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เรื่องจากปก
ศาสตร์และศิลป์ของการสอน

	 หนังสือเล่มน้ีถอดความและตีความมาจากต้นฉบับที่มีชื่อว่า	The	New	Art	and	Science	of	
Teaching	ในฉบับภาษาอังกฤษ	ซึ่งผู้เขียนขึ้นต้นด้วยศิลป์แล้วจึงต่อด้วยศาสตร์	ในขณะที่ผู้ถอดความ
ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า	ศาสตร์และศิลป์ของการสอน	คือใช้ศาสตร์น�าศิลป์	ซึ่งหากพิจารณาตามนัยนี ้
จะเห็นได้ว่า	ทั้ง	“ศาสตร์”	และ	“ศิลป์”	นั้นเป็นของคู่กัน	และต้องใช้อย่างผสมผสานกันในสัดส่วน 
ที่ลงตัวจึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนตัวผู้เรียน	ตลอดจนผู้สอนไปสู่การเรียนรู้ที่แท้ได้

	 ในการออกแบบปกหนังสือเล่มนี้	จึงได้ใช้รูปลักษณ์ของนาฬิกาทรายมาเป็นสื่อสะท้อนให้เห็น 
รปูธรรมของความกลมกลืนทีเ่กดิจากการถ่ายเทกนัไปมาระหว่างศาสตร์กบัศลิป์	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กนั
อย่างแนบแน่นภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่มีอยู่	

	 นาฬิกาทรายที่วางตัวอยู่บนพื้นสีและลายเส้นที่งดงามสดใส	จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไป 
ท่ีเกิดขึน้ในช่วงวนัเวลาของการเรียนรูท้ีส่ดชืน่	เป่ียมไปด้วยพลงัชวีติของทัง้ครผููส้อนและผูเ้รยีนนัน่เอง





ค�าน�ามูลนิธิสยามกัมมาจล

	 หนังสือเล่มนี้พิมพ์ในช่วงที่สังคมไทยก�าลังพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา	ในขณะท่ีภาครัฐ 
ก�าลังขับเคลื่อนยุธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยแลนด์	๔.๐	คือ	การพัฒนาประเทศในศตวรรษที่	๒๑	
ในสายตาของคนวงนอกตีความได้ว่าผลลัพธ์จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้น่าจะส่งผลกับเด็กไทย 
ในอนาคตที่จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	๔.๐	โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กไทย 
มีทั้งความรู้	โดยเฉพาะเป็นความรู้ขาออก	เป็นความรู้ที่เอาไปใช้งานได้	คือ	จะต้องใช้ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการท�างาน	มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	และในเชิงสังคม	
เด็กไทยก็ต้องมีทักษะชีวิต	เป็นคนดี

	 ดังนั้นถ้าเรามองภาพของพลเมืองไทยในอนาคตเช่นนี้	การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนอย่างไร	ครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้น	
จึงตกที่น่ังล�าบากที่จะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือให้ได้ผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น	เป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีครูจ�านวนมากไม่คุ้นเคย	จ�าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลือครูให้มีเคร่ืองมือหรือมีวิธีการท่ีจะ 
ไปพัฒนาและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนได้

	 ต้นฉบบัหนงัสอืเล่มนีข้องศาสตราจารย์	นายแพทย์	วิจารณ์	พานชิ	ท่ีได้เขยีนบลอ็กจากการอ่าน
และตคีวามหนงัสอื	The	New	Art	and	Science	of	Teaching	ทีเ่ขยีนโดย	Robert	J.	Marzano	ท�าให้
เห็นภาพแนวทางที่จะสนับสนุนครูได้	Robert	J.	Marzano	ได้ให้แนวคิดและแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นการ	“คืนอ�านาจการเรียนรู้	กลับไปสู่ผู้เรียน”	ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียน 
มทีัง้ความรู	้สมรรถนะและปลกูฝังคณุลกัษณะทีด่ใีห้ผูเ้รยีน	อกีทัง้ยงักระตุน้ความตืน่ตวัในการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียนอีกด้วย	แต่งานเขียนช้ินน้ีดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้คุณครูสามารถจินตนาการ
ออกไปสู่การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากหน้างานจริงได้	ทางมูลนิธิจึงได้ทาบทามครูใหม ่
(วิมลศรี	ศุษิลวรณ์)	ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนเพลินพัฒนา
ให้มาช่วยเป็นบรรณาธกิาร	และสิง่ทีเ่ราดใีจอย่างมาก	คอื	ครใูหม่ได้น�าเอาตวัอย่างกระบวนการเรยีนรู้ 
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนเพลินพัฒนา	ทั้งขั้นตอนของการท�าแผนการสอน	จัดการเรียนการสอน	
กระบวนการสร้างการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผูเ้รียนเป็นเจ้าของการเรยีนรูโ้ดยการตัง้เป้าหมายการเรยีนรูแ้ละ
การวัดผลด้วยตนเอง	ซ่ึงตรงกับข้อแนะน�าในหนังสือเล่มนี้มาสอดแทรกไว้เป็นตัวอย่างรูปธรรมจริง 
ท่ีเกดิขึน้ในชัน้เรยีนของโรงเรยีนไทย	เพือ่ให้ผูอ่้านหนงัสอืเล่มนีไ้ด้เหน็ภาพว่า	การปรบัใช้ในบรบิทไทย 
สามารถปรับใช้ได้อย่างไร	การปรับปรุงต้นฉบับของครูใหม่ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยเติมเต็มหนังสือ 



ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น	เป็น	“คู่มือ”	ส�าหรับครูท่ีอยากจะปรับการเรียนเปล่ียนการสอนในห้องเรียน 
ของตนเอง	มูลนิธิสยามกัมมาจลหวังว่าการตีพิมพ์หนังสือในจังหวะที่มีการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี ้
จะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่มีความมุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนห้องเรียนของตนเอง	

	 มูลนิธิสยามกัมมาจล	ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์	นายแพทย์	วิจารณ์	พานิช	และครูใหม่ 
(วมิลศร	ีศษิุลวรณ์)	ทีไ่ด้ร่วมกนัจดัท�าต้นฉบับหนงัสอืเล่มนีแ้ละหวังว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นเพ่ือนร่วมทาง 
ของครูในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อศิษย์และสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง



	 หนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน	นี้ตีความจากหนังสือ	The	New	Art	and	Science	of	
Teaching	เขียนโดย	Robert	J.	Marzano	ซึ่งเพ่ิงออกวางจ�าหน่ายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	นี้เอง	สาระ 
ในหนังสือตรงกับชื่อ	“ศาสตร์และศิลป์”	จริงๆ	คือมีทั้งทฤษฎีทั้งวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ	ไม่ซับซ้อน

	 ที่ผมชอบมากคือ	มีการแนะน�าบทบาทของครูที่แตกต่างหลากหลาย	ตามขั้นตอนการเรียนรู้ 
ของนักเรียน	โดยที่เป็นค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรม	น�ามาใช้ปฏิบัติได้ง่าย	ส่วนข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
ท่ีส�าคัญอยูใ่นบทที	่๔๔	-	๔๖	โดยเฉพาะข้อเสนอสดุท้าย	คอืให้ค่อยๆ	ปรบัระบบการสอนสู่ระบบพฒันา
สมรรถนะของนักเรียน	(competency-based	system)	ซึ่งหากด�าเนินการไปจนสุดทางจะกลายเป็น 
ระบบการเรียนการสอนรายบุคคล	(individualized	system)	

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เป็นต้นมา	ผมเขียนหนังสือจากการตีความจากต้นฉบับหนังสือภาษา
อังกฤษมาแล้ว	๑๕	เล่ม	ศาสตร์และศิลป์ของการสอน	นี้	เป็นเล่มที่	๑๖	และเป็นเล่มที่ผมสะท้อนคิด
ใส่ข้อคิดเห็นเสริมหรือแย้งของตนลงไปมากท่ีสุด	ท่านผู้อ่านพึงตระหนักในข้อน้ี	เพราะความเห็นของ
ผมอาจผิดพลาดก็ได้	

	 เช่นเดียวกับ	๑๕	เล่มก่อน	ผมเขียนตีความลงในบล็อก	Gotoknow	ทีละตอน	รวม	๕๔	ตอน 
(https://www.gotoknow.org/posts/tags/ศาสตร์และศิลป์ของการสอน)	แล้วจึงน�ามารวมเล่ม 
แต่เล่มนีพ้เิศษตรงทีม่กีารวางแผนจะตพีมิพ์รวมเล่มก่อนจะน�าลงบล็อก	และการเตรยีมปรบัปรงุต้นฉบับ
หนังสือโดยครูใหม่	(วิมลศรี	ศุษิลวรณ์)	ก็เริ่มก่อนท่ีจะน�าลงใน	Gotoknow	ครบทุกตอน	ทีมงาน 
ของมูลนิธิสยามกัมมาจล	ครูใหม่	และผม	กระตือรือร้นต่องานชิ้นนี้มาก	เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ครู
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนได้ไม่ยาก	

	 ปรากฏว่าหนงัสอืเล่มนีต่้างจากเล่มก่อนๆ	มาก	ตรงทีม่กีารตดัข้อความให้สัน้กระชบั	อ่านง่ายขึน้ 
และเติมเร่ืองราวการปฏิบัติจริงตามสาระในบทนั้นๆ	ท่ีด�าเนินการอยู่ท่ีโรงเรียนเพลินพัฒนาแผนก
ประถม	เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นตัวอย่างจริง	

	 ผมขอย�า้ว่าจดุเริม่ต้นของการปรบัเปลีย่นการจดัการสอนอยูใ่นบทที	่๑๖	ทีค่รจูะต้องไม่พยายาม
สอนเนื้อหาความรู้	ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาตรฐาน	แต่ต้องเอาหลักสูตรมาตรฐานมาศึกษา	และ 
เลอืกเฉพาะความรูท้ีส่�าคญัยิง่ยวด	(critical	knowledge)	เท่านัน้	ทีน่�ามาจดัท�าตาราง	สเกลความเข้าใจ
ของนักเรยีนในหน่วยการเรยีนรู้นัน้	(บทท่ี	๑)	ส�าหรบัใช้เป็นเขม็ทิศน�าทางการเรียนรูแ้ละเป็นตาชัง่บอก 
ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้	

ค�าน�าของผู้เขียน



	 การสอนที่ดีต้องได้ผลที่ศิษย์เรียนแล้วรู้จริง	(mastery	learning)	ไม่ใช่รู้แบบผิวเผิน	สาระ 
ในหนังสือเล่มน้ีจะเป็นคู่มือให้ครูน�าพาศิษย์เดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น	เริ่มจากการสอนสาระแล้วจัด 
ให้ศิษย์ฝึกฝนการท�าแบบฝึกหัด	เพื่อให้เข้าใจลึกและเชื่อมโยงขึ้น	ตามด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง	เสริมด้วยการจัดบรรยากาศในการเรียนท่ีเอื้อต่อการทบทวน 
บทเรียน	การจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับการเรียนและการสร้างเป้าหมายในชีวิต	

	 ผมเชือ่ว่าหากครไูทยด�าเนนิการตามในหนงัสอื	ศาสตร์และศลิป์ของการสอน	เล่มนี	้ครจูะสามารถ 
ปลกูฝังทักษะแห่งศตวรรษที	่๒๑	(https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills- 
future-jobs-students/)	การพัฒนาตัวตน	๗	ประการตามทฤษฎีของ	Chickering	(http://student- 
developmenttheory.weebly.com/chickering.html)	และการพัฒนาจิตใจ	๕	ด้านเพื่ออนาคต 
ตามแนวคิดของ	Howard	Gardner	(https://howardgardner.com/five-minds-for-the-future/) 
ให้แก่ศษิย์	อนัจะมผีลยิง่ใหญ่ในการพัฒนาคณุภาพของพลเมืองไทยในอนาคต	เป็นพืน้ฐานสูก่ารพฒันา	
ประเทศไทย	๔.๐	

	 เช่นเดยีวกบัหนงัสอืเล่มก่อนๆ	ของผม	pdf	file	ของหนงัสอืเล่มนี	้ดาวน์โหลดได้ฟรจีากเว็บไซต์ของ 
มูลนิธิสยามกัมมาจลซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดพิมพ์	

	 ผมขอขอบคุณคุณปิยาภรณ์	มัณฑะจิตร	ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล	ครูวิมลศรี	ศุษิลวรณ ์
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�าหนังสือเล่มน้ีออกเผยแพร่	คุณความดีที่ได้จากการผลิตผลงานชิ้นนี้ 
ผมขอน้อมบูชา	“ครูเพื่อศิษย์”	ทุกท่าน

	วิจารณ์	พานิช	
๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๐	 

ปรับปรุง	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐



	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	โรงเรยีนเพลินพฒันาเร่ิมปีการศกึษาแรกอย่างเป็นทางการ	พร้อมกบัการปักธง 
ว่าจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้	ในปีนั้นได้เริ่มต้นสร้างระบบ	R&D	ท่ีอยู่
ภายในวงจร	PDCA	ขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับเป้าหมายดังกล่าว

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	วง	PLC	(Professional	Learning	Community)	ของโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ได้เริม่ต้นขึน้เป็นครัง้แรกจากการท�าวง	KM	เชงิลกึ*	เพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามส�าเร็จในการออกแบบ
การเรียนรู้	เราท�าเรื่อยมาจนกระทั่งค้นพบความสุขและความส�าเร็จเล็กๆ	ที่เกิดขึ้นในทุกๆ	วัน

	 ...สวนดอกไม้ของเราเริ่มงอกงาม

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	วง	PLC	ของโรงเรียนเพลินพัฒนา	ช่วงช้ันที่	๑	–	๒	(ระดับประถม)	
เพิ่มความเข้มข้นข้ึนอีกระดับหน่ึง	เม่ือฝ่ายวิชาการร่วมกับแกนน�าขับเคลื่อนช่วงช้ันได้น�าเอากระบวน
ทัศน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเปิด	(Open	Approach)	และวิถีการพัฒนาครูแบบ	Lesson	Study** 

เข้ามาติดต้ัง	ซ่ึงท�าให้	PLC	และระบบ	R&D	ท่ีอยู่ภายในวงจร	PDCA	เริ่มหล่อหลอมเข้าด้วยกัน 
เป็นเนื้อเดียว

	 ระบบ	Lesson	Study	เป็นระบบทีช่่วยพฒันาครไูปบนหน้างานการจดัการเรียนการสอนโดยตรง	
คือ	ให้ครูคู่วิชาได้วางแผนการสอนร่วมกัน	(pre)	เข้าสังเกตชั้นเรียนของกันและกัน	(while)	และมี 
การสะท้อนหลังการเรียนการสอนร่วมกัน	(post)	ในทุกๆ	สัปดาห์	ติดตามด้วยการพบกับโค้ช 
เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู้ทีเ่กดิข้ึนกบันกัเรยีนโดยดจูากสมดุงานหรือชิน้งานทีน่กัเรยีนท�าขึน้	น�าข้อมลู
ที่มีร่วมกันไปปรับแผนการเรียนรู้ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในคาบถัดไปให้เหมาะสม	แล้วปิดท้ายด้วยวง	KM	
ของครูที่สอนอยู่ในหน่วยวิชาเดียวกันของทั้งช่วงชั้น	

	 ระบบที่วางไว้นี้ท�าให้โรงเรียนมั่นใจได้ว่าครูทุกคนจะมีเพื่อนร่วมเรียนรู้	ร่วมสังเกต	และร่วม
สะท้อนผล	ไม่มีครูคนใดโดดเดี่ยว	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม	“เปิดชั้นเรียน”	ที่ใช้ช้ันเรียนเป็นฐาน 
ในการเรียนรู้ร่วมกันของครูหลายๆ	คนไปจนถึงครูกลุ่มใหญ่	โดยมีโค้ชเป็นผู้ก�ากับดูแล	การเปิด 
ชั้นเรียนนี้จัดได้ว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้มข้นและทรงพลังที่สุดเท่าที่โรงเรียนเคยท�ามา

เพลินคิดเพลินท�า



	 เมื่อฝ่ายวิชาการและส่วนงานจัดการความรู้ประมวลข้อค้นพบใหม่ๆ	ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละห้องเรียน 
และสะท้อนกลับเข้าไปในระบบการจัดการเรียนการสอน	กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน 
ก็ค่อยๆ	พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ	ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มครูผู้สอน	โค้ช	และผู้น�าช่วงชั้น

	 ...สวนดอกไม้ของเราเริ่มมีไม้ยืนต้น

	 นับต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นมา	โรงเรียนเพลินพัฒนาระดับประถมเร่ิมจัดกิจกรรมน�าเสนอ
การเรยีนรูแ้ละข้อค้นพบทีเ่กิดขึน้ในทกุรอบครึง่ปีการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้งาน	“ชืน่ใจ...ได้เรียนรู ้
(ภาคครูเพลิน)”	เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มครูท่ีเป็นสมาชิกของช่วงชั้นท่ี	๑	ช่วงชั้นท่ี	๒ 
และส่วนงานวิชาการ	จ�านวน	๘๐	กว่าคน

	 งาน	“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)”	ครั้งท่ี	๙	ท่ีจัดขึ้นในเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙ 
ต้องขยายช่วงเวลาจดังานจาก	๑	วนัเตม็ออกไปเป็น	๒	วนัเตม็	เนือ่งจากคุณครูมเีร่ืองราวความส�าเร็จ
ที่อยากจะน�ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันมากข้ึน	ประกอบกับฝ่ายวิชาการร่วมกับส่วนงานจัดการความรู้ 
ก็มีข้อค้นพบ	และมีประเด็นใหม่ๆ	ที่สกัดมาจากหน้างานของครูมาน�าเสนอเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	จนถึงปัจจุบันโรงเรียนเพลินพัฒนาระดับประถมน�าเอาระบบหลักสูตร 
การเรียนการสอนและการประเมินผล	(ระบบไตรยางค์การศึกษา	หรือ	ระบบ	OLE)	เข้ามาแทนท่ี
ระบบ	PDCA	เดมิซึง่ไม่ค่อยจะลงตวักบังานบริหารคณุภาพการศึกษา	มาเป็นกลไกหลกัในการบรหิาร
คุณภาพ	โดยหล่อหลอมระบบ	OLE	/	Lesson	Study	และ	KM	เชิงลึกเข้าด้วยกัน	ดังนั้นจึงส่งผล
ให้การจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนพฒันาเป็นไปอย่างเข้มแขง็	สอดคล้อง	ต่อเนือ่ง	และมัน่คง

	 การมีองค์ประกอบของไตรยางค์การศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกัน	ได้แก่	โครงหลักสูตร	 
ประมวลการเรียนรู ้รายภาค	แผนการเรียนรู ้รายครั้ง	สื่อ	ทรัพยากร	ชุดความรู ้และเครื่องมือ 
การประเมนิผลทีค่รตู้องเตรยีมการให้พร้อมก่อนสอน	จากนัน้จงึน�าองค์ประกอบท้ังหมดมาสูก่ารปฏิบตัิ
ในวงจร	OLE	อย่างเป็นระบบนี	้ได้ก่อให้เกดิวงจรการปฏบิตั	ิเรยีนรู	้และพัฒนา	เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า 
การเรยีนการสอนทีก่�าลงัจะเกดิข้ึน	จะด�าเนนิไปอย่างมทีศิทางและให้ผลลพัธ์ตามทีค่าดหวงัได้ทกุครัง้	

	 วง	PLC	ในรปูของการผสมผสานระบบ	Lesson	Study	และ	KM	เชงิลึกเข้าด้วยกนัซึง่เป็นนวตักรรม
ของโรงเรียนเพลินพัฒนาระดับประถม	เม่ือท�างานร่วมกับวงจร	OLE	อย่างเป็นเอกภาพจึงได้ก่อเกิด 
เป็นระบบการปฏิบัติ	เรียนรู้	และพัฒนา	ในมิติใหม่และคุณภาพใหม่อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน

	 ...ไม้ยนืต้นท่ีตัง้ตรงเริม่หยัง่รากลงลกึสูพ่ืน้ดนิ	จงึเริม่ผลดิอกออกผลเพราะช�าแรกรากลกึลงไปสู่
ตาน�้าได้ส�าเร็จ



	 ความก้าวหน้าของงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพลินพัฒนาระดับประถมเกิดขึ้นจากการ 
ที่เหล่าคุณครูผู้สอน	แกนน�าขับเคลื่อนช่วงชั้นที่	๑	-	๒	งานจัดการความรู้	และฝ่ายวิชาการ	จับมือ 
กันอย่างเป็นเอกภาพด้วยความมุ่งม่ันฟันฝ่า	ทุกคนร่วมมือกันขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนด้วยความ
บากบั่น	พากเพียรอย่างหนักแน่นและต่อเนื่อง

	 ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็น	คือ	มิติใหม่และคุณภาพใหม่ขององค์กรเรียนรู้	ที่เกิดขึ้นจากการน�าเอา
ระบบหลักสูตร	การเรียนการสอนและการประเมินผล	(ระบบ	OLE)	ในคุณภาพปฏิรูปท่ีมีครบทุก 
องค์ประกอบย่อย	ไปเช่ือมประสานวถิปีฏบิตัขิองชมุชนเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการผสมผสานระบบ	OLE	/	
Lesson	Study	กบั	KM	เชงิลกึอย่างแนบเนยีนเป็นเนือ้เดยีว	ดงัประสบการณ์เรือ่งเล่าจากห้องเรยีนที ่
พบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

*	 คุณครูใหม่	–	วิมลศรี	ศุษิลวรณ์	เข้าไปเรียนรู้งานจัดการความรู้จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม	 
	 (สคส.)	และเรียนรู้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

**	คณะครูโรงเรียนเพลินพัฒนาเรียนรู้แนวคิดเรื่องการท�า	Lesson	Study	จาก	ผศ.ดร.ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์	คณบด ี
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทที่ ๑๙ ไตร่ตรองสะท้อนคิดข้อเรียนรู้

บทที่ ๒๐ ให้การบ้านที่มีเป้าหมายชัดเจน

บทที่ ๒๑ ขยายความความรู้

บทที่ ๒๒ จัดระบบความสัมพันธ์ของนักเรียน

บทที่ ๑๒ น�านักเรียนเข้าสู ่กิจกรรมท่ีต้องใช ้

  ความคิดซับซ้อน

บทที่ ๑๓ ให้ทรัพยากรและค�าแนะน�า

บทที่ ๑๔ สร้างและปกป้องข้อเสนอ

Learning Experience

Learning Experience



๗ภาค

ใช้ยุทธศาสตร์สร้างพันธกิจสัมพันธ์
ของนักเรียนต่อการเรียน

Using Engagement Strategies

๓๐ ๓๑ ๓๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙ ๑๓๒ ๑๓๗ ๑๓๙

๑๑๘

๑๒๐

๑๒๒

๑๒๔

๑๒๖

๑๒๘

๑๓๐
หน้า หน้า หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

บทที่ บทที่ บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

๘ภาค

ใช้กติกาและข้อพึงปฏิบัติ

Implementing Rules
and Procedures

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖ ๓๗

๑๔๘

๑๕๑

๑๖๐

๑๖๔ ๑๗๐

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า หน้า

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่ บทที่

บทท่ี ๒๓ ตรวจสอบและแก้ไขเม่ือนกัเรยีนไม่สนใจ

บทที่ ๒๔ เพิ่มอัตราตอบสนอง

บทที่ ๒๕ ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย

บทที ่๒๖ ด�ารงอตัราเรว็ของการสอนท่ีมชีวีติชวีา

บทที่ ๒๗ มีความจริงจังและกระตือรือร้น  

บทที่ ๒๘ น�าเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา

บทที่ ๒๙ ใช้ความขัดแย้งแบบกัลยาณมิตร

บทที่ ๓๐ ใช้เกมวิชาการ

บทที่ ๓๑ ให้โอกาสนักเรียนพูดเกี่ยวกับตนเอง

บทที่ ๓๒ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก ่

  นักเรียน

บทที่ ๓๓ ก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

บทที่ ๓๔ จัดกายภาพของห้องเรียน

บทที่ ๓๕ แสดงความตื่นตัว รู้สถานการณ์

บทที่ ๓๖ แสดงการรบัรูต่้อการด�าเนินตามกติกา 

  และข้อพึงปฏิบัติ

บทที่ ๓๗ แสดงการรับรู้ต่อการไม่ด�าเนินตาม 

  กติกาและข้อพึงปฏิบัติ
Learning Experience

Learning Experience



๙

๑๐

ภาค

ภาค

สร้างความสัมพันธ์

สื่อสารความคาดหวังสูง

Building Relationships

Communicating High 
Expectations

๓๘

๔๑

๓๙

๔๒

๔๐

๔๓

๑๗๖

๑๙๔

๑๗๘

๒๐๐

๑๘๖

๒๐๖

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่ ๔๑ แสดงให้นักเรียนท่ีขาดความม่ันใจ 

  ในตนเองรู ้สึกว่าครูเห็นคุณค่าและ 

  ยอมรับในตัวเขา

บทที่ ๔๒ ต้ังค�าถามเชิงลึกต่อนักเรียนที่ขาด 

  ความมั่นใจในตนเอง

บทท่ี ๔๓ ตรวจสอบค�าตอบท่ีผิดกับนักเรียน 

  ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

บทที่ ๓๘ ใช้พฤติกรรม ถ้อยค�า และท่าทางท่ี 

  แสดงว่ารักศิษย์

บทท่ี ๓๙ เข ้าใจพื้นฐานและความสนใจของ 

  นักเรียน

บทที่ ๔๐ มั่นคงในเป้าหมายและการมีวินัย

Learning Experience

Learning Experience



๑๑ภาค

สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบ 

ภาคผนวก

Making System Changes

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของครู

ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาที่ใช้ระบบพัฒนาครู

โดยเน้นให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนากันเอง

๔๕

๔๖ ๔๗

๔๔
๒๑๖

๒๑๙ ๒๒๑

๒๑๒

หน้า

หน้า หน้า

หน้า

บทที่

บทที่ บทที่

บทที่

บทที่ ๔๔ สร้างระบบที่มั่นใจว่ามีการพัฒนาครู

บทท่ี ๔๕ ให้มัน่ใจว่าหลักสูตรเอาใจใส่ทกัษะการคดิ  

  (cognitive) และทักษะควบคุมการคิด  

  (meta-cognitive skills)

บทที่ ๔๖ ค่อยๆ ปรับสู่ระบบพัฒนาสมรรถนะของ 

  นักเรียน (competency-based)

บทที่ ๔๗ สรุป

Appendix 

Recommendation

๒๒๔ - ๒๒๘
หน้า



สารบัญ คลิปวีดิทัศน์ผ่าน QR CODE

๑ภาค

เตรียมเป้าหมาย
และสื่อสารการเรียนรู้ที่คมชัด

Learning Goal

หน้า	๑๒
ข้อมูลบ้านขุนสมุทรจีน	ชายฝั่งของประเทศไทย	
(ภาษาองักฤษ)

หน้า	๑๒
กู้วิกฤตขุนสมุทรจีนป้องกันชายฝั่งอย่างยั่งยืน	
(ภาษาไทย)



หน้า	๕๓
เด็กหญิงรมิดา	นพรัตน์วงศ์	น�าเสนอโครงงาน
สังเคราะห์ต่อยอดจากการไปเรียนรู้ภาคสนามที่
สวนคณุลงุสชุล	สุขเกษม

หน้า	๗๓
เด็กหญิงพุทธิดา	 วงศาโรจน์	 น�าเสนอผลการ
ทดสอบแบบจ�าลองป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทีส่มาชกิในกลุม่ร่วมกนัคดิข้ึน

๔ภาค

สร้างการปฏิบัติและการท�าความเข้าใจ 
ในบทเรียนอย่างลึกซึ้ง 

Conducting Practicing and 
Deepening Lessons

๕ภ
าค

สร้างบทเรียนประยุกต์ใช้ความรู้

Conducting Knowledge 
Application Lessons

หน้า	๒๒๔

หน้า	๒๒๖

หน้า	๒๒๔

หน้า	๒๒๖

หน้า	๒๒๕

หน้า	๒๒๗

หน้า	๒๒๕

ภาคผนวก





“ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้
(mastery learning)”

หนังสือเล่มน้ี 
ช่วยให้ครูเปลี่ยนวิธีสอน

เพื่อให้งานการสอนเกิดผลลัพธ์คือ





จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยน
เน้นความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด

(critical Information)





งานส�าคัญของครู

เจ้าของผลงาน	:
เด็กหญิงณัฐวรินทร์	พรรคสมพร





เตรียมเป้าหมายและสื่อสาร
การเรียนรู้ที่คมชัด (Learning Goal)

๓

เตรียมเป้าหมาย
และระดับการบรรลุผล

รู้ ได้อย่างไรว่าเป้าหมายบรรลุผล
การติดตามความก้าวหน้า

เฉลิมฉลองความส�าเร็จ

๑ภาค

บทที่

๑
บทที่

๒
บทที่

ในบรรดางานส�าคัญของครูทั้งหมด 
 ก า ร ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย 

 เป็นงานที่ครูต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก 
เพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้นี้จะท�าให้ท�าให้ทั้งครูและ

นักเรียนรู้ว่าก�าลังจะเดินไปที่ไหน จะเดินไปอย่างไร
และในระหว่างเส้นทางนั้นจะมีอะไรเครื่องฝึก



ระบุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างชัดเจน

	 ครูอธิบายเป้าหมายที่นักเรียนต้องรู้หรือปฏิบัติได้เมื่อจบคาบเรียน	หรือ
เมื่อจบหน่วยการเรียน

สร้างสเกลหรือรูบริกของเป้าหมายการเรียนรู้

	 ก�าหนดระดับความเข้าใจหรือสมรรถนะเป้าหมาย	โดยครูยกร่างถ้อยค�า 
ที่บอกระดับความเข้าใจหรือสมรรถนะ

ก�าหนดวิธีการใช้เป้าหมายและระดับการเรียนรู้ในชีวิตประจ�าวัน

	 ครูหาวิธีให้นักเรียนเอาใจใส่และหมั่นตรวจสอบเป้าหมายและระดับ 
การเรียนรู้อยู่เสมอ	โดยอาจทบทวนเป้าหมายและสเกลดังกล่าวในตอนเริ่มต้น
ชั้นเรียนทุกครั้ง	หรืออาจให้นักเรียนอธิบายเป้าหมายท่ีซับซ้อนเม่ือการเรียน
ด�าเนินไปถึง

 ครูลงมือท�า “สเกลความเข้าใจ” เพื่อต้ังเป้าหมายการท�างานของครู 
เพื่อให้ครูเห็นสมรรถนะในด้านความรู้และการท�างานของนักเรียนได้ชัดเจน 
นอกจากนี้สเกลความเข้าใจยังเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนมองเห็น 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนด้วย 

เตรียมเป้าหมาย
และระดับการบรรลุผล

๑บทที่

วิธีการ

•  ๐๘  •



ใช้เป้าหมายและสเกลท่ีครูก�าหนดข้ึน

	 เมือ่ครยูกร่างสเกลผลลพัธ์การเรยีนรูแ้ล้ว	ครนู�ามาท�าความเข้าใจร่วมกนั
กับนักเรียน

สร้างสเกลของนักเรียนเอง

	 หลังจากครูอธิบายสเกลท่ีครูยกร่างจนนักเรียนเข้าใจดีแล้ว	 จัดแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ	ให้ร่วมกันเขียนถ้อยค�าท่ีสะท้อนผลการเรียนหรือ 
ความคล่องแคล่ว	/	สมรรถนะในระดับต่างๆ

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวนักเรียน

	 ให้นักเรียนแต่ละคนก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองที่สัมพันธ ์
กบัเป้าหมายของครู	แล้วให้นักเรยีนบนัทึกเป้าหมายการเรยีนรูส่้วนตวัของตนไว้

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 สามารถอธบิายสเกลความเข้าใจด้วยถ้อยค�าของตนเองอย่างคล่องแคล่ว
 •	 สามารถอธิบายได้ว่าเรือ่งท่ีก�าลงัเรยีนในคาบเรยีนนัน้	สนองเป้าหมาย 
	 	 การเรียนรู้อะไร
 •	 สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมที่ก�าลังท�าหรือด�าเนินการอยู่	เกี่ยวข้องกับ 
	 	 เป้าหมายการเรียนรู้ข้อใด
 •	 สามารถอธิบายได้ว่าตนก�าลงัมคีวามก้าวหน้าด้านสาระความรูใ้นระดบัใด 
	 	 ในสเกลความเข้าใจ

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628245

•  ๐๙  •



ประเด็น ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน 1 คะแนน

มองเห็นก�ากับ	ดูแล	ประเมินและพัฒนาการเรียน

รู้ของตนเอง

(นักเรียนเขียนบันทึก* การเรียนรู้)

• เขียน ** ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเองเขียน *** ประเมินวิธี 

	 การเรียนรู้ของตนเอง

• ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และวิธีคิดได้และเขียน *** อธิบายเหตุผลของ 

	 การปรับเปลี่ยนได้

• เขียนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเอง
• เขียนประเมินวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

• เขียนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของ 
	 ตนเอง

---

ใช้ทักษะวิธี	(procedural	skills)	ของหน่วยวิชา                แต่ละหน่วยวิชาก�าหนด	rubric	ที่เหมาะสมกับระดับชั้น

ประเมินสถานการณ์ปัญหาการตั้งประเด็นส�าคัญ

และตั้งโจทย์	

หมายเหต ุครูต้อง input สถานการณ์ปัญหาหรือ

โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบข้อมูล
• ประเมินสถานการณ์ปัญหา
• น�าผลการประเมินสถานการณ์ปัญหามาหาประเด็นส�าคัญ
• ระบโุจทย์ทีต้่องแก้ได้อย่างครบถ้วนแม่นย�า	ก่อประสทิธผิลต่อการแก้ปัญหา

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบข้อมูล
• ประเมินสถานการณ์ปัญหา
• น�าผลการประเมินสถานการณ์ปัญหามาหา 
	 ประเด็นส�าคัญ

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบ 
	 ข้อมูล

• ประเมินสถานการณ์ปัญหา

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	 เพื่อจัด 
	 ระเบียบข้อมลู

การเข้าถึงข้อมูลความรู้ประสบการณ์และผู้รู้ นักเรียนวางแผนการสืบค้น	หรือการสอบถามจากผู้รู้หรือการออกแบบ 

การทดลองและปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเข้าถึงยากภายในเวลาท่ีจ�ากัดและ 

มีปริมาณที่เพียงพอต่อการน�าไปใช้งานที่หลากหลาย

นกัเรียนวางแผนการสบืค้น	หรอืการสอบถามจาก 

ผู้รู้หรือการออกแบบการทดลอง	และปฏิบัติเพื่อ

ให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการด้วยตนเอง	ภายในเวลาที่

จ�ากดั	และมปีรมิาณท่ีเพยีงพอต่อการน�าไปใช้งาน	

นักเรียนวางแผนการสืบค้น	 หรือการ

สอบถามจากผู้รู้	หรือการออกแบบการ

ทดลอง	 และปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ต้องการด้วยตนเอง	ภายในเวลาที่จ�ากัด

นักเรียนวางแผนการสืบค้น	หรือ

การสอบถามจากผู ้รู ้	 หรือการ

ออกแบบการทดลอง	และปฏิบัติ

เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีต้่องการด้วยตนเอง

การรับความรู้	(กลั่นกรอง	จับประเด็น) นกัเรียนน�าข้อมูลทีก่ลัน่กรองแล้วมาวเิคราะห์	สรุปและจบัประเด็นส�าคญัได้ นักเรยีนน�าข้อมูลท่ีกลัน่กรองแล้วมาวเิคราะห์	และ

สรุปได้

นักเรียนน�าข้อมูลท่ีกล่ันกรองแล้วมา

วเิคราะห์ได้

นักเรียนกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มา 

เพื่อให้ไดข้้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

การประยุกต์ใช้ความรู้และการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง	(process	skills)

นักเรียนน�าความรู้ที่มีอยู่มาสร้างเป็นความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

หรือสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

นักเรยีนน�าความรูท่ี้มอียูม่าเชือ่มโยงและประยกุต์ใช้

ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนน�าความรู้ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหา	หรอืสร้างสรรค์ได้อย่าง

