด้วยนิทานแตง่จากเรื่องจรงิชีวิตของนักเรียน 
 2 น าเด็กมาแสดงบทบาทตามนิทาน 
 3 เด็กได้รบัความภาคภูมิใจในตนเองทีคุ่ณครูน าเรื่องของตนเองมาแต่งเปน็นทิาน 
  4 เด็กเรียนด้วยความสุขสนุกสนาน 
 5 เด็กสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างด ี
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 1 เพื่อต้องการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา 
 2 ต้องการใหน้ักเรียนมคีวามสุข 
 3 เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
 4 นักเรียนอ่านออกเขียนได ้
 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 
 

ลูบๆ คล าๆ ท าโครโมโซม 
 

ช่ือเรื่องเดิม:   การเรียนรู้การแบ่งเซลล์ด้วยการปั้นโครโมโซมจากแป้งขนมปัง 
ผู้เล่าเรื่อง:  สุรนันท์  พันธ์สมบูรณ์  โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  จ.ก าแพงเพชร 
ผู้บันทึก:   จาตุรงค์ รักษ์วงษ์ไทย โรงเรียนวัดย่านซ่ือ จ. สุพรรณบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
วิธีการจัดการเรียนรู ้
 1 ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากวิธีการเดิมๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการน ากิจกรรมทางศิลปะผลงาน
ประดษิฐ์มาประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หน่วยการเรียนและเข้าใจเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนนัน้ได้ดขีึ้น  สามารถวิเคราะหข์้อดขี้อเสียของวัสดุที่น ามาท าเป็นส่ือการเรียนรู้ได้ สามารถบอกขั้นตอนในการ
เตรียม 
 2 แนวทาง 
 - ให้ขัน้ตอนการปฏิบตั ิ
 - นักเรียนลงมือปฏบิัติเอง โดยครสัูงเกตสภาพปัญหาและแนะแนวทางที่ถูกต้อง 
 - น าวัสดุหรืออุปกรณ์ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้เปน็สื่อการเรียนการสอน 

- นักเรียนสามารถน าวัสดุและส่ือไปประยุกตเ์ป็นงานประดษิฐ์ งานฝีมือเพื่อเพิ่มรายได ้
- การสอนโครงงาน  เนน้โครงงานง่ายๆ ใหน้ักเรียนเรียนรู้กระบวนการ 
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
แรงบันดาลใจ “ความไม่รู้ของนักเรียน เปน็เรื่องท้าทายส าหรบัครู” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (6) 
 

 
ใกล้ชิด เห็นคุณค่า พัฒนาชีวิต ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนเล็ก ใน โรงเรียนใหญ ่

 
ช่ือเรื่องเดิม :  การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเล็ก ใน โรงเรียนใหญ ่
ผู้เล่าเรื่อง : ศรีวรรณ หงษท์อง  โรงเรียนกงไกลาศวิทยา จ. สุโขทัย 
ผู้บันทึก :  สุรนันท์ พันธ์สมบูรณ ์โรงเรียนบอ่แก้ววิทยา จ. ก าแพงเพชร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
จากนโยบาย “โรงเรียนเล็ก ในโรงเรียนใหญ่” ครศูรีวรรณ  หงษท์อง สอนคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น ม.4 สร้างเกณฑ์การ

เรียนคณิตศาสตร์ ดังนี ้
 โจทย ์
 1 ต้องการสร้างเจตคตทิี่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน (ระบบการเรียนรู้) 
  -> ส่ือให้รู้ว่าคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันส าคัญอย่างไร 
  -> น าเกมมาใช้ก่อนเริ่มเนื้อหา 
  -> ร้องเพลงก็ได้ 
 2 ขั้นสอน  ปฏิสัมพันธ์ทั่วถึง 
  -> ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ  เมื่อเด็กมาถาม 
  ให้เริ่มที่ “....ท าถูกไหม, ..... ดีหรือเปล่า” ห้ามถาม “ท าอย่างไร” 
  -> ใช้โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วยเพิ่มเติมทักษะ 
  -> สร้างก าลังใจ จากการนับลายเซ็นต์ 
  -> จัดศูนย์การเรียนรู้  (เพื่อนช่วยเพื่อน) 
  -> จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  -> ใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือ เข้าช่วย (ระบบดูแล) เยี่ยมบ้าน / เวทีชุมชน 
  -> ใช้ระบบกิจกรรมที่เป็นการปฏบิัติ  ให้เห็นคุณค่าของชีวิต 
 “สร้างความไว้ใจ ด้วยความเป็นเพื่อนที่จรงิใจ” 
           
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

- อยากให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข และเหน็คุณคา่ของคณิตศาสตร์ 
- อยากให้นักเรียนมเีป้าหมายชีวิต เห็นคุณค่าของชีวิต ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ครูเป็นผู้ชี้แนะ 

 
 

 



 
 

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

เขียนเรื่องราว 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  Constructionism 
ผู้เล่าเรื่อง :  สุรีพร หลวงใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จ. ล าปาง 
ผู้บันทึก :  วัชรินทร์ ม่วงเขียว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ. สุโขทัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 อาจารย์ สุรีพร หลวงใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดล าปาง โรงเรียนจัดปฏิรปูการศกึษา บริหาร
จัดการเปน็ช่วงชั้น  การเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ครูจะกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า และสะท้อนความคิด ปี 2550 ได้ 
จัดการ PBL โดยสัปดาหท์ี่ 1-10 เรียนรู้ตามสาระ สัปดาห์ที่ 11 วางแผนกันจะเรียนรู้เรื่องอะไร วันศกุร์เข้าทีป่ระชุมครู  แจง้ว่า
จะเรียนรู้เรื่องอะไร วางแผนกันจนครบ 9 ห้องเรียน  น าเข้าที่ประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายครบ ทราบทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ช่ัวโมงสุดท้ายของทุกวันจะมีกิจกรรม บันทึกประจ าวันทุกศุกร์ นกัเรียนจะน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน สัปดาห์ที่ 5 นักเรียน
เตรียมงานน าเสนอบนเวที ในชั่วโมงภาษาไทย ครูเริ่มกิจกรรมตามค าบอก  ต่อมานักเรียนเสนอว่าครูควรจะเขียนภาษาไทย
ตามที่นักเรียนชอบ นักเรียนเกิดความสนใจ นักเรียนเกดิพัฒนาการที่ดี ครคูอยกล่าวชม ตรวจผลงาน นักเรียนมีโอกาสตกแต่ง
ผลงานเพิ่มเติม  นักเรียนเขียนเล่าเรื่องสะท้อนความรู้สึกตนเอง  ครทูราบ จดัการกิจกรรมตามความตอ้งการสนใจของนักเรียน 
ครูใกล้ชิดกับนักเรียน เป็นไปด้วยความไว้วางใจ นักเรียนพัฒนาการที่ดี อาจารย์สุรีพรได้ปฏริูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรูค้รู
เพื่อศิษย์ สมควรยกย่องชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

เรียนอย่างมีความสุข 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่าต่างวัยแต่ใจเดียวกัน 
ผู้เล่าเรื่อง :  ยุพดี โชติพันธ์ุ  โรงเรียนวัดทองประดษิฐ์ จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  พรเพ็ญ นพรัตน์ โรงเรียนหมูบ่้านเด็ก จ.กาญจนบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 เพื่อนของข้าพเจ้าเปน็ครทูี่ต่างวัยกับตัวของข้าพเจ้ามาก  แต่หัวใจที่เต็มไปด้วยค าว่า “ครู” ซ่ึงเพื่อของข้าพเจ้าถือว่ารุ่น
ราวคราวเดียวกบัแม่ของข้าพเจ้า ที่พ่อแม่รักเขาเช่นไร  ครูก็รักเขาเช่นนั้น 
 เพื่อนของฉันเป็นครูที่สอนในลักษณะ โรงเรียนขยายโอกาส ซ่ึงทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า ค าว่า “ขยายโอกาส” 
หมายถึงอะไร  ดังนั้น ภาระหน้าที่ที่รบัมันช่างยิ่งใหญ่ แต่ครูก็สามารถท าได้โดยการใช้ความเข้าใจในวัยของเด็ก ว่าเด็กในวัยนี้
ต้องสอนอย่างไร  และการซ้ือใจเด็กโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองเช่นไร  โดยพยายามเข้าข้างเด็กของตน ทั้งๆทีเ่ด็กท าผดิ  ครูรู้
ไหม.... การท าเช่นนี้เป็นการใช้จติวิทยาโดยไม่รู้ตัว  แต่สามารถชนะใจเด็กได้ 100 % เพราะเด็กประเภทนี้ต้องการคนเข้าใจ 
และอยู่ข้างเขาเวลาที่เขาท าผิด 
 เทคนิคที่จบัได้ คอื 

- ยอมรับข้อเสนอเด็กในสิ่งทีเ่ด็กตอ้งการ 
- ไม่บ่นจูจ้ี้เหมือน..... แต่ใช้ความเป็นแม่สอนแทน / เพื่อน 
- อดทนต่อพฤติกรรม / ยอมรับ / แก้ไข 
- เด็กเรียนรูจ้ากเรา  เราเรียนรูจ้ากเด็ก  อย่าปล่อยค าถามเล็ก ๆ ในสิ่งที่เด็กถาม จงกลับน าเอาไปคิด ว่าเราต้องการรู้

ส่ิงใด 
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
- สอนตามความรู้สึกจิตส านึกของการเป็นครูที่มุง่หวังให้เด็กเปน็คนดี มีความสุขเพื่ออยู่กับครูทีโ่รงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

กิจกรรมมากไ็ม่ท้อถอย 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรียนรู้ให้สู่ความส าเร็จ 
ผู้เล่าเรื่อง : อัมพร แสงดี โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) จ. สุพรรณบุร ี
ผู้บันทึก :  ยุพดี โชติพันธ์ุ  โรงเรียนวัดทองประดษิฐ์ จ. สุพรรณบุรี 
 