เหมาะสม

---

น�าเสนอความรู้*** นักเรียนปฏิบัติได้ทั้ง	๓	ข้อ	

• จับประเด็นค�าถามและการตอบค�าถามได้ถูกต้องแม่นย�า
• พดูน�าเสนอตรงออกมาจากความรูส้กึ	นกึ	คดิ	โดยแสดงให้เหน็ถึงความรู้ 
	 และความเข้าใจจริงจากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้สื่อ	อุปกรณ์	เครื่องมือได้ตรงกับเรื่องที่น�าเสนอ

นักเรียนปฏิบัติได้	๒	ข้อใน	๓	ข้อ	

• จับประเด็นค�าถามและการตอบค�าถามได้ 
	 ถูกต้องแม่นย�า

• พดูน�าเสนอตรงออกมาจากความรูสึ้ก	นึก	คดิ	 
	 โดยแสดงให้เห็นถงึความรู้	และความเข้าใจจริง 

	 จากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้สื่อ	อุปกรณ์	 เครื่องมือได้ตรงกับเรื่องที่ 
	 น�าเสนอ

นกัเรียนปฏบัิตไิด้	๑	ข้อใน	๓	ข้อ	

• จบัประเดน็ค�าถามและการตอบค�าถาม 
	 ได้ถูกต้องแม่นย�า

• พูดน�าเสนอตรงออกมาจากความรู้สึก	 
	 นึก	คิด	 โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ 

	 และความเข้าใจจริงจากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้สื่อ	อุปกรณ์	เครื่องมือได้ตรงกับ 
	 เรื่องที่น�าเสนอ

---

ตัวอย่างตารางการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนรู้ (หน่วยวิชาประยุกต์)
โรงเรียนเพลินพัฒนา

*	 หลักการพัฒนาการเขียนบันทึกที่เป็น	metacognition	
 • เขยีนแบบ	authentic	writing	จนเกดิความสุขและความไหลล่ืน
 • ฝึกจับประเด็นการเรียนรู้ที่ประทับใจ	และจัดล�าดับความส�าคัญ 
	 	 ของประเด็น
 • น�าประเด็นที่ส�าคัญที่สุดมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน
 • ก่อนเขียนครั้งต่อไปให้ย้อนอ่านครั้งที่ผ่านมาเสมอ

**	 กรณีนกัเรียนระดบัชัน้	๑	อาจใช้การพดูหรือ	check	list	แทนการเขยีนได้

***	การน�าเสนอความรู้ประกอบด้วย
	 ๑.	การพูดตรงออกมาจากความรู้สึก	นึก	คิด	และความเข้าใจจริงของ 
	 	 ตนเอง
	 ๒.	การใช้สื่อ	อุปกรณ์	เครื่องมือในการน�าเสนอ
	 ๓.	ความสามารถในการจับประเด็นค�าถามและการตอบค�าถาม

•  ๑๐  •



ประเด็น ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน 1 คะแนน

มองเห็นก�ากับ	ดูแล	ประเมินและพัฒนาการเรียน

รู้ของตนเอง

(นักเรียนเขียนบันทึก* การเรียนรู้)

• เขียน ** ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเองเขียน *** ประเมินวิธี 

	 การเรียนรู้ของตนเอง

• ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้และวิธีคิดได้และเขียน *** อธิบายเหตุผลของ 

	 การปรับเปลี่ยนได้

• เขียนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเอง
• เขียนประเมินวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

• เขียนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของ 
	 ตนเอง

---

ใช้ทักษะวิธี	(procedural	skills)	ของหน่วยวิชา                แต่ละหน่วยวิชาก�าหนด	rubric	ที่เหมาะสมกับระดับชั้น

ประเมินสถานการณ์ปัญหาการตั้งประเด็นส�าคัญ

และตั้งโจทย์	

หมายเหต ุครูต้อง input สถานการณ์ปัญหาหรือ

โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบข้อมูล
• ประเมินสถานการณ์ปัญหา
• น�าผลการประเมินสถานการณ์ปัญหามาหาประเด็นส�าคัญ
• ระบโุจทย์ทีต้่องแก้ได้อย่างครบถ้วนแม่นย�า	ก่อประสิทธิผลต่อการแก้ปัญหา

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบข้อมูล
• ประเมินสถานการณ์ปัญหา
• น�าผลการประเมินสถานการณ์ปัญหามาหา 
	 ประเดน็ส�าคัญ

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	เพื่อจัดระเบียบ 
	 ข้อมูล

• ประเมินสถานการณ์ปัญหา

นักเรียน

• รวบรวมข้อมูลต่างๆ	 เพื่อจัด 
	 ระเบยีบข้อมลู

การเข้าถึงข้อมูลความรู้ประสบการณ์และผู้รู้ นักเรียนวางแผนการสืบค้น	หรือการสอบถามจากผู้รู ้หรือการออกแบบ 

การทดลองและปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเข้าถึงยากภายในเวลาท่ีจ�ากัดและ 

มีปริมาณที่เพียงพอต่อการน�าไปใช้งานที่หลากหลาย

นักเรียนวางแผนการสืบค้น	หรอืการสอบถามจาก 

ผู้รู้หรือการออกแบบการทดลอง	และปฏิบัติเพื่อ

ให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการด้วยตนเอง	ภายในเวลาที่

จ�ากดั	และมปีรมิาณทีเ่พียงพอต่อการน�าไปใช้งาน	

นักเรียนวางแผนการสืบค้น	 หรือการ

สอบถามจากผู้รู้	หรือการออกแบบการ

ทดลอง	 และปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ต้องการด้วยตนเอง	ภายในเวลาที่จ�ากัด

นักเรียนวางแผนการสืบค้น	หรือ

การสอบถามจากผู้รู ้	 หรือการ

ออกแบบการทดลอง	และปฏิบัติ

เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีต้่องการด้วยตนเอง

การรับความรู้	(กลั่นกรอง	จับประเด็น) นกัเรยีนน�าข้อมลูทีก่ลัน่กรองแล้วมาวเิคราะห์	สรปุและจบัประเด็นส�าคญัได้ นกัเรียนน�าข้อมูลทีก่ลัน่กรองแล้วมาวเิคราะห์	และ

สรุปได้

นักเรียนน�าข้อมูลที่กลั่นกรองแล้วมา

วเิคราะห์ได้

นักเรียนกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มา 

เพื่อให้ไดข้้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

การประยุกต์ใช้ความรู้และการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง	(process	skills)

นักเรียนน�าความรู้ท่ีมีอยู่มาสร้างเป็นความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

หรือสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

นักเรยีนน�าความรูท้ีม่อียูม่าเชือ่มโยงและประยกุต์ใช้

ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนน�าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหา	หรือสร้างสรรค์ได้อย่าง

เหมาะสม

---

น�าเสนอความรู้*** นักเรียนปฏิบัติได้ทั้ง	๓	ข้อ	

• จับประเด็นค�าถามและการตอบค�าถามได้ถูกต้องแม่นย�า
• พดูน�าเสนอตรงออกมาจากความรูส้กึ	นกึ	คดิ	โดยแสดงให้เหน็ถึงความรู้ 
	 และความเข้าใจจริงจากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้สื่อ	อุปกรณ์	เครื่องมือได้ตรงกับเรื่องที่น�าเสนอ

นักเรียนปฏิบัติได้	๒	ข้อใน	๓	ข้อ	

• จับประเด็นค�าถามและการตอบค�าถามได้ 
	 ถูกต้องแม่นย�า

• พดูน�าเสนอตรงออกมาจากความรูสึ้ก	นกึ	คดิ	 
	 โดยแสดงให้เห็นถงึความรู้	และความเข้าใจจริง 

	 จากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้ส่ือ	อุปกรณ์	 เครื่องมือได้ตรงกับเรื่องที่ 
	 น�าเสนอ

นกัเรียนปฏบัิตไิด้	๑	ข้อใน	๓	ข้อ	

• จับประเดน็ค�าถามและการตอบค�าถาม 
	 ได้ถูกต้องแม่นย�า

• พูดน�าเสนอตรงออกมาจากความรู้สึก	 
	 นึก	คิด	 โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ 

	 และความเข้าใจจริงจากเรื่องที่เรียนรู้

• ใช้สื่อ	อุปกรณ์	เคร่ืองมือได้ตรงกับ 
	 เรื่องที่น�าเสนอ

---

•  ๑๑  •



โจทย์: สืบค้น ศึกษา อธิบาย 

พลังงานจากดวงอาทิตย์ท่ี

มีผลต่อการกัดเซาะชายฝั ่ง

ทะเลในประเทศไทยหรือต่าง

ประเทศมาอย่างน้อย ๑ แห่ง 

น�ามาวิเคราะห์ปัจจัยของการ

กัดเซาะ และล�าดับข้ันตอน 

ข อ ง ก า ร แ ป ร รู ป พ ลั ง ง า น

และขนาดของความเสียหาย 

พยายามใช ้ความรู ้ฟ ิ สิกส ์ 

ท่ี ได ้ เรียนมาในการอธิบาย 

ให ้มากท่ีสุด แล ้ววิ เคราะห ์

เปรียบเทียบข้อเหมือนข้อต่าง

กับกรณีของบ้านขุนสมุทรจีน

 เครื่องมือตามในบันทึกตอนน้ีช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และมีสติระลึกรู้ว่าตนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ในระดับใด

 เม่ือใดท่ีนักเรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เม่ือน้ัน 
เขาจะเป็นเจ้าของการเรียนรู ้และจะสามารถก�ากับ 
การเรียนรู้ของตนเองได้

	 ก่อนเปิดภาคเรยีน	คณุครูยุย้	–	สรีุย์	ศรปีทมุและ
คณุครจูรงิ	–	จริชัฌา	อ่อนโอภาส	เพือ่นครทูีส่อนหน่วย
วิชามานุษและสังคมศึกษา	ช้ัน	๖	ได้ช่วยกันตีความ
สเกลทีเ่ป็นเป้าหมายการเรยีนรูใ้นการท�าโครงงานประจ�า
ภาคของทั้งระดับชั้น

	 เมื่อการเรียนรู้ด�าเนินไปถึงช่วงเวลาของการท�า 
โครงงานฯ	คณุครผููส้อนได้น�าสเกลนีไ้ปพดูคยุกบันกัเรยีน 
พร้อมท้ังได้ชวนให้ทุกคนท�าความเข้าใจและติดเป้าหมายนี้
ไว้ในสมุดโครงงานฯ	เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมิน
ตนเองได้ตลอดเส้นทางของการเรียนรู้	ตั้งแต่เร่ิมท�า 
โครงงานฯ	จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 ครูจะต ้องให ้คุณค่ากับการสร ้าง
นักเรียนให้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และหา
วิธีการสร้างนักเรียนให้มีสรรถนะในการ
ก�ากับการเรียนรู้ของตนเอง หม่ันชักชวน 
ให้นักเรียนตรวจสอบเป้าหมายการเรียนรู้
ของตนอยู่เสมอ

ปัจจัยความส�าเร็จ

ข้อมูลบ้านขุนสมุทรจีน	
ชายฝั่งของประเทศไทย
(ภาษาอังกฤษ)

กู้วิกฤตขุนสมุทรจีน
ป้องกันชายฝั่งอย่างยั่งยืน	
(ภาษาไทย)

•  ๑๒  •



หน้าปกสมุดโครงงานที่ครู
ให้นักเรียนออกแบบเอง	

เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

นัก
เร
ียน
ท�า
ปฏ
ิทิน
กา
รท
�าง
าน
ติด
เอ
าไ
ว้ท
ี่ปก
ใน

ครูให้นักเรียนก�ากับการเรียนรู้ของตัวเอง
ด้วยการตีความสิ่งที่โจทย์ต้องการ
และวางแผนเวลาการท�างาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ทันตามก�าหนด

•  ๑๓  •



ออกแบบการประเมินเพ่ือให้ได้คะแนนการวัดเพื่อพัฒนา

	 ครูออกแบบกจิกรรมทีต้่องใช้ความเข้าใจ	/	สมรรถนะ	ทีส่ะท้อนความเข้าใจ
ในเนือ้หาตามทีก่�าหนดไว้ในสเกลความเข้าใจ

ใช้การประเมินท่ีสะท้อนสมรรถนะในระดับสเกลเดียว

	 ครใูช้การประเมนิทีว่ดัความเข้าใจเนือ้หาในระดบัสเกลเดยีว	เพ่ือเปิดช่อง 
ให้นกัเรยีนเรยีนในความเร็วทีเ่หมาะสมกบัตนเอง

ใช้การประเมินหลายแบบ

	 ผลของการประเมินที่วัดความเข้าใจในเนื้อหาตามท่ีก�าหนดไว้ในสเกล 
ความเข้าใจแต่ละขัน้ได้มาจากผลของการประเมนิหลายแบบ	ได้แก่	การประเมนิ 
แบบท่ีต้องระงับการเรียนปกติ	 (obtrusive	 assessment)	 การประเมิน 
ในกระบวนการสอนปกต	ิ(unobtrusive	assessment	หรือ	embedded	formative	
assessment)	และการประเมนิทีน่กัเรยีนประเมนิเอง	(student	–	generated	
assessment)

รู้ ได้อย่างไรว่าเป้าหมายบรรลุผล 
การติดตามความก้าวหน้า

๒บทที่

วิธีการ

•  ๑๔  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628337

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 สามารถอธิบายความก้าวหน้าของตนตามสเกลความเข้าใจ	
 •	 สามารถเปลีย่นระดบัการเรยีนรู้ของตนตามสเกลความเข้าใจ
 •	 สามารถบอกได้ว่าหากตนต้องการเลือ่นระดบัจะต้องท�าอะไรบ้าง

•  ๑๕  •



	 ในระหว่างท่ีก�าลังท�าโครงงานในแต่ละขั้นตอน	 
นักเรียนจะต้องท�าการประเมินความก้าวหน้าในการ
ท�างานของตัวเองเป็นระยะว่างานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
หรือไม่ซึ่งเป้าหมายของนักเรียนน้ีจะเป็นเป้าหมาย 
ที่ตั้งขึ้นมาจากสเกลความเข้าใจที่มีการไต่ระดับความ
ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ

	 ในการประเมนิผล	ครรูวบรวมผลคะแนนจากการ
ประเมนิในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการบ้าน	จากการสอบ 
และจากการที่นักเรียนประเมินการท�างานของตนเอง

 การติดตามความก ้าวหน ้าของ
นักเรียนสามารถท�าได้หลายวิธี ท่ีโรงเรียน
เพลินพัฒนา ติดตามความก ้าวหน ้า 
ของนักเรียน จากคุณภาพของการบ้าน 
เชิงโครงงานแต่ละชิ้นท่ีนักเรียนน�ามาส่ง 
จากบันทึกการท�างานและการเรียนรู ้
ท่ี นักเรียนเขียนถึงตนเอง การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การต้ังค�าถาม และ
อื่นๆ ด้วย

•  ๑๖  •



สมุดบันทึกการท�างาน	และการเรียนรู้
ที่มีขึ้น	เพื่อการท�าความรู้จักตัวเอง

ของนักเรียน

สมุดบันทึก
ของเด็กหญิง
ไปรยา	คงอุดมสิน

•  ๑๗  •



ฉลองความส�าเร็จในการบรรลุระดับ

	 ครชูืน่ชมความส�าเรจ็เมือ่มนีกัเรยีนบรรลรุะดับนัน้ๆ	และในตอนปลายเทอม

ฉลองความส�าเร็จในการยกระดับความรู้

	 ครูแสดงความช่ืนชมในความก้าวหน้า	หรอืการยกระดบัผลลพัธ์การเรียนรู้
ของนกัเรยีนแต่ละคนทีป่รากฏ

ค�าพูดป้อนกลับ

	 ครูกล่าวย�้าความพยายามและความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน 
โดยระบุส่ิงท่ีนักเรียนท�าได้ดี	หรือดีขึ้น	โดยอาจกล่าวต่อนักเรียนท้ังชั้นหรือ 
ต่อนักเรยีนรายคนเป็นการส่วนตวัก็ได้

เฉลิมฉลองความส�าเร็จ

๓บทที่

ยุทธศาสตร์

•  ๑๘  •



ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู

	 “ฉนัจะสือ่สารเป้าหมายการเรียนรูท้ีช่ดัเจนได้อย่างไร	เพือ่ช่วยให้นกัเรยีน
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้ที่ตนคาดหมายว่าต้องการเรียนรู้อย่างรู้จริง 
รวมทัง้รูว่้าตนประสบความส�าเรจ็ไปถงึไหนแล้ว”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 แสดงความภมูใิจในผลส�าเรจ็ของการเรียนของตน
 •	 พยายามเรยีนเพ่ือให้ได้คะแนนในสเกลทีส่งูขึน้
 •	 มคีวามสุขทีม่กีารเฉลมิฉลองยกย่อง

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628384

•  ๑๙  •



	 โครงงาน	 “ช่ืนใจ.. .ได ้ เรียนรู ้ ”	 จัด ข้ึนทุกๆ 
๑๐	สัปดาห์	เพ่ือให้นักเรียนได้มีเวลาในการประมวล 
การเรียนรู ้	ตลอดจนได้พิจารณาใคร่ครวญถึงความ
ก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับตนเอง

	 ในภาคฉันทะซ่ึงเป็นภาคเรียนแรก	ทุกคนจะได ้
ท�ากิจกรรมที่เรียกว่าการ	“เผยตน”	นักเรียนชั้น	๖ 
จะเผยตนด ้วยการมองความก ้าวหน ้า	 และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง	โดยจะน�างานชิ้นต่างๆ	
ท่ีตนได้ลงมอืท�ามาบอกเล่าให้เพือ่นๆ	และคณุครไูด้ฟังว่า
ทักษะการเรยีนรู้	การท�างานและสมรรถนะในด้านต่างๆ	
ของตนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	จากน้ันจึงปิดท้ายด้วย 
ค�าชื่นชมและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ	และครูผู้สอน

 กระบวนการเรยีนรู้ในชัน้เรยีนท่ีเกิดข้ึน
ในทุกวัน ทุกหน่วยวิชาต้องเอื้อให้นักเรียน
แต่ละคนได้โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ท้ังความรู ้ความเข้าใจ ความคิดเห็นได้
ใคร่ครวญเรื่องราวท่ีได้เรียนรู ้อยู ่ เสมอ 
จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความปรารถนาดี
ต่อกัน

ปัจจัยความส�าเร็จ

ในภาพเด็กหญิงอชิรญา	ธัมพิพิธ	
ก�าลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ	

ในช่วงท้ายของการน�าเสนอ	

•  ๒๐  •



สมุดบันทึกของเด็กหญิง
รักษิณา	เลิศศิริกัลยาณี

เกณฑ์การประเมินในช่วงของการน�าเสนอ
ที่ทุกคนต้องบันทึกเอาไว้ในสมุดของตัวเอง

•  ๒๑  •





ใช้การประเมิน
(Using Assessment)

๒ภาค

การประเมินผลคือภาพสะท้อน
ให้เห็นว่าวิธีการไปสู่เป้าหมาย 

ที่ใช้อยู่นั้น เป็นไปได้อย่างไร

ประเมินชั้นเรียนทั้งชั้น
อย่างไม่เป็นทางการ

ประเมินนักเรียนรายคน
อย่างเป็นทางการ

๔
บทที่

๕
บทที่



	 การประเมินผลในรูปแบบเดิม	ครูมักใช้การสอบความรู้หรือสมรรถนะ 
ในเร่ืองนั้นๆ	ของนักเรียนเป็นระยะๆ	แยกกัน	ไม่ได้ด�าเนินเป็นกิจกรรม 
ต่อเนือ่งและไม่เชือ่มโยงกบัการคิดอย่างเป็นระบบว่านกัเรยีนรู้หรือไม่รูอ้ะไรบ้าง	
(assessment	perspective)	

	 การประเมนิผลในรปูแบบใหม่	(measurement	approach)	คอื	การใช้วิธี
วัดคะแนนที่สอดคล้องกับผลการวัดระดับความเข้าใจ/สมรรถนะในความรู้นั้นๆ 
โดยก่อนด�าเนินการออกแบบการประเมิน	ครูต้องร่วมกันสร้างตารางสเกล 
ความเข้าใจ	(proficiency	scale)	ในเรื่องที่จะประเมินเสียก่อน	เพื่อช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย

 การประเมินคือกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและแก่คร ู
นักเรียนใช้ข้อมูลน้ีในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตน ครูใช้ข้อมูล 
นี้ช่วยในการท�าหน้าที่เอื้ออ�านวยให้ศิษย์บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้

 ส่ิงท่ีครูต ้องท�าคือ สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมให้เกิด 
สภาพจิตใจในตัวศิษย์ ท่ีเห็นว่าการประเมินน้ันเป็นกลไกช่วยเหลือหรือ 
เอื้อต่อเป้าหมายการเรียนรู้ของตน  

 หัวใจส�าคัญคือ ต้องท�าให้มีความสัมพันธ์ท่ีโปร่งใสและชัดเจนระหว่าง
ผลคะแนน กับความก้าวหน้าในการเรียนตามตารางคะแนนความเข้าใจ 

ประเมินชั้นเรียนทั้งชั้น
อย่างไม่เป็นทางการ

๔บทที่

วิธีการวัดผลคะแนนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ

•  ๒๔  •



เป้าหมายของการประเมิน

	 เพื่อดูความก้าวหน้าของทั้งชั้นตามสเกลความเข ้าใจที่ก�าหนดไว  ้
ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนของนักเรียนเป็นรายคน	ซึ่งมีได้หลากหลายแนวทาง

แนวทาง

เทคนิคตรวจสอบความม่ันใจ (confidence rating techniques)
	 ครบูอกให้นกัเรยีนยกมอืเป็นสญัญาณว่าตนมคีวามมัน่ใจต่อความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพียงใด	ยกหัวแม่มือช้ีขึ้น	=	มั่นใจ	หัวแม่มือชี้ลง	=	ไม่มั่นใจ 
หัวแม่มือช้ีไปด้านข้าง	=	ไม่แน่ใจ	หรืออาจใช้เทคโนโลยีช่วยการให้ความเห็น	
เช่นใช้คลิกเก้อร์	หรือโทรศัพท์มือถือ

เทคนิคการโหวต

	 ครูตั้งค�าถามให้นักเรียนทั้งชั้นโหวตค�าตอบ

บอร์ดเขียนค�าตอบ

	 ครูตั้งค�าถามให้นักเรียนเขียนค�าตอบบนบอร์ดหรือบนกระดาษ

การประเมินแบบไม่บันทึกคะแนน

	 ครอูอกข้อสอบให้นกัเรียนตอบแล้วให้นกัเรยีนตรวจและให้คะแนนตนเอง	
ครูใช้คะแนนเป็นข้อมูลป้อนกลับ	ไม่บันทึกคะแนน

•  ๒๕  •



ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู

	 “ฉันจะออกแบบและด�าเนินการประเมินเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ศิษย์เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้กับสถานะและความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ในหัวข้อนั้นๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 เข้าร่วมในกิจกรรมประเมินทั้งชั้นเรียนอย่างคึกคัก
 •	 สามารถบอกได้ว่าในขณะนัน้ท้ังชัน้เรยีนบรรลคุวามก้าวหน้าในระดบัใด 
	 	 และมีความก้าวหน้าอย่างไร
 •	 แสดงความสนใจต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของชั้นเรียน

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628505

•  ๒๖  •



	 ตัวอย่างการพฒันาสมรรถนะการอ่านของนกัเรยีนทัง้ระดบัด้วยความสมคัรใจ	เกดิขึน้ในชัน้เรยีน
ของคุณครูแคท	-	คัทลียา	รัตนวงศ์	หลังจากที่เปิดภาคเรียนฉันทะมาได้	๕	สัปดาห์

	 ครูแคทชวนนักเรียนอ่านหนังสือมานะมานี	ซึ่งเป็นหนังสืออ่านเสริมให้จบทั้งเล่ม	โดยได้ตั้ง 
เป้าหมายร่วมกันทั้งระดับช้ันว่าทุกคนจะพยายามอ่านให้จบหมดท้ังเล่มภายในไม่เกินปิดภาคเรียน 
ฉันทะเพราะหลังจากที่ได้ประเมินผลการอ่านบทอาขยานของนักเรียนท้ังระดับชั้นร่วมกันแล้วกลุ่มครู 
ผู้สอนเห็นพ้องกันว่าต้องยกระดับสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนชั้น	๓	ขึ้นไปอีก

	 ในวันนั้นคุณครูแคทเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่า	ตัวครูอ่านหนังสือออกต้ังแต่ก่อน 
เข้าเรียนชั้นประถม	๑	เพราะแบบเรียนชุดนี้	!

	 แรงบันดาลใจนี้ได้ผล	ตอนพักกลางวัน	มีนักเรียนกว่าคร่ึงสมัครใจมานั่งอ่านหนังสือกับครู 
โดยครใูห้เริม่ตัง้แต่หน้าปก	สนัหนงัสอื	ค�าน�า	สารบญั	และยงัมหีน้าทีย่ากมากๆ	หนึง่หน้า	ทีเ่ป็นด่าน 
ที่ทุกคนต้องผ่าน	นั่นคือหน้าทีมีชื่อกรรมการของกระทรวงกว่า	๑๐	ชื่อ	และอ่านยากๆ	ทั้งนั้น 
หากใครผ่านหน้าน้ันแล้วก็จะเป็นสัญญาณว่าต่อไปใครจะหยุดเราไม่ได้แล้วนะ	เพราะท่ีเหลือทั้งเล่ม
มันง่ายหมดนี่นา

	 ถ้าใครอ่านบทไหนจบก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าบทนั้น	เพื่อเป็นก�าลังใจให้ตัวเอง	และเพื่อให้ครู
รู้ว่ามีใครอ่านไปถึงบทไหนแล้ว	อีก	๓	สัปดาห์ถัดมา	มีคนอ่านจบครึ่งเล่มเกินครึ่งห้อง	และครูแคท 
ได้บอกกับเด็กๆ	ว่า	ด่านต่อไปของเราคือเขียนให้ถูก	เขียนให้สวย	ให้ฝึกได้ต่อเลย	ไม่ต้องหยุด

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 เมือ่ครทู�าการประเมนิว่านักเรยีนต้องพฒันาต่อในเรือ่งใดแล้ว ครตู้องคดิหาวธิกีาร
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรยีนมีความต้องการทีจ่ะฝึกฝนเรยีนรู้ในเรือ่งน้ันด้วยตัวของเขา
เองให้ได้เสียก่อน หลังจากน้ันพลังของแต่ละคนก็จะไปขับเคล่ือนให้การเรยีนรู้ในเรือ่งน้ันๆ 
กลายเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของชั้นเรียนได้ในที่สุด

ปัจจัยความส�าเร็จ

•  ๒๗  •



 การประเมินแบบเป็นทางการต่อนักเรียนเป็นรายคน ช่วยให้นักเรียน 
แต่ละคนรูว่้า ณ ขณะน้ันตนมีผลการเรยีนรูเ้รือ่งน้ันในระดับใด ในการด�าเนินการ 
ประเมินความเข้าใจ หรือสมรรถนะ ที่เป็นผลการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น 
เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่สูงมากของครู

 การประเมนิอย่างเป็นทางการต่อนักเรยีนเป็นรายคนน้ี ส่วนใหญ่ใช้การ
ประเมนิเพือ่พฒันา (formative assessment) แต่ก็ใช้การประเมินเพือ่ตัดสนิ 
(summative assessment) ได้ โดยครอูาจน�าคะแนนแต่ละครัง้มาถ่วงน�า้หนัก
แล้วรวมกัน และน�าไปรวมกับคะแนนสอบได้ปลายเทอมเป็นตัวตัดสิน

ประเมินนักเรียน
รายคนอย่างเป็นทางการ

๕
บทที่

•  ๒๘  •



พฤติกรรมของนักเรียน

 •	 สามารถอธิบายได้ว่าคะแนนที่ตนได้รับสัมพันธ์กับความก้าวหน้า 
	 	 ในการเรียนรู้อย่างไร
 •	 สามารถอธิบายได้ว่าคะแนนทีต่นได้รับสะท้อนผลการเรียนรูใ้นระดบัใด
 •	 นักเรียนสามารถเสนอว่าตนจะแสดงสมรรถนะในการเรียนรู้อย่างไร 
	 	 ตามสเกลความเข้าใจ

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628557

ผังการประเมิน 

*	คะแนนตามรูปแบบหมายถึงร้อยละของคะแนนเต็มในแต่ละส่วนของการประเมิน	ที่ต้อง
น�ามาใส่ลงในสเกลความเข้าใจเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่บอกสมรรถนะการเรียนรู้และ 
บอกความก้าวหน้าในการเรียนรู้

•  ๒๙  •



 โรงเรยีนเพลินพฒันาให้ความส�าคญักับการประเมินสมรรถนะ
การเรียนรู้มาก ดังน้ันจึงแบ่งท่ีมาของคะแนนออกเป็นหลายส่วน  
ส่วนท่ีมาจากการเรยีนรูเ้ป็นส่วนทีม่นี�า้หนกัมากท่ีสุด จากน้ันจงึเป็น 
คะแนนท่ีมาจากความรู้และการท�างาน ท่ีมีการประเมินโดยใช้ท้ัง  
formative assessment และ summative assessment ที่คุณครู
ของแต่ละหน่วยวิชา รวมท้ังส่วนงานวิชาการจะต้องด�าเนินการ
ออกแบบสเกลความเข้าใจให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา

เรื่องเล่าจากฝ่ายวิชาการ

	 ตัวอย่างสมรรถนะด้านการเรียนรู ้ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา 
ให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน	ได้แก่
	 ๑.	 ความสนใจใฝ่เรียนรู้
	 ๒.	 ความเป็นเจ้าของ	และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู ้
	 		 ของตน	
	 ๓.	 ความเพียรพยายามในการเรียนรู้	
	 ๔.	 การมองเห็น	ก�ากับ	ดูแล	ประเมินและพัฒนาการเรียนรู ้
	 		 ของตนเอง
	 ๕.	 การใช้ทักษะวิธี	 (procedural	 skills)	ของหน่วยวิชา 
	 		 ได้เหมาะสมกับระดับชั้น
	 ๖.	 การประเมินสถานการณ์ปัญหาการต้ังประเด็นส�าคัญ 
	 		 และตั้งโจทย์
	 ๗.	 การเข้าถึงข้อมูลความรู้ประสบการณ์และผู้รู้
	 ๘.	 การรับความรู้	(กลั่นกรอง	จับประเด็น)
	 ๙.	 การประยุกต์ใช้ความรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
	 		 (process	skills)
	 ๑๐.	การน�าเสนอความรู้	
	 ๑๑.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
	 ๑๒.	การสังเคราะห์ความรู้ร่วมกับผู้อื่น

•  ๓๐  •







ก�ากับเนื้อหาของบทเรียน 
(Conducting Direct Instruction Lesson)

๖

๗

๘

แบ่งเนื้อหาเป็นท่อน

ประมวลสาระ

บันทึกและน�าเสนอสาระ

๓ภาค

บทที่

บทที่

บทที่

หลักการส�าคัญของการสอน
สาระความรู้โดยตรงคือ

ครูต้องเลือกเฉพาะส่วนที่ 
“จ�าเป็น” (essential) เท่านั้น



 จากการประมวลผลการวิจัย (mata-analysis) พบว่า การสอน 
เน้ือวชิาโดยตรง (direct instruction) ให้ผลต่อการเรยีนรู้ไม่ด้อยกว่าวธิเีรยีน
แบบต้ังค�าถาม (inquiry method) ซึง่หลักการส�าคญัของการสอนสาระความรู ้
โดยตรงคอื ครตู้องเลือกเฉพาะส่วนท่ี “จ�าเป็น” (essential) เท่าน้ัน เครือ่งมือ
ก�าหนดสาระส่วนที่จ�าเป็นคือ “สเกลความเข้าใจ”

แบ่งเนื้อหาเป็นท่อน

๖บทที่

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง

	 การเรียนความรู้ใหม่	เป็นการเพิ่มเนื้อความรู้เข้าไปในความรู้เดิมและ
สมองของนักเรียนสามารถรับความรู้ใหม่ได้ทีละน้อย	ด้วยความจ�ากัดของ	
“ความจ�าใช้งาน”	(working	memory)	ครูจึงต้องคิดแบ่งความรู้ท่ีจะสอน 
ออกเป็นท่อนๆ	ตามความเหมาะสมแล้วสอนแบบหยุดเป็นระยะๆ	ตามท่อน
ความรูน้ัน้	โดยมีแนวทาง/ยทุธศาสตร์และรายละเอยีดของการสอนของครู	ดงันี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

เตรียมหาข้อมูลเพื่อการ

วางแผน	แบ่งเน้ือหาเป็น

ท่อนๆ	ไว้ล่วงหน้า

ครูจะแบ่งเนื้อหาเป็นท่อนใหญ่หรือท่อนเล็ก	ขึ้นกับว่านักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหา 

ก่อนเพียงใด	หากคุ้นเคยบ้างก็แบ่งเป็นท่อนใหญ่หน่อยและหากไม่คุ้นเคยเลยก็แบ่ง

เป็นท่อนเล็ก

น�าเสนอความรู ้ทีละท่อน

เรียงล�าดับ

ครนู�าเสนอความรูท้ลีะท่อน	ให้นกัเรียน	“เคีย้วทลีะค�า”	หากสอนความรู้เชิงข้อเทจ็จริง	

(declarative	knowledge)	ให้น�าเสนอตามข้ันตอนเชิงเหตผุล	หากสอนความรู้เชงิวธิกีาร 

(procedural	knowledge)	ให้น�าเสนอตามขั้นตอนการด�าเนินการ

ให้	“เวลาเคีย้ว”	(เวลาย่อย)	

ระหว่างท่อนความรู้

ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท�าด้วยกันเป็นทีม	เพื่อ	“เคี้ยวหรือย่อย”	ท่อนความรู้

•  ๓๔  •



	 ข้ันตอนในตารางข้างบนต้องท�าเรียงตามล�าดับ	โดยยุทธศาสตร์แรก
เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนว่ามีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ความรู้ใหม่ชิ้นนี้
มากน้อยเพียงใด	โดยท่ีครูอาจตั้งค�าถามเชิงประเมินความรู้เดิม	ให้นักเรียน 
ตอบอย่างไม่เป็นทางการ	หรืออาจออกข้อสอบให้นักเรียนตอบในกระดาษ 
ค�าตอบก็ได้

	 ในยุทธศาสตร์ที่สองเมื่อครูสอนโดยแบ่งท่อนความรู้ตามท่ีวางแผนไว้	 
และพบว่านักเรียนสับสน	เรียนไม่ทัน	ครูต้องเปล่ียนยุทธศาสตร์เป็นแบ่งท่อน
ความรู้ให้เล็กลง	รวมทั้งให้เวลา	และท�ากระบวนการ	“ย่อย”	ความรู้มากขึ้น

ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู
	 “เมื่อนักเรียนเรียนความรู้ใหม่	ฉันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสาระส่วนที่
ส�าคัญและความเชื่อมโยงของสาระส่วนนั้นๆ	ได้อย่างไร”

	 “ฉนัจะแบ่งเนือ้หาเป็นท่อนสัน้ๆ	ท่ีนกัเรยีนพอจะย่อยทีละตอนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน 

 •	 นักเรียนประมวลความรู้อย่างเอาจริงเอาจัง	ในแต่ละท่อนความรู้
 •	 นักเรียนอธิบายได้ว่าท�าไมครูหยุด	ณ	จุดใดจุดหนึ่ง	ระหว่างสอน 
	 	 ความรู้ใหม่
 •	 นักเรียนแสดงความเข้าใจความรู้แต่ละท่อน

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628604 

•  ๓๕  •



เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 ในประสบการณ์ของโรงเรียนเพลินพัฒนา การแบ่งความรู้
ออกเป็นท่อน เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนที่จ�าเป็น 
ข้ันตอนและวธีิการในลักษณะเช่นน้ีจะช่วยให้นักเรยีนทุกคนสามารถ 
บรรลุผลการเรียนรู ้ ท่ี ได้ตามท่ีครูต้ังเป้าหมายไว้ ในหลักสูตร 
และนั่นย่อมหมายความว่าแผนการเรียนรู้ทุกแผนจะต้องมีการระบ ุ
และเรียงร้อยสมรรถนะย่อยๆ ท่ีครูต้องการสร้างให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้และฝึกฝนเอาไว้อย่างแม่นย�า

	 ในคาบเรยีนคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้	๓	คณุครสู	ุ–	สภุาพร	
กฤตยากรนพุงศ์	ตัง้เป้าหมายว่าในวนันีค้วามรูใ้หม่ทีต้่องการสร้างขึน้	 
คือการคูณจ�านวน	๒	หลักคูณ	๑	หลัก	ความรู้สะสมที่เด็กมีคือ 
กฎการคูณ	ทีป่ระกอบด้วยการคูณแบบแยกตวัเลข	การแจกแจงการคูณ 
การคูณด้วย	๑๐	

	 ทุกคร้ังที่จะคิดโจทย์ให้กับเด็กๆ	ครูสุจะต้ังค�าถามกับตัวเองว่า	 
“เด็กๆ	ชั้น	๓	จะเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ	ลองผิดลองถูกกับ 
การแก้ปัญหา	และสามารถเช่ือมโยงความรู้จากสิ่งท่ีปฏิบัติสู่ภาพ 
concept	ได้อย่างไร”

	 ครูสุเร่ิมต้นจากการสร้างจินตนาการให้เด็กได้คิดด้วยนิทาน 
สอดแทรกค�าถามที่ต้องใช้ความรู้สะสมเร่ืองความหมายการคูณ 
หลักสิบ	และหลักหน่วย	จากนั้นครูสุก็ถามถึงวิธีคิดว่า	“แล้วคิด
อย่างไรคะ”	เด็กๆ	ส่วนใหญ่ตอบได้ทันที	แสดงว่าเด็กๆ	มีความรู้
สะสมอยู	่ครสูจุงึจดักลุม่นกัเรยีนออกเป็น	๕	กลุม่	จากนัน้น�านกัเรยีน
ออกไปที่โถงชั้น	๓	กิจกรรม	ตักให้ไว	ตักได้

	 เงื่อนไขคือ	ให้ไข่เต็มฟองแทนด้วยหลักสิบ	ไข่ครึ่งฟองแทน 
หลักหน่วย

•  ๓๖  •



โจทย์ที่ ๑ คือ “ตักให้ได้ ๒ เท่าของ ๑๐ กับ ๒ เท่าของ ๓”

	 เม่ือครสูเุดนิตรวจถาดทีเ่ดก็เรียงไข่พบว่าเดก็ๆ	ตกัไข่เตม็ฟอง	๒	ใบ	กบัไข่
คร่ึงฟอง	๓	ใบ	เม่ือครูสุเห็นเช่นนั้นครูสุประเมินการเรียนรู้ของเด็กได้ว่า	เด็กๆ	
ยังมีความรู้สะสมความหมายค�าว่า	“เท่า”	ไม่แม่นย�า

	 ครูสุจึงเฉลยโจทย์ข้อที	่๑	โดยครูยกถาดไข่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นซึ่งมีไข่
เต็มฟองวางอยู่	๒	ใบจากนั้น	ครูถามเด็กๆว่าถาดไข่ที่นักเรียนเห็นคือ	๒	เท่า 
ของ	๑๐	ใช่หรือไม่อินทัชตอบว่า	“ใช่ครับ	ก็	๒	x	๑๐	=	๒๐”	จากนั้นเพ่ือน 
ก็บอกว่า	“เอ้า	!	แล้ว	๒	เท่าของ	๓	ก็น่าจะหมายถึง	มี	๓	อยู่เท่ากัน	๒	กลุ่ม
หรอืเปล่า”	ผงิอนับอกว่า	“ใช่	!	น่าจะเป็น	๖”	ครูสเุรยีงไข่คร่ึงฟองเพ่ิมลงในถาด
และยกถาดขึ้น	จังหวะนี้ครูสุก็พบว่าถาดที่ใส่ไข่ท�าให้เด็กๆ	เห็นภาพได้ไม่ชัดเจน	
ประกอบกับมีเสียงเด็กพูดขึ้นว่าครูมองเห็นไม่ชัด	ครูสุจึงเปลี่ยนจากถาดมาใช ้
สื่อใหม่คือแผงไข่ทันที

	 นอกจากเปลี่ยนสื่อแล้วครูสุได้ย่อยข้ันตอนลงไปอีกโดยเพิ่มโจทย์อีกข้อ 
ก่อนจะให้โจทย์ที่	๒	นั่นคือ	

	 โจทย์	๑.๑	“ตักให้ได้	๓	เท่าของ	๓	กับ	๓	เท่าของ	๒	”	จากนั้นให้เด็กๆ	
ตักไข่หลังจากเดินตรวจแผงไข่ของเด็กๆ	แต่ละกลุ่มพบว่าเด็กๆ	ทุกกลุ่มเรียงไข ่
ใส่แผงได้ถกูต้อง	คอืเรยีงได้แต่ละแถวมไีข่ครึง่ฟอง	๕	ใบ	จ�านวน	๓	แถว	เดก็ๆ	
กส็รปุได้ว่า	๓	เท่าของ	๓	คอื	๓	x	๓	=	๙	และ	๓	เท่าของ	๒	คอื	๓	x	๒	=	๖ 
เอา	๙	+	๖	=	๑๕	เสียงพุทดังขึ้นว่า	“เหมือนการแจกแจงการคูณเลยค่ะ”

	 มาแล้วเข้าเป้าเลยครูสุคิดในใจนี่แหละความรู้สะสมที่ต้องการให้เด็กน�ามา 
ใช้แก้ปัญหานี้	เมื่อครูสุประเมินการเรียนรู้ของเด็กๆ	และพบว่าเด็กๆ	น่าจะ 
ไปต่อได้แล้ว

•  ๓๗  •



โจทย์ที่ ๒ คือ “ตักให้ได้ ๓ กลุ่มกลุ่มละ ๒๕” 

	 จอมและเคน	ตอบขึน้มาพร้อมกนัว่า	“ต้องตักให้ได้	๗๕”	แต่เพือ่นบอกวา่	
“จะต้องตักหลักสิบกับหลักหน่วยนะ”	เด็กคนอื่นก็บอกว่า	“ไม่ใช่ตักแต่ค�าตอบ”	 
เมื่อเป็นเช่นนั้นมีเด็กกลุ่มหนึ่งสนทนากันเองว่า	“เอ้า	!	แผงไข่เรียงเป็นแถว 
ที่มีหลักสิบกับหลักหน่วยเรียงไม่พอจะท�ายังไง”	

	 ครสูจุงึบอกกบัเดก็ๆ	ว่า	“ลองแก้ปัญหาดูนะว่าจะท�าอย่างไร”	เมือ่หมดเวลา 
แก้ปัญหาครูสุให้เด็กแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนพบว่าเด็กสามารถเรียงไข่ใส่แผง 
ได้ถูกต้อง

	 หลังจากนัน้ครใูห้นกัเรยีนขมวดการเรยีนรูท่ี้ได้ด้วยการวาดภาพบนกระดาน	
และเปิดโจทย์แรงบันดาลใจคือ	“๔	เท่าของ	๕๐	รวมกับ	๔	เท่าของ	๒	เท่ากับ
เท่าไรนะ”	จากนั้นก็ให้นักเรียนวาดภาพความเข้าใจของตัวเองลงไปในสมุด

	 เม่ือครูให้โจทย์สถานการณ์คือ	“เหรียญในภาพมีเท่าไรนะ”	ครูได้ยินเสียง
เดก็ๆ	พดูขึน้มาว่า	“รูแ้ล้วว่าต้องคดิอย่างไร	กใ็ช้การแจกแจงการคณูแยกหลกัสบิ 
กับหลักหน่วยง่ายไม่ยากเลย”	ซูมบอก	แล้วเด็กๆ	ก็ลงมือท�าทันทีโดยท่ีครูส ุ
แค่เดินดูการเรียนรู้ของเด็กทีละคน	ขณะที่จอมก�าลังแก้ปัญหาและรู้สึกมั่นใจว่า
ท�าได้จึงพดูเสยีงดงัข้ึนมาว่า	“ได้ค�าตอบแล้ว	๓๓๒	บาท”	ครสูสุงัเกตเดก็ๆ	ส่วนใหญ่ 
แก้ปัญหาเสร็จแล้วร่วมกนัแลกเปลีย่นวิธีคดิ	จากนัน้กช่็วยกนัสรปุความรู	้ครพูบว่า 
เด็กๆ	สรุปได้ทุกคน
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ปัจจัยความส�าเร็จ

 จติใจของครจูะต้องจดจ่ออยูกั่บการเรยีนรูข้องนักเรยีนตลอดเวลา โดยท่ี
ครจูะต้องหยัง่ ความเข้าใจของนักเรยีนแต่ละคนให้ได้ว่าการเรยีนรูข้องเขาก�าลัง
เป็นไปได้ด้วยดีหรือติดขัดอยู่ในขั้นตอนใด 

 ครผูู้สอนต้องเตรยีมการวางแผนการใช้ส่ือ และการเขียนกระดานมาอย่างดี 
ว่าในข้ันตอนใดจะใช้ส่ืออะไร และจะเขียนกระดานอย่างไรให้นักเรียนค่อยๆ 
ติดตามแนวคิดของการเรียนรู้ที่ก�าลังเรียนอยู่ไปทีละข้ันตอน ดังน้ันกระดาน 
ท่ีครเูขียนก็คอืภาพการเรยีนรูท่ี้เกิดข้ึนในคาบเรยีนนัน้ต้ังแต่ต้นจนจบ ท่ีเริม่ต้น
จากโจทย์ท่ีครูเตรียมมาอุ่นเครื่องในข้ันน�า โจทย์สถานการณ์ วิธีการแก้โจทย์
สถานการณ์ของแต่ละแนวคิดที่นักเรียนน�าเสนอในชั้นเรียนวันนั้น และข้อสรุป
ที่นักเรียนมีต่อเรื่องนั้นซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจของนักเรียนเอง
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 ในระหว่างช่วงท่ีครูหยุดสอนสาระความรู้ระหว่างท่อน ครูต้องวางแผน
กิจกรรมให้นักเรียนท�า ร่วมกัน เพื่อ “ย่อย” ความรู้เพิ่มเข้าคลังความรู้ 
ของตน เพือ่ช่วยให้นักเรยีนได้เพิม่ความเข้าใจและจดจ�าสาระส�าคญัได้ดียิง่ข้ึน

ประมวลสาระ

๗บทที่

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

วิเคราะห์

สถานการณ์

ครมูอบหมายให้นกัเรยีนท�าความเข้าใจหลากหลายสถานการณ์เกีย่วกบัความรู้ใหม่	โดยใช้

เทคนิควิเคราะห์สถานการณ์	(perspective	analysis)	

หมวกความคิด ครูบอกให้นกัเรยีน	“สวมหมวก”	สใีดสหีนึง่ใน	๖	สตีามแนวหมวก	๖	ใบของ	Edward	de	

Bono	(ด	ูhttps://www.gotoknow.org/posts/262399)	เพือ่วิเคราะห์สถานการณ์เกีย่วกบั 

ความรู้ที่เพิ่งเรียนไป

ร่วมมือกันประมวล	

(collaborative	

processing)	

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่มให้ตีความสรุปความรู้ที่ครูน�าเสนอ	ให้ตั้งค�าถามเพื่อความกระจ่าง

ยิ่งขึ้น	หรือให้บอกว่าคาดหวังจะได้เรียนอะไรต่อไป	

เรยีนรูแ้บบร่วมมือกนั

ต่อภาพ

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มจ�านวนเท่ากันและเท่ากับจ�านวนท่อนของความรู้ที่เรียน	 

มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปค้นคว้าหาความรู้หนึ่งท่อนที่ตนรับผิดชอบ	แล้วกลับมา

เล่าความรู้ส่วนที่ตนรับผิดชอบให้เพื่อนฟัง	

สอนกลับทาง ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งท�าหน้าที่ตั้งค�าถาม	ให้สมาชิกอภิปราย 

แล้วสมาชิกคนหนึ่งท�าหน้าที่สรุปความรู้	และสมาชิกร่วมกันท�านายว่าสาระตอนต่อไป 

เป็นอะไร	

•  ๔๐  •



ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู 
	 “ฉันจะช่วยนักเรียนให้ฝึกประมวลสาระความรู้แต่ละท่อน	และความรู้ 
โดยรวมได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน 

 •	 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสาระความรู้อย่างจริงจัง
 •	 นักเรียนท�านายบทเรียนในขั้นตอนต่อไปได้
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่เพิ่งเรียนผ่านไปได้
 •	 นักเรียนตั้งค�าถามเพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628672

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ท�าความเข้าใจ

หลักการ

ครูยกตัวอย่างหลายตัวอย่างของหลักการ	(concept)	ที่เรียน	ให้นักเรียนบอกว่าตัวอย่าง

ใดสอดคล้องกับหลักการ	ตัวอย่างใดไม่ใช่	เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ

ตัวอย่างทั้งสอง	

คิดเป็นคู่

(think	–	pair	-	share)

ครูตั้งค�าถาม	แล้วให้เวลานักเรียนแต่ละคนคิดค�าตอบ	แล้วจับคู่ปรึกษากันหาค�าตอบที่ดี

ที่สุดแล้วให้ค�าตอบแก่เพื่อนในชั้น

จับคู่ฟังสาระ ครูให้เวลานักเรียนเขียนสาระส�าคัญของสิ่งที่ได้เรียนแล้วจับคู่	ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บอก	อีกฝ่าย

เป็นผู้ฟัง	ผู้บอกท�าหน้าที่เล่าสรุปสาระส�าคัญโดยไม่ดูกระดาษท่ีเขียนไว้	ผู้ฟังท�าหน้าที่ฟัง

แล้วแก้ไขส่วนที่ผิดและเพิ่มเติมส่วนที่ตกหล่น	ในการประมวลสาระคราวต่อไปให้คู่ของ

นักเรียนสลับบทบาทกัน	

•  ๔๑  •



ปัจจัยความส�าเร็จ

 ก่อนจบคาบเรยีนคณติศาสตร์คณุครจูะให้นักเรยีนท�ากิจกรรมสะท้อนการเรยีนรู ้
เพื่อเป็นการทบทวนแนวคิด วิธีการ และเน้ือหาท่ีนักเรียนเพิ่งเรียนรู้ ไปในแต่ละครั้ง 
ซ่ึงก็คือท่อนหน่ึงของความรู้ท่ีครูน�ามาออกแบบและย่อยให้มีลักษณะเป็นกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนได้แรงบันดาลใจ ได้ท�าความรู้จักกับแนวคิดคณิตศาสตร์ในเรื่องน้ันๆ 
ตามท่ีได้ระบุเอาไว้ในแผนการสอนแต่ละครั้ง ได้ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และได้ประยุกต์
ใช้ความรู้ชุดนั้นด้วยการท�าโจทย์สถานการณ์ ในข้ันสุดท้ายนักเรียนครูจะให้นักเรียน
ได้สะท้อนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในวันน้ัน วิธีท่ีครูนิยมใช้กันมาก ได้แก่ การให้นักเรียน 
แต่ละคนแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการท�าความเข้าใจ 
ของทุกคนให้กระจ่าง

 หากเหลือเวลาน้อย ครูมักจะให้นักเรียนท�าการบันทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้ รวมถึงเรื่อง 
ท่ียังสงสัยลงในสมุด เพือ่ท่ีครจูะได้น�ากลับไปตรวจสอบความเข้าใจ และแก้ไขความเข้าใจ
ของนักเรียนให้ถูกต้องได้ทันท่วงที
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 การบันทึกและน�าเสนอสาระของสิง่ทีเ่พิง่เรยีน เป็นวธีิการช่วยให้นักเรยีน
จดัระบบความรูต้ามความเข้าใจ ของตนเอง และตามท่ีมีความหมายต่อตนเอง 
การน�าเสนออาจท�าได้ ๒ แบบคอื แบบใช้ถ้อยค�า กับการใช้ภาพกราฟิก โดยมี
ยุทธศาสตร์และวิธีการตามตารางข้างล่างนี้

บันทึกและน�าเสนอสาระ

๘บทที่

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

โครงร่างบันทึก ครูแนะให้นักเรียนเขียนหน้าบันทึก	ในสมุดบันทึกการเรียนของหน่วยการเรียนนั้น	ให้

ประเด็นส�าคัญที่สุดอยู่ซ้ายสุดของหน้ากระดาษ	ประเด็นย่อยย่อหน้าไปทางขวา	เป็นขั้นๆ	

สรุปความ ครูให้นักเรียนสรุปความสาระความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว	โดยเน้นประเด็นส�าคัญและความ

เชื่อมโยงระหว่างประเด็น

บันทึกเป็นภาพหรือ

แผนผัง

ครูให้นักเรียนสรุปเป็นรูปภาพ	หรือเป็นแผนผัง	โดยอาจให้ท�าเสริมกับการสรุปเป็นตัว	

หนังสือ

บันทึกผสม	ข้อความ	

ภาพ	และข้อสรุป

ครูให้นักเรียนแบ่งหน้ากระดาษเป็น	๓	ส่วน	คือด้านซ้าย	ด้านขวา	และด้านล่าง	ทางซ้าย

บันทึกข้อความ	ทางขวาเป็นรูปภาพหรือแผนผัง	ด้านล่างเป็นข้อสรุป

อินโฟกราฟิก

(infographic)

ครูให้นักเรียนเขียนภาพกราฟิก	แสดงความรู้ที่ได้เรียน	บอกล�าดับ	ความหมาย	เปรียบ

เทียบ	เหตุและผล	ปัญหาและทางออก	

ผังมโนทัศน์

(mind-mapping)

ครูให้นักเรียนเขียนหัวข้อความรู้หรือไอเดียหลักไว้ตรงกลาง	โยงไปยังความรู้รองโดยรอบ	

โดยความรู้รองอาจแตกแขนงความรู้ออกไปอีก

•  ๔๓  •



ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู 
	 “ฉันจะช่วยฝึกนักเรียนให้บันทึกและน�าเสนอความรู้ได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถบันทึกข้อสรุปที่มีสาระส�าคัญได้ครบถ้วน
 •	 นักเรียนผลิตการน�าเสนอแบบไม่ใช้ถ้อยค�า	เสนอสาระส�าคัญได้
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายการน�าเสนอท้ังแบบใช้ถ้อยค�า	และแบบไม่ใช ้
	 	 ถ้อยค�าได้
 •	 นักเรียนสามารถจ�าสาระส�าคัญจากบทเรียนก่อนๆ	ได้

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
 https://www.gotoknow.org/posts/628757

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สมุดบันทึกวิชาการ ครใูห้นกัเรยีนจดบนัทกึในสมดุจดถาวรทีส่ามารถกลบัไปทบทวนความเข้าใจเดมิ	และแก้ไข

หรือเพิ่มเติมความเข้าใจใหม่ได้

แสดงท่า ครูให้นักเรียนแสดงท่าทาง	หรือเลียนบทบาท	เพื่อแสดงความเข้าใจเร่ือง	เช่น	แสดงท่า 

ของเส้นรอบวง

เครื่องช่วยจ�า ครูใช้เครื่องช่วยจ�า	(mnemonic	device)	ช่วยความจ�าต่อความรู้ส�าคัญแก่นักเรียน 

เครื่องช่วยจ�านี้เชื่อมโยงความรู้กับรูปสัญลักษณ์หรือเสียง	

สร้างค�าคล้องจอง ท�าให้ผมนึกถึงสมัยเรียนแพทย์	เราท่องการเจริญเติบโตของทารกว่า	“(เดือนที่	๑)	เด็ก

เหม่อตามอง	(เดือนที่สอง)	ยิ้มย่องผ่องใส	(เดือนที่สาม)	หันหัวทั่วไป	.....”

ยุทธศาสตร์เชื่อมโยง ครูให้นักเรียนสร้างสัญลักษณ์ขึ้นแทนความรู้ส�าคัญ	แล้วเชื่อมสัญลักษณ์เหล่านั้นเข้าด้วย

กันด้วยถ้อยค�าเป็นยุทธศาสตร์ช่วยจ�า	

•  ๔๔  •



การบันทึกภาพวิธีคิดในสมุดคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ๒ 
ที่มาจากโจทย์แรงบันดาลใจ 

“๔ เท่าของ ๕๐ รวมกับ ๔ เท่าของ ๒ เท่ากับเท่าไรนะ” 
ของนักเรียนคนที่หนึ่ง

วิธีคิดของเด็กหญิงนรมน	วิวัฒน์

•  ๔๕  •



การบันทึกภาพวิธีคิดในสมุดคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ๒ 
ที่มาจากโจทย์แรงบันดาลใจ 

“๔ เท่าของ ๕๐ รวมกับ ๔ เท่าของ ๒ เท่ากับเท่าไรนะ”
ของนักเรียนคนที่สอง

วิธีคิดของเด็กหญิงรมิตา	พรทาบทอง

•  ๔๖  •







สร้างการปฏิบัติและการท�าความเข้าใจ
ในบทเรียนอย่างลึกซึ้ง 

(Conducting Practicing and Deepening Lessons)

๙

๑๐

๑๑

ฝึกปฏิบัติตามแบบแผน

ตรวจสอบความเหมือนความต่าง

ตรวจสอบความผิดพลาดในการใช้เหตุผล

๔ภาค

บทที่

บทที่

บทที่

หลังจากที่ให้นักเรียนเรียนความรู้ใหม่ 
ครูต้องคิดยุทธศาสตร์ และวิธีการต่างๆ เพื่อช่วย 

ให้นักเรียนของตนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเชื่อมโยง 
และได้พัฒนาทักษะ กระบวนการใช้ความรู้นั้น



หลักการส�าคัญของการฝึกปฏิบัติ

	 ต้องฝึกบ่อยๆ	จนคล่อง	และถึงแม้คล่องแล้วกอ็าจลมืได้	จงึควรมีการซ้อม
เพิ่มเติมด้วย

	 ครูพึงคิดถึงสภาพความคิดในสมองนักเรียนอยู่ตลอดเวลา	ท้ังในระหว่าง
การสอนสาระโดยตรง	ว่าหลังจากน�าเสนอความรู้ใหม่แก่ศิษย์แล้ว	สภาพ
ความคิดหรือกระบวนการในสมองของนักเรียนคือ	ขั้นการท�าความเข้าใจ 
ความรูน้ัน้	ในมติทิีล่กึ	และเชือ่มโยงย่ิงขึน้	เพือ่พฒันาความคล่องแคล่วในทกัษะ
และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	และเม่ือเก่ียวข้องกับทักษะก็ย่อมต้องการการฝึก
ปฏบัิต	ิซึง่ครูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง	ความรูเ้ชงิกระบวนการ	(procedural 
knowledge)	ซึง่น�าไปสูท่กัษะกบัความรูเ้ชงิข้อเท็จจรงิ	(declarative	knowledge)

	 ความรูเ้ชงิข้อเทจ็จรงิเป็นสารสนเทศ	(information)	มหีลากหลายรปูแบบ	
ขัน้ต�า่สดุคอืค�าศพัท์	(terminology)	ขัน้ต่อไปคอืข้อเทจ็จรงิ	(facts)	ค�าศพัท์กบั
ข้อเทจ็จรงิรวมกนัเป็น	รายละเอยีด	(details)	ขัน้ต่อไปคอืการกล่าวอย่างกว้างๆ 
(generalization)	และ	การก�าหนดเป็นหลกัการ	(principles)	และขัน้สงูสดุคอื	
พัฒนาเป็นแนวคิด	(concept)	

 การฝึกปฏิบัติเป็นการฝึกความรู้เชิงกระบวนการ	ไม่เก่ียวกับความรู	้
เชิงข้อเท็จจริง

 ในการสร้างการปฏิบัติ และความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้งนี้ รู้อย่าง
เดียวไม่พอ ต้องน�าไปใช้เป็น และใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ฝึกปฏิบัติตามแบบแผน

๙บทที่

ข้อแนะน�าส�าคัญ

•  ๕๐  •



พัฒนาการของความรู้เชิงกระบวนการ

	 มี	๓	ขั้น	คือ	(๑)	เข้าใจ	(cognitive)	(๒)	เชื่อมโยง	(associative)	 
(๓)	ใช้อย่างอัตโนมัติ	(autonomous)	
	 • ข้ันเข้าใจ	 (cognitive	 stage)	นักเรียนท�าความเข้าใจ	 ทักษะ	 
	 	 ยทุธศาสตร์	และกระบวนการ	ของเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	เช่นเร่ืองกราฟแท่ง
	 •	 ข้ันเชื่อมโยง	(associative	stage)	นักเรียนฝึกวิธีเขียนกราฟแท่ง	 
	 	 โดยจะต้องวิเคราะห์ว่าจะเขียนอะไรก่อน	อะไรหลัง	
 •	 ขัน้อตัโนมตั	ิ(autonomous	stage)	นกัเรยีนสามารถเขยีนกราฟแท่ง 
	 	 ได้อย่างอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์และรายละเอียดของครูในการฝึกนักเรียนอย่างมีแบบแผน	มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด

บอกโมเดล ครูท�าตามขั้นตอนของทักษะ	ยุทธศาสตร์	หรือกระบวนการ	และกล่าวถึงแต่ละขั้นตอน

ออกมาดังๆ

ฝึกปฏิบัติโดยมีครู

ช่วยแนะน�า

ครูให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัติามขัน้ตอนทีก่�าหนด	เพ่ือฝึกทกัษะ	ยทุธศาสตร์	หรือกระบวนการ

ใหม่	โดยเริ่มจากทักษะ	ยุทธศาสตร์	หรือกระบวนการจากง่ายไปสู่ยาก	

ก�ากับอย่างใกล้ชิด ครูให้นักเรียนฝึกทักษะ	ยุทธศาสตร์	หรือกระบวนการใหม่	ในสถานการณ์ที่มีแบบแผน

แน่นอนโดยครูคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด	และคอยให้ค�าแนะน�าแก้ไขสิ่งที่นักเรียนยังปฏิบัติ

ไม่ถูกต้อง

ฝึกปฏิบัติอย่างมี

แบบแผนบ่อยๆ

ครูสาธิตวิธีการอย่างชัดเจน	ในการปฏิบัติทักษะ	ยุทธศาสตร์	หรือกระบวนการ	ตามด้วย

การให้นักเรียนได้ฝึกทักษะบางส่วน	หรือทักษะทั้งกระบวนการบ่อยๆ	ในบรรยากาศที่มี

โอกาสส�าเร็จสูง

ฝึกหลากแบบ ครูให้โอกาสนักเรียนฝึกทักษะหรือกระบวนการในสภาพที่ยากขึ้น	นักเรียนมีโอกาสท�าได้

ส�าเร็จสูง	แต่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น	

ฝึกให้คล่อง ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง	เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว	แม่นย�า	เร็ว	และเป็น

อัตโนมัติ

ตัวอย่างผลงาน ในระหว่างการฝึก	ครูให้ดูปัญหา	หรือตัวอย่างผลงานที่มีผู้ท�ามาก่อน	เพ่ือให้นักเรียนได้

เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง

ฝึกก่อนทดสอบ ครูจัดให้นักเรียนมีช่วงเวลาฝึก	และทบทวน	เพื่อเตรียมตัวสอบ

•  ๕๑  •



พฤติกรรมของครูท่ีดี
	 *ครจูะต้องเตรยีมตวัวางแผนบทเรยีนอย่างด	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การเตรียม 
ตัวอย่างข้อความ	และสาระอย่างอื่นที่มีความเหมาะสมต่อระดับความรู้และ
ประสบการณ์เดมิของนกัเรยีนเพือ่ให้แบบฝึกหดัมรีะดบัความยากง่ายเหมาะสม

	 *ครูที่ดีคือครูที่หม่ันสะสมข้อความ	สื่อ	และวัสดุประกอบการสอนอยู่
ตลอดเวลา	

ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู 
	 “ฉันจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแบบแผนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง
 •	 นักเรียนถามค�าถามเกี่ยวกับวิธีการ
 •	 นักเรียนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในกระบวนการ
 •	 นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นต่อการปฏิบัติกระบวนการ
 •	 นักเรียนมีความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติกระบวนการ

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628839

•  ๕๒  •



 โรงเรียนเพลินพัฒนามียุทธศาสตร์ในการสร้างการปฏิบัติ และการท�าความเข้าใจในบทเรียน
อย่างลึกซึ้ง ด้วยการให้นักเรียนท�ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนใน ๕ สัปดาห์แรก หลังจากนั้น 
จึงให้ออกไปประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนรู้มาจากชั้นเรียนด้วยการออกไปเรียนรู้ภาคสนาม พร้อมท้ัง
เก็บข้อมูลกลับมาประมวลความรู้และต่อยอดความรู้ด้วยการลงมือท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด

สาระและทักษะส�าคัญๆ	ที่นักเรียนในช่วงชั้นที่	๒	(ระดับชั้น	๔	–	๖)	จะได้เรียนรู้	มีดังนี้

สาระส�าคัญ ทักษะส�าคัญ

นิเวศธรรมชาติและนิเวศวัฒนธรรม การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในความหลากหลาย

นิเวศป่าชายเลนกับชีวิตคนตามเส้นทางน�้า

ความหลากหลายในเมืองและชนบท

คุณภาพชีวิตของสังคมเมืองและสังคมชนบท

ภูมิศาสตร์เบื้องต้น	 การคดิ	การใช้เหตผุลประกอบ	การสร้างสรรค์ในความซบัซ้อน

ดินและเกษตรรักษ์ดิน

ข้าวกับชาวเอเชียอาคเนย์

วิถีการผลิตสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

พลังงานจากดวงอาทิตย์ การคิด	การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อน	

และในระบบเชิงซ้อน
ภูมิอากาศ

ภูมิสังคม	–	วัฒนธรรมในประเทศไทย

กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ภูมิสังคม	–	วัฒนธรรมของไทยและเพื่อนบ้าน

กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เดก็หญงิรมดิา	นพรัตน์วงศ์	
น�าเสนอโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด
จากการไปเรียนรู้ภาคสนามที่สวน
คุณลุงสุชล	สุขเกษม

•  ๕๓  •



	 ในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เบื้องต้น	คุณครูวิ	- 
วิสาขา	ข่าทิพย์พาที	และคุณครูปั๊กเป้า	 -	ชยุต	ขรุรัมย์	คุณครู 
ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้นักเรียนชั้น	๕	 ได้ท�ากิจกรรม 
เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองของการเกิดภูมิประเทศในแบบต่างๆ 
ด้วยการชมวีดิทัศน์	และศึกษาแบบจ�าลองการกัดเซาะ	พัดพาและ
ทับถม	๓	มิติ

	 เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเพียงพอแล้วครูได ้
มอบโจทย์การบ้านเชิงโครงงานชิ้นที่	๑	ที่นักเรียนต้องท�าการศึกษา
ข้อมลูการเกดิภเูขา	หบุเขา	ทีร่าบสงูทีเ่กดิจากแรงธรณจีากชดุความรู้ 
ที่แสดงด้วยภาพโมเดลประกอบค�าอธิบาย	พร้อมทั้ง

	 ๑)	เขียนอธิบายเหตุผลพร้อมทั้งเขียนโมเดลแสดงการเกิด 
ภูเขา	หุบเขา	ที่ราบสูงที่เกิดจากแรงธรณี	

	 ๒)	 เขียนอธิบายเหตุผลพร้อมทั้งเขียนภาพประกอบแสดง 
การเกิดที่ราบเชิงเขา	ที่ราบลุ่มน�้า	และที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น�้า 
ที่เกิดจากการกระท�าของวัฏจักรน�้ากับแรงโน้มถ่วง	เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจการเกิดภูมิประเทศในรูปแบบต่างๆ	อย่างชัดเจนด้วยตนเอง

	 จากน้ันจงึออกไปเรยีนรูภ้าคสนามยงัสถานทีจ่รงิทีลุ่ม่น�า้เพชรบรีุ
ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้าและปลายน�้า	แล้วกลับมาประมวลสรุปความรู้
ที่เกิดจากการการเชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียน	การบ้านเชิงโครงงาน
เข้ากับประสบการณ์จริงอีกคร้ังหนึ่ง	เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว 
จนกระทั่งสามารถน�าทักษะการเขียนโมเดลการเกิดภูมิประเทศ 
ไปใช้ในการท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดเรื่องการศึกษาลักษณะ 
ทางกายภาพของดินตามเส้นทางของล�าน�้าได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๕๔  •



ภาพโมเดลการเกิดภูมิประเทศที่นักเรียนเขียนขึ้นจากความเข้าใจ
เจ้าของผลงาน	:	เด็กหญิงดลพร	คงเหมือน

•  ๕๕  •



 กระบวนการในตอนนีเ้ป็นการช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความรูเ้ชงิข้อเท็จจรงิ 
(declarative knowledge) ชัดเจนและลึกซึ้งข้ึน โดยตรวจสอบว่าส่ิงของ 
มีความเหมือนและความต่างอย่างไร ครูมีวิธีการได้มากมายท่ีจะให้นักเรียน
ฝึกท�าความเข้าใจเชิงลึกของความรู ้เชิงข้อเท็จจริงโดยการเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความต่าง 

 อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ตรวจสอบความเหมือนและความต่างนี ้ใช้ได้
ท้ังต่อความรู้เชิงข้อเท็จจริง และต่อความรู้เชิงกระบวนการ (procedural 
knowledge) ช่วงท�าความเข้าใจ (cognition stage) 

ตรวจสอบความเหมือนความต่าง

๑๐บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการให้นักเรียนตรวจสอบความเหมือนและความต่าง	มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

เติมค�าในช่องว่าง ครูให้นักเรียนเติมค�าในประโยค	เพื่อให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบและบอกความต่างของ 

คน	สถานท่ีเหตุการณ์	หลักการ	หรือกระบวนการ	ตัวอย่างเช่น	แมวคล้ายสิงโตเพราะ	….	

แมวแตกต่างจากสิงโตเพราะ	….	