 
สรุปวิธีการ 
๑. ครูท างานด้วยใจ งานทุกอย่างประสบผลส าเร็จ 
๒. สอนปนเลน่ ใหค้วามเป็นกันเองกับนักเรียน ท าให้นักเรียนมคีวามสุขในการเรียน 
๓. นักเรียนเกิดเจตคตทิี่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร์ทีค่รูสอนมีผลให้นักเรียนหลายคน เมื่อจบไปแล้วไปเรียนต่อเลือก

เรียนเอกคณิตศาสตร ์
ครูอัมพร (โรงเรียนวัดท่าไชย) ท างานด้วยใจ งานและกิจกรรมมากก็ไม่เคยคดิย้าย งานทุกงานประสบผลส าเร็จ สอน

ปนเล่น เด็กจะมีความสุขและชอบครู รักทีจ่ะเรียน กล้าแสดงความคิดเห็น ครูอัมพรสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 – 3 เมื่อมีการ
สอบ O-net จะติวเด็กตอนเย็นและช่วงเสาร์อาทิตย์ ผลสอบ O-net จะติดอนัดบั 1 – 3 ของเขตการศึกษาเสมอ งานที่ผูบ้ริหาร
มอบหมายจะท าส าเร็จทุกงาน (เพราะท างานด้วยใจ) และ ผอ.โรงเรยีนให้การสนับสนนุด้านงบประมาณในเรื่องต่าง ๆ เช่นนัด
นักเรียนมาติวเสาร์อาทิตย์ ผอ.จะจัดอาหารให้นักเรียน คืออปุกรณ์ต่าง ๆ จัดให้พร้อม ถ้านักเรียนมาติวเสาร์อาทิตย์ ผอ.จะจัด
อาหารให้นักเรียน ส่ืออุปกรณ์ต่างๆจดัให้พร้อม ถ้านักเรียนคนใดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะจัดหาทุนให้ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจมาก นักเรียนที่ครูอัมพรสอนหลายคนไปเรียนต่อเอกคณิตศาสตร์ แสดงว่าเด็กเกิดเจตคตทิี่ดีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูอมัพร 

 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 ต้องการให้ผูเ้รียนมคีวามสุขต่อการเรียน และภาคภูมิใจเมื่อประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

ให้ความรัก ก่อนให้ความรู ้
 

ช่ือเรื่องเดิม :  เด็กน้อย ไม่อ่อนแอ 
ผู้เล่าเรื่อง :  วันวิสา แจ้งสว่าง โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  อุทัยวรรณ ภัททกวงศ ์โรงเรียนวัดสวนส้ม จ. นครปฐม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 คุณครู ป.2 ใหค้วามส าคัญกับนักเรียนเปน็อันดบั 1 วิชาการเป็นอันดับ 2 
ปัญหาที่พบ 
 - เด็กงอแง ไม่อยากมาเรียน 
 - เด็กอ่านไม่ได้  ไม่อยากมาเรียน 
แนวทางการแก้ปญัหา 
 - สร้างความคุ้นเคยกับเด็กตั้งแต่ ป.1  เด็กๆ จะเรียกครูนางฟ้า 
 - เมื่อนักเรียนขึ้นมาเรียนช้ัน ป.2 ยังคุ้นเคยกับการเลน่กับครู  จึงตั้งกติกาในการเรียน 
 - จัดระดับเด็กได้ 3 กลุ่ม คือ อ่อน –> ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
     ปานกลาง 
    เก่ง -> ชอบน าเสนอ แย่งเด็กอ่อนตอบ 
 - หลงเข้ากลุ่ม เด็กอ่อนจะไม่มีใครเลือก จะแก้ปัญหาด้วยการหาจุดเด่นของนักเรียน เช่น แคท เป็นเดก็อ่อนแต่ชอบ
แสดงออก ครูก็จะให้ออกมาแสดงหน้าช้ันเพื่อนๆจะยอมรับ 
 - สร้างข้อตกลงร่วมกันช่วยกันดูแลช่วยเหลือเพื่อรับการสอบ NT ทุกคนต้องช่วยกัน 
 - การแก้ปัญหาที่เด็กอ่านไม่ได้ สะกดไม่ได้  โดยสร้างสื่อ บัตรค าอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนอ่านทุกเช้า และน าแผ่น
ซีดี กลับไปฝึกที่บ้าน ถ้าใครไม่มีเครื่องเลน่ก็ท าเป็นเล่มให้ไปฝึก ทางผอ.มีรางวัลให้ ครปูระจ าช้ันก็ร่วมด้วย ส าหรับนักเรียนที่
อ่อนก็ก าหนดค าให้อ่าน 
 - ครูฝึกให้นักเรียนน ามาแต่งนทิานร่วมกัน คนทีเ่ขียนไม่ได้ก็จะเล่าให้ครูฟงั ครูก็จะเขียนให้ นักเรียนทุกคนมี
ความสุข ภาคภูมิใจ รักครู มีนิสัยรับผิดชอบ ช่วยเหลือกัน ดูแลตัวเองได้ แม้ยามที่ครูมีภาระทีจ่ะตอ้งรับผิดชอบ ก็จะท างานอยู่
กับคุณครทู่านอื่นได้โดยไม่มีปัญหา ในขณะเดียวกันเด็กๆ ก็จะคอยช่วยเหลือกัน ควบคุมกันเองด้วย 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
  1 นักเรียนเรียนอ่อนมักไม่ได้รบัการยอมรับจากเพื่อน  

2 นักเรียนอ่านหนังสือไมค่ล่อง เขียนไม่คล่อง 
วิธีแก ้
 1 หาจุดเด่น / สร้างจุดเด่น ของ นกัเรียนอ่อนให้เพื่อนยอมรับ  



2 ใช้ส่ือส่งเสริมการอ่าน, เสริมแรง 
3 ใหค้วามรัก ก่อนให้ความรู ้

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

ด้วยใจที่มุ่งหวัง 
 

ช่ือเรื่องเดิม :   เพื่อเด็ก 
ผู้เล่าเรื่อง :  จาตุรงค์ รักวงษ์ไทย โรงเรียนวัดย่านซื่อ จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  ศรีวรรณ หงษท์อง โรงเรียนกงไกลาศวิทยา จ. สุโขทัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ครูจาตุรงค์ รักษ์วงษ์ไทย  ครูโรงเรียนวัดย่านซ่ือ  จ.สุพรรณบุรี  จบวิชาเอกพลศึกษา เป็นครูมาแล้ว 17 ปี  ปัจจุบนั
สอนระดับชั้น ป.4 – 5  ครูกรต้องรับผิดชอบ 2 ห้องเรียน จงึแก้ปัญหาโดยการเน้นวิชาหลัก ไทย – วิทย์ – คณิต เอาเนื้อหามาดู
กันว่าเนื้อหาใดที่สามารถเรียนร่วมกันได้  และหาข้อสอบที่หลากหลายมาให้นักเรียนท า ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กคือ นักเรียนชอบ
เพราะเรียนปนเลน่  เน้นให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแล โดยเฉพาะในสมุดการบ้าน  ผู้ปกครองตอ้งเซ็นและนักเรียน
ประเมนิตนเอง 
 มีการท า case study ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนเกเร ประเภทเรียกร้องความสนใจ  เช่ือว่าเด็กไม่ได้
เกเรโดยแท้จรงิ  แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยการให้นักเรียนมาอยูท่ี่บ้านพักด้วย  ดูถึงพ้ืนฐานครอบครัว บางทีก็ใชค้วามเชื่อ
ทางไสยศาสตร์ในการปรบัพฤติกรรมนักเรียน  เช่น นักเรียนลักขโมยก็หาวิธีการให้นักเรียนสารภาพผิด  และตักเตือนนักเรียน
ด้วยใจ เนน้การเชื่อใจระหว่างนักเรียนกับคร ู
 ชอบช่วยเหลืองานชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง  จนได้รบัความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียน  
นักเรียนนบัถือเป็นพ่อโดยแท้จรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยืดหยุ่นและปรับตัว (1) 
 

ลูกใครก็ส าคัญ 
 

ช่ือเรื่องเดิม:   ศิษย์น้อยๆ ในใจของครูอ้อย   
ผู้เล่าเรื่อง: ชโลทร  นกเล็ก โรงเรียนวัดบางสะแก จ.สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก:   อรุณีย์  บุญโย โรงเรียนหมูบ่้านเดก็ จ.กาญจนบุร ี
ผู้ซักถาม:  รุ่งฤดี  มโนรัตน์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ครูอ้อยได้ท าหน้าที่สอนเด็กตัวนอ้ยๆระดบัชั้นอนบุาล ได้ท าหน้าที่ใหท้ั้งความรู้และความรักความอบอุ่น  มีความ

เมตตาต่อศษิย์น้อย ๆ เพราะเธอรูว่้าศิษย์น้อยๆเหล่านั้นส่วนใหญเ่ป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่  เนื่องจากอยู่กับ
ตาและคุณยาย  เพราะแม่ของเด็กส่วนมากมีอาชีพเป็นเมียเช่า ท าให้เด็กน้อยเหล่านัน้เกิดมาโดยที่แม่ได้เต็มใจให้เขาได้เกิด  
ชีวิตเด็กจึงโดยหาอ้อมกอด  เมื่อไปโรงเรียนครูอ้อยพบว่า เด็กไม่มีสมาธิ  เหม่อลอย  ร้องไห้  รอคอยแม่ด้วยความหวังว่าซักวัน 
แม่คงจะกลับมาเยี่ยม  ทุกวัน สองแขนของครูอ้อยได้โอบกอดศษิย์รักด้วยความเข้าใจ  ไปเยี่ยมศษิย์รกัที่บ้าน  และได้หาวิธีท า
อย่างไรให้ศษิย์รักมีความสุข  ครอู้อยได้ใช้สมาธิจากที่ได้ไปอบรมมา  ถ่ายทอดให้กับศษิย์  เด็กสนุกกับการใช้ท่าโยคะต่างๆ 20 
ท่า ท าให้เด็กสนุกกับการเรียนอารมณ์ดีร่าเริง 
 เมื่อเด็กไดข้ึ้นไปสู่ระดับสูงขึ้น  ครูอ้อยก็ยังห่วงใย เธอพบว่าครผูู้สอนระดบัสูงขึ้นปล่อยเด็ก ท าใหศ้ษิย์รักของเธอ
หงอยเหงาขาดที่พึ่ง  เธอต้องการให้ครทูุกคนได้ใส่ใจต่อศิษย์เหมอืนเธอบ้าง 
กระบวนการ  
 1 ไปเยี่ยมศษิยท์ี่บ้าน 
 2 ใช้กิจกรรมสมาธิ โยคะ ให้เด็กได้สนุก 
 3 ใช้การสัมผัส โอบกอดทุกวัน 
ผลลัพธ ์
 1 ครูเข้าใจศษิย์ รักลูกศิษย์ ห่วงใย เอื้ออาทรต่อศษิย์ 
 1 เด็กนักเรียนมีครเูปน็ที่พึ่งทางจติใจ เด็กมีความสุข ช่วยให้เด็กไดร้ับการเติมเต็มจากส่ิงที่เด็กขาด 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

1 เด็กไม่ร่วมท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ 
2 เด็กมีอาการเศร้าซึม ร้องไห ้
3 เด็กไม่มีสมาธิ 

 
 
 



 
 

ความคิดริเริ่มและการก าหนดชีวิตตนเอง (2) 
 

พระเอกในหัวใจคร ู
 
ช่ือเรื่องเดิม :  การแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง ค าในมาตราตัวสะกด “แม่กน” 
ผู้เล่าเรื่อง :  นิภา เทียนฉายพันธ์ โรงเรียนอนบุาลพระบรมราชานุเคราะหด์อนเจดีย์  จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  วาริน รอดบ าเรอ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จ. นครปฐม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ครูนิภา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ จ.สุพรรณบุรี สอนนักเรียนชั้น ป.1 ขณะสอนอ่านค าในมาตรา
ตัวสะกด “แม่กน” นั้น เด็กชายเต้ย ไม่สนใจเรียน เดี๋ยวก็ลุกเดินเลน่ ชวนเพื่อนคุยบ้าง ไม่สนใจเรียน ท าใหเ้พื่อนๆ ในห้อง
พลอยไม่สนใจเรียนรูด้้วย จริงๆแล้วครูนิภารู้มาก่อนแล้วว่า ดช.เต้ย เป็นเด็กมีปัญหามากๆ ไม่ตั้งใจเรยีน ก่อกวนจากค าบอกเล่า
ของเพื่อนครทูี่บอกต่อๆกันมา และรับรู้มาว่าเด็กๆของครูนั้นชอบเล่นคอมพิวเตอร์  

ครูนิภาจึงปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ดว้ยการใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครือ่งล่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องตัวสะกดแม่กน 
ด.ช.เต้ย ก็ยังไม่สนใจ  ครูจงึถามความต้องการ ด.ช.เต้ยบอกอยากไปเรียนที่พระบรมรูปสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครูนิภาจึง
เกิดความคิดว่าทีน่ั่นก็มีค าต่าง ๆ ตามป้ายประวัติ จงึเปลี่ยนแผนน านักเรียนไปเรียนรูท้ี่ลานพระบรมรูปซึ่งมีค าบรรยายใต้ภาพ  
ถึงประวัติชีวิตและผลงาน จึงได้ให้นักเรียนศึกษาค าต่างๆในป้ายความรู้เหล่านี้โดยเน้นค าที่มีตัวสะกดแม่กน และใช้ “การ
แข่งขนัหาค าสะกดแม่กน” เป็นแรงขับเคลื่อนใหเ้กิดการเรียนรู้  

ผลจากการเรียนรูค้รั้งนีค้รูพบว่า ด.ช.เต้ย สามารถรวบรวมค าได้มากที่สุดจึงชมเชยและให้นักเรียนแต่ละคนเขียนค า
เหล่านั้นเพื่อจะได้รวบรวมเป็นสมุดเล่มน้อยเรือ่งค าในมาตราตัวสะกดแม่กน  แต่นักเรียนทุกคนอยากให้ผลงานของตัวเองอยู่
ด้านหน้าห้องสมุด ครนูิภาจึงตกลงว่าเราจะน าผลงานของนักเรียนทุกคนมาต่อเรียงกัน เพื่อให้ผลงานของนักเรียนทุกคนได้อยู่
ข้างหน้า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของครูนิภาและนักเรียนที่ไดม้ีส่วนร่วมกันสร้าง “หนังสือเรียนรู้ ค า ในมาตราสะกดแม่กน
ที่มีความยาวที่สุด...” อาจจะยาวที่สุดของประเทศก็ได้นะ ครูเล่าด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้หัวใจน้อยๆของเด็กๆไดเ้บง่บานใจ 
นี่แหละคือความส าเร็จของครูทีเ่ปิดโอกาส ไม่ซ้ าเติมนักเรียน  ใหน้ักเรียนได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจ เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ครู
นิภาภาคภูมิใจที่สุด 

 เป็นการจดัการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเปน็ส าคัญ คือการน านักเรียนทีเ่ป็นปัญหามาแก้ปัญหาจนเกดิวิธีการที่ดีในการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ความคิดรเิริ่มและการก าหนดชวีติตนเอง (2) 
 

 

เล่าเรื่องประเทืองปญัญา 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  สอนภาษาไทยชั้น ป.5 
ผู้เล่าเรื่อง :  อุทัยวรรณ ภัททกวงศ ์โรงเรียนวัดสวนส้ม  จ. สมุทรปราการ 
ผู้บันทึก :  วารุณี เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร  จ.สุพรรณบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  เด็กอยู่ในชุมชนแหล่งอตุสาหกรรม ดูแลปัญหาของเด็ก 

เมื่อพบปัญหา หาวิธีการต่าง ๆ -> สอบถาม -> ผล 
 เด็กไม่ชอบภาษาไทย  และปัญหาเด็กด้านภาษาไทยคือเด็กอ่านไม่ออก แต่ส่ิงที่พบเด็กชอบเล่าเรื่อง  และชอบฟังเรื่อง
เล่าจากครูเล่า  ชอบเป็นผู้ฟัง จึงปรับวิธีการสอน สอนตามใจ  แต่ให้บรรลุตัวช้ีวัด โดยหาเรื่องเล่าจูงใจ เช่น สอนเขียนนิทาน  ก็
ท านิทาน  เช่นเล่านิทานที่ชนะเลศิในการประกวดในสถานทีต่่าง ๆ (ทั้งรปู / เรื่อง) อ่านฟังและให้ดภูาพ ให้แรงจูงใจว่าเขาเขียน
ง่ายเรายังชนะ เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กอยากท า 
 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้รีสอร์ทขณะที่พาเด็กไปชม ก็แต่งเป็นตัวละคร เมื่อพบเหน็สิ่งใด ก็
แต่งเปน็เรื่องใหเ้ชื่อมโยงกัน เด็กสนใจมาก ผลที่ได้รบั ได้ท างาน และมีผลงานทีห่ลากหลาย หนังสอืนิทาน ภาพป๊อบ อัพ แผ่น
พับ หนังสือเล่มเล็ก 
 จากวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว จุดเด่นคือเด็กทุกคน ส่งงานได้ทุกคน 
 จากการสอนวรรณคดี น าบทกลอนที่สนุกและน่าสนใจมากๆ โดนใจ สร้างแรงจงูใจ เปลี่ยนกิจกรรม เรียนจากส่ิงที่
ชอบ  จากจินตนาการเหตุการณ์จริง ความรู้สึก โชว์ผลงาน นักเรียนใช้ผลงานนักเรียนเป็นส่ือ  ใช้วิธีการชมมากกว่าติ 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 1 ต้องการใหน้ักเรียนหันมาสนใจเรียนภาษาไทย 
 2 ต้องการใหน้ักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 3 ต้องการใหน้ักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยการปฏบิัติจรงิ เพือ่น าส่ิงที่ได้รับมาใช้ไดจ้ริง 
 4 พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 



 
 

ความคิดรเิริ่มและการก าหนดชวีติตนเอง (2) 
 
 

นวดคลายเส้นเน้นสุขภาพดีด้วยสมุนไพร 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่าของ A  
ผู้เล่าเรื่อง :  รัตนาภรณ์  ริยะป่า  โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ. ล าพูน 
ผู้จดบันทึก :  ปิยนันท์ วัฒกีเจริญ โรงเรียนบ้านดอนต าลึง จ. สุพรรณบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 A เล่าว่าที่โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.แพร่ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน “กิจกรรมชุมนุม” โดยการจัดตัง้ชุมนุมตามความ
สมัครใจของนักเรียน  ชุมนุมที่ภาคภูมิใจคือชุมนุมนวดคลายเส้น โดยเชิญวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเปน็ผู้ใหค้วามรู้ โดย
สอนทุกวันพุธ เวลา 13.30   - 14.30  น.  ที่โรงเรียน  ซ่ึงนักเรียนทีส่มัครเข้าร่วมชุมนุมมคีวามสนใจมากในการเข้าเรียน  
นักเรียนจะถามครูว่าเมื่อไรจะถึงวันพุธจะได้เรียนนวดอีก เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วส่ิงที่ครูภาคภูมิใจ ก็คือ นักเรียนน ากลับไป
ใช้นวนผู้ปกครองที่บ้านจนได้รบัค าช่ืนชมจากผู้ปกครอง  แล้วนักเรียนก็น ากลับมาเล่าใหค้รูฟัง  นอกจากนี้ก็จะมีการสอนที่
ต่อเนื่องโดยใช้วิธีพี่สอนน้อง  นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรยีนมาก  และผู้ปกครองก็ช่ืนชมกิจกรรมนี้มาก นอกจาก
กิจกรรมชุมนุมนวดคลายเส้นแลว้ก็มีการเปิดชุมนุมอ่ืนๆ ตามความสมัครใจของนักเรียนเพิ่มเติม เชน่ การท าเบญจการบูร การ
ท ายาดม นพคุณ  ขยะ     รีไซเคิล 
 ส่ิงที่ได้เรียนรู้คือ การทีค่รูจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เกิดจากครูสนใจของผูเ้รียน จะท าให้ผู้เรียนมีความสุขต้องการที่จะ
เรียนจงึเกิดการเรียนรู้  และควรน าวิธีการเช่นนี้ไปใช้กับกิจกรรมอืน่ๆอีกโดยเฉพาะกลุ่มสาระหลักกจ็ะส่งผลให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ความคิดรเิริ่มและการก าหนดชวีติตนเอง (2) 
 