สรุป ครูให้นักเรียนบอกความเหมือนและความต่างของสองสิ่ง	โดยใช้เทคนิคเขียน	๓	คอลัมน	์

คอลัมน์ทางซ้ายเป็นลักษณะที่มีเฉพาะในสิ่งที่หนึ่ง	คอลัมน์ทางขวาเป็นลักษณะ	ที่มีเฉพาะ

ในสิ่งที่สอง	คอลัมน์กลางให้เขียนลักษณะร่วมของทั้งสองสิ่ง	แล้วจึงเขียนหนึ่งประโยคที่สรุป

ความแตกต่าง

ตอบค�าถาม

เชิงเปรียบเทียบ

ครูตั้งค�าถามง่ายๆ	เช่น	จงบอกว่า	….	คล้ายและต่างจาก	….	อย่างไร	ให้นักเรียนตอบสั้นๆ	

และชัดเจน

Venn	Diagram ครูให้นักเรียนเขียนวงกลมซ้อนกันส่วนหนึ่ง	ให้เขียนส่วนที่ต่างของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ

ลงไปในวงกลมส่วนไม่ซ้อนกัน	และเขียนส่วนที่เหมือนลงไปในส่วนที่วงกลมซ้อนกัน	

•  ๕๖  •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

T-chart	 ครูให้นักเรียนเขียนรูปตัว	T	ตัวโตเต็มกระดาษที่บนหัวตัว	T	แต่ละข้างเขียนชื่อคน	สิ่งของ	

สถานที่	เหตุการณ์	หลักการ	สิ่งหนึ่งไว้ทางซ้าย	อีกสิ่งหนึ่งไว้ทางขวา	แล้วเขียนรายละเอียด

ลกัษณะไว้ทางซ้ายและขวาของตวั	T	ใต้ช่ือ	แล้วจงึรวมรวมข้อทีเ่หมือนและต่างระหว่างสองสิง่

Double-bubble	

Diagram

ครใูห้นกัเรยีนเขยีนวงกลมใหญ่สองวงสองข้างหน้ากระดาษ	เว้นช่องห่างกนั	เขยีนลกัษณะของ

แต่ละสิ่งลงบนวงกลมแต่ละวง	แล้วเขียนวงกลมเล็กระหว่างวงกลมใหญ่	เขียนความเหมือน

ลงไป	เขียนวงกลมเล็กข้างๆ	แต่ละวงกลมใหญ่	เขียนลักษณะที่จ�าเพาะของสิ่งในวงกลมใหญ่

ลงในวงกลมเล็กนั้นๆ

ตารางเปรยีบเทยีบ ครูให้นักเรียนตีตารางบนกระดาษ	เขียนช่ือสิ่งที่จะเปรียบเทียบที่หัวคอลัมน์	ระบุประเด็น

ที่ต้องการเปรียบเทียบไว้ในคอลัมน์ซ้ายสุด	ในแต่ละช่องเป็นแถวเรียงลงข้างล่าง	เขียน 

รายละเอยีดแต่ละประเดน็ของแต่ละสิง่ลงในช่องในแถวเดยีวกันจนครบ	แล้วสรุปความเหมือน

และความต่าง

ตารางจ�าแนกชนิด	 ครทู�าตารางเป็นหลายคอลมัน์	และเขยีนชือ่กลุม่สิง่ของไว้ด้านบน	ให้นกัเรยีนช่วยกันเขียนชือ่ 

สิ่งของลงในแต่ละคอลัมน์	

กุญแจความต่าง ครูให้นักเรียนบอก	“กุญแจความต่าง”	(dichotomous	keys)	ของสองสิ่งที่เหมือนกันมาก	

โดยให้บอกลักษณะของแต่ละสิ่งและเขียนไว้	จนไม่มีเพิ่ม	แล้วจึงช่วยกันหาลักษณะที่เป็น 

ตัวส�าคัญในการบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่ง	ไม่ใช่อีกสิ่งหนึ่ง	

จัดกลุ่ม	จับคู่	

และจ�าแนกชนิด

ครูให้สิ่งของมาจ�านวนหนึ่งให้จัดกลุ่ม	(sorting)	คือน�าสิ่งของแต่ละชิ้นแยกไปไว้ตามชื่อชนิด

สิง่ของทีก่�าหนดไว้	และจบัคู	่(matching)	ว่าสิง่ของคู	่(หรือหลายชิน้)	ใดทีเ่ป็นอย่างเดยีวกนั

แล้วให้นักเรียนจ�าแนกชนิด	(categorization)	ของสิ่งเหล่านั้น	เป็นสองหรือหลายกลุ่ม	และ

อธิบายเหตุผลของการจ�าแนกกลุ่ม	

เปรียบเทียบ ครูให้นักเรียนใช้ค�าเปรียบเทียบ	เช่น	การบวกเลขเศษส่วนที่ตัวเลขส่วนต่างกันก็เหมือนรวม

ส้มกับแตงโม	

อุปมาอุปมัย อุปมา	(metaphor)	เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้	เช่น	กล้าหาญดั่งสิงโต	

โง่เหมือนลา	

เติมช่องว่างใน

ประโยคให้สือ่ความ

คล้ายประโยคน�า

ครเูขยีนประโยคน�า	ตามด้วยประโยคทีม่ช่ีองว่างให้นกัเรยีนเตมิ	เช่น	“กล้วยคูก่บัอ้อย	เหมอืนครก 

คู่กับสาก	กบคู่กับ…	เหมือนปลาคู่กับ…”	

แผนผังความ

คล้ายคลึง	

ครูลากเส้นขนานแนวระนาบสองเส้น	ห่างกันพอสมควรกลางหน้ากระดาษ	ให้นักเรียนเขียน

สิง่ของคู่แรกเหนอืเส้นบนและเขยีนสิง่ของคูห่ลงัใต้เส้นล่าง	แล้วเขยีนค�าอธบิายความคล้ายคลงึ

ระหว่างสิ่งของสองคู่ลงบนกระดาษระหว่างเส้นทั้งสอง	

•  ๕๗  •



ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู

	 “ฉนัจะช่วยให้นกัเรยีนรู้จกัตรวจสอบความเหมอืนและความต่างได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 เข้าใจความเหมือนและความต่างของสิ่งที่น�ามาเปรียบเทียบกัน
 •	 ตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความเหมอืนและความต่างของสิง่ทีน่�ามาเปรยีบเทยีบ
 •	 อธบิายได้ว่ากจิกรรมนีช่้วยท�าให้ตนมคีวามรูท้ีล่กึและเชือ่มโยงขึน้อย่างไร

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/628912

•  ๕๘  •



	 หลังจากที่นักเรียนช้ัน	๖	กลับจากการเรียนรู ้
ภาคสนาม	 นักเรียนต้องท�าการประมวลสรุปและ 
ถอดความรู้จากภาคสนาม	โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การท�าโจทย์การบ้านเชงิโครงงานและความรูท้ีไ่ด้รบัจาก 
ช้ันเรียนในสัปดาห์ที่	๑	ถึง	๕	เพื่อน�าความรู้ท้ังหมดนี ้
ไปใช้ในการตอบโจทย์โครงงานสังเคราะห์ต่อยอด

	 โจทย์โครงงานสังเคราะห์ต่อยอดประจ�าภาคเรียน
ฉันทะของนักเรียนชั้น	๖	คือ

	 สืบค้นศึกษาอธิบายพลังงานจากดวงอาทิตย์ท่ี
มีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศมาอย่างน้อย	๑	แห่ง	แล้วน�ามาวิเคราะห์
ปัจจยัของการกดัเซาะและล�าดบัขัน้ตอนของการแปรรปู
พลังงานและขนาดของความเสียหายพยายามใช้ความ
รู ้ฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาในการอธิบายให้มากที่สุดและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเหมือนข้อต่างกับกรณีของ 
บ้านขุนสมุทรจีน

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๕๙  •



•  ๖๐  •



ภาพ	Venn	Diagram	แสดงความเหมือนความต่างของปัจจัยการกัดเซาะ
เปรียบเทียบระหว่างหาดบ้านขุนสมุทรจีน	จ.สมุทรปราการกับหาดชลาทัศน์	จ.สงขลา	

เจ้าของผลงาน	:	เด็กชายกฤตภาส	เสริมศรี

•  ๖๑  •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

ของเหตุผลที่ผิด

ครูให้นักเรียนค้นหาและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการใช้เหตุผลที่ผิด	ข้อผิดพลาดของการ	

ใช้เหตุผลท่ีผิด	หมายถึงการให้เหตุผลอย่างถูกต้องน่าฟังแต่ไม่สนับสนุนข้อสรุป	มีมากมาย

หลากหลายชนิด	ได้แก่	ขัดแย้งกันเอง(contradiction)	เกิดจากเหตุบังเอิญ	(accident) 

อ้างเหตุผิด	(false	cause)	และโต้แย้งจากความไม่รู้	

ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

ในการจบัจดุโต้แย้ง

ครูให้นักเรียนค้นหาและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการจับจุดโต้แย้ง	ข้อผิดพลาดในการจับจุด 

โต้แย้งมักเกิดจากน�าประเด็นบริบทแวดล้อมมาโต้แย้ง	ไม่ได้น�าเอาประเด็นหลักมาเป็น 

จุดโต้แย้ง

ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

ในการอ้างอิง

ครูให้นักเรียนค้นหาและวิเคราะห์ความผิดพลาดในการอ้างอิง	ซึ่งมักเกิดจากการใช ้

แหล่งอ้างองิทีม่อีคตขิาดความน่าเชือ่ถอื	เอาใจผูม้อี�านาจ	เอาใจคนส่วนมาก	และสร้างอารมณ์

 การตรวจสอบความผิดพลาดในการใช้เหตุผล เป็นการฝึกท�าความ
เข้าใจตรรกะหรือการใช้เหตุผลอธิบายเรื่องต่างๆ ของตนเอง และของผู้อื่น 
เป็นการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking skills) 
ไปพร้อมๆ กันกับการท�าความเข้าใจสาระเรื่องราวของความรู้ท่ีก�าลังเรียน
อย่างลึกซึง้และเชือ่มโยง สมรรถนะด้านการคดิอย่างมเีหตุผลน้ีเป็นส่วนส�าคญั
ในความพร้อมต่อการเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย และต่อการท�างาน (college and 
career readiness - ดู http://www.epiconline.org/what-we-do/the-
four-keys/) 

ตรวจสอบความผิดพลาด
ในการใช้เหตุผล

๑๑บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการให้นักเรียนตรวจสอบความผิดพลาดในการใช้เหตุผล	มีดังนี้

•  ๖๒  •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

ในการให้ข่าวสาร

ครูให้นักเรียนค้นหาและวิเคราะห์ข่าวสารผิดๆ	 (misinformation)	ซึ่งมี	๒	ชนิดคือ 

ท�าให้ข้อเทจ็จรงิสบัสน	และ	ใช้หลกัการผดิๆ	หรอืสรปุเกนิหลกัฐานทีม่	ี(over-generalization)	

ฝึกค้นหาการใช้

เหตุผลที่ผิด

ครใูห้นกัเรยีนฝึกปฏบิตัเิพือ่ช่วยให้นกัเรียนมทีกัษะในการค้นหาข้อผิดพลาดในการอ้างเหตผุล	

โดยแบบฝึกหัดมักเป็น	ครูบอกเร่ืองราวสั้นๆ	สองสามบรรทัด	แล้วให้นักเรียนระบุเหตุผล 

ที่ผิดในข้อความนั้น	โดยอาจตอบแบบเลือกค�าตอบที่ถูก	หรือจับคู่ค�าถาม	-	ค�าตอบ	หรือ 

ให้พูดหรือเขียนตอบ

ค้นหาข้อผิดพลาด

ในสื่อ

ครูน�าเสนอเรื่องราวในการโต้วาทีทางการเมือง	การสัมภาษณ์ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน	์

โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	บทความในหนังสือพิมพ์	ข้อเขียนในบล็อก	หรือแหล่งอื่นๆ	แล้วให้

นักเรียนค้นหาและวิเคราะห์การให้เหตุผลที่ผิดพลาด	

ตรวจสอบ

ข้อสนับสนุน	

การกล่าวอ้าง

ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อสนับสนุนการกล่าวอ้างเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยตรวจสอบเหตุผล	

(grounds)	ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน	(backing)	และ	ข้อสรุประดับความมั่นใจ	(qualifiers)	

ต่อการกล่าวอ้างนั้น	

วินิจฉัยเหตุผล

และหลักฐาน

ครูให้นักเรียนฝึกประยุกต์ใช้การให้เหตุผลและข้อโต้แย้ง	เพื่อท�าความชัดเจนและประเมิน

ข้อโต้แย้งในเอกสาร	ให้นักเรียนอ่านเอกสารแล้วระบุ	ข้อเสนอ	เหตุผลสนับสนุน	ข้อมูล 

หลกัฐานสนบัสนนุและข้อโต้แย้งหรือสนบัสนนุ	นกัเรียนต้องวเิคราะห์และตดัสนิความครบถ้วน 

แม่นย�า	ถูกต้องของแต่ละส่วน	

ตรวจสอบข้อจ�ากดั

ทางสถิติ

ครใูห้นกัเรียนตรวจสอบและวเิคราะห์หาข้อผิดพลาดทางสถิตทิีพ่บบ่อย	ทีใ่ช้อ้างเพือ่สนบัสนนุ

ข้อเสนอ	ข้อผิดพลาดทางสถิติ	๕	ประการ	ได้แก่	(๑)	แนวโน้มสู่ค่าเฉล่ีย	(regression 

toward	the	mean)	(๒)	conjunction	(https://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_fallacy)	

(๓)	base	rates	(https://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate)	(๔)	the	limits	of	extrapolation 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapolation)	(๕)	ความน่าจะเป็น	(probability)	ไม่มคีวามจ�า

ใช้ค�าถามที่ไม่เป็น

ทางการ

ครูตั้งค�าถามด้วยภาษาชาวบ้าน	เพื่อให้นักเรียนนึกถึงข้อผิดพลาดในการใช้เหตุผลแบบต่างๆ	

ให้นักเรียนค้นหาตอบแบบทันควัน	เช่น	ให้หากรณีที่ให้เหตุผลไม่ตรงหัวเรื่อง

เตือนให้ระวัง

ข้อผิดพลาด

ครูรวบรวมข้อผิดพลาดของนักเรียนที่พบบ่อย	แล้วครูกล่าวเตือนนักเรียนให้ระวัง	ไม่ท�าผิด

ตามนั้น

ฝึกนักเรียนให้เอา

ชนะ	สภาพใจไม่

เอาจรงิ	หรอืใจไม่สู้

ส่ิงยาก	(habits	of	

the	mind)

ครชู่วยให้นกัเรยีนสามารถท�างานยากและซบัซ้อนให้ลลุ่วงได้	โดยให้จติใจมสีมาธจิดจ่อ	อยู่กบั 

งานที่ยังได้ผลไม่ชัดเจนอยู่อย่างต่อเนื่อง	มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะของตนในเร่ืองนั้น	

ก�าหนดมาตรฐานความเป็นเลิศให้แก่ตนเองโดยค่อยๆ	พัฒนาทีละขั้น	เอาใจใส่ความแม่นย�า	

ความชัดเจน	ระมัดระวังไม่ด่วนสรุป	สร้างผลงานที่มีความต่อเนื่อง	(cohesion)	และ 

เชื่อมโยงกัน	(coherence)	

•  ๖๓  •



	 การท่ีครูท�าหน้าที่ช่วยฝึกศิษย์ให้มีนิสัยสู ้สิ่งยากและนิสัยดีอื่นๆ	นี ้
(habits	of	the	mind	-	http://www.chsvt.org/wdp/Habits_of_Mind.pdf) 
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่ออนาคตของศิษย์	

ค�าถามเพื่อการออกแบบกระบวนการของครู
	 “ฉันจะช่วยให้นักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดในการใช้เหตุผลได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 หมั่นตรวจตราและแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
 •	 หมั่นตรวจตราข้อผิดพลาดของผู้อื่น
 •	 สามารถระบุและยกตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่เราอาจท�า
 •	 บอกได้ว่ากจิกรรมเหล่านีช่้วยให้ตนเข้าใจสาระความรูแ้ม่นย�าขึน้อย่างไร

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629032

•  ๖๔  •



	 มองในมุมหน่ึงการฝึกทักษะที่ได้น�าเสนอเอาไว้ในภาค	๔	นี้จะช่วยให้นักเรียนได้	“ทักษะชีวิต”	
(life	skills)	ด้วย	แนวทางฝึก	habits	of	mind	มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุส�าคัญ

Habits of Mind สถานการณ์ ค�าถามเพื่อวิเคราะห์ตนเอง

มีสมาธิจดจ่อเมื่อยังไม่ได้ค�าตอบ

ที่ชัดเจน

ก�าลังแก้ปัญหาที่ยากมาก ฉันล้มเลิกเพราะไม่ได้ค�าตอบ

ในทันที	ใช่หรือไม่

แก้ไขข้อจ�ากัดด้านความรู้

และ	ทักษะของตนเอง

ก�าลังท�าโครงการที่ยาก

และใช้เวลานาน

ฉันล้มเลิกเพราะต้องเรียนรู้ความรู้

และทักษะใหม่	เพื่อท�างานนี้ใช่ไหม	

ก�าหนดและพยายามบรรลุ

เป้าหมายความเป็นเลิศที่ตนตั้งขึ้น

ก�าลังท�าโครงการที่ซับซ้อน

และใช้เวลายาว	

ฉันได้ก�าหนดลักษณะของผลผลิต

หรือผลงานที่คาดหวังต้องใช้

ความพยายามท�าให้ได้ดทีีส่ดุไว้หรอืไม่

มีขั้นตอนที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ	 ก�าลังท�าโครงการที่ซับซ้อนและใช้

เวลานาน

ฉันได้แบ่งงานเป็นท่อนๆ	 ค่อยๆ	

ท�าให้ส�าเร็จลุล่วงไปทลีะท่อนหรือไม่

มุ่งความแม่นย�า เห็น	ได้ยิน	หรือเรียนสิ่งใหม่ ฉันได้ตรวจสอบความแม่นย�า

ของสาระความรู้ที่ได้รับหรือไม่

แสวงหาความชัดเจน เห็น	ได้ยิน	หรือเรียนสิ่งใหม่	 ฉันได้ตั้งค�าถามเพื่อตรวจสอบ

ความแม่นย�าของความเข้าใจ

ของตนเองหรือไม่

ไม่ด่วนสรุป ต้องตดัสนิใจ	หรือสนองตอบบางเร่ือง ฉันตระหนักไหมว่าได้ปฏิบัติไป

โดยไม่ได้หยดุคดิไตร่ตรองให้รอบคอบ

แสวงหาความต่อเนื่องเชื่อมโยง

(cohesion	&	coherence)	

ก�าลังท�างานที่มีหลายชิ้นส่วน

ประกอบกัน

ฉนัก�าลงัประกอบทกุชิน้ส่วนเข้าด้วย

กนัเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายร่วมหรือไม่	

•  ๖๕  •





สร้างบทเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Conducting Knowledge Application Lessons)

๑๒

๑๓

๑๔

น�านักเรียนเข้าสู่กิจกรรม
ที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อน

ให้ทรัพยากรและค�าแนะน�า

สร้างและปกป้องข้อเสนอ

๕ภาค

บทที่

บทที่

บทที่

ขั้นตอนประยุกต์ใช้ความรู้นี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ 
นักเรียนท�าการสร้างความรู้ของตนเองขึ้นในสมอง 

ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง 
โดยที่ครูต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้ท�างานอย่างอิสระ



น�านักเรียนเข้าสู่กิจกรรม
ที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อน

๑๒บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการให้นักเรียนท�ากิจกรรมที่ซับซ้อน	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

กิจกรรมทดลอง

และสอบถาม

ครูให้นักเรียนท�ากิจกรรมทดลองและสอบถาม	เพื่อฝึกท�านาย	ทดสอบ	ตรวจสอบผล	

ประเมินผลและไตร่ตรองสะท้อนคิดจากกระบวนการเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ซับซ้อน	

ทักษะที่ได้ฝึกคือ	การสังเกต	การทดลอง	การสอบถามความเห็น	และการสัมภาษณ	์

เป็นเทคนิคเก็บข้อมูล	

กิจกรรมแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนท�ากิจกรรมแก้ปัญหา	เพื่อฝึกตั้งเป้าหมาย	ตรวจสอบอุปสรรคหรือความ

ยากล�าบากในการบรรลุเป้าหมาย	หาวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีและท�านายว่าวิธีการใด

ที่มีโอกาสได้ผลดีที่สุด	ทดสอบการท�านายนั้น	ตรวจสอบผล	ประเมินผลและไตร่ตรอง

สะท้อนคิดสรุปความรู้ที่ได้

กิจกรรมเพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของวิธี

แก้ปัญหาหลากหลายวธิี

ครูให้นักเรยีนใช้ตรรกะ	เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพของหลากหลายวธิแีก้ปัญหา	นกัเรยีน

เปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวิธีต่างๆ	โดยใช้ความรู้	เกี่ยวกับวิธีนั้นๆ	

กิจกรรมตัดสินใจ ครูให้นักเรียนท�ากิจกรรมตัดสินใจ	เพื่อฝึกค้นหาทางเลือกต่างๆ	วางแนวทาง	(criteria)

การตัดสนิแต่ละทางเลือก	แล้วจึงประยุกต์ใช้แนวทางนัน้ต่อแต่ละทางเลอืกและตดัสนิใจ	

กจิกรรมสบืหาข้อเทจ็จรงิ ครูให้นักเรียนใช้กิจกรรมสืบหาข้อเท็จจริงในการท�าความเข้าใจหลักการ	เหตุการณ์ 

ในอดีตหรือเหตุการณ์สมมติว่าอาจเกิดในอนาคต	โดยให้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็น 

ที่รู้กันอยู่แล้วในเร่ืองนั้น	อะไรที่ยังสับสนหรือเข้าใจไม่ตรงกัน	แล้วพัฒนาทางออกที ่

เป็นไปได้	เพื่อแก้ความสับสนหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน

•  ๖๘  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629145

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู

	 “ฉันจะดึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการท�ากิจกรรมท่ีต้องคิดซับซ้อน 
ได้อย่างไร”

ค�าถามที่นักเรียนตั้งขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ของตน
 •	 ฉนัท�านายว่าจะได้ผลอะไร
 •	 ฉนัจะทดสอบค�าท�านายได้อย่างไร
 •	 หากค�าท�านายถกูต้อง	ฉนัจะเหน็อะไร
 •	 สิง่ทีเ่กดิขึน้จริงคอือะไร
 •	 ค�าท�านายของฉนัเป็นจรงิหรอืไม่
 •	 ความคิดของฉนัเปลีย่นแปลงไปอย่างไร
 •	 ฉนัสามารถสรปุอย่างน่าเช่ือถอืได้ว่าอย่างไร

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นกัเรียนตัง้ใจท�ากจิกรรม	ทีต้่องใช้การคดิอย่างซบัซ้อน
 •	 นกัเรียนสามารถอธิบายข้อสรปุของตน
 •	 นกัเรียนสามารถป้องกนัข้อสรปุของตน
 •	 นกัเรียนสามารถสร้างสิง่ของจากกระบวนการคิดอย่างซบัซ้อน	

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

กิจกรรมการประดิษฐ์ ครูให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อบรรลุเป้าหมายจ�าเพาะ	แก้ปัญหา	หรือท�าให้มี 

วิธีการท่ีง่ายขึ้น	นักเรียนคิดแบบที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดแล้วพัฒนาต้นแบบ	

และทดสอบต้นแบบเพื่อดูว่าสนองเป้าหมายได้ดีเพียงใด	มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง

ให้นักเรียนออกแบบ	

กิจกรรมเอง

ครใูห้นกัเรยีนออกแบบกจิกรรมทีจ่ะช่วยให้เข้าใจเรือ่งทีก่�าลงัเรยีนลกึซึง้ข้ึน	กจิกรรมนัน้

เป็นที่สนใจของนักเรียน	และสนองเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	

•  ๖๙  •



ให้ทรัพยากรและค�าแนะน�า

๑๓บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการให้ทรัพยากรและค�าแนะน�า	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ใช้สเกลความเข้าใจ	

หรือสเกลคะแนน

ครูให้นักเรียนใช้สเกลความเข้าใจหรือสเกลคะแนน	ในการติดตามความก้าวหน้า 

ของตน	สเกลนี้วัดความก้าวหน้าในการท�ากิจกรรมที่ซับซ้อน	ไม่ใช่วัดความเข้าใจ

เนื้อหาสาระทางวิชาการ	

ให้ทรัพยากร เม่ือครูให้นักเรียนท�ากิจกรรมที่มีความซับซ้อน	ครูจัดหาทรัพยากรส�าหรับใช้ท�า

กิจกรรมนั้น	 เช่นบอกชื่อหนังสือ	 เว็บไซต์	 วีดิทัศน์	 ไดอะแกรมและอื่นๆ	หรือ 

อาจต้องจัดหาโมเดล	หรือวัสดุส�าหรับท�าโมเดลให้

แจกเอกสารให้ข้อมูล ครูให้เอกสารที่เป็นข้อมูลประกอบการท�ากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนและ 

ต่อเนื่องแก่นักเรียน	เช่น	เอกสาร	Q&A	ในการท�ากิจกรรมชนิดนั้น	เพื่อให้นักเรียน

อ่านยามสับสน

สอนทักษะการวิจัย	 ครูสอนสาระโดยตรง	ในเรื่องเทคนิคการค้นหาความรู้และสารสนเทศ	ส�าหรับท�างาน

ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน	

ด�าเนินการสอบถาม ครูสอบถามนักเรียน	เพ่ือติดตามความก้าวหน้า	โดยครูอาจใช้	checklist	หรือสเกล

คะแนนเป็นแนวทาง	แล้วช่วยให้นักเรียนวางแผนขั้นตอนต่อไป	

ครูเดินไปทั่วห้อง ครเูดินไปทัว่ห้องในระหว่างเวลาทีน่กัเรียนท�ากจิกรรมทีต้่องใช้ความคดิซบัซ้อนเพือ่ให้

นักเรียนซักถามได้สะดวก	

ครูเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน

อย่างไม่เป็นทางการ

ครูตั้งค�าถามเชิง	formative	เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการคิดอย่างซับซ้อน	เพื่อช่วย

ให้นักเรียนได้รับทรัพยากรที่ต้องการในขณะนั้น

ครูให้ข้อมูลป้อนกลับ	

(feedback)

ครูให้ความเห็นป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท�างาน	และให้ค�าแนะน�า 

บางประเด็น	เพื่อช่วยให้นักเรียนท�ากิจกรรมได้ส�าเร็จ

•  ๗๐  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629324

	 น่ีคือการท�าหน้าท่ีโค้ชชิ่ง	หรือ	 scaffolding	ของครู	 ซึ่งจะต้องท�า 
อย่างพอเหมาะพอดี	 ไม่มากไม่น้อยไปและเหมาะสมตามกาละ	โดยที่คร ู
ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท�างานอย่างอิสระ	

	 เป้าหมายคือ	นักเรียนต้องได้เผชิญความยากล�าบาก	แต่ก็ต้องไม่ยาก 
เกินไปจน	เกิดความท้อถอย	เพื่อให้เกิดการเรียนแบบ	enhanced	discovery

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะให้ทรัพยากรและค�าแนะน�าได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนขอค�าแนะน�าจากครูในการท�าโครงการ
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายได้ว ่าความช่วยเหลือของครูช่วยให้ตน 
	 	 เกิดความส�าเร็จได้อย่างไร
 •	 นกัเรยีนท�างานทีต้่องใช้ความคดิซบัซ้อนอย่างจรงิจังและมกีารปรบัปรงุ

•  ๗๑  •



	 ในภาคเรยีนวริยิะ	ปีการศกึษา	๒๕๖๐	มส่ืีอการเรียนรูช้ดุใหม่ช่วย
มาช่วยให้นักเรียนช้ัน	๖	ที่ก�าลังเรียนรู้เร่ืองปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

	 ส่ือชุดน้ีคือตู้ก�าเนิดคล่ืนและกระแสน�้า	ที่คุณครูตัง	–	พงศ์ศักด์ิ	
ตะวนักาญจนโชต	ิได้ท�าการศกึษาหาวิธีสร้างโมเดลจ�าลองการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง	ด้วยการท�าตู้ก�าเนิดคลื่นและกระแสน�้า	เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ท�าการทดลองโดยให้นักเรียนน�าแบบจ�าลองอุปกรณ์ลดก�าลัง
คล่ืนและกระแสน�้าที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้น	มาทดลองในตู้ก�าเนิดคลื่น
และกระแสน�้าที่ช่วยให้นักเรียนได้ท�าการทดลองในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน	สามารถควบคุมตัวแปรได้เป็นอย่างด	ี
ท�าให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ทุกระยะ	และบันทึก
ข้อมลูได้อย่างละเอยีดในทกุขัน้ตอน	อกีท้ังยงัให้ความสนกุและสามารถ
ปรับปรุงการทดลองให้ดีขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา	

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๗๒  •



	 นักเรียนก�าลังเตรียมท�าการทดลองผลงานการ	“ออกแบบวิธีป้องกันและฟื้นฟู
พื้นที่ชายฝั่งทะเล	และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของบ้านขุนสมุทรจีนอย่างยั่งยืน”

ปัจจัยความส�าเร็จ

 การเรียนรู้ที่มากขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการที่นักเรียนมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลดี

เด็กหญิงพุทธิดา	วงศาโรจน์	น�าเสนอผล
การทดสอบแบบจ�าลองป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดขึ้น

•  ๗๓  •



สร้างและปกป้องข้อเสนอ

๑๔บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการสร้างและปกป้องข้อเสนอ	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

แนะน�าหลักการของ

การสร้างข้อเสนอ

และเหตุผลสนับสนุน

ครูแนะน�าหลักของการสร้างข้อเสนอ	(claim)	และเหตุผลสนับสนุน	(support)	 

ให้แก่นักเรียน	ข้อเสนอคือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง	

น�าเสนอโครงสร้าง

อย่างเป็นทางการของ

ข้อเสนอและเหตผุลสนบัสนุน

เม่ือนกัเรียนเข้าใจหลกัการทัว่ไปของข้อเสนอ	และเหตผุลสนบัสนนุ	แล้ว	ครแูนะน�า

ให้รู้จักโครงสร้างที่เป็นทางการ	เช่นข้อสนับสนุนประกอบด้วย	๓	ส่วนคือ	เหตุผล	

(grounds)	หลกัฐานสนบัสนนุ	(backing)	และข้อสรุปความมัน่ใจในข้อเสนอ	(qualifiers)	

สร้างข้อเสนอ	(claim)	 ครูท�าหน้าที่แนะหรือบอกโอกาส	

ให้เหตุผล	(grounds)	 ครูแนะน�าให้นักเรียนเขียนข้อเสนอ	ต่อด้วย	“เพราะว่า”	(because)	ประโยคหรือ

วลีหลังค�า	“เพราะว่า”	คือเหตุผลสนับสนุน

ให้หลักฐานสนับสนุน	

(backing)	

ครูแนะน�าให้นักเรียนระบุหลักฐานสนับสนุน	โดยแนะน�าให้นักเรียนรู้จักหลักฐาน 

๓	แบบ	คือ	(๑)	ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	(๒)	ผลงานวิจัย	(๓)	ข้อเท็จจริง

สร้างข้อสรุปความมั่นใจ

ในข้อเสนอ	

ครูแนะน�านักเรียนให้เก็บข้อมูลที่เป็นหลักฐานของข้อเสนอ	แล้วจ�าแนกหลักฐาน

ออกเป็น	๒	กลุ่ม	คือกลุ่มสนับสนุนข้อเสนอ	กับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนข้อเสนอ	 

แล้วใช้หลักฐานกลุ่มที่สองในการสร้างข้อสรุปความมั่นใจในข้อเสนอ	

น�าเสนอข้อเสนออย่างเป็น

ทางการ

ครูให้นักเรียนน�าเสนอข้อเสนอของตน	ทั้งเสนอเป็นข้อเขียนและเสนอด้วยวาจา 

ต่อชัน้เรยีน	ซึง่จะเปิดโอกาสให้เพือ่นซกัถามหรอืโต้แย้ง	อนัจะเพิม่ระดบัความเข้าใจ

ในความรู้นั้นๆ	

•  ๗๔  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629418

	 ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าข้อเสนอ	(claim)	แตกต่างจาก 
ข้อเท็จจริง	(fact)	นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการน�าความรู้มาใช้อย่างซับซ้อน	 
เพื่อพัฒนาข้อเสนอที่มีเหตุผลสนับสนุน	ตามด้วยข้อมูลหลักฐานยืนยัน	และ 
มีข้อสรุประดับความมั่นใจที่สมเหตุสมผลโดยที่ทั้งสี่ส่วนมีความต่อเนื่อง 
และเชื่อมโยงกัน	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉนัจะช่วยให้นกัเรยีนสร้างข้อเสนอและปกป้องข้อเสนอของตนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถสร้างข้อเสนอจากความคิดที่ซับซ้อน
 •	 นักเรียนสามารถให้เหตุผลสนับสนุนได้
 •	 นักเรียนสามาถให้ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนเหตุผล
 •	 นักเรียนสามารถให้ข้อสรุประดับความเชื่อมั่นต่อข้อเสนอ
 •	 นักเรียนสามารถบอกได้ว่าการฝึกสร้างข้อเสนอ	และการให้เหตุผล 
	 	 และข้อมูลหลักฐานสนับสนุน	ช่วยให้ตนมีทักษะในการเรียนอย่างลึก 
	 	 และจริงจัง

•  ๗๕  •



เด็กหญิงภัทริดา	เขียวเม่น	ก�าลังน�าเสนองานผลงานการ 
“ออกแบบวิธีป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล	และสภาพแวดล้อม 

ทางธรรมชาติของบ้านขุนสมุทรจีนอย่างยั่งยืน”	ของกลุ่ม	 
เมื่อภาคเรียนวิริยะ	ปีการศึกษา	๒๕๕๙

	 ในภาคเรยีนวิรยิะนกัเรยีนชัน้	๖	ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบั	“ภมูอิากาศ	:	การคดิ	การสร้างสรรค์	
และการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อน”	ครูมอบหมายงานให้นักเรียน

	 ๑)	สบืค้นเรือ่งราวของภยัพบิตัทิีเ่กดิจากฤดูกาล	เช่น	พาย	ุน�า้ท่วม	ภยัแล้ง	ภาวะหนาวจดั	ภาวะ
ร้อนจัด	ฯลฯ	ในโลกน้ีมาอย่างน้อย	๒	แห่ง	และเขียนเปรียบเทียบสาเหตุ	ความรุนแรง	และวิธีการ
ป้องกันของแต่ละแห่ง	
	 ๒)	อ่านเอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับการงอกและการหายไปของชายฝั่ง	และข้อมูลเก่ียวกับ 
บ้านขุนสมุทรจีนจากนั้น	
	 		 ๒.๑	ให้น�าสมมตฐิานทีไ่ด้จากภาคสนามของภาคฉนัทะเกีย่วกบัสาเหตขุองการกดัเซาะชายฝ่ัง
บ้านขุนสมุทรจีนมาทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้มีความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม
	 		 ๒.๒	ออกแบบวิธีพิสูจน์สมมติฐานนั้นอย่างสมเหตุสมผล
	 ๓)	ศึกษาแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นท่ีชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีนของนักเรียนชั้น	๖	 
รุ่นที่แล้วประกอบกับการศึกษาหลักการและแนวทางท่ี	โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	จังหวัดสมุทรปราการ	:	กรณีศึกษาน�าร่องเพ่ือการออกแบบ 
ณ	บ้านขุนสมุทรจีน	ต.แหลมฟ้าผ่า	อ.พระสมุทรเจดีย์	ได้เคยท�าการศึกษาวิจัยไว้เมือปี	๒๕๕๒	 
และวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน	ของวิธีการเหล่านั้น

	 หลงัจากทีน่กัเรยีนท�าชิน้งานทีไ่ด้รับมอบหมายเสรจ็สมบรูณ์แล้ว	นกัเรยีนต้องปฏบิตัภิารกจิต่อไป 
นั่นคือ	การศึกษาและประเมินผลโครงการที่มีอยู่ในพื้นที่	ด้วยการลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

	 เมื่อกลับจากการไปภาคสนามแล้ว	
นักเรียนต้อง	“ออกแบบวิธีป้องกันและฟื้นฟู
พื้นที่ชายฝั่งทะเล	และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของบ้านขุนสมุทรจีนอย่างย่ังยืน”	
ด้วยการศึกษาผลงานของรุ่นพี่ที่เคยท�าเอาไว ้
ก่อนหน้านี้	และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

	 ภารกจิสดุท้ายคอืน�าเสนอผลงานในวัน 
“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”	รับฟังข้อเสนอแนะและ
ตอบข้อซักถามของคณะวิทยากรที่ท�างาน
อนุรักษ์ชายฝั่งอยู่ในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน	
รวมถึงผู ้สนใจที่มาร่วมรับฟังการน�าเสนอ 
ในวันนั้น

•  ๗๖  •





สร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ด้วยยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ

ร่วมอยู่ในการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
(Using Strategies That Appear in All Types of Lessons)

๖ภาค

การเรียนรู้คือกระบวนการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปผสม
กับความรู้เดิม แต่ เพราะความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องเกิดกระบวนการ
ผสมผสานหรือบูรณาการความรู้อย่างซับซ้อน



๑๖

๒๐

๒๒

๑๙

๑๕

๑๗

๒๑

๑๘

เน้นที่ความรู้ส�าคัญยิ่งยวด

ให้การบ้านที่มีเป้าหมายชัดเจน

ไตร่ตรองสะท้อนคิดข้อเรียนรู้

การเริ่มต้นบทเรียน

ทบทวนเนื้อหาสาระ

ขยายความความรู้

จัดระบบความสัมพันธ์ของนักเรียน

แก้ไขความรู้ 

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่



 ยุทธศาสตร์การเริ่มต้นบทเรียน คือการน�าเสนอความรู้ ใหม่เพียง 
นิดเดียวแก่นักเรียนเพื่อการกระตุ้น ให้นักเรียนนึกถึงความรู้เดิมของตน  
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการสอนท่ีดีต้องเริ่มด้วยการกระตุ้นความรู ้เดิม 
(prior knowledge) ของนักเรยีนเพือ่ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความรู้ใหม่ได้ง่ายข้ึน

การเริ่มต้นบทเรียน

๑๕บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้กระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ใหข้้อมูลกระตุ้นความสนใจ	