 

ตั้งสติมีสมาธกิ่อนเรียน 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่าของ C 
ผู้เล่าเรื่อง :  ปิยนันท์ วัฒกีเจริญ โรงเรียนบ้านดอนต าลึง จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  วารินทร์ กาบแก้ว โรงเรียนวัดจนัทราวาส  จ. สุพรรณบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 C เล่าว่าสอนโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนมีปัญหา เนื่องมาจากผู้ปกครองขาดแคลน  จึงใช้กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม มีการติดตามนักเรียน พบปะผู้ปกครอง  ในวันพระจะท าการสวดมนต์  นักเรียนจะ
รับประทานอาหารมังสะวิรัต ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ี  ท าให้ผลการเรียนในเรื่องอ่าน คดิ เขียน ดี
ขึ้น  โดยครใูช้แบบฝึกกิจกรรมการอ่าน – เขียนต่อเนื่อง  ตลอดปี  ก่อนส้ินปีมีการท าการทดสอบโดยมีครูแลกเปลี่ยนกันคุมการ
อ่าน, การเขียน, ท าให้นักเรียนมคีณุภาพการอ่านและเขียน  ส่วนในเรื่องคดิเลขเร็ว  คุณครูได้มีวิทยากรมาท าการสอนเคล็ดลับ
ในการคิด – ค านวณ ผลการฝึกท าให้นักเรียนมีความสนุกในการเรยีน  ผลการเรียนดีขึน้  ครูและนักเรียนมีความสุข ทั้งการ
เรียนการสอน 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 1 ผลการประเมนิในปีการศึกษาทีผ่่านมา 
 2 อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนคิใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียน 
 3 อยากให้นักเรียนได้ทัง้ความรู้และความสนุก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ (4) 
 

 
เรียนเล่นเป็นคณิตฯ 

 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่า B 
ผู้เล่าเรื่อง :  ลักขณา กุมุทสุทธิกุล โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  จ. กาญจนบุร ี
ผู้บันทึก :  ฐปนี ส าเนียงล้ า โรงเรียนวัดรางกร่าง  จ. สุพรรณบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เรื่องราวของ “ครนู้อง” คุณครปูระจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 แห่งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น
เรื่องราววิถีชีวิตของครู  ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากครโูดยส่วนใหญข่องประเทศ  เนื่องจากโรงเรียนหมูบ่้านเด็ก เป็นโรงเรียน
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส  หรือเด็กที่มีฐานะยากน เด็กๆเหล่านีจ้ะไดร้ับความช่วยเหลอจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ทัง้ในด้าน
การศึกษาและความเปน็อยู่ ดังนัน้ คุณครูทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้จงึถูกเด็กๆเรียกว่า “แม่” 
 ครูน้องเปน็คุณครปูระจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ด่านแรกทีต่้องรับมือกับเด็กๆ ที่มาจากต่างที่ ต่างครอบครัว ต่างนิสัย 
และต่างภูมิหลัง การจัดการเรียนรูข้องเด็กๆ ป.1 นัน้ ครูน้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเดก็ๆ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเปน็การให้เวลาเด็กในการเรียนรู้นิสัยของเพื่อนและการอยู่ร่วมกัน ซ่ึงอาจใช้เวลา 1 เทอม  หรือในบางกรณีอาจใช้เวลา
มากกว่า 1 ปีขึ้นไป  กิจกรรมที่ครนู้องน ามาใช้ เช่น การนั่งสมาธิ , การฝึกมารยาท , ร้องเพลง , เล่นเกมส์  รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ
ของโรงเรียน  ในระหว่างทีเ่ด็กๆ เล่นเกมส์ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ครูน้องจะแทรกเนื้อหาสาระ และความรู้เข้าไปด้วย  เช่น การ
เล่นเกมส์แข่งกันหยิบก้อนหิน ตามจ านวนทีค่รูบอก  (เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์) , การระบายสีรูปภาพตามจ านวน ซ่ึงเป็น
การเรียนวิชาศิลปะพร้อมๆกับวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงครูน้องต้องคอยน าเกมส์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมใหม่ๆ  มาให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตลอดเวลา เพื่อเปน็การดึงดูดความสนใจของเด็กๆ 

ในช่วงเวลาบ่ายของโรงเรียน  เดก็ๆที่โรงเรียนหมูบ่้านเด็กจะได้เรยีนวิชาชีพต่างๆ  เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ  และ
ในเวลานี้เอง  ครูน้อยจะใช้เวลานีส้อนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนบางคนทีเ่รียนไม่ทันเพื่อนๆ นอกจากวิชาความรู้และวิชาชีพ
ต่างๆ แล้ว  ครูน้องยังสอนทักษะชีวิตที่นักเรียนจะน าไปใช้ในสังคม เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายนอก 

 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

การสังเกตเด็ก และการตอบรับของการจัดกิจกรรมที่จดัใหเ้ด็ก ซ่ึงเด็กท าแล้วมีความสุข และส่ิงที่ใหไ้ปเด็กได้พัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา 
 
 
 
 
 



 
 

การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ (4) 
 
 

ส้มต าชะครามมหาสนกุ 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  ส้มต ามหาสนุก 
ผู้เล่าเรื่อง :  พูนสุข โอ่เอี่ยม  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ  จ. สมุทรสาคร 
ผู้บันทึก :  คเณศ  เทพสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จ. ล าพูน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
จุดเริ่มต้น เกิดจากนักเรียนที่ไม่อยากเรียน ภาษาอังกฤษ แต่ครูตอ้ยอยากสอนให้เด็กเรียนรู้อยากสนุกสนาน 
กระบวนการ ครูต้องส ารวจความสนใจของนักเรียน โดยสังเขปแล้ว นักเรียนอยากเรียนปนเล่น เริ่มจากการท าส้มต า ครู
ต้อยน าสมต ามาจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ  โดยน าสาระที่ต้องสอนคือ ภาษาอังกฤษการงานอาชีพและเทคโนโลยีและศิลปะ 
มาผนวกให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านการปฏิบตัิส้มต า 
ผลการจัดการเรียนรู้  

- นักเรียนไดเ้รียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่น ามาท าส้มต า เป็น ภาษาอังกฤษ 
  - ประโยคที่ไดจ้ากค าศัพท์ ได้จากส้มต า 
  - What Where ประโยคค าตอบ ประโยคค าถาม เกิดขึ้นในส้มต า 
  - ศิลปะ การวาดภาพ หนังสือเล่มเล็ก เขียนค า ตกแต่ง เกดิขึน้ในการเรียนส้มต า 
นักเรียนได้รบั 
  - นักเรียนชอบ ภาษาอังกฤษ โดยไม่รู้ตัว 
  - นักเรียนศึกษาเวบไซต ์
  - มีผลการเรียน ภาษาอังกฤษ ดีขึน้ 
  - นักเรียนมคีวามสุข  สนุก  การกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ (4) 
 

 
ลูกของฉันต้องอ่านได ้

 
ช่ือเรื่องเดิม :  การสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่อ่านไม่ออก  
ผู้เล่าเรื่อง :  วิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหัวฝาย  จ. ล าปาง 
ผู้บันทึก :  ไม่ระบ ุ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 วันแรกที่ก้าวเข้ามาในห้องเรียน  ใบหน้าของนักเรียนเจือไปด้วยความกังวล มีความทุกข์หัวใจเต็มเปี่ยม  ครูท า
กิจกรรมทักทายนักเรียนเมื่อพบกันครั้งแรก  ดูเขาคลายกังวลขึ้นเยอะ  ดูแล้วเขาเริ่มมคีวามสุขขึ้น  รูสึ้กดีขึ้นกับคุณครคูนใหม่ 
 ครูทราบมาว่าเด็กอ่านคนนี้อ่านหนังสือไม่ออก  ซ่ึงจากการสอบถามครูในชั้นอืน่ปรากฏว่า ครทูุกคนที่เคยสอนเขามา  
บอกว่านักเรียนคนนี้อ่านหนังสือไม่ค่อยออก  ทั้งๆ ทีเ่ขาขึน้มาอยู่ในชั้น ป.6 แล้ว  แต่มันท าใหค้วามรู้สึกว่า ต้องช่วยเขาให้อ่าน
หนังสือให้ออกให้ได้  จากนั้นครจูึงให้ความอบอุน่ ครจูึงมอบความอ่อนโยน  ความเป็นกันเอง  ใหแ้ก่นักเรียนโดยท าใหเ้ขา
รู้สึกไว้ใจ  ด้วยการท าให้เขาอบอุน่  ด้วยค าพูดที่อ่อนโยน เปน็มิตร  เป็นห่วง ให้ก าลังใจ 
 ครูจึงสร้างแบบฝึก  ให้นักเรียนมาฝึกอ่าน  โดยการเริ่มจากให้เขารู้จักพยัญชนะ สระ ฝึกการแจกลูก  สะกดค า  พอเขา
อ่านได้  ครูก็ชมเชย  เป็นก าลังใจให้เขาๆ จงึมีความพยายามมาฝึกอ่านกันอยู่เสมอ  ผู้ปกครองกเ็ขามาฝึกกับครู  สนับสนุนครู
ให้ช่วยสอนซ่อมเสริมให้ นานๆ ไปท าใหเ้ขาอ่านได้  อ่านค าได้  พอฝึกประจ าโดยครทู าแบบฝึกหดัให้นักเรียนอ่านพอถึงวัน
สอบ  นักเรียนเดนิเข้าห้องสอบอย่างภาคภูมิ  เขาท าข้อสอบได้  เขาสอบเข้า ม.1 ได้ เขามีความสุขมาก  ครูแอบเข้าข้างตัวเองว่า 
เขายินดีและภูมิใจที่สอบได้  ผู้ปกครองก็มีความสุข 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 - ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ห้แก่เด็ก  เพื่อให้เขาอยู่ร่วมสังคมโลกได้อย่างมีความสุข เกิดทักษะ
ชีวิตที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ (4) 
 