(informational	hooks)

ครูให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมเพือ่กระตุน้ความสนใจต่อเนือ้หาทีจ่ะเรียน	เช่น	ให้อ่านข่าว	

หนังสือพิมพ์สั้นๆ	ให้ดูคลิปวีดิทัศน์	วิทยุ	หรือสื่ออื่นๆ

กิจกรรมเริ่มต้น	

(bell	ringers)

เป็นกิจกรรมแรกของชั้นเรียน	เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียน	เช่นครูเขียนค�าถามบนกระดาน

ให้นักเรียนตอบ

ฉันรู้อะไรแล้วบ้าง ครใูห้นกัเรียนเขยีนรายการลงบนกระดาษ	ว่าตนมีความรู้เร่ืองนัน้แล้วอย่างไรบ้างแล้ว

ให้จับคู่อภิปรายให้แต่ละคู่แบ่งปันในชั้นเรียน	และครูเขียนรายการ	“นักเรียนรู้แล้ว”	

ลงบนกระดาน

เชื่อมโยงอย่างง่าย ครูช่วยให้นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ที่จะเรียน	และอธิบาย

ความเชื่อมโยงนั้น	

ค�าถามเริ่มต้น ครูตัง้ค�าถามเกีย่วกบับทเรยีนทีก่�าลงัจะสอน	ให้นกัเรยีนตอบ	เพือ่กระตุน้ความสนใจ	

และกระตุ้นความรู้เดิม

ให้ข้อสรุปอย่างสั้น ก่อนสอนครูสรุปความรู้ใหม่ทั้งหมดที่จะเรียนให้แก่นักเรียน	โดยอาจบอกในรูป 

ข้อเขียนหรือด้วยค�าพูด	เพื่อกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน	

อ่านผ่านๆ	เพือ่จับสาระส�าคญั	

(skimming)

ครูฝึกเทคนิคการอ่านบทเรียนล่วงหน้าแบบอ่านผ่านๆ	เพ่ือจับสาระส�าคัญ	ให้แก่

นักเรียน	โดยอ่านเฉพาะหัวข้อหลักๆ	น�ามาวิเคราะห์จับประเด็นส�าคัญ	

•  ๘๐  •



	 ยุทธศาสตร์กระตุ้นความรู ้เดิมนี้	บางวิธีการใช้เวลานิดเดียวในตอน 
ต้นชั่วโมง	โดยครูพูดโยงสู่บทเรียนหรือกิจกรรมท่ีเพ่ิงผ่านไป	บางกิจกรรม 
ใช้ได้ต่อเนื่องตลอดหน่วยเรียนรู้	เช่นกิจกรรม	K-W-L	เป็นต้น

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉนัจะช่วยให้นกัเรยีนได้ชมิเนือ้หาความรูล่้วงหน้า	เพือ่กระตุน้ความรูเ้ดมิ
ของนักเรียนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของเส้นเชื่อมที่ตนเขียน 
	 	 สู่ความรู้เดิม
 •	 นักเรียนมีส่วนในกิจกรรมสรุปบทเรียน	
 •	 นักเรียนสามารถท�านายสิ่งที่ตนคาดหวังว่าจะได้เรียน

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629528

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ครูแจกโน้ต ครูแจกโน้ตที่เตรียมมาก่อน	ในรูปของหัวข้อ	ก่อนเริ่มสอนเนื้อหา

ยุทธศาสตร์	K-W-L ก่อนน�าเสนอสาระ	ครูใช้ยุทธศาสตร์	K-W-L	(K	=	know	W	=	want	to	know	L	= 

learned)	คอืให้นกัเรียนแต่ละคนยกป้ายตามตวัอกัษรต่อแต่ละหวัข้อทีค่รูเตรียมมาสอน	

จัดระบบความรู้	 ครูเตรียมแผนผัง	หรืออินโฟกราฟิก	แสดงโครงสร้างความรู้ใหม่ที่จะสอน	และ 

ความเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

ชี้แนวทางล่วงหน้า	 ก่อนสอนความรูใ้หม่	ครูให้นกัเรียนตอบหรือให้ความเหน็ต่อประโยคหรือถ้อยค�าสัน้ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะสอน	แล้วครูเชื่อมค�าตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน

จัดหมวดหมู่ค�า ครจัูดรายการค�าทีเ่กีย่วข้องกบัสาระความรูท้ีจ่ะสอน	ให้นกัเรยีนจดัหมวดหมูท่ีม่คีวามหมาย

ทดสอบก่อนเรียน ครจัูด	pre-test	เพือ่ทดสอบพืน้ความรูข้องนกัเรยีนในเรือ่งทีส่�าคญัยิง่ในสาระทีจ่ะสอน 

เพื่อดูว่านักเรียนคนไหนมีความรู้นั้นแล้ว	คนไหนยังไม่มี	

•  ๘๑  •



 โรงเรียนเพลินพัฒนาออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยค�านึง 
ถึงการสร้างเงื่อนไขให้ผู้เรียนสามารถน�าเอาความรู้เดิม หรือความรู้ 
สะสมท่ีมีอยู่แล้วมาเผชิญกับความไม่รู้ (โจทย์สถานการณ์) อย่าง 
เหมาะสมจนกระท่ังเกิดการความเข้าใจที่เชื่อมต่อจากความรู้เดิม 
ไปสู่ความรู ้ ใหม่ และให้ความส�าคัญกับช่วงเวลาของการเริ่มต้น 
บทเรียนมาก ทุกแผนการเรียนรู้จึงประกอบไปด้วย

 ๑. ข้ันแนะน�า – การสร้างภาวะพร้อมเรียนรู ้ การสร้างแรง 
   บันดาลใจ 

 ๒. ขั้นเปิดโจทย์สถานการณ์

 ๓. ขั้นแก้สถานการณ์

 ๔. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ๕. ขั้นสรุปความรู้

 การสร้างแรงบันดาลใจเป็นบนัไดข้ันแรกของการสร้างความหมาย 
ให้กับการเรยีนรู ้ดังน้ันครจูงึควรออกแบบการเรยีนรู้ใน ๑๐ นาทแีรกนี้ 
น�าพาให้ผู้เรยีนได้พบกับพลังแห่งความงดงามของวชิาน้ันๆ ด้วยตนเอง

•  ๘๒  •



	 กิจกรรมแสงเทียน	เป็นกิจกรรมที่คุณครูจริง	–	จิรัชฌา	อ่อนโอภาส	น�านักเรียน 
ชั้น	๖	เข้าสู่แนวคิดส�าคัญเรื่องการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

	 คณุครจูรงิเริม่จากการชวนให้นกัเรยีนทัง้ชัน้ดแูผนทีแ่ผ่นใหญ่ทีว่างอยูบ่นพืน้ห้อง	แผนที่
แผ่นนี้ไม่มีเส้นเขตแดนแบ่งกั้นกัน	จะมีก็แต่เพียงเขตแดนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น	
จากนั้นครูเริ่มวางเทียนทีละเล่มในพ้ืนท่ีบนแผ่นกระดาษท่ีเตรียมไว้	พร้อมกับค�าถามว่า 
แสงเทียนที่เห็นนั้นขอบเขตของแสงเทียนอยู่ตรงไหน	นักเรียนบางคนบอกว่าแสงเทียน 
อยู่ในขอบเขตของแผนที่	บางคนบอกว่าแสงนั้นส่องไปท่ัวห้อง	ซึ่งถ้าขยายห้องให้กว้างขึ้น
แสงเทียนก็จะกระจายต่อไปอีก	กิจกรรมนี้เปรียบเทียบแสงของเทียนว่าเป็นวัฒนธรรม 
ทีก่ระจายไปอย่างไร้พรมแดนซึง่ถือเป็นข้อสรปุส�าคญัทีเ่กดิขึน้จากการท�ากจิกรรมนีร่้วมกนั

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ปัจจัยความส�าเร็จ

 ครูต้องเข้าถึงหัวใจหรือเสน่ห์ของวิชาน้ัน และเรื่องราวที่จะเรียนรู ้
ในวันน้ันๆ ก่อน จึงจะเกิดความสามารถในการตีความให้กลายเป็นกิจกรรม 
สร้างแรงบันดาลใจท่ีมีความลึกซึ้งและโยงใยไปถึงแก่นสาระของเรื่องที่ก�าลัง 
จะเรยีนต่อไปได้

•  ๘๓  •



เน้นที่ความรู้ส�าคัญยิ่งยวด

๑๖บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้เน้นความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

กล่าวเรื่องความรู้ส่วนที่

ส�าคัญยิ่งยวดซ�้า

ครูกล่าวย�้าความส�าคัญของความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวดซ�้าๆ	เมื่อมีโอกาส	

ถามค�าถามในส่วนที่เป็น

ความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด

ครูถามค�าถามต่อความรู้เดิม	และย�้าความส�าคัญในเนื้อหาความรู้ใหม่	

ใช้กิจกรรมกระตุ้นสายตา ครูใช้สตอร์รี่บอร์ด	อินโฟกราฟิก	หรือภาพ	เพื่อสร้างความเด่นชัดให้แก่ความรู ้

ที่ส�าคัญยิ่งยวด	 เพ่ือให้นักเรียนจ�าภาพได้	 เชื่อมโยงสู ่ความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด 

และช่วยความจ�า	

ใช้กิจกรรมเชิงถ้อยค�า ครใูช้การเล่าเรือ่งเพือ่ให้นกัเรยีนได้ความรูท้ีเ่ชือ่มโยงกนั	โดยครคูอยย�า้ส่วนทีส่�าคญั	

และส่วนที่เชื่อมโยงกัน	

ใช้การเน้นเสียง	ท่าทาง

และภาษากาย

ครูใช้โทนเสียง	ท่าทาง	และภาษากายในการเน้นความรู้ส�าคัญ	

ครูเว้นช่วงเวลา ครูหยุดในช่วงที่น�าเสนอความรู้ส�าคัญ	เพื่อกล่าวย�้า	นักเรียนได้ใช้เวลาเว้นช่วง 

ในการ	“ย่อย”	ความรู้ใหม่	

ก�าหนดประสบการณ์ส�าคัญ

ที่จะน�ามาเรียนรู้

ครูเฟ้นหาประสบการณ์ที่มีความรู้ส�าคัญฝังอยู่	น�ามาบอกเล่าเพื่อให้นักเรียน 

ได้เรียนรู้	ความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด	ครูต้องเฟ้นหาประสบการณ์แบบนี้อย่างเข้มงวด

สอนความรู ้ที่ส�าคัญยิ่งยวด	

โดยตรง

ครูก�าหนดความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด	และสอนความรู้ดังกล่าวช้าๆ	เพื่อให้นักเรียน 

มีเวลาคิดตาม	

•  ๘๔  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629620

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะเน้นความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวดได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายระดับความส�าคัญของความรู้แต่ละชิ้น	
 •	 นักเรียนอธิบายได้ว่าท�าไมบางสาระจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องเรียนรู้
 •	 นักเรียนปรับระดับความสนใจ	เมื่อครูสอนความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สอนด้วยศิลปะการแสดง	

เพื่อเน้นความรู้ที่ส�าคัญ	

ยิ่งยวด

ครูให้นักเรียนร่วมท�ากิจกรรมในตระกูลศิลปะการแสดง	เพื่อเน้นความรู้ที่ส�าคัญ

ยิ่งยวด	การแสดงอาจเป็นเพียงการแสดงท่า	การล้อเลียน	การสวมบทบาท	ไปถึง

เล่นละครสั้นๆ	

ครูจัดตัวกระตุ้นความรู้

ล่วงหน้า

ตัวกระตุ้นความรู้	(organizer)	อาจเป็นถ้อยค�า	แผ่นป้าย	หรือค�าเปรียบเทียบ 

ความรู้ส�าคัญยิ่งยวด	ที่จะสอน	

ใช้ความรู้ที่นักเรียนรู้แล้ว	

เป็นตัวบอกความรู้ที่ส�าคัญ

ยิ่งยวด

ครใูช้ความรูเ้ดมิของนกัเรียนเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ทีส่�าคญัย่ิงยวด	เมือ่ไรครูสอน

ความรู้ที่ส�าคัญยิ่งยวด	ครูต้องเชื่อมโยงความรู้นั้นกับความรู้เดิมเสมอ	

•  ๘๕  •



	 หลังจากที่ นักเรียนเกิดความเข ้าใจเรื่องการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมจากกิจกรรมแสงเทียน 
ในคาบเรียนแรกแล้ว	คุณครูจริงยังได้เชื่อมโยงแนวคิด
เรื่องวัฒนธรรมท่ีไม่มีเขตแดนกั้นนี้	ไปสู่การท�าความ 
เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดนของผู ้คนและ
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งเป็นความรู้ส�าคัญ
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนถัดไป	เพ่ือใช้ความรู้เดิม
ของนักเรียนเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่ท่ีส�าคัญยิ่งยวด 
อย่างเป็นล�าดับ

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 ครูต ้องออกแบบแผนการเรียนรู  ้
ทุกแผนให้มีความสัมพันธ์กัน ท้ังในส่วน 
ของเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึด
เอาความรู้ส�าคัญย่ิงยวดมาเป็นแก่นของ
การเดินเรื่อง

ปัจจัยความส�าเร็จ

•  ๘๖  •



ทบทวนเนื้อหาสาระ

๑๗บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ทบทวนเนื้อหาสาระ	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ทบทวนสะสม	

(cumulative	review)

ครูกล่าวทบทวนไม่เฉพาะสาระของหน่วยการเรียนปัจจุบัน	 ยังเช่ือมโยงไปยัง 

หน่วยก่อนๆ	ช่วยให้นกัเรยีนแก้ไขความเข้าใจผดิ	และสร้างความเข้าใจทีข่ยายกว้าง	

(generalization)	

กิจกรรมเติมส่วนที่ขาด ครูเขียนข้อความโดยเว้นช่องว่างไว้	ให้นักเรียนเติม	

สรุป ครูให้นักเรียนสรุปสั้นๆ	ว่าตนจ�าอะไรได้บ้างและส่วนใดส�าคัญ	ในเนื้อหาที่ได้เรียน

โดยครูอาจเขียนข้อสรุป	แล้วให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขต่อเติม	

ให้แก้ปัญหา ครูมอบปัญหาให้นักเรียนแก้	โดยใช้ความรู้ที่เพิ่งเรียน

ให้สาธิต ครูให้นักเรียนสาธิตกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ที่เพิ่งเรียน	

ทดสอบปฏิบัติ

หรือแบบฝึกหัด

ครูให้โจทย์ที่นักเรียนต้องใช้ความรู้ท่ีเพิ่งเรียนมาในการปฏิบัติ	หลังจากจบแล้ว

นักเรียนร่วมกันทบทวนความเข้าใจผิดหรือจ�าผิด	

ตั้งค�าถาม ครูถามค�าถามที่ในการตอบนักเรียนต้องทบทวน	ท�าความเข้าใจ	และประยุกต์ 

ใช้ความรู้	และในบางกรณีนักเรียนต้องสังเคราะห์และตรวจสอบความรู้	

ให้และรับ	(give	and	take)	 หลังจากจดบันทึกบทเรียนเสร็จ	ครูให้นักเรียนยืนขึ้น	และเดินไปหาคู่	 เพื่อ 

เปรียบเทียบบันทึกบทเรียนกัน	

•  ๘๗  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629739

	 การใช้เทคนิคตามในตารางข้างบนเป็นทักษะในชั้นเรียนของครู	 ท่ีครู 
จะต้องฝึกให้ช�านาญว่าจะใช้เทคนิคใดในโอกาสใด	หลายเทคนิคต้องการ 
ความร่วมมือจากนักเรียน	เช่น	เทคนิค	give	and	take	ที่นักเรียนสองคน 
เปรียบเทียบบันทึกบทเรียนของตน	นักเรียนจะได้แนวคิดว่าเพื่อนเรียนอย่างไร	
มีวิธีจดสาระความรู้อย่างไร	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะช่วยให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาสาระได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถบอกว่าความเข้าใจสาระเดิมของตนเป็นอย่างไร	
 •	 นักเรียนคิดย้อนกลับไปยังสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาก่อน	
 •	 นักเรียนตั้งค�าถามต่อสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาก่อน

•  ๘๘  •



	 ในข้อสอบปลายภาค	ครูจริงยังออกแบบให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
ชุดน้ีต่อไปอีก	ด้วยการให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นต่อค�าถาม 
ที่ว่า	“นักเรียนเห็นด้วยกับค�ากล่าวที่ว่า	เส้นเขตแดนที่ตายตัวไม่สามารถ
แบ่งพรมแดนทางสังคมและวัฒนธรรมได้หรือไม่”	ส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วย
กับค�ากล่าวนี้	ซึ่งพวกเขาสามารถยกเหตุผลเพ่ือมาสนับสนุนความคิด
เห็นของตนเองได้อย่างแตกต่างหลากหลาย	ซึ่งสิ่งที่มากกว่าที่คาดไว้	คือ
การท่ีผูเ้รยีนมมีมุมองต่อเร่ืองวฒันธรรมไร้พรมแดนทีก้่าวข้ามไปมากกว่า
การเรยีนในชัน้เรยีนเรือ่งประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้	
คือเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ	นอกจากประเทศในอาเซียน	ท่ีถึงแม้ว่า 
ในชัน้เรยีนครูจะได้สรปุความเหน็ว่า	เหน็ด้วย	แต่เมือ่นกัเรยีนได้ไตร่ตรอง
ข้อความดงักล่าวด้วยตวัเองและสรปุผลออกมาจากความคดิเหน็ของตนเอง	
เราจะพบค�าตอบทัง้เหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วย	แสดงให้เหน็ว่า	การใช้ค�าถาม
ปลายเปิดท�าให้เห็นมุมมองความคิดของเด็กๆท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่
ยึดติดกับกรอบความคิดที่ครูให้	ซึ่งหากมีความเห็นไม่ตรงกันก็สามารถ
ยกเหตุผลมาอธิบายประกอบเหตุผลของตนได้

	 อย่างไรกด็พีวกเขาไม่ได้มองในภาพของการเรยีนในชัน้เรยีนเท่านัน้	
แต่ยังสามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีไกลตัวมาสู่เรื่องท่ีใกล้ตัวเกิดเป็นความรู ้
ของตนเอง	การหยิบยกเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันมาเปรียบเทียบกับ 
เรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของตัวเองได้	เช่น	การเชื่อมโยงเรื่องอาหารท่ีพบ 
ในชีวิตประจ�าวันของตนกับลักษณะร่วมของอาหารในอาเซียน	หรือ 
แม้กระทั่งการยกตัวอย่างถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นภาพ 
ของโลกไร้พรมแดนได้อย่างชัดเจน

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๘๙  •



แก้ไขความรู้

๑๘บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ส่งเสริมและแก้ไขความรู้	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ลงสมุดบันทึกบทเรียน เมื่อขึ้นบทเรียนใหม่ในหน่วยการเรียนรู้และมีการทบทวนความรู ้ด้วยวิธีต่างๆ 

ครูให้นักเรียนเอาสมุดบันทึกของหน่วยการเรียนก่อนๆ	มาทบทวน	และแก้ไข 

ส่วนที่ผิดพลาด	

ทบทวนสมุดบันทึก

บทเรียน

ครูให้นักเรียนใช้สมุดบันทึกบทเรียนในการทบทวนค�าศัพท์ส�าคัญ	หลักการหรือ 

ไอเดียส�าคัญ	ข้อสงัเคราะห์ขยายความเข้าใจ	(generalization)	ส�าหรบัใช้ในการสอบ	

นักเรียนให้ค�าแนะน�า

ป้อนกลับแก่กันและกัน

(peer	feedback)	

ครูให้นักเรียนอ่านสมุดบันทึกบทเรียนของเพ่ือนและเขียนค�าแนะน�าป้อนกลับ 

แก่เจ้าของบันทึก	

ปรับปรุงการบ้าน ครมูอบการบ้าน	ตรวจการบ้านพร้อมให้ค�าแนะน�าป้อนกลบั	แล้วให้นกัเรยีนปรบัปรงุ

และส่งใหม่	เพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น	

ห้ากระบวนการหลัก ครูให้นักเรียนใช้	๕	กระบวนการหลัก	ส�าหรับปรับปรุงสาระความรู้ของตน	ได้แก่	

(๑)	ทบทวนความเข้าใจเดมิ	(๒)	ส�ารวจหาความเข้าใจผดิและแก้ไข	(๓)	หาช่องว่าง 

ความรูแ้ละเตมิเตม็	(๔)	ตดัสนิใจว่าจะปรบัปรงุความรู้เดิมตรงไหนบ้าง	(๕)	อธบิาย

ให้เหตุผลต่อการปรับปรุงแก้ไขความรู้	

สัญลักษณ์กระตุ้นสายตา ครูให้นักเรียนใช้สัญลักษณ์กระตุ ้นสายตาในการแก้ไขบันทึกบทเรียนของตน 

เพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ	

ใช้เครื่องมือช่วยการเขียน เครื่องมือช่วยการเขียนได้แก่กิจกรรม	ย่อความ	สรุป	เขียนด่วน	ต่อประโยค	และ

การประเมินโดยนกัเรียนด�าเนนิการ	ครูให้นกัเรียนใช้เคร่ืองมอืเหล่านี	้แก้ไขบนัทกึ

บทเรียนของตน	

•  ๙๐  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/629860

	 ในการปรบัปรงุความรู	้ครมูุง่ให้นกัเรยีนตรวจสอบผลงานของตน	๔	ด้าน
คือ	ข้อผิดพลาด	ความชัดเจน	การจัดระบบ	และความครบถ้วน

	 จุดส�าคัญคือ	นักเรียนต้องมีสมุดบันทึกบทเรียน	(academic	notebook)	
ของตน	ส�าหรับน�ามาใช้ปรับปรุง	เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตน

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะช่วยให้นักเรียนแก้ไขความรู้ได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนแก้ไขความเข้าใจผิดในบทเรียนก่อนๆ	ของตน	
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายความเข้าใจผิดของตนต่อเนื้อหาการเรียน
 •	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความเข้าใจของตนที่เพิ่มขึ้น

•  ๙๑  •



	 ในชัน้เรยีนวชิาธรรมชาตศึิกษาและประยกุต์วทิยา	ชัน้	๖	คณุครูดาว	– 
ปณิตา	เมฆฉาย	ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อเหมือน	–	ข้อต่างของข้อมูลเร่ืองการกัดเซาะชายฝั่ง	๒	แหล่งที่อยู ่
ต่างพื้นที่กัน

	 เม่ือนักเรียนน�างานมาส่ง	ครูพบว่า	มีหลายคนยังได้ข้อมูลที่ยัง 
ไม่เพยีงพอต่อการน�าข้อมลูไปใช้ต่อ	บางคนยงัเข้าใจโจทย์ไม่ถกูต้อง	ครจูงึ 
ช่วยแก้ไขความเข้าใจโจทย์	ช่วยวาง	แนวทางการท�างาน	และให้เทคนิค
วิธีในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น	เพื่อให้นักเรียนสามารถท�างานต่อไปได้	 
ในขณะเดยีวกนักไ็ด้พยายามสงัเกตนกัเรยีนอย่างใจเยน็เพือ่ดวู่าครจูะช่วย
แนะน�าอะไรกับนักเรียนคนไหน	

	 ชิน้งานต่อมาคอืการเขยีนวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อเหมอืน	–	ข้อต่าง
ของข้อมลู	๒	แหล่ง	พบว่าเดก็ๆ	หลายคนยงัไม่สามารถเขียนเปรยีบเทยีบได้ 
เขียนมาเป็นเพียงข้อมูลสองชุดแยกกัน	ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ 
ข้อเหมอืน	–	ข้อต่าง	และมเีดก็อีกหลายคนท่ีสามารถอธิบายเปรยีบเทียบ
ข้อมูลว่าอะไรเหมือนหรือต่างกัน	และบอกได้ว่าต่างอย่างไรได้	แต่ยัง 
ไม่สามารถวเิคราะห์ข้อมลูมาอธบิายเหตผุลได้ว่าท�าไมจงึเหมอืนหรอืต่างกนั 
และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้

	 หลงัจากงานสบืค้นข้อมลูสิง่ท่ีเดก็ๆ	จะท�าต่อไปคอืการเขยีนวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบข้อเหมอืน	–	ข้อต่างของข้อมลูทีไ่ด้มาจากการท�างานครัง้ก่อน
ที่พบว่านักเรียนรู้จักโครงสร้างประโยคและคลังค�าเช่ือมที่ใช้เปรียบเทียบ 
ข้อเหมือน	–	ข้อต่างมาแล้ว	ครูจึงมีการน�าเข้าทรัพยากรเพื่อสร้าง 
ความพร้อมในการเขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้น	โดยให้นักเรียน
ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ	“การเขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ข้อเหมือน	–	ข้อต่าง	”	เช่น	เขียนอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการเขียน

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๙๒  •



เปรียบเทียบโดยให้นักเรียนทุกคน	ร่วมกันยกตัวอย่างประโยคที่แสดง
การเปรียบเทียบ	นอกจากน้ีครูยังได้จัดหาตัวอย่างคลังค�าท่ีมักจะใช้ใน 
การเขยีนเปรยีบเทยีบ	และ	เขยีนวเิคราะห์มาเพิม่เตมิให้กบันกัเรยีนด้วย	
ซึ่งนักเรียนก็ได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมายและตัวอย่างการใช้ 
ค�าเหล่าน้ันจนกระทั่งทราบว่าการวิเคราะห์นั้นจะต้องมีการให้เหตุผล
ประกอบเพื่อสนับสนุนข้อมูล

	 สดุท้ายนกัเรยีนทราบว่าโครงสร้างของประโยคเทยีบเทยีบนัน้จะต้อง
มีการเขียนอธิบายว่ามีอะไรเหมือนหรือต่างกัน	สิ่งนั้นเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร	และเพราะอะไรจึงเหมือนหรือต่างกัน	

	 กระบวนการถัดมาคือ	การสร้างให้พวกเขามีความสามารถในการ
วางแผนหรือก�าหนดวิสัยทัศน์ในการท�างานมากขึ้น	ด้วยการอ่านทบทวน
โจทย์การบ้านเชิงโครงงานชิ้นนี้ด้วยกัน	และวางโครงเรื่องในการเขียน
เปรียบเทียบร่วมกัน	ก่อนที่จะน�าไปเขียนจริง	

	 ในข้ันตอนการเขียนเปรียบเทียบ	 ครูดาวก�าหนดให้นักเรียน 
ตรวจทานงานด้วยตนเองก่อน	 จากนั้นจึงให้เพื่อนอ่านและช่วยให้ 
ช่วยแนะน�า	โดยที่ครูไม่ได้เข้าไปมีบทบาทมากนัก	วิธีที่ครูน�ามาใช้คือ 
ให้นักเรียนดูตัวอย่างงานเพื่อนในชั้นเรียนที่เขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ได้ดี	และให้ตารางการตรวจทาน	เพ่ือเป็นแนวทางให้เขามองเห็นว่า 
การเขียนแต่ละส่วนจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง	และตรวจสอบว่า 
ใครยงัขาดส่วนใดไป	เพือ่ให้นกัเรียนควบคมุคณุภาพของงานได้ด้วยตวัเอง	

	 ครูดาวพบว่ากระบวนการเหล่านี้	นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพ 
ของการท�างานได้ในทุกขั้นตอน	ต้ังแต่	การสร้างวิสัยทัศน์ในการท�างาน	
การวางแผนการท�างาน	ไปจนกระท่ังถึงตัวผลลัพธ์ของงานแล้ว	ยังช่วย
ให้ความรบัผดิชอบและความสขุในการท�างานและการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

•  ๙๓  •



ไตร่ตรองสะท้อนคิดข้อเรียนรู้

๑๙บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ส่งเสริมให้นักเรียนไตร่ตรองสะท้อนคิดข้อเรียนรู้ของตน	มีดังต่อไปนี้

 การไตร่ตรองสะท้อนคิดเรื่องการเรียนรู ้  นอกจากได้ประโยชน์ 
ด้านช่วยการเรียนเน้ือหาสาระแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท�าให ้
เกิดความเข้าใจและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ (meta-cognition) 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

บันทึกการสะท้อนคิด

(reflective	journal)

ครูแนะน�านักเรียนให้ใช้ส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกบทเรียน	 เขียนตอบค�าถาม 

เชิงสะท้อนคิด	ค�าถามอาจเป็นเร่ืองความคาดหมายต่อบทเรียน	บทเรียนตรง 

กับที่คาดหมายไว้หรือไม่	สาระส่วนไหนที่ง่ายหรือยากต่อความเข้าใจ	ตนเข้าใจ 

สาระส�าคัญได้ดีหรือไม่	ตนเรียนได้ดีในวันนั้นหรือไม่	ท�าอย่างไรจึงจะเรียนได้ดีขึ้น	

ซึ่งสามารถตั้งค�าถามให้สะท้อนคิดลึกลงไปในสาระยิ่งกว่านี้อีกก็ได้	

บันทึกความคิด ครูให้นักเรียนสะท้อนคิดเร่ืองทักษะการคิดเชิงลึก	 เช่นการจ�าแนก	การสรุป 

การตัดสินใจ	การคิดสร้างสรรค์	การควบคุมตนเอง	ที่มีเน้นอยู่ในบทเรียน

กระดาษส่งงาน

เมื่อจบคาบเรียน

เมือ่จบคาบเรยีนครตัูง้ค�าถามเชงิไตร่ตรองสะท้อนคดิ	ให้นกัเรยีนตอบลงบนกระดาษ

ส่งครูก่อนออกจากห้องเรียน	ตัวอย่างค�าถามเช่น	แนวคิดหลักของบทเรียนในวันนี ้

คืออะไร	ข้อเรียนรู้ท่ีนักเรียนม่ันใจมากที่สุดและน้อยที่สุดคืออะไร	ค�าถามต่อ 

บทเรียนในวันนี้คืออะไร	ความส�าเร็จของการเรียนในคาบนี้คืออะไร

เปรียบเทียบความรู้ ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในเรื่องที่เรียน	ก่อนและหลังเรียน	

บันทึกสองแถว

(two-column	notes)	

ครูให้นักเรียนเป็นสองแถว	(column)	เขียนสาระที่ตนเห็นว่าส�าคัญหรือน่าสนใจ 

ไว ้ในแถวซ้าย	 เขียนข้อสะท้อนคิดต่อสาระนั้นไว้ในแถวขวา	 เช่น	 ค�าถาม 

ความประทับใจ	หรือความคิดเห็นของตนต่อสาระนั้น	

•  ๙๔  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630013

	 เป้าหมายส�าคญัย่ิง	คอืสะกดิให้นักเรยีนได้เข้าใจว่า	ในระหว่างเรียนเนือ้หา
สาระความรู้	ตนต้องเอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้ของตนควบคู่ไปด้วย	นั่นคือ 
ต้องเรียน	content	และ	process	ไปพร้อมๆ	กัน	

พฤติกรรมของครู
	 ครูต้องฝึกทักษะการต้ังค�าถาม	และจัดกระบวนการเพื่อให้นักเรียน 
ได้เรียนทั้งสาระและกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กัน	ตัวอย่างค�าถามเช่น

 •	 นักเรียนคิดว่าจะท�าต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง	เพื่อให้ผลงานดีขึ้น
 •	 นกัเรียนคดิว่าจะท�าต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง	เพือ่ให้ผลการเรียนดขีึน้

	 ในเทคนิคเปรียบเทียบความรู้	ครูควรแนะน�าให้นักเรียนสะท้อนคิดต่อว่า	
ตนจะเพิ่มผลการเรียนโดยเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนได้อย่างไรบ้าง	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะช่วยให้นักเรียนสะท้อนคิดเรื่องการเรียนรู้ของตนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกได้ว่าตนเข้าใจชัดเจนในเรื่องใด	และยังสับสนในเรื่องใด	
 •	 นักเรียนสามารถบอกระดับความพยายามเรียนของตนและบอก 
	 	 ความสัมพันธ์	ระหว่างระดับความมานะพยายามกับผลการเรียน
 •	 นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนจะปรับปรุงวิธีการเรียนได้อย่างไรบ้าง	 
	 	 เพื่อยกระดับผลการเรียนของตน

•  ๙๕  •



	 ในชัน้เรยีนวชิาธรรมชาตศิกึษาและประยกุต์วทิยา	
ชั้น	๕	คุณครูวิ	–	วิสาขา	ข่าทิพย์พาที	ได้มอบหมาย
ให้นักเรียนท�าการศึกษาการเกิดภูมิประเทศในลักษณะ
ต่างๆ	จากสื่อที่ครูให้	แล้วประมวลสรุปความเข้าใจ
ของตนออกมาเป็นภาพ	เพ่ือที่ครูจะได้ตรวจสอบได้ว่า
นักเรยีนแต่ละคนมคีวามเข้าใจในเรือ่งนีก้ระจ่างชดัเพยีงไร

	 เม่ือนักเรยีนท�างานเสร็จแล้วครใูห้นกัเรยีนประเมนิผล 
การสืบค้นข้อมูล	การคัดเลือกข้อมูล	การอธิบาย	การ
เปรียบเทียบความเหมือนความต่างในชิ้นงานเดียวกันนี้ 
ของเพื่อน	๓	คน	แล้วเขียนบันทึกข้างท้ายว่าตนจะ
ปรับปรุงวิธีการท�างานได้อย่างไร

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

•  ๙๖  •



ตารางการสะท้อนคิดเรื่อง
การเรียนรู้ที่คุณครูออกแบบ 
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน
การท�างานอย่างเป็นระบบ	

ตัวอย่างภาพแสดงการเกิดที่ราบเชิงเขา	ที่ราบลุ่ม	และสามเหลี่ยมปากแม่น�้า 
ที่เกิดจากการกระท�าของวัฏจักรน�้า	และแรงโน้มถ่วงของ	เด็กหญิงชมบุญ	รุ้งก�าธรธรรม

•  ๙๗  •



ให้การบ้านที่มีเป้าหมายชัดเจน

๒๐บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ในการให้การบ้านอย่างมีจุดมุ่งหมาย	มีดังต่อไปนี้

 ครูควรให้การบ้านแก่นักเรียนเฉพาะเท่าท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนเท่าน้ัน 
ไม่ใช่ให้การบ้านเพยีงเพือ่ให้นักเรยีนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการเรยีน 
หรือท�าไปตามธรรมเนียมปฏิบัติว่านักเรียนต้องมีการบ้าน

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ให้การบ้านเพื่อน�าสู่	

บทเรียน

ครูให้นักเรียนอ่านข้อความ	หรือดูวีดิทัศน์สั้นๆ	เพื่อท�าความรู้จักสิ่งที่จะเรียนรู้ 

ไว้ล่วงหน้า

การบ้านเพื่อเรียนรู้ให้ลึก

และเชื่อมโยงยิ่งขึ้น

ครูให้นักเรียนท�าการบ้านเพื่อเปรียบเทียบ	บอกความแตกต่าง	หรือจ�าแนกกลุ่ม 

สาระความรู้ที่ได้เรียนแล้ว	

การบ้านเพื่อฝึกปฏิบัติ

กระบวนการหรือทักษะ

อย่างหนึ่ง

ครูให้นักเรียนที่ได้ฝึกทักษะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในชั้นเรียนจนสามารถท�าได้ด้วยตนเอง	

ให้ไปฝึกเพิ่มเอง	เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว	ความเร็ว	และความแม่นย�า

ให้การบ้านที่พ่อแม่

เป็นผู้ประเมิน

ครทู�าความเข้าใจกับพ่อแม่เร่ืองการบ้าน	ให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวช่วยตัง้ค�าถาม 

เชิงสะท้อนคิด	 ช่วยฟังการซ้อมน�าเสนอการบ้านด้วยวาจา	หรือช่วยจับเวลา 

ท�าการบ้านให้อยู่ในเวลาที่ก�าหนด

•  ๙๘  •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630109

	 การบ้านเพื่อน�าสู่บทเรียนในวันรุ่งขึ้นอาจใช้วิธีมอบหมายให้นักเรียน 
อ่านหนังสือประกอบการเรียนสองสามหน้า	หรือมอบหมายให้เข้าเว็บไซต ์
ที่ระบุ	อ่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้น

(ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การกลับทางห้องเรียน 
https://www.scbfoundation.com/publishing.php? 

project_id=292#publishing/292/5137) 

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู

	 “ฉันจะให้การบ้านที่มีเป้าหมายชัดเจนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนเข้าใจเป้าหมายของการบ้าน	
 •	 นักเรียนเตรียมพร้อมต่อบทเรียนในวันรุ่งขึ้น
 •	 นักเรียนมีระดับความรู้ที่ลึกและเชื่อมโยงขึ้นหลังท�าการบ้าน	
 •	 ความเร็ว	ความแม่นย�า	และความคล่องแคล่วของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
	 	 หลังท�าการบ้าน
 •	 นักเรียนรายงานว่าการท�าการบ้านช่วยการเรียนของตน

•  ๙๙  •



	 ในภาคฉันทะ	นักเรียนชั้น	๕	เรียนรู้เรื่อง	“ภูมิศาสตร์เบื้องต้น:	การสร้างจินตภาพและการ 
ให้เหตุผล”

	 การบ้านชิ้นที่	๑	จะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่	๑	-	๓
	 (๑)	ให้นกัเรียนอ่านชดุความรูแ้ละดูวดิทีศัน์ท่ีแจกให้แล้วน�าเสนอการสรปุความรูต้ามความเข้าใจ 
	 		 ของตนเอง	ในภาษาของตนเองโดย
	 		 ๑.๑	 เขยีนอธบิายเหตผุลพร้อมภาพประกอบแสดงการเกดิภเูขา	หบุเขา	ท่ีราบสงูท่ีเกดิจาก 
	 		 	 	 แรงธรณี
	 	 	 ๑.๒	 เขียนอธิบายเหตุผลพร้อมภาพประกอบแสดงการเกิดที่ราบเชิงเขา	ที่ราบลุ่มน�้า 
	 		 	 	 และที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น�้า	ที่เกิดจากการกระท�าของวัฎจักรน�้ากับแรงโน้มถ่วง
	 	 	 ๑.๓	 เขียนบรรยายเปรียบเทียบขนาดและลักษณะของตะกอนล�าน�้าแต่ละประเภทว่า 
	 		 	 	 แตกต่างกนัอย่างไร	และอธิบายว่าตะกอนล�าน�า้แต่ละประเภทน่าจะพบได้ในบรเิวณใด 
	 		 	 	 ของล�าน�้าเพราะเหตุใด

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 หลักในการให้การบ้านของโรงเรียนเพลินพัฒนาคือการมอบหมายงานท่ีนักเรียนจะได้ลงมือ
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังศึกษาค้นคว้าและน�าเสนอความเข้าใจของตนเองออกมาในลักษณะ
ต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียนจะมีการบ้านเชิงโครงงาน ๓ ชิ้นด้วยกัน ซึ่งเน้ือหาของการบ้านที่นักเรียน 
ท�าน้ันจะต้องมีความสัมพนัธ์กบัแก่นสาระของแต่ละภาคเรยีน อกีท้ังลักษณะของโจทย์ก็จะต้องเกือ้กูล
ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในช่วงเวลานั้นๆ เป็นไปได้ด้วยดี 

 ในท่ีสุดท้ังความรู้ความเข้าใจท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบโจทย์การบ้าน จะเกิดเป็นความชัดเจนเมื่อนักเรียนได้ไปเรียนรู ้
ยังพื้นที่ภาคสนามในสัปดาห์ที่ ๖ - ๗ 

 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสัปดาห์ท่ี ๘ - ๙ จะเป็นช่วงเวลาของการประมวลความรู้และ 
การท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด แล้วจงึน�าเสนอการเรยีนรู้ในสปัดาห์ท่ี ๑๐ ซึง่เป็นสัปดาห์สุดท้าย
ของภาคเรียน

• ๑๐๐ •



	 การบ้านชิ้นที่	๒	จะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่	๓	-	๔
	 (๒)	ให้นักเรียนอ่านชุดความรู้ที่แจกให้	
	 	 	 ๒.๑	 แปลความแผนที่ประเทศไทยท่ีแจกให้แล้วเขียนบรรยายลักษณะภูมิประเทศหลักๆ 
	 		 	 	 ในแต่ละภาคของประเทศไทย	
	 		 ๒.๒	 เขียนอธิบายเหตุผลพร้อมภาพประกอบแสดงการเกิดลักษณะภูมิประเทศหลักๆ 
	 		 	 	 ในแต่ละภาคของประเทศไทย	(สัปดาห์ที่	๓	-	๔)

	 การบ้านชิ้นที่	๓	จะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่	๔	-	๕
	 (๓)	ให้นักเรียนอ่านชุดความรู้ที่แจกให้	
	 	 	 ๓.๑	 แปลความแผนทีจั่งหวดัเพชรบรีุทีแ่จกให้แล้วเขยีนบรรยายลกัษณะภมูปิระเทศหลกัๆ	 
	 		 	 	 ของจังหวัดเพชรบุรี	
	 	 	 ๓.๒	 เขียนอธิบายเหตุผลพร้อมภาพประกอบแสดงการเกิดลักษณะภูมิประเทศหลักๆ 
	 		 	 	 ของจังหวัดเพชรบุรี	
	 	 	 ๓.๓	จากแผนทีใ่หน้กัเรียนขีดเสน้ตัดลงบนเส้นแมน่�้าเพื่อแบง่ขอบเขตของตน้น�า้	กลางน�้า	 
	 		 	 	 และปลายน�้า	ของแม่น�้าเพชรบุรี	พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
	 		 ๓.๔	 จากข้อ	๓.๓	ให้นักเรียนระบุประเภทของตะกอนล�าน�้าที่คาดว่าจะพบบริเวณต้นน�้า	 
	 		 	 	 กลางน�้า	และปลายน�้า	ลงในแผนที่	พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

	 ภาคสนาม	:	ภูมิศาสตร์ลุ่มน�้าเพชรบุรี	ในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่	๖	-	๗
	 ครูจัดกระบวนให้นักเรียนได้ท�าการศึกษา
   •	 การก�าเนิดภูมิประเทศจากแรงทางธรณีและการกระท�าของน�้า	ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	 
	 	 	 	 และปลายน�า้
   •	 ลักษณะของล�าน�้าและตะกอนล�าน�้า	ลักษณะกายภาพทั่วไปของดิน	(ขนาดของเนื้อดิน 
	 	 	 	 และการระบายน�้า)
   •	 พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของมนุษย์ที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ 
	 	 	 	 ของดินแหล่งน�้าจืดตามธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรี

	 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์จริง	รวมถึงได้ต่อยอด
ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการได้ออกไปศึกษายังพื้นที่ภาคสนามด้วย

• ๑๐๑ •



ขยายความความรู้

๒๑บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ขยายความความรู้	มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ตั้งค�าถามให้สรุป

จากการขยายความ

ครตูัง้ค�าถาม	๒	แบบ	ให้นกัเรียนฝึกใช้เหตผุลขยายความรู้	(๑)	ตอบจากฐานความ

รู้เดิม	(๒)	ใช้เหตุผลน�าไปสู่ค�าตอบ	

ตั้งค�าถามให้คิดต่อ เมื่อนักเรียนตอบค�าถาม	ครูตั้งค�าถามต่อค�าตอบนั้น	เช่น	ท�าไมเธอจึงคิดว่าค�าตอบ

ของเธอถกูต้อง	เพ่ือให้นกัเรียนสะท้อนคดิและทบทวนหาข้อมูลหลกัฐานหรือเหตุผล	

ตั้งค�าถามต่อเนื่องเป็นชุด ครถูามค�าถามลงรายละเอยีด	แจกแจง	ขยายความ	และเรยีกร้องข้อมลูหลกัฐาน	เพือ่

ให้นกัเรยีนคดิและเข้าใจลกึและซบัซ้อนขึน้	ค�าถามทีล่งรายละเอยีดจะสร้างฐานข้อมลู

ทีช่่วยให้นกัเรยีนตอบค�าถามทีล่กึและซบัซ้อนขึน้	ค�าถามทีแ่จกแจงชนดิจะกระตุน้ให้

นักเรียนต้องคิดหาตัวอย่างและคิดถึงลักษณะที่จ�าเพาะแต่ละชนิด	ค�าถามเชิงขยาย

ความ	จะช่วยให้นักเรียนคิดหาข้อเสนอและสรุป	ค�าถามเรียกร้องข้อมูลหลักฐานจะ

ท�าให้นักเรียนคิดโต้แย้งและประเมิน	ตรวจสอบข้อเสนอ	และอาจเปลี่ยนใจสร้างข้อ

เสนอใหม่	เพื่อลบความเข้าใจผิดและการใช้เหตุผลผิดออกไป	

• ๑๐๒ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630239

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะฝึกให้นักเรียนตีความและขยายความข้อมูลและสารสนเทศได้
อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนอาสาตอบค�าถามเพื่อบอกข้อสรุปของตน	
 •	 นักเรียนให้ค�าอธิบายต่อค�าตอบของตน
 •	 นักเรียนบอกว่าค�าถามของครูตอบยาก	แต่ก็ช่วยให้ตนเรียนรู้ได้ดีขึ้น

• ๑๐๓ •



จัดระบบความสัมพันธ์ของนักเรียน

๒๒บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้จัดระบบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน	มีดังต่อไปนี้

 เป้าหมายของยทุธศาสตร์จดัระบบให้นกัเรยีนมีปฏสัิมพนัธ์กันทางความคดิ 
ก็เพือ่ให้เกิดบรรยากาศการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน (collaborative learning) 
ซึ่งจะมีผลเสริมให้ทุกยุทธศาสตร์ในภาค ๖ นี้ ก่อผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

กลุ่มประมวลข้อมูล ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	๒	-	๕	คน	เพื่อท�างานประมวลข้อมูล/สารสนเทศ	 

โจทย์อาจจะเป็นงานเฉพาะกจิระยะสัน้เพยีงชัว่ครู่	หรืออาจเป็นงานระยะยาว	ไม่ว่าจะเพือ่ 

ท�างานใดควรมีกติกาให้ยึดถือร่วมกันในด้านพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์	

สร้างกติกากลุ่ม เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มด�าเนินไปอย่างราบรื่น	ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันก�าหนด	

กติกากลุ่ม	

ฝึกพฤติกรรมด้วย

กิจกรรมอ่างปลา	

(Fishbowl	

demonstration)

ครูให้นักเรียนนั่งหรือยืนเป็นวงกลมเพื่อให้สังเกตกิจกรรมกลุ่มที่ดี	ที่เพื่อนกลุ่มเล็กๆ 

ก�าลังด�าเนินกิจกรรมกลุ ่มสาธิต	 ซึ่งอาจสาธิตพฤติกรรมกลุ ่มท่ีดีเช่น	 การพูดซ�้า 

ความหมายด้วยค�าหรือประโยคที่ต่าง	(paraphrasing)	การเว้นช่วง	การตั้งค�าถาม 

การแย้งหรอืไม่เห็นพ้องอย่างสภุาพ	การระดมความคดิ	การสานเสวนา	การฟังอย่างลกึ	

โดยครูอาจต้องช่วยอธิบายความหมายของแต่ละตอน

บัตรระบุหน้าที่ ครจูดับตัรระบหุน้าทีใ่ห้แก่สมาชกิกลุม่	เช่น	ประธาน	(facilitator)	คนสรปุ	(summarizer)	

คนตั้งค�าถาม	(questioner)	คนจดบันทึก	(note	taker)	

จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม

ไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้เรียกนักเรียนเข้ากลุ่มได้ทันทีอย่างรวดเร็วครูจัดกระดาษรูปหน้าปัดนาฬิกา 

ให้นักเรียนลงชื่อในแต่ละช่องรวม	๑๒	ช่อง	หากมีนักเรียนในชั้น	๔๐	คน	ก็ต้องมี

กระดาษ	๔	แผ่นให้ลงชือ่เตม็	๓	แผ่นก่อน	แล้วจึงลงชือ่ในต�าแหน่ง	๑	-	๔	ในแผ่นที	่๔ 

เมือ่จะจดักลุม่นกัเรยีนกลุม่ละ	๓	-	๔	คน	ครูกเ็รียก	“จดักลุม่นาฬิกา”	อาจมีกลุม่สีท่ศิ	

ซึ่งหากครูเรียก	“จัดกลุ่มสี่ทิศ”	ก็จะได้	๔	กลุ่ม	กลุ่มละ	๑๐	คน

• ๑๐๔ •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

แผนช่วยนักเรียน

ตกกลุ่ม

ในกรณีที่ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง	อาจมีนักเรียนบางคนตกกลุ่ม	ครูต้องเตรียม 

วิธีช่วย	ให้นักเรียนที่ตกกลุ่มจับกลุ่มกันหรือแทรกเข้ากลุ่มที่มีอยู่แล้ว

จัดกลุ่มตามข้อมูล

ผลการประเมิน

การประเมินจะช่วยให้ครูรู้ว่านักเรียนคนไหนมีพ้ืนความรู้เดิมเข้มแข็ง	คนไหนอ่อน 

เวลาจัดกลุ่มครูอาจต้องการจัดกลุ่มคละระดับพื้นความรู้เดิม

จับคู่	สลับบทบาท ครูให้นักเรียนในกลุ่มแบ่งย่อยเป็นคู่	เรียกคนหนึ่งว่า	พาร์ตเน่อร์	ก	อีกคนหนึ่งเป็น 

พาร์ตเน่อร์	ข	ในช่วงแรกให้	ก	ฝึกทักษะหรือท�ากิจกรรมตามบทเรียน	พาร์ตเน่อร์	ข	

เป็นโค้ช	แล้วสลับบทบาทกัน	

คดิเป็นคู่

(think	-	pair	-	share)

และคิดเป็นกลุ่ม	๔	คน

(think	-	pair	-	square)

ใน	think	–	pair	–	share	ครูตั้งค�าถามให้เวลานักเรียนคิด	(อาจเขียนด้วย)	คนเดียว	

แล้วให้จับคู่แลกเปลี่ยนความเห็นกันและตกลงค�าตอบร่วม	แล้วแต่ละคู่แชร์ค�าตอบกับ

เพื่อนในชั้นเรียน

think	–	pair	–	square	ก็คล้ายกัน	แต่หลังจับคู่	ตามมาด้วยจับกลุ่มสี่คน	แล้วรายงาน

ค�าตอบของกลุ่มต่อชั้นเรียน

การแข่งขันของนักเรียน ครูจัดเกมวิชาการจัดทีมนักเรียนแข่งขัน	มีการหมุนเวียนสมาชิกทีม

วงใน	-	วงนอก ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน	จ�านวนสมาชิกในวงเท่ากัน 

ครูตั้งค�าถามหรือให้แก้ปัญหา	ให้นักเรียนแต่ละคนคิดค�าตอบ	แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยน 

กับเพื่อนที่เป็นคู่แล้วหมุนวงกลมเพื่อเปลี่ยนคู่ตอบค�าถามต่อไป	

การเรียนรู้แบบร่วมมือ	

(cooperative	learning)	

ครูจัดโครงสร้างและก�ากับกลุ่มในการเรียนแบบร่วมมือ	เพื่อเรียนกิจกรรมที่ซับซ้อน 

โดยครดู�าเนนิการ	(๑)	ออกแบบโครงสร้างและความรับผิดชอบของบคุคลและของกลุม่	

(๒)	ให้โค้ชชิ่งแก่กลุ่มนักเรียน	(๓)	ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม

แต่ละคน	(๔)	ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่ม	และก�าหนดโครงสร้างของกลุ่ม	

เพื่อนตอบสนองเพื่อน

(peer	-	response	

groups)	

ในการเรียนแบบท�ากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน	ครูจัดให้นักเรียนผลัดกัน 

ท�าหน้าที่ประเมินและให้ความเห็นป้อนกลับแก่เพื่อน	 โดยมีเกณฑ์สเกลคะแนน 

และ	check	list	ที่ชัดเจน

เพื่อนติวเพื่อน

(peer	tutoring)	

ครเูชือ้เชญินกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนสงูท�าหน้าทีต่วิเพือ่นทีไ่ด้คะแนนต�า่	เพือ่ให้เพือ่นได้สอบใหม่ 

และได้คะแนนสงูขึน้	ซึง่หากพจิารณาตาม	learning	pyramid	การสอนผู้อ่ืนเป็นกจิกรรม

ที่เกิดการเรียนรู้สูงสุด	ดังนั้นนักเรียนอาสาสมัครสอนเพื่อนจะได้รับประโยชน์มาก

การจัดกลุ่ม

อย่างมีโครงสร้าง

ครอูอกแบบและให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมกลุม่สร้างผลงานเพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจเรือ่งท่ีเรยีน 

อย่างลกึและเชือ่มโยงยิง่ขึน้	โดยต้องมทีัง้บทบาทและความรบัผดิชอบรวมของกลุม่	และ

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน

การไตร่ตรองสะท้อนคิด

ร่วมกันต่อการเรียนรู้

ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม	เพื่อให้ไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกันเกี่ยวกับความก้าวหน้า 

ของการเรียน	มีการจัดวิธีการและบรรยากาศให้เกิดการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน 

และค้นพบวธิกีารเรยีนรู้ทีด่ยีิง่ขึน้	ซึง่ทกัษะในการตัง้ค�าถาม	เพือ่การไตร่ตรองสะท้อนคดิ

อย่างยิ่งยวด	(critical	reflection)	และให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเป็นทักษะ

ที่มีความส�าคัญยิ่ง	

• ๑๐๕ •



	 ครตู้องเลอืกใช้ยทุธศาสตร์ตามตารางข้างบนให้เหมาะสมตามลกัษณะของ
บทเรียน	เช่น	peer	tutoring	ใช้ได้ดีกับการสอนสาระความรู้โดยตรง	(direct	
instruction)	ในความรู้เชิงสาระ	(declarative	knowledge)	การจัดนักเรียน
เข้ากลุ่มไว้ล่วงหน้า	ใช้ได้ผลดีในกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้รู้ลึกและเชื่อมโยงขึ้น	
โดยที่ครูจะสามารถสังเกตเห็นโดยง่ายว่านักเรียนเรียนรู้ก้าวหน้าไปเพียงใด

หมายเหตุส�าคัญ

	 สาระในภาค	๖	ทัง้	๘	บทนี	้มยีทุธศาสตร์หรือเครือ่งมือ	๘	แบบ	ให้ครเูลอืก 
ใช้ตามความเหมาะสม	โดยมีเป้าหมายหลักคือ	ให้นักเรียนมองการเรียนเป็น 
กระบวนการ	“สร้างใส่ตวั”	(constructive	process)	คอืสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
และทักษะต่างๆ	 สะสมขึ้นภายในตน	นักเรียนทุกคนจะเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
หากนักเรียนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน

	 ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง	นักเรียนจะต้อง
เปลีย่นความคดิของตนไปเรือ่ยๆ	บางเรือ่งเปลีย่นแบบพอกพูนต่อยอด	บางเรือ่ง
เปลี่ยนแบบเพิ่มความซับซ้อน	และบางเรื่องเปลี่ยนแบบต้องละทิ้งความรู้เดิม	
เปลี่ยนชุดความรู้ใหม่	ครูต้องฝึกฝนทักษะในการช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง
ตนเองโดยการกระท�าของตนเอง	โดยครูคอยสังเกตความก้าวหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน	(embedded	formative	assessment-https://
www.gotoknow.org/posts/tags/Dylan_Wiliam)	และให้ค�าแนะน�าป้อนกลับ
เชิงสร้างสรรค์	(constructive	feedback)

• ๑๐๖ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630318

	 หากใช้เคร่ืองมือ	 ๘	 ตัวตามในภาค	 ๖	 นี้อย่างได้ผล	 จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงใหญ่ในห้องเรียนสองอย่างคือ	(๑)	การเรียนเป็นการท�ากิจกรรม	
(activity-based	 learning)	และ	 (๒)	ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์แบบร่วมมือช่วยเหลือกัน	และจะมีสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นคือ	
การบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายในสมอง	(ร่างกาย)	นักเรียน

	 เครือ่งมอืทัง้	๘	นีจ้งึเป็นเครือ่งมอืของ	active	learning	นัน่เอง	การเรยีนรู ้
เช่นนี้นอกจากก่อให้เกิดเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวนักเรียนแล้ว	ตัวครูเองก็
เปลี่ยนไปด้วย

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 	“ฉันจะจัดระบบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนจัดกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมีเป้าหมาย
 •	 นักเรียนปฏิบัติต่อเพื่อนนักเรียนอย่างให้เกียรติแก่กันและกัน
 •	 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ช่วยท�าให้ความเข้าใจลึกและ 
	 	 เชื่อมโยงขึ้น
 •	 นักเรียนท�างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

• ๑๐๗ •



เรื่องเล่าจากภาคสนาม

	 ในภาคเรียนจติตะ	ปีการศกึษา	๒๕๕๙	คณุครูดาว	-	ปณติา	เมฆฉาย	พานกัเรียนออกไปศกึษา 
เรียนรู้อัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมของชาวอัมพวาในสมุทรสงคราม	ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	เช่น	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	(การสังเกต 
การตั้งค�าถาม	การลงมือปฏิบัติ	 การวิเคราะห์	 และการสรุปประมวลความรู ้)	 ทักษะการฟัง 
การจับประเด็น	การคิดเชิงสร้างสรรค์	และการท�างานเป็นทีม	เป็นต้น

	 ก่อนท่ีจะออกไปเรียนรู้ภาคสนามคณะครูชั้น	๖	ได้จัดการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
ภาคสนามร่วมกัน	ด้วยการน�าเอาผล	AAR	ของภาคสนามในปีการศึกษาที่แล้วมาเป็นตัวตั้ง	ลักษณะ
กิจกรรมที่เราตกลงกันคือยังคงให้รักษารูปแบบการเรียนรู้โดยการสัมผัสกับพื้นที่จริง	สัมภาษณ์ผู้ที ่
รู้จริง	และได้ลงมือท�าจริง	ต่อจากนั้นได้มีการพูดคุยเก่ียวกับรูปแบบการบันทึกข้อมูลของนักเรียน 
ซึ่งจะต้องบันทึกรวบรวมความรู้ที่จะสามารถน�าไปท�างานโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดได้	

	 กิจกรรมการเรียนรู้แรกเป็นเรื่องเก่ียวกับวิถีชาวสวนผสมผสานแบบยกร่องท่ีบ้านคุณลุง 
ชัยวัฒน์	จันทร์เอียง	 เม่ือไปถึงนักเรียนเข้าไปท�าความรู้จักเจ้าของพ้ืนท่ีและได้สัมภาษณ์คุณลุง 
เกี่ยวกับที่นักเรียนอยากทราบเกี่ยวกับ	อัตลักษณ์ของชาวอัมพวาในการท�าสวนรูปแบบนี้	ซึ่งนักเรียน 
ได้บันทึกความรู้ลงในสมุด	“เพียรฝึกตน”	ในสมุดเล่มนี้จะมีประเด็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญปรากฏเอาไว้
เป็นแนวทางในการตัง้ค�าถามให้แก่นกัเรยีน	เช่น	ลกัษณะของสวนยกร่องเป็นอย่างไร	ท�าไมชาวอมัพวา 
จึงนิยมการท�าสวนแบบยกร่อง	พันธุ ์ไม่ที่ปลูกในสวนมีอะไรบ้าง	ผลไม้ที่ปลูกในสวนกับปลูก 
เพียงอย่างเดียวมีข้อดีต่างกันอย่างไร	เป็นต้น	

	 ระหว่างที่นักเรียนท�าการสัมภาษณ์คุณลุงชัยวัฒน์	ครูดาวท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู ้
ที่บางคร้ังก็ช่วยสรุปความค�าพูดจากนักเรียนผู้ต้ังค�าถามสู่นักเรียนคนอื่น	รวมท้ังช่วยพูดให้คุณลุง 
เข้าใจค�าถามของนกัเรยีนง่ายขึน้	หรอืในทางกลบักนับางครัง้ช่วยสรปุความค�าพดูจากวิทยากรสูน่กัเรยีน
ให้เข้าใจค�าตอบของวิทยากรเพื่อให้นักเรียนจดบันทึกได้ง่ายขึ้น
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ไปศึกษาวิถีชาวสวนผสมผสานแบบยกร่องที่บ้านคุณลุงชัยวัฒน์	จันทร์เอียง

• ๑๐๙ •



	 ในช่วงเวลานีค้รดูาวได้สงัเกตเหน็พฒันาการในการตัง้ค�าถามของนกัเรยีนแต่ละคน	นกัเรยีนบางคน 
ที่ในภาคเรียนฉันทะและวิริยะที่ไม่ค่อยกล้าค�าถามก็พยายามที่จะถามมากขึ้น	นอกจากนี้ยังสามารถ 
ต้ังค�าถามต่อยอดจากค�าถามทีเ่พือ่นถามไปก่อนหน้านีไ้ด้	ท�าให้เขาได้ข้อมลูมาอย่างหลากหลาย	รวมทัง้
บรรยากาศในการสมัภาษณ์ดสูภุาพและเป็นทางการมากขึน้กว่าสองภาคเรยีนก่อนหน้า	จากการสงัเกต 
การจดบันทึกนักเรียนมีความพยายามที่จะบันทึกกันทุกคน	เพียงแต่บางคนนั้นจดสักพักแล้วหยุด 
บางคนจดเป็นค�าสั้นๆ	จับประเด็นไม่ต่อเนื่อง	และบางคนสามารถบันทึกอย่างต่อเนื่องได้ดี

	 หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ	คุณลุงชัยวัฒน์ได้พานักเรียนออกเดินชมสวน	คุณลุงให้ความรู ้
ในช่วงแรก	หลังจากน้ันจึงให้อิสระกับนักเรียนๆ	เพ่ือชมสวนหาพันธุ์ไม้ท่ีมีในพ้ืนท่ี	สังเกตลักษณะ 
สวนยกร่องท่ีขุดทางน�้าจากล�าคลองเข้ามาเพื่อรดน�้าอย่างสะดวกสบายมากขึ้น	ขณะท่ีเดินชมสวน 
ไปพร้อมกบันกัเรยีน	ครดูาวสงัเกตเหน็การเรยีนรูท่ี้หลากหลาย	หยบิสมดุ	“เพลนิรูเ้รยีน”	ขึน้มาอย่าง
อิสระ	บางคนจดบันทึกเป็นค�าส้ันๆ	บางคนเขียนแผนผัง	บางคนวาดภาพ	บางคนถ่ายภาพ	บางคน
สมัผัสด้วยมอื	บางคนชมิรสจากใบและผล	บางคนเอาส่วนของพชืมาตดิสมดุ	บางคนมกีารเปรยีบเทียบ	
เช่น	เทยีบระหว่างใบอ่อน-ใบแก่	เทยีบใบของพชืแต่ละชนดิ	เทยีบแต่ละส่วนของพชืชนดินัน้	ในจงัหวะนี้ 
นักเรียนแต่คนดูเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้	บางคนหามุมเงียบบันทึกการเรียนรู้	และมีอีกหลายคน 
ท่ีบนัทึกของตนพร้อมกบัแลกเปลีย่นกบัเพือ่นๆ	อย่างอสิระไปท่ัวท้ังสวน	บรรยากาศตอนนีด้ผู่อนคลายมาก 
…	นักเรียนสนุกอยู่นี้จนหมดเวลา	และได้ร�่าลาคุณลุงออกมาเพื่อไปท�ากิจกรรมต่อไป

	 ระหว่างเดินทางครูดาวชวนนักเรียนให้สังเกตการใช้พื้นที่	สถานที่ส�าคัญ	และการตั้งชื่อสถานที่	 
เช่น	ชือ่วดั	ชือ่ถนน	ชือ่คลอง	เป็นต้น	รวมถงึ	สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
อัมพวาที่นักเรียนจะน�าไปใช้ประโยชน์ใน	การท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดต่อไปได้	จากนั้นครูดาว 
กน็ัง่สงัเกตพร้อมทัง้ฟังบทสนทนาท่ีเกดิขึน้อย่างเงยีบๆ	ซึง่กม็ทีัง้เสยีงนกัเรยีนบอกให้ช่วยกนัมองป้าย	
สงัเกตทาง	บางคนแบ่งหน้าทีก่บัเพือ่นๆ	เธอดู	ฉันจด	นกัเรยีนคนท่ีนัง่อยูข้่างครูใช้สมดุ	“เพลนิรูเ้รยีน”	
บันทึกเรื่องราวที่เขาเห็นตลอดสองข้างทางอย่างตั้งใจ
	 	“ครูดาวที่นี่วัดเยอะจังเลยครับ”	ปัณณ์กล่าวพร้อมกับยื่นสมุดที่จดไว้มาให้ดู
	 	“ไม่ใช่แค่วัดนะ	คลองก็เยอะ	รันจดได้จะสิบคลองแล้วค่ะครู”	เสียงใสๆ	ของรันดังมาจาก 
ด้านหลังรถ

	 หลังจากนั้นมีเสียงอีกหลายเสียงพยายามช่วยกันสังเกตข้างทาง	พร้อมส่งเสียงและชี้ให้เพื่อน
สังเกตร่วมกัน	“สวนมะพร้าวเยอะจังเลย”	“เขาเอาผลไม้มาขายข้างทางด้วย”	“ตรงนี้มีตลาดบกด้วย” 
“ชื่อซอยนี้แปลกจัง”	“น่ันๆ	มีโฮมสเตย์ด้วย	จดๆ”	“เอ๊ะ!	 เส้นทางนี้เราผ่านตอนมาแล้วนี่นา” 
และอื่นๆ	ที่นักเรียนสังเกตและพูดออกมาให้เพื่อนๆ	ฟัง	จนกระทั่งรถแล่นไปถึงที่หมาย

• ๑๑๐ •



	 สถานที่ต่อมาในวันน้ีคืออุทยาน	ร.๒	พิพิธภัณฑ์พ้ืนท่ีบ้านอัมพวา	และวัดอัมพวันเจติยาราม 
ที่นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอัมพวาและสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์ตอนต้นจากข้าวของเคร่ืองใช้	
โมเดล	นิทรรศการความรู้	และภาพจิตรกรรมฝาผนัง	นักเรียนบางคนเลือกหยิบสมุด	“เพลินรู้เรียน”	
ขึน้มาจดบนัทกึอสิระ	ในขณะทีบ่างคนกเ็ลอืกสมดุ	“เพยีรฝึกตน”	ทีม่หีวัข้อการเรยีนรูช้ดัเจนขึน้มาใช้	

	 ในช่วงนีน้กัเรยีนมีการแบ่งหน้าทีก่นัในกลุม่ว่าใครสนใจทีจ่ะรบัผดิชอบการบนัทกึส่วนใด	เพือ่ช่วยกนั 
รวบรวมข้อมูลให้ได้ทันภายในเวลาที่ก�าหนด	ส่วนใหญ่นักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันตามความสนใจ 
ของเพื่อนแต่ละคน	แต่หากพบว่ายังมีข้อมูลส่วนใดท่ียังไม่มีผู้รับผิดชอบ	นักเรียนบางคนก็จะอาสา 
ท�าเพิ่ม	หรือในบางกลุ่มผู้น�าก็จะแบ่งหน้าที่เพิ่มเติมให้

	 กิจกรรมอีกสองอย่างที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้คือ	วัดบางกุ้ง	ซึ่งมีประวัติศาสตร์	เกี่ยวพันกับ 
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงธนบุรี	 ใน	 การท�าสงครามระหว่างสยามกับพม่า 
และภูมิปัญญาในการท�ากระถางจากกะลามะพร้าว	ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่นิยมปลูกกันมากในอัมพวา

	 ระหว่างน่ังรถกลับที่พักครูดาวถามนักเรียนว่า	“วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง”	และ	“ให้พวกเรา
เลอืกสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูว่้าวนันีท้ีเ่ราเข้าใจทีส่ดุมากล่าวสะท้อนภมูสิงัคม-วฒันธรรมของพืน้ที	่โดยมเีงือ่นไข
ว่าให้พดูทลีะคน”	...	ในตอนนีเ้องนกัเรยีนยกมอืและส่งเสยีงขอพดูทลีะคน	เมือ่คนหนึง่พดูจบ	คนต่อมา 
ยกมือและส่งเสียงบอกว่า	“หนูขอเสริมเพื่อนนะคะ”	นักเรียนช่วยกันเสริมไปเรื่อยๆ	จนพวกเขาคิดว่า
สมบูรณ์แล้ว	...	โดยในขณะนี้ครูดาวท�าหน้าที่ฟังสิ่งที่เขาสะท้อนออกมา	มีบางในช่วงที่ช่วยตั้งค�าถาม
กระตุ้นความสนใจในประเด็นที่ขาดหายไป	เพ่ือให้พวกเขาร่วมกันแลกเปล่ียนออกมา	และเม่ือจบ 
อย่างหน่ึงคนต่อไปก็กล่าวส่ิงที่ได้เรียนรู้ของกิจกรรมต่อไป	รวมท้ังช่วยกันเสริมไปเรื่อยๆ	เช่นเดิม 
จนครบ	และไม่นานก็ถึงที่พักของพวกเราในภาคสนามนี้	
 
	 รุ่งเช้าวันที่สองครูและนักเรียนรับประทานอาหารเช้าบริเวณริมคลอง	โดยหลังจากรับประทาน
อาหารเสร็จครูเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย	นักเรียนจึงไปนั่งชมบรรยากาศริมคลองทั้งบ้านเรือน	ต้นไม้
ชายเลน	พืชที่ชาวบ้านปลูก	เรือที่แล่นอยู่ในคลอง	และสูดกลิ่นอายจากธรรมชาติที่นี่อย่างเพลิดเพลิน	
นอกจากนี้บางคนยังเอากล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้	บางคนหยิบสมุด	“เพลินรู้เรียน”	ขึ้นมา 
วาดภาพบรรยากาศ	รวมทัง้บันทกึความรูข้องกจิกรรมเมือ่วานทีเ่ขายงัจดไม่สมบรูณ์	ทัง้ใน	“เพลนิรูเ้รยีน” 
และ	“เพียรฝึกตน”	ขณะนี้เองครูดาวได้เดินดูสิ่งท่ีนักเรียนๆ	สมุดของพวกเขาว่าแต่ละคนมีวิธีการ
บันทึกความรู้ของตนอย่างไร
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	 จากนั้นครูและนักเรียนนั่งรถตู้เพ่ือไปยังสถานที่ท�ากิจกรรมแรกของวันนี้	…	ขณะนั่งรถครูดาว
ชวนนักเรียนพูดคุยเช่นเดิม	ทั้งบรรยากาศและสิ่งท่ีได้พบเห็นท่ีนี่	รวมท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ	
นอกจากนี้ยังชี้แจงกิจกรรมที่จะเรียนรู้ในวันนี้	อันได้แก่	การเผาถ่านผลไม้จากพืชท้องถิ่น	ขนมหวาน	
เช่น	ขนมสัมปันนี	แป้งกล้วย	ขนมเรไร	และขนมช่อม่วง	และเบญจรงค์แบบฉบับบ้านเบญจรงค์ 
บางช้าง	และสุดท้ายครูดาวให้นักเรียนในกลุ่มตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ในวันนี้ของแต่ละคน	พร้อมทั้ง
กล่าวออกมาให้เพื่อนทราบเป้าหมายของเขา

	 ...ปัณณ์	 “ผมจะตั้งใจเรียนรู้การเผาถ่านผลไม้	จะตั้งใจลงมือท�ามันอย่างเต็มที่ครับ”
	 ...วินทร์		 “ผมจะตั้งใจจดบันทึกจดบันทึกให้ครบถ้วนครับ”
	 ...แก้ม		 “หนูจะแลกเปลี่ยนและตั้งค�าถามมากขึ้นค่ะ”
	 ...นีร		 “นีรจะตั้งค�าถามเยอะขึ้น	นีรอยากท�าเบญจรงค์	นีรจะตั้งใจท�ามันค่ะ”
	 ...ต้นกล้า	 “เมื่อวานผมไม่ค่อยจดบันทึก	วันนี้ผมจะจดให้ได้เยอะขึ้นครับ”
	 ...รัน		 “หนูจะคิดค�าถามต่อยอดเยอะๆ	และจดบันทึกให้ดีค่ะ”
	 ...คีม	 “ผมจะคุยเล่นให้น้อยลง	และจะตั้งใจท�าทุกกิจกรรมครับ”
	 ...ฮิม		 “ผมจะตั้งใจท�าทุกกิจกรรม	และคุยน้อยลงครับ”