 

ฝึกอ่าน ฝึกเขียน หนูก็เรียนได ้
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เทคนิคการสอนนักเรียนทีบ่กพรอ่งทางสติปัญญา 
ผู้เล่าเรื่อง : จันทร์จิรา ตุลาสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก  จ. ล าปาง 
ผู้บันทึก :  สุชาดา สุขพิทักษ์  โรงเรียนบ้านห้วยไทร  จ. นครศรีธรรมราช 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เทคนิคการสอนนักเรียนท่ีบกพรอ่งทางสติปัญญา 

ระดับเรยีนได้  เชาว์ปัญญา 54 
 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาข้อมูล 
 2 ใหค้วามรักความเมตตา เอื้ออาทร  ครูเป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก 
 3 คิดหาวิธีสอนที่หลากหลาย 
 4 สอนโดยการใช้เทคนคิการสอนและส่ือ  เช่น  เพลง  เกม  แบบฝกึ  หนังสือของฉัน 
 5 สะท้อนการประเมินผลโดยใหน้ักเรียน เขียน  อ่าน ใหเ้พื่อนดูและฟัง 
ผลที่ได้รับ 
 1 นักเรียนอ่านออก เขียนได ้
 2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
 3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 
 4 นักเรียนรักคุณคร ู
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 - เด็กทีบ่กพร่องในด้านต่าง ๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครทู่านอื่นๆ ถ้ายังไม่มีคุณครูคนไหนให้การดูแลเอาใจใส่ 
เด็กประเภทนี้กค็งไม่ได้รบัการพัฒนา 
 - เราอยากท าใหคุ้ณครูท่านอื่นๆ ได้รับทราบว่านักเรียนบกพร่อง ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครู อย่างถูกวิธี เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (5) 
 

 
คุณธรรมน าความส าเร็จ 

 
ช่ือเรื่องเดิม :  - 
ผู้เล่าเรื่อง :  วารินทร์   กาบแก้ว โรงเรียนวัดจนัทราวาส   จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  รัตนาภรณ์  ริยะป่า โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  จ.  ล าพูน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จัดกิจกรรม เสริมคุณธรรมให้นักเรียนในช่วงกิจกรรมหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ  โดยการ 
 1 ทุกเช้าจะแบ่งงานใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดป้ายห้องน้ า / ห้องเรียน บรเิวณโรงเรียน โดยแต่
ละกลุ่มจะได้รับธงสัญลักษณ์เพื่อท าความสะอาดผ่าน โดยครูจะเปน็ผู้ตรวจสอบ 
 2 มีการจัดตั้งชุมนุมคุณธรรม โดยพานักเรียนและครเูข้าห้องประชุม ท าสมาธิก่อนเข้าช้ันเรียน ครูอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมทุกเช้าทุกวัน โดย 

3 มีการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับกีฬา / ดนตรี ให้กับเด็กมัธยมเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด 
ผลการจัดกิจกรรม 

1 นักเรียนเกิดความตระหนักและเต็มใจใหค้วามร่วมมือในการปฏบิัติกิจกรรมทุกครั้งท าใหน้ักเรียนมีพฤติกรรม 
2 นักเรียนมคีวามรับผดิชอบในการท างานที่ได้รบัมอบหมายขึ้น 
3 ครูเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดใีห้แก่นักเรียน 
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
1 เพื่อในนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
2 นักเรียนสามารถเรียนรูท้ี่ชัดเจน 
3 มีผลการเรียนดขีึ้น 
4 นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (5) 
 
 

ท่องโลกนิทานบูรณาการสู่การเรยีนรู้ 
 
ช่ือเรื่องเดิม :   สร้างความสุขให้กับเด็ก 
ผู้เล่าเรื่อง : อรุณีย์  บุญโย โรงเรียนหมูบ่้านเดก็ จ. กาญจนบุร ี
ผู้บันทึก :  รุ่งฤดี  มโนรัตน์  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  จ. ก าแพงเพชร 
ผู้ซักถาม:  ชโลธร  นกเล็ก  โรงเรียนวัดบางสะแก  จ. สุพรรณบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 แม่นีจัดการเรียนรู้โดยยดึหลักพัฒนาตนบนการเรียนรูข้องครูและศษิย์ เริ่มจากพัฒนาครูก่อน เรียนรู้ ศึกษา เพื่อพัฒนา
เด็ก  ท าอย่างไรให้เด็กรู้สึกมีคุณคา่ รักตนเอง “-> ใช้ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัย (บางครั้งอาจถูกนักเรียนใช้วาจารุนแรง  แต่
ครูก็อดทน  เพราะเข้าใจปัญหาของเด็ก) “ท าอย่างไรให้เด็กสนุกกับการเรียน” -> หาวิธีการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับตัวเด็ก เด็กที่
รับเข้ามาในโรงเรียนหมูบ่้านเด็ก อาจมาจากช้ัน ป.3 แต่วัดความรูจ้ริงได้เพียง ป.1  ครูก็จะพยายามเพิม่พูนความรู้และทักษะให้
เขาจนเรียนทันคนอืน่ ๆ  
 วิธีการสอนของแม่นี จะใช้ศิลปบ าบัด  เล่านิทาน (ยดึตามแนวนิทานของ อ.ชีวัน  และ นิทานของส านักพิมพ์หมู่บ้าน
เด็ก) หลังจากเล่านิทาน ก็มีการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให้นักเรียนทายว่า บทบาทสมมุตินั้นเกี่ยวขอ้งกับนิทานเรื่องใด ตอน
ใด โดยให้เด็กเขียน  กิจกรรมสุดท้ายหลังการเรียน ก็จะให้นักเรียนเข้าสู่สมาธิ ด้วยการท าเป็นนอนตาย เพื่อปรับคลื่นสมองให้
อยู่ในสภาวะแอลฟา มีระฆังจากธิเบตเป็นตัวเคาะสัญญาณเริ่มตน้  -   หมดเวลา  เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึจินตนาการต่าง ๆ 
 สุดท้ายปัญหาของเด็ก จะแก้ได้ดว้ยตัวเด็กเอง โดยมคีรูเป็นผู้รบัฟัง  และคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง 
 พลังครูเพื่อศษิย์ สัมฤทธิผล  เพราะมีคนอย่างแม่ณีทีเ่กื้อหนนุ 
 ช่วยเหลือเด็กโดยไม่หวังแม้ผลบญุ  เพียงเจือจุนเด็กพ้นภัยในสังคม 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

1 ต้องการใหเ้ด็กได้รู้สึกผ่อนคลายได้เรียนรู้ผ่านตัวละคร จากนิทาน และไม่ให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองก าลังเรียนหนังสือ 
ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนเป็นส่ิงน่าเบื่อหน่าย 

2 ต้องการสร้างความพร้อมทางดา้นอารมณ์ และจิตใจก่อนที่พัฒนาด้านสติปัญญา 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (5) 
 
 

การสอนโดยใช้โครงงานปฏิบตัิการ ปฏิบัติจรงิ 
 
ช่ือเรื่องเดิม :   การสอนโดยใช้โครงงาน 
ผู้เล่าเรื่อง : รุ่งฤดี  มโนรัตน์  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  จ. ก าแพงเพชร 
ผู้บันทึก :  สิริพร  กุ่ยกระโทก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  จ.  กรุงเทพฯ  
ผู้ซักถาม:  อรุณีย์  บุญโย โรงเรียนหมูบ่้านเดก็ จ. กาญจนบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ครูรุ่ง สอนวิทยาศาสตร์  ระดบัชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) โดยใหเ้ด็กได้ท าการทดลองจรงิตลอด ครูรุ่งเล่าว่าที่
โรงเรียนเปิดสอนเต็ม 6 ภาคเรียน ในขณะที่โรงเรียนอื่นเปิดเรียน 5 ภาคเรียน ครูรุ่งจะเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ส่ือการทดลองทุก
ครั้งทีจ่ะเข้าสอน  เพราะครรูุ่งเนน้การปฏิบตัิจรงิ เด็กท าเป็นเพราะได้ปฏบิัตจิริง 
 ครูรุ่งเล่าว่า ลูกศิษยท์ี่จบ ม.6 ไปแล้วกลับมาเล่าให้รุ่นน้องฟังว่า ไปสอบเรียนต่อที่วิศวะได้ โดยที่ตนเองเรียนไม่เก่ง  
แต่ได้จากการท าโครงงาน  ครูทีวศิวะชื่นชอบเขา พวกเพื่อนๆ มองเห็นพวกเขาเปน็เทพฯ เพราะสามารถทดลองและปฏิบตัิได  
ครูรุ่งภาคภูมิใจมาก  บ่อยครั้งที่เดก็ได้รับรางวัลจากการร่วมกันท าโครงงาน  สถาบันอื่นพอรู้ว่าจบจากก าแพงเพชรพิทยาคม ก็
รับจองตัวกันเปน็แถว ...  ส าหรับโครงงานชิ้นแรกคือ  “เครื่องวัดฟิล์มกรองแสงจากเครื่องคิดเลข” 
 สรุปวธิีการ 
 1 สอนโดยเนน้ให้นักเรียนได้ปฏบิัติจรงิ  
 2 ครูเตรียมส่ือการสอนทุกครั้ง 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 จัดการเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว (ท าผิดแล้วท าใหม่ได)้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเป็นผูน้ าและความรบัผิดชอบ (5) 
 
 

เติมเต็มให้กัน 
ช่ือเรื่องเดิม :   สอน 
ผู้เล่าเรื่อง : สิริพร  กุ่ยกระโทก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  จ.  กรุงเทพฯ 
ผู้บันทึก :  ธนิตย์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จ. สุโขทัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 “เขาชวนให้ไปสอนมัธยม พี่ไม่ไป  ชวนไปสอนมหาวิทยาลัยพี่ก็ไม่ไป  พี่เลือกจะสอนใน โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา อย่างในปัจจุบนั  โดยไม่อธิบายเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร” 
 พี่อ้อยเปิดประเด็นเรื่องเล่าอย่างนา่ประทบัใจ ด้วยความภาคภูมิใจในความเปน็ครปูระถมศึกษา ผมเองในหน้าทีข่องผู้
บันทึกเรื่องราวรู้สึกอย่างนั้นครบั 
 ก่อนจะสอนพี่จะวิเคราะห์หลักสูตร ผู้เรียน การบรหิารจดัการ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ด้วย  การวิเคราะห์หลักสูตร 
ก็จะบันทึกถึงจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ หรือตัวช้ีวัดในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เพื่อให้การจดัการเรียนรู้สอดคล้องหรอืเปน็ไป
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 จากนั้นจะวิเคราะห์ผูเ้รียน  พื้นฐานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาของนักเรียน จะถูกวัดโดยข้อสอบวัดแววความ
เป็นเลิศที่พี่มี  แล้วจะท าคะแนนผลการสอบมาจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  เกณฑ์คะแนนที่ใช้  เช่น  
นักเรียนที่ได้คะแนน 8 – 10 จะเปน็กลุ่ม A หรือเก่ง  นักเรียนที่ไดค้ะแนน 0 – 40 จะเป็นกลุ่ม C หรืออ่อน  เป็นตน้  พี่อ้อยเล่า
รายละเอียดต่างๆอย่างแม่นย า 
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ พ่ีใช้ระบบกลุ่มจดัการ พ่ีแบ่งกลุ่มโดยการคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน  เข้าด้วยกัน  
เพื่อให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือหรือเอื้อเฟื้อนักเรียนที่อ่อน  วิธีสอนเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ  ภาษาอังกฤษค าศัพทเ์ป็นสิ่งส าคัญ  
บางอย่างครจูะบอก  แต่ต่อไปนักเรียนจะต้องคิดค้นเอง  เรื่องทีเ่รียนส่วนใหญ่นักเรียนบอกความต้องการ ครูจะพยายามสอน
ตามนั้นเพื่อสนอง เพื่อความน่าสนใจ โดยพ่ีกจ็ะพยายามโยงเรื่องราวนั้นๆ มาสู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนวัยนีค้วรจะรู้  
จุดเด่นคือผู้ปกครองของนักเรียนซ่ึงมีความพร้อมจะให้ความร่วมมือ ช่วยสนับสนุนส่ือการต่างๆ เปน็อย่างดี พี่อ้อยเล่ามาถึง
ตรงนี้ ในใจผมแอบอจิฉาความพร้อมของผูป้กครองนักเรียน ซ่ึงจะหมายถึงความพร้อมของตัวนักเรยีนเองด้วย  ซ่ึงโรงเรียนผม
เองนั้น  แบบนีห้ายากเต็มท ี
 สุดท้ายของการเรียน กลุ่มต้องออกมาน าเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ รูด้้วย  การน าเสนอเน้นไปที่สือเทคโนโลยี อาจเป็น
เพาเวอร์พอยต์ รวมทั้งต้องเขียนฉบับรายงานส่งด้วยทุกกลุ่ม  เป็นการฝึกการเขียนไปในตัว เพราะโรงเรียนที่เปน็โรงเรียน
มาตรฐานสากล การเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งทีค่รูต้องเนน้ 
 สัญญาณหมดเวลาประกาศขึน้  พี่อ้อยจึงจบเรื่องเล่าอันน่าประทับใจไว้อย่างน่าเสียดาย 
 
 

 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (7) 
 
 

ฝึกคิดเพื่อพิชิตปัญหา 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  ฝึกคิดเพื่อพิชิตปัญหา 
ผู้เล่าเรื่อง :  สมบัติ วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนบุาลตราด จ. ตราด 
ผู้บันทึก :  สุวิพร หลวงใหญ่  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จ. ล าปาง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จัดกิจกรรม 3 ลักษณะ 

1.กิจกรรมทั่วไป จดัดังนี ้
1.1 เปดิเพลงคุณธรรม  นักเรียนจะเข้าแถวเองโดยทีค่รูไม่ต้องจัด เป็นอัตโนมัต ิ
1.2 สภาท าหน้าที่ ตั้งแต่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
1.3 แบ่งหน้าที่รบัผดิชอบ ตามสายช้ัน 

 2. กิจกรรมการเรียนรู้ จดัดังนี ้
       2.1 นักเรียนนั่งสมาธิ ครูตั้งโจทย์ให้ นักเรียนคิด แล้วน าไปปฏบิัติ เพื่อฝึก นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
       2.2 นักเรียนจดักลุ่ม หลังจากเรียนจบในแต่ละชั่วโมง เพื่อน าเสนอหน้าช้ันเรียน นักเรียนสามารถน าเสนองาน
ของตนเองได้ เป็นการฝึกความกล้าพูด 
 3. กิจกรรมส่งเสริม 
      3.1 พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในชุมชน น าให้ นักเรียนคดิ และแก้ปัญหาได้ 
นอกจากนี้ยังได้เช่ือมโยงไปยังกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถสอบเข้า
เรียนต่อโรงเรียนประจ าจังหวัดได้เปน็จ านวนมาก 
      3.2 จ้างครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) สอนทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.6 ให้อัตราเงินเดือน เดือน ละ 40,000 บาท 
 ประโยชน ์

๑. นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม 
๒. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
๓. นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง 
สู่ศตวรรษที่ 21 
๑. เตรียมครทูุกคน โดยการประชุมช้ีแจง 
๒. จัดกิจกรรมวินัยเชิงบวก ให้กบันกัเรียน 

 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (7) 
 
 

สอนอย่างมีความสขุ 
 

ช่ือเรื่องเดิม :  ประสบการณ์ครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ 
ผู้เล่าเรื่อง :  ธนิตย์ สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จ. สุโขทัย 
ผู้บันทึก :  ไม่ระบ ุ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  การสอนที่คุณครูธนติย์ ประทับใจเป็นการสอนเรื่อง

พฤติกรรมสัตว์  ซ่ึงคุณครูธนิตย์ได้ใช้เวลาเตรียมการสอนเปน็เวลา 1 สัปดาห์ คุณครูธนิตย์ใช้กิจกรรมกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ที่
เน้นกระบวนการทดลอง โดยตั้งประเด็นว่า “นักเรียนต้องการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์อะไร” สัตว์นั้นนักเรียนน ามาโรงเรียน
ได้โดยไม่ยาก 
 คุณครูธนิตย์ให้นักเรียนเขียนสาเหตุและจดุประสงค์ในการทดลอง  พบว่า นักเรียนเขียนตัวแปรไมค่อยถูก จึงให้
ความรู้เพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 นักเรียนเป็นผู้วางแผนการทดลองเอง  แบ่งหน้าที่รบัผดิชอบเอง ในการทดลองพบว่า  

กลุ่มที่ 1  สงสัยว่าจิงโจ้น้ าเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วบนผิวน้ ากับเฮลบลูบอย อย่างใดดีกว่ากัน จากการทดลองพบว่า
บนเฮลบูลบอยแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเนื่องจากความหนืด 
 กลุ่มที่ 2 การตอบสนองของเขียด เมื่อถูกฉายด้วยแสงไฟสีต่างกัน พบว่าแสงบางทีกระตุ้นใหเ้ขียดบางตัวตอบสนอง
ต่อการกระโดด บางสีไม่ตอบสนอง 
 กลุ่ม 3 ต้องการตรวจสอบการปลอ่ยตัวของไส้เดือนดิน ต่อแสงไฟฉาย  พบว่าการใช้ไฟฉายท าให้ใส้เดือนมุดวงดนิ
เร็วขึ้นกว่าไม่ใช ้
 กลุ่ม 4 มดชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างน้ าเชื่อมกับเฮลบลูบอย พบว่าไม่มีความแตกต่าง 
 กลุ่ม 5 ทดสอบการเคลื่อนตัวของหอยเชอร์รี่ เมื่อถูกสัมผัสพบว่าระยะแรกหอยจะเคลื่อนตัวช้าแต่เมื่อเคยชินจะเร็วขึ้น 
 ความสุขของครูธนติย์ 
 เมื่อนักเรียนน าเสนองานโดยไม่ทอ่งจ าเลย เด็กสามารถตอบปัญหาข้อซักถามของเพื่อนและครูได้อยา่งฉะฉาน  
คณุครูธนิตย์มคีวามสุข เมื่อเห็นนกัเรียนทดลองอย่างสนุกสนาน 
อะไรเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้นี ้แรงบันดาลใจ 

1) เชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยการที่นักเรียนได้ลงมือท าเอง หรือเรียนรู้เอง นักเรียนจะตั้งใจเอาใจใส่ต่อการเรียนเป็นอย่างดี 
2) วิธีการเรียนรู้เช่นนีจ้ะสร้างใหน้ักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล ท างานอยา่งเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และสามารถน าไปในใช้ในชีวิตได้จริง 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (7) 
 

เด็กหลังห้อง 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  การเรียนรู้ผ่านโครงงาน ณ เชียงยนืพิทยาคม 
ผู้เล่าเรื่อง :  เพ็ญศรี ใจกล้า โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม จ. มหาสารคาม 
ผู้บันทึก :  สิริพร กุ่ยกระโทก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสน)ี  จ.  กรุงเทพฯ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 การจัดการเรียนรูบู้รณาการ วิถีชีวิตพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงยนืพิทยาคม จ.มหาสารคาม 
โดยครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ไทย คณิต วิทย์ สังคม และอังกฤษ ปรึกษาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 วิธีการ ใช้การเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน จัดกิจกรรมกรรมให้นักเรียนเข้าใจเรื่องโครงงาน เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอ ละลาย
พฤติกรรมนักเรียน แบ่งกลุ่มการท างานของนักเรียน โดยใหน้ักเรยีนระดมความรู้ หาข้อมูล ครจูัดการหาแหล่งเรียนรู้ 
อินเตอรเ์น็ทให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 นักเรียนเริ่มปรึกษา หาข้อมูลในหมู่บ้านของตน สังเกต และสนใจว่าจะท าโครงงานเรื่องอะไร ในหมูบ่้านของตนมี
สภาพปัญหาอย่างไร  หรือมีความสนใจเรื่องอะไรทีจ่ะศึกษา  ให้นกัเรียนน าเสนอเค้าโครงโดยอิสระ ครูซักถาม นักเรียนว่าจะ
ท าเรื่องอะไร  สนใจอะไร   

ครูใหค้ าปรึกษา ส่ิงที่ครูพบในระยะแรก คือ นักเรียนที่เรียนเก่ง และนักเรียนที่เรียนอ่อนร่วมกันท างานได้ โครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงงานทีน่ักเรียนใหค้วามสนใจได้แก่ โครงงานขวดพลาสติก โครงงาน
ฝ้าเพดานจากแกลบ โครงงานกระถางจากฟางข้าว ฯลฯ  ซ่ึงนักเรียนต้องการเขียนน าเสนอเค้าโครงรายงานตามขั้นตอนของ
โครงงานทุกระยะ พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ ค้นคว้า ทดลองใหเ้ห็นจริง เห็นผลของการทดลอง 
 ขั้นตอนนี้พบว่า นักเรียนมคีวามอดทนในการทดลอง ท าซ้ าเพื่อให้เห็นผลการทดลอง และหาวิธีการจัดกระท าให้
ส าเร็จได ้ส่วนการน าเสนอ นักเรยีนสามารถน าเสนอได้ ในเวลากระช้ันได้ด้วยความคล่องแคล่ว ขัน้สุดท้าย ครูพบว่า นักเรียน
จากห้องเรียนที่อ่อน มีคะแนน pretest น้อยมากแต่มีคะแนน posttest สูงมาก 
 สรุป ครูเพ็ญศรี ใจกล้า พบครูส าเร็จการจัดกาเรียนรู้ผ่านโครงงาน บูรณาการ วิถีชีวิตพอเพียง สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนไดจ้ริง นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
พัฒนาการวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแนวโน้มเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยนื 
 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้

เด็กอ่อนสามารถพัฒนาการคิดโดยผ่านโครงงานได้ไหม ? จากการพัฒนาการคิดผ่านโครงงาน ข้าพเจ้าพบว่าเด็กอ่อน
เมื่อผ่านกิจกรรมที่เราจัดให้ ครูให้ความสนใจ ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถพัฒนาเด็กอ่อนได้ตามศักยภาพ 
 
 
 



 
 

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ (7) 
 

ใครว่าไม่ส าคัญ 
 
ช่ือเรื่องเดิม :  เรื่องเล่า .... ของ A (โอ)้ ภาษาอังกฤษกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผู้เล่าเรื่อง :  ฐปนี  ส าเนียงล้ า โรงเรียนวัดรางกร่าง จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  เสาวคนธ์  ช้างงา   โรงเรียนหมูบ่า้นเด็ก จ.กาญจนบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 โอ้เป็นครูภาษาอังกฤษ สอนอยู่ช้ัน ป.4 – ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง เด็กที่นีค่่อนข้างใหค้วามสนใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษน้อยมาก ดว้ยความคิดที่ว่า “ไม่ใช่ภาษาพ่อ – แม่” และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผมจะเรียนไปท าไมคร?ู 
ค าที่เด็กมักพูด 

ครูอยากให้เด็กๆ ทราบถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษว่าเข้ามาเกีย่วข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง ? จึงให้เด็กๆไปหา
ค าศัพท์มาจ านวน 10 ค า ในเวลา 1 อาทิตย์  หากไม่ได้มาครูจะใหต้ดิ ร. นี่คือสิ่งทีค่รูใช้เป็นเงื่อนไขในการท างานของเด็ก 
พร้อมทั้งแนะให้ว่า 

“ไหนบ้านใครมหีม้อหุงข้าวบ้าง และเคยสังเกตุไหม ค าศัพท์อังกฤษที่อยูบ่นตัวหม้อหุงข้าวหนะ แปลว่าอะไร”  อย่าง
นี้ก็ได้แล้วนะ ใกล้ตัวเรานี่แหละดี”  

เด็กๆจึงเริ่มสนใจค าศัพท์อืน่มากขึ้น อย่างเช่น ช่ือวงนักร้องที่ตนเองสนใจ, เพลงที่ก าลังฮิต ที่มีท่อนภาษาอังกฤษ
ส้ันๆ เมื่อได้แล้วจึงน ามาแปลร่วมกันในห้องเรียน จากนั้นก็จะมีค าศัพท์อื่น ๆ ทีเ่ด็กสนใจมาถามตลอด ….. 

เมื่อประสบผลส าเร็จในการใหเ้ดก็หันมาสนใจภาษาอังกฤษใกล้ตวัแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันว่าภาษาอังกฤษเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันเราอย่างไรบ้าง 

ครูโอ้ ก็ได้มีการคิดแผนการทีจ่ะให้เด็ก  ค้นหาความหมายจากแหลง่ความรู้อื่นๆอีก  
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
สาเหตุที่ให้นักเรียนหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 ค าที่พบในชีวิตประจ าวัน เพราะต้องการสร้างแรงบนัดาลใจให้

นักเรียนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (3) 
 
 

คุณครูแม่ 20....? 
 
ช่ือเรื่องเดิม :   การแก้ปัญหาเด็กที่มปีัญหา 
ผู้เล่าเรื่อง :  พรเพ็ญ  นพรัตน์  โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี 
ผู้บันทึก :  อัมพร แสงดี โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) จ. สุพรรณบุร ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ครูพรเพ็ญ นพรัตน์ ซ่ึงรับผดิชอบสอนเด็กนักเรียนของหมู่บ้านเด็ก 130 คน  ครจูะต้องรู้จักและศึกษาประวัติเด็กทุก
คน ครตู้องศึกษาวิธีการแก้ปัญหาว่าจะแก้อย่างไร  ครูจะท าตัวเหมอืนเปน็พ่อ แม่ เด็ก  เพื่อใหเ้ด็กไว้วางใจ  วิธีการแก้ปัญหา
ของครู  โดยการใช้ทางเลือกพื้นฐานของเด็ก  ว่าเขามีพื้นฐานมาอย่างไร  เลือกให้เด็กเรียนในสิ่งที่ง่าย  ใกล้ตัว  สอนการอยู่
แบบครอบครัว  การสอนการเรียนแบบคละ ท าแบบฝึกไว้ส ารอง  เด็กเก่ง  เด็กอ่อน  คุยกบัเด็กแบบแม่คุยกับลูก  แล้วน าส่ิงที่
เขาใส่ให้เขา  ถ้าเด็กเครียด  จะมีวิธีการพาเด็กลงเล่นน้ า  ส่ิงที่ครูมุ่งหวัง  คือใหเ้ด็กอยู่ในสังคมได้  ดแูลตนเองได้ 
สรุป วิธีการ 
 1 คลายปมเด็ก 
 2 เด็กเรียนอย่างมีความสุข 

3 เด็กทีจ่บไปสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

อะไรเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 - พื้นฐานของเด็กที่มาอยู่ในโรงเรยีนแตกต่างกัน 
 - การศึกษาในรปูแบบเดิม ท าใหเ้ด็กคิดและแก้ไขปัญหาไม่เป็น 
 - การศึกษายุคปจัจุบันส่ังสอนใหเ้ด็กเป็นมนุษยเ์งินเดือนมากกว่าการอยู่แบบพอเพียง มีความสุขและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (3) 
 