	 ขณะท่ีนักเรียนแต่ละคนแลกเปล่ียนเป้าหมายของตนเอง	ครูดาวสัมผัสได้ถึงน�้าเสียงหนักแน่น	
และทุกคนก็ให้เกียรติเพื่อนโดยการฟังอย่างตั้งใจ	เป็นบรรยากาศท่ี	คล้ายการสร้างแรงบันดาลใจหมู่	
ซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่ครูดาวคิดไปเองอย่างแน่นอน

	 ตอนที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ครูดาวได้สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด	รวมทั้ง
นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ของครดูาวด้วย	พวกเขาดตูัง้ใจท่ีจะตัง้ค�าถาม	และลงมอืท�ากจิกรรมต่างๆ	ครูเหน็
ปัณณ์	ตั้งใจจะช่วยเผาถ่านอย่างท่ีเขาต้ังเป้าหมายไว้	...	ต้นกล้าที่ปกติจะไม่ค่อยจดมากนัก	มีความ
พยายามทีเ่หน็ได้ชดัว่าตัง้ใจจดมากขึน้	...	แก้มทีป่กตจิะเป็นผูฟั้งแล้วคอยจดบนัทกึได้เปล่งยกมอืและ
เปล่งเสยีงออกมาถามวทิยากร	...	นรีดมูชีวีติชวีา	ยกมอืถามวทิยากร	และเพลนิกบัการลงสเีบญจรงค์
เป็นอย่างมาก	ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาชอบท�างานศิลปะ	...	นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ 
คนที่พยายามท�าตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ให้ส�าเร็จ	และตอนที่นักเรียน	AAR	เป้าหมายการพัฒนา
ตนเองที่ตั้งไว้เมื่อเช้า	ตอนนั่งรถกลับที่พักทุกคนก็พูดเดียวกันกับที่ครูสังเกตเห็น

	 เข้าสูว่นัทีส่าม	วนัสดุท้ายของภาคสนามครัง้นี	้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้จิกรรมต่างๆ	ท้ังดงูานโครงการ
อัมพวา	ชัยพัฒนานุรักษ์	และเรียนรู้การสานใบมะพร้าว	ซึ่งการสานนี้ครูดาวเห็นการท่ีนักเรียน 
ช่วยเหลือกัน	ใครท�าได้ก่อนก็จะเป็นคนช่วยสอนเพ่ือนต่อไป	นี่เป็นบรรยากาศของมิตรภาพท่ีเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับเรียนรู้ของนักเรียน
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	 เมือ่กจิกรรมทัง้หมดสิน้สดุลง	ครแูละนกัเรยีนได้นัง่รถตูก้ลบัโรงเรยีน	ในตอนนีเ้องครดูาวได้ถาม 
ความรู้สึกของเด็กๆ	ต่อการมาภาคสนามครั้งนี้	ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	“สนุก”	และมีนีร 
เสริมขึ้นมาว่า	“นีรยังไม่อยากกลับบ้านเลย	อยากอยู่ต่อ”	นีรในวันนี้ดูช่างแตกต่างไปจากนีรในสอง
ภาคเรียนที่ผ่านมาราวกับคนละคน	ก่อนน้ีนีรจะรู้สึกเบื่อต่อการท�ากิจกรรมภาคสนาม	เพราะไม่ถนัด
ทางด้านวิทยาศาสตร์นัก	และในกิจกรรมในภาคสนามสองภาคเรียนแรกนั้นเน้นที่วิทยาศาสตร์มาก 
มาคราวนี้นีรจึงตกหลุมเสน่ห์การมาภาคสนามเข้าอย่างจัง

	 เมื่อได้ยินนักเรียนตอบเช่นนั้นครูดาวจึงให้โจทย์นักเรียนเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมว่า 
“จากการมาภาคสนามครั้งนี้	นักเรียนได้ไอเดียอะไรบ้างในการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ที่อัมพวา”	ครูดาวให้พูดทีละคนเช่นเดิม	 โดยให้คนที่พร้อมก่อนสามารถยกมือ 
และแลกเปลี่ยนได้ก่อน

…ปัณณ์	“ผมอยากให้นักท่องเที่ยวมาท�าถ่านผลไม้ที่คนเอาถ่านครับ	เขาจะได้เรียนรู้โดยการลงมือท�า 
นอกจากนี้ครูหมึกที่เป็นวิทยากรยังคุยสนุกอีกด้วย	นักท่องเท่ียวจะได้ไม่เบ่ือ”	ปัณณ์ได้ถ่ายทอด 
ความชื่นชอบของตนใส่ไอเดียส�าหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

...ต้นกล้า	“ผมจะพามาวัดบางกุ้งครับ	โบสถ์ท่ีนี่เป็นเอกลักษณ์มาก	มีต้นไม้อยู่ด้านบน	รวมท้ัง 
นักท่องเทีย่วจะได้รูป้ระวตัศิาสตร์เกีย่วการท�าสงครามสยามกบัพม่า	และรู้ว่ามคีนจนีเข้ามาในพืน้ทีด้่วยครบั”	
ต้นกล้าที่แม้จะจดบันทึกน้อย	แต่ไอเดียที่เขาเสนอมาท�าให้ครูดาวรู้ว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

...นีร	“นีรอยากพานกัท่องเทีย่วไปลงสเีบญจรงค์ค่ะ	นรีอยากให้นกัท่องเทีย่วได้ลองท�า	และได้รูว่้าสิง่เหล่าน้ี 
มันมีคุณค่าที่ควรรักษาไว้”	ไอเดียนี้ของนีรท�าให้ครูดาวรู้ว่าตัวนีรเติบโตไปอีกขั้น	เขาเห็นคุณค่าของ	
สิ่งที่ได้ท�า	จึงไม่แปลกอะไรที่เห็นนีรใช้เวลาละเมียดละไมกับการลงสีถ้วยเบญจรงค์อย่างเพลิดเพลิน
ได้ร่วมชั่วโมง	อีกทั้งยังอยากส่งต่อความรู้สึกดีนี้ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

...คีม	“ผมจะพานักท่องเที่ยวไปสวนผลไม้ยกร่อง	ก่อนไปที่สวนน่าจะมีการให้ได้ลองชิมผลไม้ก่อน 
ให้เขารูว่้ามผีลไม้ท้องถิน่อะไรบ้าง	จากนัน้กพ็าไปสวนไปดกูารท�าสวนของชาวอมัพวา	ให้นกัท่องเทีย่ว 
ช่วยชาวบ้านขุดร่องสวน	และชิมผลไม้ในสวนแบบสดๆ”	เม่ือคีมที่ปกติแล้วมักจะเป็นคนท่ีแสดง 
ความคิดเห็นในกลุ่มน้อย	และติดการคุยเล่นได้น�าเสนอความคิดของตนออกมาอย่างน่าสนใจเช่นนี	้
เพื่อนๆ	จึงทึ่งและพร้อมใจกันปรบมือให้คีมอยู่ครู่ใหญ่ๆ

• ๑๑๓ •



	 การแลกเปล่ียนไอเดียในคร้ังน้ีท�าให้ครูดาวได้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรมา	อะไรคือ 
สิ่งท่ีเขาสนใจเป็นพิเศษ	และแต่ละคนมีทักษะด้านต่างๆ	เป็นอย่างไร	นอกจากนี้ครูดาวสังเกตได้จาก
การตัง้ใจฟังเพือ่นของพวกเขา	เขาก�าลงัฟังว่าเพือ่นคดิอย่างไร	พวกเขาได้รู้จกัเพือ่นในมมุทีก่ารกระท�า 
ไม่สามารถบอกได้	แต่ค�าพูดที่ออกมาน้ีบ่งบอกว่าแต่ละคนต่างมีความคิดของตนเอง	อีกท้ังยังเป็น 
ความคิดที่ดีอีกด้วย	รวมทั้งพวกเขายอมรับความคิดของเพ่ือน	และรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับ 
เช่นกัน

	 ในขณะทีน่กัเรยีนก�าลงั	“เพลนิรูเ้รยีน”	และ	“เพยีรฝึกตน”	อยูน่ัน้	ครดูาวกพ็บว่าตวัครเูองกก็�าลงั
ท�าสิ่งเหล่านี้อยู่เช่นกัน	โดยเฉพาะพัฒนาการการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การตั้งค�าถาม
กระตุ้นต่อมคิด	และการช่วยรักษาเป้าหมายระหว่างทางของนักเรียน	ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ครูดาว
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้	รวมท้ังได้รู้จักตัวตนของนักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้น	
ส่งผลให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนของตนเอง	อีกทั้งนักเรียนยังได้รู้จักตัวตนของเพื่อนมากขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยความส�าเร็จ

• บรรยากาศการเรียนรู ้ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับเพื่อน นักเรียน 
 กับวิทยากรหรือสถานท่ีจัดกิจกรรม เป็นไปแบบสบายๆ ไม่กดดัน ไม่เร่งรัด มีอิสระ 
 แต่อยู่ในกฏเกณฑ์ท่ีเหมาะสม

• กิจกรรมการเรียนรู ้เหมาะกับความสนใจของนักเรียนทุกคน มีความแตกต่าง 
 หลากหลายเพียงพอต่อการเปิดพื้นท่ีให้ผู้เข้าร่วมค่อยๆ เผยตัวตนและความสนใจ 
 ท่ีแท้จรงิออกมา

• การบันทึกความรู ้นักเรยีนได้เลือกวธีิการบันทึกความรู้ได้เอง ซึง่เป็นไปตามความสนใจ 
 ท่ีเกิดข้ึนในขณะนัน้ (สมดุ “เพลินรูเ้รยีน” บันทึกอสิระ / สมดุ “เพยีรฝึกตน” บนัทึก 
 ตามประเด็นเรยีนรูท่ี้ก�าหนดเอาไว้แล้ว ) 

• กระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม ทัง้ใช้ในการต้ังค�าถามกระตุ้นต่อมคดิ  
 การรักษาเป้าหมายระหว่างทางของนักเรียนและท่ีส�าคัญกิจกรรมเหมาะสมกับ 
 พฒันาการตามวยั ซึง่มหีลายอย่าง เช่น ความอยากรูอ้ยากเห็น อยากลอง ท้าทาย  
 การสังเกต การต้ังค�าถาม การจดัการตนเอง การมีอสิระทางความคดิ การได้เรยีนรู้ 
 ร่วมกับเพือ่น การได้แสดงตัวตน และการเป็นท่ียอมรบั เป็นต้น

• ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือจิตใจของครูท่ีจดจ่ออยู่กับเรื่องราวความเป็นไปของนักเรียน 
 และการเฝ้ามองการเติบโตของพวกเขาอยู่อย่างชืน่ชม

• ๑๑๔ •



	ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา	
ที่	อุทยานพระบรมราชานุสรณ์	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

• ๑๑๕ •



ใช้ยุทธศาสตร์สร้างพันธกิจสัมพันธ์
ของนักเรียนต่อการเรียน

(Using Engagement Strategies)

๗ภาค

 กิจกรรมการเรียนเป็นเรื่องที่มีหลาย “เจ้าของร่วม”
และ “เจ้าของ” ส�าคัญที่สุดคือนักเรียน ดังนั้นครูจึงต้องหาวิธ ี
ที่จะท�าให้นักเรียนเป็น “หุ้นส่วนใหญ่”ของการเรียนรู้ด้วยการ

เรียนรู้ยุทธศาสตร์การดึงความสนใจและการจัดกระบวนการให้
นักเรียนสนใจ อยากรู้ มีพลัง และมีแรงบันดาลใจ
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เพิ่มอัตราตอบสนอง

น�าเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา

ให้โอกาสนักเรียนพูดเกี่ยวกับตนเอง

สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

มีความจริงจังและกระตือรือร้น  

ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อนักเรียนไม่สนใจ

ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย

ใช้ความขัดแย้งแบบกัลยาณมิตร

ใช้เกมวิชาการ

ด�ารงอัตราเร็วของการสอนที่มีชีวิตชีวา
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ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อนักเรียนไม่สนใจ 

๒๓บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อนักเรียนไม่สนใจ	มีดังต่อไปนี้

 น่ีคอืปัจจยัส�าคญัท่ีสุดใน ๑๐ ยุทธศาสตร์ของภาค ๗ คอืครตู้องรูทั้นที
และมีการด�าเนินการแก้ไขทันที เมื่อเห็นว่านักเรียนไม่สนใจ 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ตรวจสอบความสนใจของ

นักเรียนแต่ละคน

ครูคอยตรวจตราว่ามีนักเรียนคนไหนแสดงอาการไม่สนใจการเรียน	ทั้งในห้องใหญ	่

ในกลุ่มย่อย	และตอนท�างานคนเดียว	

ตรวจสอบความสนใจ

ของทั้งชั้น

ครูตรวจสอบความสนใจของทั้งชั้น	ไม่ใช่ที่นักเรียนเป็นรายคน	หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยเฉพาะ

ใช้วิธีการให้นักเรียน	

รายงานความสนใจ

ครูจัดระบบให้นักเรียนรายงานความน่าสนใจของช้ันเรียนเป็นระยะๆ	หรือครูถาม

นักเรียน	ณ	เวลาใดเวลาหนึ่งโดยตรง	

ดึงความสนใจกลับมา เมื่อครูพบว่านักเรียนคนหนึ่งคนใดขาดความสนใจ	ก็หาวิธีดึงความสนใจกลับมา

ยกระดับพลังของชั้นเรียน เมื่อครูสังเกตว่าพลังของชั้นเรียนลดลง	ครูประกาศว่าตอนน้ีพลังของชั้นเรียนตกต�่า	

ขอเชิญนักเรียนช่วยกันเสนอแนะทางออก

• ๑๑๘ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/635111

	 จุดส�าคัญที่สุดของยุทธศาสตร์นี้คือ	ครูเอาใจใส่ความสนใจของศิษย์ 
และหาทางแก้ไขเมื่อนักเรียนแสดงอาการ	ไม่สนใจ	หรือเรียนไม่รู้เรื่อง

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะสังเกตเห็นว่านักเรียนไม่สนใจเรียนได้อย่างไร	และจะด�าเนินการ
แก้ไขได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนตระหนักว่าครูเอาใจใส่ตรวจสอบความสนใจของนักเรียน
 •	 นักเรียนพยายามยกระดับความสนใจของตน
 •	 หากสอบถามนกัเรยีนบอกได้ว่าครเูอาใจใส่พนัธกจิสัมพนัธ์ของนกัเรียน

• ๑๑๙ •



เพิ่มอัตราการตอบสนอง

๒๔บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้เพิ่มอัตราตอบสนองของนักเรียน	มีดังต่อไปนี้

 การเพิม่อตัราตอบสนองของนักเรยีนต่อค�าถามของคร ูเป็นการเพิม่ใจ
จดจ่อต่อบทเรียนของนักเรียนซึ่งการต้ังค�าถามของครูอาจมีผลเพิ่มหรือลด
ใจจดจ่อก็ได้ข้ึนอยูกั่บวธิกีารจดัการชัน้เรยีนของคร ูหากครต้ัูงค�าถามแล้วให้
นักเรยีนคนท่ียกมือเป็นผูต้อบตอบ ผลคอืในขณะน้ันอาจมีนักเรยีนท่ีใจจดจ่อ
เพยีงคนเดียว ดงันัน้เพือ่ให้นกัเรยีนทุกคนหรอืเกือบทุกคนมีใจจดจ่อ จงึต้อง
มีวิธีให้นักเรียนจ�านวนมากได้ตอบ

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สุ่มชื่อ ครูตัดกระดาษเป็นแผ่นเล็กๆ	เขียนชื่อนักเรียนแต่ละคนลงในแต่ละแผ่น	ใส่ไว้ใน

กระป๋อง	เวลาจะเรียกชื่อให้นักเรียนตอบค�าถามเขย่ากระป๋องก่อนหยิบกระดาษ	

สัญญาณมือ ในกรณีที่ค�าตอบต่อค�าถามมีเพียงสามสี่ค�าตอบ	 ใช้วิธีให้นักเรียนตอบทั้งช้ัน 

โดยใช้สัญญานมือ	หัวแม่มือชี้ขึ้น	(เห็นด้วย)	หัวแม่มือชี้ลง	(ไม่เห็นด้วย)	หัวแม่มือ 

ชี้ไปทางข้าง	(ไม่แน่ใจ)	

กระดานตอบ ครูจัดกระดานไวท์บอร์ดตอบขนาดเล็ก	(เช่น	๑๒	x	๑๒	นิ้ว)	ให้นักเรียนแต่ละคน 

ให้นักเรียนเขียนค�าตอบด้วยปากกาเมจิก	แล้วยกให้ครูดู	

ตอบต่อเนื่อง เมือ่นกัเรยีนคนหนึง่ให้ค�าตอบ	ครชูีใ้ห้นกัเรยีนอกีคนหนึง่ให้ค�าอธิบายว่าท�าไมค�าตอบ

ของเพื่อนจึงถูกต้อง	หรือถูกเพียงบางส่วน	หรือผิดทั้งหมด	โดยครูอาจชี้ให้นักเรียน

คนอื่นตอบอีกพร้อมกับให้อีกคนหนึ่งอธิบายอีกกี่คู่ก็ได้	

ตอบเป็นคู่ ครูให้นักเรียนจับคู่และให้คนหนึ่งตอบหรือช่วยกันตอบ

ตอบทั้งชั้น ครูกล่าวประโยคส�าคัญ	แล้วให้นักเรียนทั้งชั้นว่าตามเพื่อประทับตราความจ�า

• ๑๒๐ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630451

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะท�าอย่างไรเพื่อเพิ่มอัตราตอบสนองของนักเรียน”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนตอบสนองต่อค�าถาม
 •	 นักเรียนสนใจค�าตอบของเพื่อน
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายความคิดที่น�าไปสู่ค�าตอบได้
 •	 นักเรียนตระหนักว่าครูคาดหวังให้นักเรียนทุกคนตอบค�าถาม

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ให้เวลาคิด เมื่อครูน�าเสนอสาระจบ	 เว้นช่วง	๓	วินาทีก่อนตั้งค�าถาม	แล้วเว้น	๓	วินาที 

ก่อนชี้ให้นักเรียนตอบ	

ตั้งค�าถามให้คิดต่อเนื่อง เมื่อนักเรียนให้ค�าตอบ	ครูตั้งค�าถามต่อ	เช่น	ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น	หรือ	นักเรียน 

รู้ได้อย่างไรว่าที่ตอบนั้นถูกต้อง

ใช้ค�าถามหลากหลายแบบ ครใูช้ค�าถามหลายแบบ	เช่น	ถามความจ�า	(นกัเรยีนรู	้จ�าได้	และใช้	ความรูท้ีส่อนแล้ว) 

ค�าถามเชิงวิเคราะห์	 (นักเรียนต้องแยกแยะความรู ้ออกเป็นส่วนๆ	 แล้วหา 

ความสัมพันธ์	 เชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่)	ค�าถามเชิงท�านาย	(นักเรียนต้องม ี

ความเหน็หรอืสร้างสมมตฐิานว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนต่อไปตามล�าดบั)	ค�าถามเชิงตคีวาม	

(นักเรียนต้องตีความความหมายของผู้เขียน)	และค�าถามเชิงประเมิน	(นักเรียน 

ต้องใช้เกณฑ์เพื่อประเมินและตัดสิน)

• ๑๒๑ •



ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย

๒๕บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกาย	มีดังต่อไปนี้

 การให้นักเรียนเคล่ือนไหวร่างกายช่วยเพิ่มพลังของนักเรียนและ 
เพิ่มความมีชีวิตชีวาไม่น่าเบ่ือ ในทางสรีรวิทยาการเคล่ือนไหวเป็นการ 
ออกก�าลัง ช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดมากข้ึน เลือดไปเล้ียงสมองมากข้ึน 
จึงไปช่วยการท�างานของสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ยืนขึ้นแล้วยืดตัว

และแขน	ขา

ครใูห้นกัเรยีนยนืขึน้	แล้วยืดตวัและแขนขา	ท�าเป็นระยะๆ	โดยเฉพาะเม่ือในช่วงต่อไป	

จะต้องใช้ใจจดจ่อเป็นพิเศษ	

โหวตด้วยเท้า ในกรณีที่ค�าถามมีสองค�าตอบ	(ใช่	-	ไม่ใช่)	หรือสี่ค�าตอบ	(๔	ตัวเลือก)	ให้นักเรียน

เดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งก้าวไปสู่ค�าตอบที่ตนเลือก	หรือเดินไปตรงต�าแหน่ง

ของตัวเลือก	

กิจกรรมมุมห้อง ครูจัดค�าถามเกี่ยวกับสาระที่เรียนไว้ที่มุมห้อง	มุมละหนึ่งค�าถาม	แบ่งนักเรียนเป็น	

๔	กลุ่ม	หมุนเวียนกันไปที่มุมทีละกลุ่ม	เพื่ออภิปรายค�าถามนั้นๆ	มีคนจดประเด็น 

ที่อภิปรายอยู่กับที่ประจ�ากลุ่ม	ท�าหน้าที่รายงานสรุปการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 

เสนอต่อชั้น	

ยืนให้นับ ครูอธิบายสเกลประเมินตนเอง	ระดับ	๑	-	๔	ให้แก่นักเรียน	แล้วให้นักเรียนยืนขึ้น 

เมื่อครูเรียกคนที่มีผลประเมินระดับนั้นๆ

ต่อร่างแสดงความหมาย ครูให้นักเรียนต่อร่างของนักเรียนในกลุ่มเพื่อแสดงความหมายของสาระที่เรียน	เช่น	

การเป็นเหตุและผล	ต่อกันเป็นศัพท์เฉพาะ	เป็นต้น	

แสดงละคร ครูให้นักเรียนแสดงละครสะท้อนเหตุการณ์หรือเรื่องส�าคัญในบทเรียน	

• ๑๒๒ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630531

	 กศุโลบายพืน้ฐานในการใช้การเคล่ือนไหวร่างกายคอื	ให้การเรยีนไม่น่าเบือ่ 
แต่บางกจิกรรมในตารางข้างบนใช้กจิกรรมกลุม่ร่วมด้วย	เช่น	กจิกรรมมมุห้อง	 
และบางกิจกรรมให้ใช้ร ่างกายสร้างสัญญะเพื่อสะท้อนการตีความหรือ 
ความเข้าใจ	เช่น	การต่อร่าง	ยิง่การผกูเร่ืองเป็นละครยิง่ต้องการการคดิทีซ่บัซ้อน

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะจัดให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง
 •	 พลังของนักเรียนเพิ่มขึ้น
 •	 นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการเคล่ือนไหวร่างกายช่วยส่งเสริม 
	 	 การเรียนรู้ของตนอย่างไร

• ๑๒๓ •



ด�ารงอัตราเร็วของการสอนที่มีชีวิตชีวา

๒๖บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ด�ารงอัตราเร็วของการสอนที่มีชีวิตชีวา	มีดังต่อไปนี้

 ยุทธศาสตร์น้ีเน้นท่ีการเพิ่มระดับพลัง (energy level) ของนักเรียน 
ต่อการเรียนรู้ ไม่เน้นการพูดหรือค�าถามของครู แต่เน้นสิ่งที่ครูท�า

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ช่วงย่อยของการสอน ครจูดัการคาบเรียนเป็นช่วงย่อยๆ	และด�าเนนิการตามขัน้ตอนเป็นจงัหวะทีไ่ม่รีบร้อน	: 

กิจกรรมด้านการจัดการ	การให้เนื้อความรู้ใหม่	กิจกรรมเพื่อประยุกต์ความรู้และ

ท�าความ	เข้าใจความรู้ที่ส�าคัญย่ิงยวดให้ลึกและเช่ือมโยงขึ้น	การประยุกต์ความรู้ 

ในสถานการณ์ใหม่	การจัดกลุ่ม	การเข้าที่นั่งและการเตรียมเลิกชั้นเรียน	

การปรับความเร็ว

ของการสอน

ครูปรับอัตราเร็วของการสอนให้เร็วขึ้นหรือช้าลง	 เพื่อให้เข้ากับความต้องการ 

ความเอาใจจดจ่อของนักเรียน

ป้าย	“จอดก่อน” หากครแูละนกัเรยีนตดิขดัคิดไม่ออกหรอืเดนิต่อไม่ได้ทีบ่ทเรยีนตรงจดุใด	ครยูกป้าย	

“จอดก่อน”	มาตัง้เป็นสญัญานหยดุการเรยีนการสอนชัว่คราว	รอวนัรุง่ขึน้หรอืวนัต่อไป 

ค่อยมาว่ากันใหม่	หลังจากได้กลับไปทบทวนไตร่ตรอง	และหาข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้ว	

ตัวเพิ่มแรงจูงใจ ครูใช้คลิปวีดิทัศน์	คลิปเสียง	พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์	ค�าคม	ให้นักเรียนชม/ฟัง/ดู	

เพื่อกระตุ้นความสนใจ	

• ๑๒๔ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630610

	 จะเห็นว่าเพื่อให้ชั้นเรียนด�าเนินไปอย่างน่าสนใจ	 ดึงดูดความสนใจ 
ของนักเรียน	ครูต้องเตรียมท�าการบ้านวางแผนการสอนมาอย่างดี	รวมทั้ง 
ต้องรู้จังหวะว่าจะสอนช้าเร็วตามลักษณะการสนองตอบของนักเรียนอย่างไร

	 ส�าหรับป้าย	“จอดก่อน”	มักจะใช้ตอนใกล้จบคาบเรียน	ครูตั้งค�าถาม 
ให้นักเรียนแสดงความเห็นถกเถียงกัน	แล้วยกป้ายเพ่ือกระตุ้นให้ต่างฝ่าย 
ต่างก็ไปหาข้อมูลมาสู้กันในวันต่อไป	เป็นตัวกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
ได้เป็นอย่างดี

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะสอนด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมและมีชีวิตชีวาได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน	และกลับมาจดจ่อกับ 
	 	 สาระความรู้ได้เป็นอย่างดี
 •	 นักเรียนบอกว่าอัตราเร็วของการสอนก�าลังพอดี

• ๑๒๕ •



มีความจริงจังและกระตือรือร้น

๒๗บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูแสดงความจริงจังและกระตือรือร้น	มีดังต่อไปนี้

 ความจริงจังและกระตือรือร้นของครูต่อเรื่องราวในสาระการเรียนรู้ 
จะกระตุ้นความจรงิจงัและกระตือรอืร้นของนกัเรยีน ดงันัน้พฤติกรรมของครู
จึงมีผลต่อความเอาจริงเอาจังของการเรียนรู้ของนักเรียน

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

บอกความส�าคัญ

ของสาระ

ครูให้นักเรียนทราบความส�าคัญของสาระในบทเรียนโดยการบอกตรงๆ	

บอกความเชื่อมโยง ครบูอกความเชือ่มโยงระหว่างสาระความรู้ทีจ่ะเรียน	กบัชวีติจริง	เพือ่ให้นกัเรียนตืน่เต้น 

และเห็นความส�าคัญ

ใช้อวัจนะภาษา ใช้สิ่งกระตุ้นสายตา	เช่น	แผ่นภาพ	เช่นอินโฟกราฟิก	ภาพ	ไดอะแกรม	ผังงาน 

เพื่อกระตุ้นความสนใจและอาจช่วยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียน

เล่าเรื่องส่วนตัว ครูเล่าเรื่องส่วนตัวของตนท่ีเกี่ยวข้องกับสาระความรู้ที่จะสอนเพื่อเร้าความสนใจ 

และแสดงให้เห็นว่าความรู้นั้นเชื่อมโยงกับชีวิตจริง	

สัญญานวจนะ

และอวัจนะภาษา

ครูใช้สัญญานวัจนะภาษา	เช่น	โทนเสียง	ความดัง	เสียงเน้น	ที่บางค�าหรือบางวลีหรือ

ประโยค	หรือใช้การหยุดรอจังหวะ	เพื่อสร้างความรู้สึกจริงจัง	สร้างความคาดหวัง 

และความตื่นเต้นให้กับนักเรียน	

อารมณ์ขัน ครูอาจให้นักเรียนชมภาพการ์ตูนข�าขัน	การ์ตูนล้อเลียน	เล่าเร่ืองเชยของตัวครูเอง 

ที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้ที่สอน	เพื่อสร้างความกระตือรือร้น	

ค�าคม	(quotations) ครูใช้ค�าคมเพื่อเสริมบริบทเกี่ยวกับความรู้ที่สอนโดยมีแหล่งให้ค้นได้

คลิปภาพยนตร์

หรือวีดิทัศน์

ครูใช้คลิปภาพยนตร์	วีดิทัศน์	ที่อาจเป็นเร่ืองสารคดี	หรือประวัติศาสตร์	เพื่อขยาย 

โลกทัศน์	หรือเชื่อมโยงความรู้ที่สอนเข้ากับโลกแห่งชีวิตจริง

• ๑๒๖ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630706

หมายเหตุส�าคัญ

	 การสร้างความกระตือรือร้นแก่ศิษย์ผ่านความกระตือรือร้นของคร ู
ท�าได้ผ่านบุคลิกและความจริงใจจริงจังของครู	มีท้ังส่วนท่ีต้องเตรียมตัวอย่างดี 
และส่วนทีผ่ดุขึน้มาเองระหว่างสอน	โดยเฉพาะเรือ่งราวส่วนตวัของคร	ูทีส่�าคญั
คือส่วนเสริมความน่าสนใจเหล่านี้ต้องสอดคล้อง	(relevant)	กับสาระความรู้
ที่สอน

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะแสดงความกระตือรือร้นต่อการสอนของตนอย่างไรได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูชอบเรื่องนั้น	และชอบสอน
 •	 ความจดจ่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะตามความสนใจและ 
	 	 ความกระตือรือร้นของครู

• ๑๒๗ •



น�าเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา

๒๘บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูน�าเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา	มีดังต่อไปนี้

 เป้าหมายของการน�าเสนอสารสนเทศนี้ก็เพื่อสร้างความฉงนสนเท่แก่
นักเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจบทเรียน เพราะตามปกติมนุษย์เราเก็บความ
รู้ไว้เป็นชุดๆ ตามตรรกะปกติ เม่ือมีความรู้หรือสารสนเทศท่ีไม่เข้ากับตรรกะ
ปกติ หรือความรู้ความเข้าใจตามปกติเข้ามาก็จะเกิดความแปลกใจ กระตุ้น
ความสนใจ

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ครูน�าเสนอข้อมูล ครูน�าเสนอข้อมูลทีไ่ม่ปกต	ิเพือ่ดงึดดูความฉงนสนเท่ห์ของนกัเรียน	หากท�าได้ควรเป็น

ข้อมูลหรอืสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัสาระเรยีนรูน้ัน้ๆ	แต่จรงิๆ	แล้วเรือ่งแปลกแบบไหน

ก็ดึงดูดความฉงนได้ทั้งสิ้น	

ค้นเว็บ	(webquest) ครใูห้นกัเรียนค้นเร่ืองแปลกๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ทีเ่รียนจากเวบ็ไซต์ต่างๆ	เอามาเสนอ	

ข้อเท็จจริงด่วน

(fast	facts)

ครใูห้นกัเรยีนเล่าเรือ่งแปลก	(แต่จริง)	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีก่�าลงัเรยีน	โดยครตู้องเตอืน

ให้นักเรียนเตรียมค้นคว้ามาก่อน

เชื่อหรือไม่ ครชู่วยศษิย์ให้ร่วมกนัท�าฐานข้อมลูอเีลก็ทรอนกิส์	เรือ่งแปลกทีเ่กีย่วข้องกบัสาระความรู้ 

ที่เรียน	 โดยฐานข้อมูลนี้อาจส่งต่อจากรุ่นสู ่รุ ่นของนักเรียนที่มีการสร้างเพิ่มเติม 

อย่างต่อเนื่อง

ไฟล์ประวัติศาสตร์ ครูให ้นักเรียนค้นความเข ้าใจเ ร่ืองที่ก�าลังเรียนที่ เปลี่ยนแปลงมาเป ็นระยะๆ 

ในประวัติศาสตร์	

แขกรับเชิญบรรยาย ครเูชญิคนภายนอกทีม่ปีระสบการณ์โดยตรงกบัความรู้ทีก่�าลงัเรียนมาเล่าประสบการณ์

ให้นักเรียนฟัง

• ๑๒๘ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630796

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะน�าเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดาอย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 ระดับความสนใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น
 •	 นักเรียนบอกได้ว่าเรื่องไม่ธรรมดาช่วยให้สาระวิชาน่าสนใจขึ้น
 •	 นักเรียนตั้งค�าถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดานั้น

• ๑๒๙ •



ใช้ความขัดแย้งแบบกัลยาณมิตร

๒๙บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ความขัดแย้งแบบกัลยาณมิตร	มีดังต่อไปนี้

 ความไม่เห็นพ้อง หรือความขัดแย้ง ย่อมกระตุ ้นความสนใจเสมอ 
ยุทธศาสตร์นีเ้ป็นการใช้ธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยกระตุ้นการเรยีนรูแ้ต่การใช้
ความขัดแย้งก็เป็นดาบสองคม คอืมีท้ังด้านดีและด้านเสีย ครจูงึต้องระมัดระวงั
การใช้ยุทธศาสตร์นี้ และพึงใช้อย่างกัลยาณมิตร

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

เห็นต่าง

อย่างกัลยาณมิตร

ครูให้นักเรียนอธิบายและป้องกันจุดยืนของตนในประเด็นที่เห็นต่าง	โดยครูก�าหนด 

กติกาว่า	ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่าง	แต่ในการเสนอความเห็นที่ต่างนั้นต้องใช้ค�าสุภาพ 

และเคารพความเห็นที่ต่าง	

โหวตในชั้น ครูให้นักเรียนเลือกข้างประเด็นท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน	ก่อนและหลังโหวตครู 

ให้อภิปราย	จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทางเลือก	หลังจากอภิปรายครูอาจให้โหวตซ�้า 

ผมมีความเห็นว่า	อาจให้นักเรียนท่ีเปลี่ยนใจอธิบายหลักฐานและเหตุผลของตน 

ว่าท�าไมจึงเปลี่ยนใจ	

สัมมนา ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม	ให้ไปค้นเรือ่งราวเกีย่วกบัประเดน็ทีม่ข้ีอโต้แย้งจากแหล่งต่างๆ	

แล้วน�ามาอภปิรายในกลุม่	แล้วน�าเสนอต่อทัง้ช้ัน	และอภปิรายร่วมกนั	งานทีม่อบหมาย

ให้แต่ละกลุ่มอาจเหมือนกันหรือต่างประเด็นย่อยก็ได้

ความเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ

ครูให้นักเรียนไปค้นความเห็นของผู้ที่ถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญเร่ืองนั้น	โฟกัสประเด็น 

ที่มีความเห็นต่าง	แล้วน�ามาอภิปรายข้อมูลเหตุผลกันในชั้นเรียน	

มุมมองตรงกันข้าม ครูให้นักเรียนป้องกันจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับตนเอง	

สร้างไดอะแกรม

เปรียบเทียบ

ครูให้นักเรียนใช้เวนน์ไดอะแกรมเปรียบเทียบความต่างและความเหมือนของสอง 

หรือสามแนวความคิด
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630910

	 วิธีการตามที่เสนอในตารางข้างบน	บางเทคนิคครูน�ามาใช้ได้โดยไม่ต้อง 
เตรียมตัวล่วงหน้าและใช้เวลาน้อยมาก	เช่น	เทคนิค	“โหวตในชั้น”	ครูสรุป
ประเด็นเป็นสองฝ่าย	แล้วให้โหวต	ให้ฝ่ายที่หนึ่งยืนขึ้น	เดินไปที่มุมห้องหน่ึง	
ให้ฝ่ายทีส่องยนืข้ึนและเดนิไปทีอี่กมมุหนึง่	แล้วให้แต่ละฝ่ายกล่าวปกป้องจดุยนื
ของตน