 
สืบสานวัฒนธรรม 

 
ช่ือเรื่องเดิม:  - 
ผู้เล่าเรื่อง :  วารุณี เจือจันทร ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตร  จ. สุพรรณบุรี 
ผู้บันทึก :  วัลย์วิสา  แจ้งสว่าง โรงเรียนวัดทา่ไชย(ประชานุกูล)  จ. สุพรรณบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ครูวารุณี สอนนาฎศิลป์ที่ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ตั้งแต่บรรจจุนถึงปัจจุบนัรวมเวลา 28 ปี เดิมครูวารุณีสอน
นาฏศิลปโ์ดยไม่มีชุดการแสดง  เวลามีงานคุณครูจะเก็บเงินค่าเช่าชุดจากเด็กๆ คลละประมาณ 50 บาท ต่อมาคุณครูไดข้อ
อนุมัติเงนิจาก ผอ.โรงเรียน จ านวน 500 บาท เพื่อมาตัดชุดการแสดงโดยออกแบบและตัดเย็บเอง  ชุดการแสดงที่ได้จดัให้กบั
ชุมชน และ โรงเรียนใกล้เคียงมาเช่าโดยคิดค่าบริการตั้งแต่ 5 บาท ขึ้นไป (ไมเ่กิน 50 บาท)  เงินที่ไดส้ะสมมาเป็นเงนิตัดชุดการ
แสดงใหม่  จดัซื้อและจัดท าเครื่องประดบัเพื่อใช้ในการแสดง  และคืนให้กับนักเรียนที่เคยเก็บมาเปน็ค่าเช่าชุด 
 ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ครวูารุณีให้นักเรียนท าโครงงานเกี่ยวกับการแสดง โดย นักเรียนจะเปน็ผู้เลือกเพลงที่
จะใช้ในแสดงเอง  ออกแบบท่าร า  ชุดการแสดง  เครื่องประดับเอง  รวมถึงร่วมกันตัดเย็บเอง  ท าใหน้ักเรียนได้รบั
ประสบการณ์ตรง  มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง  ปจัจบุันคุณครูวารุณีได้รับความร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดเย็บชุดการแสดงจนท าใหม้ีชุดการแสดงจ านวนมากในการให้บริการเช่ายืม  รวมถึงใหบ้ริการเช่ายืมชุดวิวาห์และบริการ
แต่งหน้าด้วยในบางโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 จากการเรียนการสอนนาฏศิลป์คณุครูวารุณีพบว่า  นักเรียนกลุ่มที่ชอบฝึกร าจะมีมารยาทเรียบร้อยกว่า นักเรียนกลุ่มที่
ฝึกเต้น  และไม่มีภาวะการออกกลางคัน  ไม่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบวัยรุ่นในปจัจบุัน  คุณครูวารุณีตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบ
สานการสอนนาฏศิลป์แบบนี้ต่อไป 
 
อะไรเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้
 1 ต้องการใหน้ักเรียนรูจ้ักเครื่องแต่กายแบบนาฏศิลป์ไทย 
 2 ต้องการมีชุดในการจดัการแสดง 
 3 นักเรียนไดท้ างานร่วมกัน 
 4 ชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 

ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (3) 
 

ไม่มีชื่อเรื่อง 
 
ผู้เล่าเรื่อง : นายคเณศ  เทพสุวรรณ  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จ. ล าพูน 
ผู้บันทึก :  ไม่ระบ ุ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 วิกฤตด้านการเรียนการสอน  กิจกรรมในโรงเรียนเยอะมาก อยากให้กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในกิจกรรมของ 
โรงเรียน  เด็กไดร้่วมกิจกรรมไปพร้อมกันตามหลักฐาน  สู่แนวคิดเปรียบวิกฤตเิป็นโอกาส โดยเริ่มจากน ากิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนมาสู่เรื่องดนตรี นาฏศิลป์ เรื่อง “ขนมเทียนลีลา พาชีวีพอเพียง”  โดยเริ่มจาก ครูเตรียมแต่งบทเพลงเรื่องขนมจ๊ากบ้าเฮา 
โดยใช้ท านองของเพลง “ของกินบ้านเฮา” แต่งโดย จรัญ มโนเพชร มาสู่กระบวนการสอน โดยเริ่มจากสอนขับร้องที่ละวรรค 
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็ก น าไปสู่การตีบท การใช้ภาษาท่าทาง  การใช้คุณศัพท์เบื้องตน้ ครสูนทนากับนักเรียนเพื่อคิดท่า
ร าในแต่ละวรรคของเพลงอย่างเปน็เหตุและผล แล้วเลือกท่าร าที่เหมาะสมกับเนื้อเพลง โดยนักเรียนเป็นคนเลือก เพื่อฝึกการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อไดท้่าร าแต่ละท่า จนครบเพลงแล้ว  ครูแบ่งนักเรียนตามจ านวนที่ก าหนด แล้วฝึกกิจกรรมการรู้จัก
สังคม ความพอดี ความพอประมาณ  และการยอมรับสมาชิกสังคม รวมทั้งการยอมรับตนเอง  ต่อจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลงานประดษิฐ์ท่าร าหนา้ช้ันเรียน โดยมีครใูหค้ าแนะน า และต่อยอดมาเปน็โครงงานการประดษิฐ์ท่าร า ท าให้
นักเรียนไดค้ิดเองท าเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มองเรื่องเล่าด้วยแนวคิดของ 21st Century Skills 

 
 
ก) 
 

 

 
 
 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เป็นทักษะเด่นที่ครูผู้สอนคุ้นเคยและนิยมน ามาใชจ้ัดกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด 

( 7 เรื่อง) รองลงมาได้แก่ทักษะการยืดหยุ่นและปรับตวั ( 6 เรื่อง)   ส่วนทักษะความคิดรเิริ่มและการก าหนดชวีิตตนเอง ( 4 
เรื่อง)   การเพิ่มผลิตภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ ( 4 เรื่อง)    ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ ( 4 เรื่อง)  
ความคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา ( 4 เรื่อง)    เป็นทักษะเด่นที่ครูผู้สอนน ามาจัดกระบวนการเรียนรู้มากเป็นล าดับที่
สาม  ทักษะสุดทา้ยคือ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม ( 3 เรื่อง)     

 
อนึ่ง การนิยามความหมายของทกัษะและความเขา้ใจใน “ทักษะส าหรับอนาคต” หรือ 21st Century Skills ที่คุณครู

ใช้ ยงัเป็นความหมายตามความเข้าใจที่แต่ละคนเคยมีประสบการณ์มาก่อน จงึยงัไม่ใช่ความเขา้ใจตามความหมายที่ถกูต้อง
นัก เนื่องจากคุณครูยงัไม่เคยมคีวามรูต้ามนยิามนี้   และยังไม่เกดิการใคร่ครวญ ตกผลึกนิยามเดมิกับนิยามใหม่จนกระท่ัง
สามารถทีจ่ะระบุออกมาได้อยา่งมั่นใจ 

 

ทักษะเดน่ที่ครูวิเคราะห์

ยดืหยุน่และปรบัตวั

ความคดิรเิริม่และการก าหนดชีวิตตนเอง

ทักษะทางสงัคมและการเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรม

การเพิม่ผลติภาพและความพรอ้มรบัการตรวจสอบ

ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม

การคดิเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา
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เร่ืองเล่า

การวิเคราะหท์ักษะเดน่ในการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอน จากเร่ืองเล่าทั้งหมด 32 เร่ือง

ยืดหยุ่นและปรับตวั

ความคดิริเริ่มและการก าหนดชีวิตตนเอง

ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

การเพิม่ผลติภาพและความพร้อมรับการตรวจสอบ

ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ

ความคดิสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม

การคดิเชิงวิพากษ์และการแกไ้ขปัญหา



 
 
ข) 

 
 
 
เมื่อมองเรื่องเล่าทัง้  32  เรื่องโดยใช้แก่นวิชาหลักมาเป็นเกณฑจ์ะพบว่า แก่นเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง

เล่ามากที่สุดได้แก่  การอ่าน และศิลปะการใช้ภาษา( 22 เรื่อง)  ล าดับถัดมาได้แก่ ศิลปะ ( 20 เรื่อง )  คณิตศาสตร์ ( 13 เรื่อง )  
วิทยาศาสตร์ ( 11 เรื่อง )  ระบบการปกครองและหน้าที่พลเมือง ( 11 เรื่อง )  เศรษฐศาสตร์ ( 8 เรื่อง )  ภาษาตา่งประเทศ ( 6 
เรื่อง )  ประวัตศิาสตร์ ( 7 เรื่อง )  ภูมิศาสตร์ ( 3 เรื่อง )   

 
ข้อมูลน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ภาษาไทย หรือภาษาแม่ เป็นแก่นแกนของการเรียนรู้  โดยมศีิลปะเป็นตวัสร้างสุนทรียภาพ

ให้กับการเรียนรู้  ส่วนวชิาทีคุ่ณครูและนักเรียนมีความรู้จกัน้อยที่สุดคือวชิาภูมศิาสตร์   
 
ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้ และเป็นรากฐานท่ี

ก่อให้เกิดความเขา้ใจในธรรมชาติ ความเขา้ใจในตัวเอง ความเขา้ใจในผู้อื่น  ความเขา้ใจในข้อจ ากดั  และความเขา้ใจในท่ีมา
ของความแตกต่างความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  ดังนั้นการจะพัฒนาความเขา้ใจในทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม ซึง่เป็นเรื่องที่ครูยงัมคีวามคุ้นชินน้อย ( พบเรื่องเล่าทีม่ีประเด็นเกีย่วข้องกับทักษะนีเ้พียง  3 เรื่อง)   

 

การวิเคราะห์แกน่วิชาหลักในการจดักระบวนการเรียนการสอนของครู จากเร่ืองเล่าจ านวน 32 เร่ือง
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การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ

คณิต ศาสตร์

ระบบการปกครองและหน้าที่พลเมือง

เศรษฐ ศาสตร์ 

วิทยา ศาสตร์ 

ภูมิ ศาสตร์

ประวัติ ศาสตร์



ดังนั้นจงึจ าเป็นต้องสร้างให้ครเูหน็ความส าคัญของภูมิศาสตร์ และควรพัฒนาความเขา้ใจในเรื่องภูมิศาสตร์ของครู 
เพื่อประโยชน์ในการสร้างทั้งครูและนักเรียนใหม้ี “ทักษะส าหรับอนาคต” ต่อไป  
 