	 ส่วนวิธีโต้วาทีต้องเตรียมตัวมาก	แต่นักเรียนในทีมก็จะได้เรียนรู้เทคนิค
การโต้วาทีเพิ่มขึ้นด้วย	ซึ่งประกอบด้วยการกล่าวน�าเพ่ือท�าให้ประเด็นชัดเจน	
ตรวจสอบเหตุผลของฝ่ายตรงกันข้าม	และการให้เหตุผลหักล้าง	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะให้นักเรียนเข้าร่วมในความขัดแย้งแบบกัลยาณมิตรได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้แย้งด้วยไมตรีจิต
 •	 นกัเรยีนบอกว่ากจิกรรมโต้แย้งแบบกลัยาณมติรให้ความสนกุ	น่าสนใจ	 
	 	 และได้ความรู้
 •	 นักเรียนอธิบายได้ว่ากิจกรรมขัดแย้งอย่างกัลยาณมิตรช่วยให้ตน 
	 	 เข้าใจสาระความรู้ดีขึ้นอย่างไร

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

โต้วาที ครูจัดนักเรียนเป็นทีมโต้วาที	๒	ทีม	เป็นฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้าน	ในประเด็นโต้แย้ง	

นักเรียนแต่ละฝ่ายได้ฝึกกล่าวน�า	ตรวจสอบประเด็นของฝ่ายตรงข้าม	แล้วเสนอข้อมูล

หลักฐานหักล้าง

การประชุมรัฐสภา ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น	“พรรค”	ที่มีความเห็นแตกต่างกัน	แสดงหลักฐานข้อโต้แย้งกัน

ในท�านองเดียวกันกับในรัฐสภา

ออกกฎหมาย ครูให้นักเรียนค้นคว้ากฎหมายชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสาระท่ีเรียน	น�าเอาประเด็น

โต้แย้งมาอภิปรายกันในชั้นเรียน

• ๑๓๑ •



ใช้เกมวิชาการ

๓๐บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้เกมวิชาการมีดังต่อไปนี้

 เกมเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจแบบติดหนึบ เพราะธรรมชาติของเกม 
คือความท้าทาย เกมให้ความตื่นเต้น สนุกสนาน 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สิ่งนี้คืออะไร ครูสร้างตารางบนกระดาน	แถวบนเขียนค�าแสดงสิ่งของ	พร้อมคะแนน	๑๐๐,	๒๐๐,	

๓๐๐,	๔๐๐,	๕๐๐	ในคอลมัน์ซ้ายมอื	ใส่ค�าหรอืภาพ	ส�าหรับเป็นกญุแจไข	เรียงลงมา

ข้างล่าง	โดยยิ่งลงมาข้างล่างค�ายิ่งยาก	และตรงกับคะแนนที่สูงขึ้น	

บอกชื่อสิ่งนั้น ครสูร้างเกมบอร์ดบนกระดานหน้าชัน้	วาดรปูปิระมดิ	และแบ่งเป็นส่วนๆ	ในแต่ละส่วน 

ใส่ค�าหรือภาพ	แบ่งนักเรียนเป็นทีมในแต่ละทีมมีผู้ใบ้	๑	คน	ที่เหลือเป็นผู้ตอบ 

ผลัดกนัเล่นทลีะทมี	โดยจบัเวลาให้ผูใ้บ้คนเดียวนัง่หนัหน้าเข้าหาบอร์ดนอกนัน้หนัหลงัให้ 

แล้วแข่งขันกันหาทีมชนะ	

พูดหนึ่งกิโลเมตรต่อนาที ครูเตรียมกระดาษชุดหนึ่ง	 แต่ละแผ่นเขียนช่ือสิ่งของที่ เป ็นประเภทเดียวกัน 

แบ่งนักเรียนเป็นทีม	คนหนึ่งของทีมเป็นผู้ใบ้	ที่เหลือเป็นผู้ตอบ	จับเวลาที่ทีมตอบค�า

ได้ถูกทุกค�าเพื่อหาทีมชนะ	

การแข่งขันในชั้น ครคูดิค�าถามอย่างน้อยเท่ากบัจ�านวนนกัเรียนในช้ัน	แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม	สมาชิกกลุม่

ผลัดกันท�าหน้าที่ตอบโดยเล่นทีละกลุ่ม	เมื่อครูบอกค�าถามผู้ตอบมีเวลาปรึกษาเพ่ือน	

๑๕	วินาทีแล้วตอบ

ค�าไหนอยู่นอกประเภท ครูสร้างกลุม่ค�าของสิง่ทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั	แต่มีค�าหนึง่ไม่อยู่ในประเภทนัน้	นกัเรียน

อาจทายคนเดยีวหรอืท�างานเป็นกลุม่กไ็ด้	โดยครูให้ดกูลุม่ค�าทลีะกลุม่	และมีเวลาจ�ากดั

ในการตอบ	โดยเขียนค�าตอบลงบนกระดาษ
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/630983

	 หากครูต้องการใช้เกมเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้ประโยชน์ด้านเรียน 
สาระวิชาด้วย	ครูก็ต้องออกแบบเนื้อหาในเกมให้เอื้อประโยชน์ดังกล่าว 
โดยเน้นที่เนื้อหาของบทเรียนปัจจุบัน	หรือบทเรียนท่ีแล้วและการสร้างเกม 
ก็อาจเอาอย่างบางเกมในทีวีก็ได้	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะจัดให้นักเรียนเรียนโดยใช้เกมวิชาการได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมด้วยความสนุกสนาน
 •	 นักเรียนบอกได้ว่าสาระการเรียนรู้จากเกมคืออะไร
 •	 นักเรียนอธิบายได้ว่ากิจกรรมเล่นเกมช่วยให้ตนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 
	 	 อย่างไร

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

แข่งขันแบบไม่เอาจริง

เอาจัง

ครใูช้เกมใดกไ็ด้ในการแข่งขนั	เพือ่ความสนกุสนาน	ไม่มีผลเป็นคะแนนหรือรางวลัใดๆ	

ถามเป็นเกม ครูให้นักเรียนแยกกันเป็น	๔	กลุ่ม	แต่ละกลุ่มมีแผ่นกระดานเขียนค�าตอบ	ครูบอก

ค�าถาม	นักเรียนมีเวลาปรึกษากันในกลุ่ม	๑	นาที	แล้วเขียนค�าตอบ	เสร็จแล้วครู 

ให้ยกค�าตอบให้เพื่อนดู	

เกมทบทวนค�าศัพท์	 ครูใช้เกมเพื่อให้นักเรียนทบทวนค�าศัพท์	
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน

	 คุณครูหนู	 -	 กุลธิรัตน์	พันธ์สิริเดช	 คุณครูหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา 
ระดับชั้น	๕	เคยมีค�าถามว่า	“ความรู้สึกที่ส�าเร็จในการสอนนั้นเป็นอย่างไร”	เพราะฟังเรื่องเล่า 
ของใครๆ	ก็นึกไม่ออก	ความรู้สึกที่ได้จากประสบการณ์ของตนเองนั้นอย่างมากท่ีสุดก็คือ	“ก็ดีนะ”	
“แผนนี้มันก็โอเค”	เป็นความรู้สึกประมาณนี้ตลอดสองปีกว่าๆ	ที่ได้เป็นครู	จนได้ท�าแผนการสอน 
เรื่องการแยกสาร	ตอนท�าแผนคิดแค่ว่าท�าอย่างไรให้นักเรียนสนุก	เพราะปีที่ผ่านมาแผนที่ใช้สอน 
เร่ืองนี้นั้นก็ดีนะแต่ยังไม่สนุกเท่าไหร่	นักเรียน	รุ่นนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเยอะและ 
ไม่ชอบอยู่เฉยๆ	ถ้าใช้วิธีเดิมไม่ไหวแน่ๆ	ก็เลยคิดกับคู่วิชาว่าน่าจะเป็นเกมดีกว่า	แต่จะเล่นอะไรด ี
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองการแยกสารและสนุกกับการเรียนด้วย	และสามารถน�าความรู้ท่ีตนเอง 
มีอยู่เดิมมาใช้	แล้วก็คิดได้และตั้งชื่อเกมว่า	กล่องปริศนา	

	 วิธีการคือครูจะเตรียมกล่องปริศนาไว้	๖	กล่อง	ในแต่ละกล่องมีของข้างในแตกต่างกัน	และ 
มีค�าสั่งให้ท�าภารกิจในกล่องแต่จะไม่ใช้ค�าที่บอกตรงๆ	ว่าให้แยกของที่อยู่ในกล่อง	เพื่อให้นักเรียน 
ได้ลองคิดว่าต้องท�าอะไร

	 กล่องที	่๑	มลีกูปัดสฟ้ีา	เมด็โฟมกนักระแทก	ลกูปัดมกุสขีาว	ปะปนกนัอยูใ่นกล่อง	(โจทย์ภารกจิ	: 
มานะต้องการลูกปัดสีฟ้าไปร้อยสร้อยเพื่อใช้เป็นของขวัญให้เพื่อน)
	 กล่องที่	๒	ทราย	กรวด	หิน	ปนกันอยู่	(โจทย์ภารกิจ	:	สาโรจน์ต้องการหินเพ่ือไปผสมปูน
ส�าหรับสร้างอาคาร)
	 กล่องที	่๓	แป้ง	ข้าวเปลอืก	หนิก้อนเลก็	ปนกันอยู	่(โจทย์ภารกจิ	:	ลงุอมัพรต้องการข้าวเปลอืก
ไปปลูก)
	 กล่องที่	๔	บีกเกอร์ใส่ทรายและน�้า	(ทอฝันต้องการทรายแห้งๆ	เพื่อเตรียมปลูกกระบองเพชร)
	 กล่องที	่๕	ดนิเหนยีวแช่อยูใ่นน�า้	(โจทย์ภารกจิ	:	ลงุสมพงษ์จะปรบัปรงุดนิจงึต้องวัดธาตอุาหาร
ในดิน)
	 กล่องที่	๖	ทรายหยาบ	ผสมอยู่กับทรายละเอียด	(โจทย์ภารกิจ	:	มานีต้องการทรายละเอียด
เพื่อใช้ท�าเทียนเจล)
	 กลุม่ไหนจะได้กล่องไหนนัน้จะใช้การสุม่เลอืก	ซึง่นกัเรยีนจะยงัไม่รูว่้าภายในกล่องมอีะไรจนกว่า
จะได้เปิดกล่อง
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กติกาในการเล่น	
	 ๑.	ผู้เล่นแต่ละกลุ่มจะได้กล่องปริศนากลุ่มละ	๑	ชุด
	 ๒.	ภายในกล่องแต่ละกล่องจะมีภารกิจให้ท�า	๑	อย่าง
	 ๓.	มีอุปกรณ์เสริมช่วยในการท�าภารกิจวางอยู่ด้านหลังห้อง(อุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีเลือกไปต้องใช ้
	 		 หากน�าไปแล้วไม่ได้ใช้ถือว่าภารกิจไม่ส�าเร็จ)
	 ๔.	เวลาในการวางแผนเลือกอุปกรณ์ช่วยท�าภารกิจและลงมือท�าภารกิจรวมกัน	๑๕	นาที

	 นั่นคือข้อมูลที่นักเรียนได้รับรู้ก่อนเปิดกล่อง	ทุกคนตื่นเต้นมากท่ีจะได้เล่นเกมในห้องเรียน 
เมื่อหมดเวลาทุกกลุ่มสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จตามที่ได้รับค�าสั่งไป	เมื่อท�าภารกิจเสร็จแล้วทุกคน
เร่ิมอยากรู้ว่าเพื่อนกลุ่มอื่นได้รับภารกิจอะไรไปจึง	เกิดการแลกเปลี่ยนบอกเล่าภารกิจ	และวิธีการ 
ท�าภารกิจให้ส�าเร็จ	เหตุผลที่ใช้วิธีการนั้น	ทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ	วิธีที่ใช้แก้ปัญหากัน	ระหว่าง 
ที่ร่วมแลกเปลี่ยนกันก็จะมีความเปิ่นของเพ่ือน	เช่น	เรื่องข�าๆ	ท่ีสมาชิกในกลุ่มตัดสินใจท�าลงไป 
ท�าให้ทุกคนได้หัวเราะ	ข้อผิดพลาดที่สนุกๆ	เป็นการแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานมาก

	 หลงัจากทีท่กุกลุม่ได้แลกเปลีย่นกนัแล้ว	ครกูถ็ามค�าถามกบันกัเรยีนห้อง	๕/๒	ว่า	“คดิว่าภารกจิ
ที่ทุกคนได้รับมีความเหมือนกันอย่างไร”	มีเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่า	“แยกของที่โจทย์ต้องการค่ะ” 
หลังจากนั้นห้อง	๕/๒	ก็เรียนเร่ืองการแยกสารอย่างสนุกสนาน	ครูแค่ให้วิธีการแยกแล้วเด็กๆ 
สามารถช่วยกันบอกวิธีการและหลักการที่จะเลือกใช้เพื่อแยกสารในรูปแบบต่างๆ	ได้	ซึ่งความรู้ 
เรื่องการแยกสารเกือบทั้งหมดที่เด็กห้อง	๕/๒	ได้เกิดจากเรียนรู้ของตัวเองร่วมกับเพ่ือนในห้อง 
เมื่อสรุปความรู้สึกที่เรียนในคร้ังน้ีเด็กๆ	ทุกคนบอกว่าสนุกมาก	บางคนให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า	ชอบท่ี 
ได้เรียนวิธีใหม่ๆ	ชอบที่ได้เลือกอุปกรณ์เอง	และในการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้	มีเด็กชายคนหนึ่งเขียนว่า	
“ถ้าต้องการแยกสารจะต้องดวู่าสารทีต้่องการแยกนัน้มสีถานะ	หรอืคณุสมบตัอิย่างไร	เพือ่ทีจ่ะสามารถ
เลือกวิธีการแยกได้อย่างเหมาะสม”	ตอนท่ีได้อ่านรู้สึกว่าแผนนี้ช่วยท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ได้ดีจริงๆ	นักเรียนสามารถจับหลักของการแยกสารได้	แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนท่ีเขียนสะท้อนมาแบบนี ้
ครูเลยอยากรู้ว่านักเรียนคนอื่นๆ	เข้าใจเรื่องการแยกสารจริงหรือเปล่า	จึงเกิดเกมทุกข์ชาวบ้านขึ้น 
เพื่อใช้ทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการแยกสารหรือไม่	เป็นค�าถามสถานการณ์	๕	ค�าถาม

• ๑๓๕ •



ปัจจัยความส�าเร็จ

 ครูสนุกกับการคิดหาวิธีในการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้ และมีความแม่นย�า 
ในหลักวชิา มีความอยากรูอ้ยากเห็น เกาะติดอยู่กบัพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
และสามารถชวนให้นักเรียนน�าเอาข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาทบทวนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 
ด้วยความสุขใจ

	 ๑.	ลุงเอ็มจะทานก๋วยเต๋ียวแต่น�้าส้มสายชูปนอยู ่กับน�้ามัน	ลุงเอ็มต้องใช้วิธีใด	 เพื่อให้ได้ 
	 	 น�้าส้มสายชูออกมา
	 ๒.	ป้าอัมก�าลังจะดื่มน�้าส้มแต่ตอนคั้นมีเมล็ดส้มหล่นลงไปด้วย	จะช่วยให้ป้าอัมน�าเมล็ดส้มออก 
	 	 อย่างไร
	 ๓.	ป้าหวานจะไปแก้บนเลยหมักเหล้าจากข้าวไว้	เหล้าท่ีได้ขุ่นและหวานจะใช้วิธีใดท�าให้เหล้าใส 
	 	 และไม่หวาน
	 ๔.	ป้าจุ๋มขายน�้าอ้อยแต่ขายไม่หมดจึงอยากน�าน�้าอ้อยไปท�าเป็นน�้าตาล	ป้าจุ๋มควรใช้วิธีใด
	 ๕.	ป้าเจนชอบท�าเทียนแฟนซีแต่อุปกรณ์มักจะหกมารวมกันจะช่วยป้าเจนจัดระเบียบ	ทรายสี	 
	 	 เปลือกหอยและตุ๊กตา	ที่ปนกันอยู่อย่างไร

	 หลังจากทดสอบแล้วพบว่าเด็กๆ	ห้อง	๕/๒	สามารถเลือกใช้วิธีได้อย่างถูกต้อง	๙๐%	ของห้อง	
นกัเรยีนอกี	๑๐%	เรากส็ามารถช่วยทวนให้เขาเกดิความเข้าใจได้มากขึน้	จากการใช้แผนเรือ่งการแยก
สารนีก้บัห้อง	๕/๒	ท�าให้นกัเรยีนเกดิแรงบนัดาลใจในการเรยีนเรือ่งการแยกสาร	เพราะได้รูส้กึว่าสิง่ท่ี
เขาท�ามันส�าเร็จท�าให้เขาอยากรู้ต่อว่าจะมีการแยกสารแบบใดอีก	นอกจากนี้การใช้ค�าถามในเกมทุกข์
ชาวบ้านช่วยให้ครูสามารถประเมินได้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่	คนท่ีไม่เข้าใจครูก็สามารถเข้าไปช่วย
เหลือได้ทัน	ในที่สุดเราก็ได้พบแผนที่ดี	คิดเลยว่ากับอีกสามห้องที่เหลือมันต้องดีมากแน่ๆ	เช่นกัน

• ๑๓๖ •



ให้โอกาสนักเรียนพูดเกี่ยวกับตนเอง

๓๑บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูให้โอกาสนักเรียนพูดเกี่ยวกับตนเอง	มีดังต่อไปนี้

 การให้นักเรียนแบ่งปันเรื่องเล่าของกันและกันน้ัน ได้ท้ังประโยชน์จาก 
การเป็นผู้บอกเล่า และการเป็นผู้ฟัง ในการเป็นผู้เล่าเรื่องของตนนักเรียน 
ได้ความรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับจากเพื่อนและได้พัฒนาความม่ันใจ 
ในภาพลักษณ์ของตนเอง ในการเป็นผู้ฟังนักเรียนได้แรงบันดาลใจจาก 
เรื่องราวหรือความคิดของเพื่อนที่ตนคิดไม่ถึง

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สอบถามความสนใจ ในตอนต้นเทอม	หรือหน่วยการเรียน	ครูท�าแบบสอบถามความสนใจ	โดยอาจถาม 

เป้าหมายในชีวิต	ประวัติส่วนตัวหรือครอบครัว	ความรู้เดิมเกี่ยวกับหน่วยการเรียน 

และความคาดหวังจากหน่วยการเรียน	

โปรไฟล์การเรียน

ของนักเรียน

ครรูวบรวมโปรไฟล์การเรยีนจากการรายงานของนกัเรยีนแต่ละคน	ได้แก่	สไตล์การเรยีน 

(เช่น	ทางตา	ทางหู	โดยการเคลื่อนไหว	โดยการวิเคราะห์	หรือโดยการปฏิบัติ) 

สภาพบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ตนเรียนได้ดีที่สุด	และวิธีแสดงตัวตนที่ตนถนัด	

(เช่น	โดยการเขียน	การพูด	การใช้อวัจนะภาษา	การใช้ศิลปกรรม	หรืออื่นๆ)

ความเชื่อมโยงกับชีวิต ครจัูดให้มช่ีวงพกัการสอนเพือ่ให้นกัเรียนบอกว่าบทเรียนนัน้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์

ชีวิต	งานอดิเรก	หรือความสนใจของตนอย่างไร	นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน 

และความต่างระหว่างนักเรียนแต่ละคนและให้ค�าอธิบาย	

เชื่อมโยงอย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างการ

อภิปรายในชั้น

หากครูคุ้นเคยกับประวัติและความชอบของนักเรียน	เมื่อสอนสาระครูจะสามารถ 

เชื่อมโยงสาระเข้ากับเรื่องราวของนักเรียนคนนั้นบ้าง	คนโน้นบ้างได้ตลอด	

• ๑๓๗ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631042

	 เทคนิคน้ี	 เป็นการเช่ือมโยงความรู ้ในบทเรียนเข้ากับเรื่องใกล้ตัว 
ของนักเรียน	เร้าความสนใจ	และเชื่อมโยงสาระความรู้เข้ากับชีวิตจริง	และ 
ยงัช่วยพฒันาความเป็นตัวตนของนกัเรยีนตามแนวทางของทฤษฎี	Chickering’s	
theory	of	identity	development	ได้อีกด้วย

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ครูจะจัดให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับตนเองได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นกัเรยีนหมกมุน่อยูก่บักจิกรรมทีช่่วยให้ตนสามารถเชือ่มโยงเรือ่งราว 
	 	 ในชีวิตจริงเข้ากับสาระวิชา
 •	 นักเรียนอธิบายได้ว่าการเชื่อมโยงสาระวิชาเข้ากับความสนใจส่วนตัว	 
	 	 ช่วยให้ชั้นเรียนเป็นที่น่าสนใจ	และช่วยความเข้าใจสาระวิชา
 •	 นักเรียนบอกว่าการเรียนมีความหมายต่อตนเอง

• ๑๓๘ •



สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักเรียน

๓๒บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ	มีดังต่อไปนี้

 การสร้างแรงจูงใจสู่แรงบันดาลใจมีเป้าหมายเพื่อปูทางให้นักเรียน 
เข้าสู่การบรรลุเป้าหมายสูงส่งของตนเอง (self-actualization) ซ่ึงหมายถึง 
สามารถเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีย่ิงใหญ่สูงส่งกว่าตัวเอง หรือรู ้สึกว่าตนเอง 
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งที่ตนเองต้องการพัฒนาไปสู่

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ก�าหนดเป้าหมาย

ทางวิชาการ

ครูช่วยให้นักเรียนแต่ละคนก�าหนดเป้าหมายของการเรียนในหน่วยการเรียน	ภาคการ

ศึกษา	และปีการศึกษา	และครูช่วยให้นักเรียนก�าหนดการกระท�าที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายเล็กๆ	ระยะสัน้	อนัจะช่วยต่อยอดสูก่ารบรรลเุป้าหมายทีใ่หญ่ข้ึนในระยะยาวขึน้

สร้างกระบวนทัศน์

พัฒนา	(growth

mindset)

ครูอธิบายความหมายของ	“กระบวนทัศน์พัฒนา”	(https://www.gotoknow.org/

posts/617868)	ซึ่งตรงกันข้ามกับ	“กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง”	(fixed	mindset)	และ

บอกว่าหากนักเรียนต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิต	ต้องปลูกฝังกระบวนทัศน์

พฒันาแก่ตนเอง	คอืเชือ่ว่าความฉลาดหรอืสมองดี	มคีวามสามารถ	เป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้ได้ 

โดยการมานะฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อ	

ฝันถึงอนาคตตนเอง ครูจัดให้นักเรียนได้จินตนาการอนาคตของตนเอง	เพื่อให้นักเรียนกล้าตั้งเป้าหมาย

ชีวิตที่ดูเสมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้	ครูอาจยกตัวอย่างนักเรียนรุ่นก่อนๆ	ที่สามารถบรรลุ 

ความใฝ่ฝัน	เพราะความมุ่งมั่นมานะพยายามของตน	

• ๑๓๙ •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

โครงการส่วนตัว ครูส่งเสริมให้นักเรียนท�ากิจกรรมที่ตนมีความชอบในระดับคลั่งใคล้	เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาตนเอง	ซึ่งควรท�าต่อเนื่องเป็นโครงการระยะยาว	และผมขอเสริมว่า	อาจท�าเป็น

ทมี	และควรมคีวามยากเพือ่ให้นกัเรียนได้ฝึกเผชิญความยากล�าบาก	หรือความล้มเหลว	

โดยมีครูคอยให้ก�าลังใจและค�าแนะน�า	

โครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสาช่วยให้นักเรียนได้คิดเช่ือมโยงไปยังสิ่งที่ย่ิงใหญ่กว่าตนเองโดยครูให้

นักเรียนระดมความคิดกันว่าในชุมชนมีเรื่องอะไรบ้างให้นักเรียนท�ากิจกรรมจิตอาสา	

แล้วให้นักเรียนท�าเป็นทีม	หรือให้ท�าทั้งช้ัน	โดยหมุนเวียนกันไปท�าอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ	ครูต้องระวังอย่าเข้าไปจัดการ	ต้องให้นักเรียนจัดการกันเอง	เพื่อให้เขาร่วม

กันเป็นเจ้าของ	ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ต้องเสริมด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด	(reflection	/ 

AAR)	 เป้าหมายและ	คุณค่าร่วมกัน	 เพื่อให้ผลของการปฏิบัติซึมลึกเข้าไปสร้าง

แรงบันดาลใจในการท�าเพื่อผู้อื่น	และเพื่อสังคมส่วนรวม	โดยครูท�าหน้าที่ตั้งค�าถาม 

ให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนคิด	

บันทึกขอบคุณ ครูริเริ่มฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึกขอบคุณ	เร่ิมจากครูเขียนเป็นตัวอย่างสิ่งที่ครูรู้สึก

ขอบคุณ	ไว้บนกระดาน	แล้วครูให้นักเรียนระดมความคิด	ว่าตนรู้สึกขอบคุณหรือเป็น

หนีบุ้ญคณุ	ใคร/อะไรบ้าง	แล้วให้นกัเรยีนเขยีนบนัทกึขอบคณุของตนเองเป็นประจ�า	เพือ่

กล่อมเกลาจิตใจของตนเอง

ฝึกสติ ครใูห้นกัเรยีนฝึกสติ	(mindfulness)	ให้รูเ้ท่าทนัความคดิ	ความรูส้กึ	และโลกภายในและ

ภายนอกตนเอง	โดยอาจให้หายใจเข้าออกลกึๆ	ท�าสมาธ	ิหรือวธิกีารอืน่ๆ	(ดวูธิกีารของ

โรงเรยีนล�าปลายมาศพฒันาที	่https://www.gotoknow.org/posts/486958)	นอกจาก

นั้นในตอนต้นคาบเรียนครูอาจให้นักเรียนเขียนเป้าหมายในคาบนั้นไว้บนหัวกระดาษ	

และบอกให้หวนกลับไปนึกถึงเป้าหมายนั้นเป็นระยะๆ	ก็เป็นการฝึกสติง่ายๆ	วิธีหนึ่ง

สื่อสร้างแรงบันดาลใจ สื่อสร้างแรงบันดาลใจอาจเป็นภาพยนตร์	เรื่องเล่า	หรือสื่ออื่นๆ	มีเป้าหมายเพื่อให้

นักเรียนเห็นว่าความคิดที่เป็นอุดมคติของตนนั้นเกิดขึ้นได้จริง	หลังจากรับชมสื่อแล้ว

ควรมกีารไตร่ตรองสะท้อนคดิร่วมกนัว่านกัเรียนแต่ละคนเกดิความรู้สกึนกึคดิอะไรบ้าง
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631153

	 เป้าหมายส�าคัญที่สุดในตอนนี้คือการเข้าสู่เป้าหมายสูงส่งของตนเอง 
เป็นเร่ืองของการส่ังสมความมีเป้าหมายชีวิต	ความมุ่งมั่น	มีปัญญาด้านใน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต	

	 ยุทธศาสตร์สร้างพันธกิจสัมพันธ์ของนักเรียนต่อการเรียนที่ใช้บ่อย 
ในเกอืบทกุคาบเรยีนคอื	การตรวจสอบและแก้ไขเมือ่นกัเรียนไม่สนใจ	การเพิม่
อัตราตอบสนอง	การเคลื่อนไหวร่างกาย	การด�ารงอัตราเร็วของการสอนที่ม ี
ชีวิตชีวา	ความจริงจังและความกระตือรือร้นของครูส่วนยุทธศาสตร์อื่นๆ 
มีการใช้เป็นช่วงๆ	ตามความเหมาะสม	

	 ระดับความเข้มข้นของพันธกิจสัมพันธ์ของนักเรียนต่อการเรียนท้ัง 
๑๐	เทคนิคน้ี	ไม่เท่ากัน	ระดับท่ีธรรมดาที่สุดคือ	นักเรียนแสดงความสนใจ 
ข้ันถัดไปคือ	มีพลัง	ฉงนสนเท่ห์	และมีแรงจูงใจและแรงบันดาลใจตามล�าดับ	
ซ่ึงจะเห็นว่า	การที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นขั้นต�่าที่สุด	ครูท่ีเก่งจะต้องจัด
กระบวนการสอนในระดับที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ครูจะสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนมีเป้าหมายระยะยาว	 และรู ้ขั้นตอนด�าเนินการทีละขั้น 
	 	 สู่เป้าหมายนั้น
 •	 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ	และคนรอบข้างอย่างมีความหมาย
 •	 นักเรียนท�าโครงการที่ตนคิดขึ้น	และมีความหมายต่อตนเอง	
 •	 นักเรียนบอกว่าชั้นเรียนสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
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	 ช่วงปิดภาคเรียนก่อนเปิดปีการศึกษา	๒๕๖๐	คุณครูใหม่	-	วิมลศรี	ศุษิลวรณ์	เปิดชั้นเรียน 
ให้คุณครูช่วงชั้นท่ี	๑	และช่วงชั้นที่	๒	ทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม	กระบวนการ	“พัฒนาคร ู
สู่ความเป็นโค้ช”	มาเรียนรู้ด้วยกันเป็นเวลา	๑	สัปดาห์	

	 กิจกรรมวันแรก	(๖๐	นาที)

	 ครูใหม่เร่ิมด้วยการให้ครูแนะน�าตัวเอง	พร้อมท้ังบอกเหตุผลสั้นๆ	ว่าท�าไมจึงอยากเข้ามาเรียน
ในชั้นเรียนน้ี	เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักจุดมุ่งหมายของผู้เรียนก่อนท่ีจะเริ่มกิจกรรม	โดยให้สมาชิก 
แต่ละกลุ ่มที่นั่งอยู ่ในโต๊ะเดียวกันตามความสมัครใจ	 แนะน�าตัวเรียงกันไปโดยใช้เวลาร่วมกัน 
เครื่องบอกหมดเวลาคือ	กะลามะพร้าวเจาะรูที่ลอยน�้าอยู่ในกาละมัง	หากกะลาจมน�้าเมื่อไรถือว่า 
หมดเวลา	(ประมาณ	๑๕	นาท)ี	ดงันัน้แต่ละกลุม่ซึง่มจี�านวนสมาชกิระหว่าง	๕-๖	คน	จะต้องบรหิาร
เวลาให้เหมาะสม

	 การจับเวลาด้วยกะลาบอกเวลาน้ีท�าให้คุณครูตื่นตัวกันมาก	ครูหลายคนทึ่งในสื่อที่ครูใหม ่
เลือกหยิบมาใช้	หลายคนแปลกใจในประสิทธิภาพของสื่อท่ีดูธรรมดาๆ	ท่ีเมื่อน�าเข้ามาใช้ในจังหวะ 
ที่ถูกต้องแล้วกลับดูพิเศษและก่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น	สามารถเร้าความอยากรู้อยากเรียน 
ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมากมาย

	 กิจกรรมการเรียนรู้แรกครูใหม่น�าภาพเวนน์ไดอะแกรมมาชวนกันตีความ	เพ่ือเข้าสู่หัวใจของ 
การเรียนรู้สู่ความเป็นโค้ช	

เรื่องเล่าจากห้องเรียนครู
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	 ประเด็นหลักๆ	ที่ครูทุกคนต้องตระหนัก	คือ	ครูไม่ได้มีหน้าท่ีส่งต่อความรู้	แต่เม่ือครูรัก 
ในความรู้ก็จะรู้ว่าจะท�าอย่างไรให้เด็กรักในความรู้ที่ครูรัก	

	 โจทย์การบ้านที่ครูใหม่ให้ไว้ก่อนหน้านี้คือ	ให้ครูผู้เข้าร่วมเตรียมเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวลา 
มาคนละ	๑	เพลง	ครูใหม่ใช้กลยทุธ์ให้ครูแต่ละคนคิดหาเพลงทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัเวลาตามการตคีวาม
ของแต่ละคนมาแลกเปลีย่นกนั	เป็นตวัสร้างบรรยากาศของความอยากรูอ้ยากเรยีนให้เกดิขึน้ในหมูค่รู	
ก่อนหน้าที่ชั้นเรียนจะเริ่มต้นขึ้นหลายวันทีเดียว	และหากใครผ่านเข้าไปในห้องพักครูในช่วงนั้น	ก็จะ
มกัจะได้ยนิบทสนทนาด้วยน�า้เสยีงสนกุสนานเกีย่วกบัเพลงว่าใครเลอืกเพลงอะไรมาใช้ในชัน้เรยีนบ้าง

	 กิจกรรมที่ครูใหม่ท�าคือ	ให้ครูทุกคนน�าเพลงของตัวเองมาแบ่งปันในกลุ่มว่าเหตุใดตนเอง 
จึงเลือกเพลงน้ีมา	พร้อมทั้งเฉลยว่า	ที่เลือกเพลงเกี่ยวกับเวลามาเป็นหัวเรื่องก็เพราะงานของครู 
เป็นงานท่ีสัมพันธ์อยู่กับเวลา	เร่ืองแรกที่ครูควรท�าคือการรักษาเวลา	ครูต้องท�างานการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ไปบนเวลาที่เรามีอยู่	เวลาที่มีท�าให้ครูรู้ว่าหากมีเวลาอยู่	๑๐	นาทีครูจะสื่อสาร 
ความเข้าใจเร่ืองน้ีอย่างไร	ถ้ามีเวลาเพิ่มมากขึ้นเป็น	๑	ชั่วโมงครูจะท�ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร

	 ครูใหม่ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพลงท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มมา	๑	 เพลง	พร้อมท้ังบอกเหตุผล 
ด้วยว่าท�าไมกลุ่มจึงเลือกเพลงนี้เป็นตัวแทน	นั่นเป็นวิธีการสร้างให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกว่าการเรียนรู ้
ในชั้นเรียนนี้ค่อยๆ	ถักทอขึ้นจากความเชื่อมโยงเรื่องราวความสนใจของพวกเขาเข้าด้วยกัน
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	 ครูใหม่เรียกกลุ่มที่น่ังอยู่ในห้องตามต�าแหน่งของตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาโดยสุ่มเลือกให้กลุ่ม 
๙	นาฬิกาน�าเสนอก่อน	เพื่อเชื่อมโยงต�าแหน่งของกลุ่มเข้ากับเนื้อหาเรื่องเวลาที่เป็นบทสนทนาหลัก	
เพื่อให้ผู้เรียนผูกสัมพันธ์กับเร่ืองที่เรียนด้วยต�าแหน่งที่นั่งของตัวเอง	แล้วยังใช้ต�าแหน่งของผังที่นั่ง 
สร้างชื่อกลุ่มตามเลขบนหน้าปัดนาฬิกาด้วยเป็นการกระชับเวลาในการตั้งชื่อกลุ่ม	และยังช่วยสร้าง
ความตื่นตัวให้แก่ผู้เรียนด้วยการสร้างความรู้สึกสดใหม่	ว่าครูจะเรียกท่ีตัวเลขไหนก่อน	มีกลุ่มหนึ่ง
นั่งอยู่กลางห้อง	ครูจึงต้ังช่ือให้กลุ่มน้ีว่ากลุ่มหมุดนาฬิกา	...ตอนนี้ทุกคนเป็นตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัด
นาฬิกาและก�าลังเดินไปด้วยกัน

	 กลุ่ม	๖	นาฬิกา	เลือกเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของครูหนึ่ง	เพราะมีความหมายในการเรียนรู ้
และท�าในสิ่งที่ดีๆขึ้นมา

	 เสียงเพลงดังขึ้นในชั้นเรียนเป็นระยะ	 เมื่อกลุ ่มไหนพูดถึงเพลงของตัวเองก็จะมีการร้อง 
ออกมาด้วย	บรรยากาศในชัน้เรยีนจงึเตม็ไปด้วยความสขุ	ความน่าสนใจ	คละเคล้าไปกบัความตืน่เต้น
ตื่นตัวจนครูผู้เข้าร่วมคนหนึ่งสะท้อนว่ากระบวนการเรียนรู้วันนี้สนุกจน	“หัวใจจะวาย”

	 กลุ่มหมุดนาฬิกา	เลือกเพลงเวลานาที	ซึ่งเป็นเพลงที่ครูกุ๊กเลือกมา	ตัวแทนกลุ่มเล่าที่มาที่ไป 
ให้ฟังเป็นเพลงที่ครูกุ๊กเคยได้ยินตอนเรียนมหาวิทยาลัย	ที่ตัวเนื้อเพลงสะท้อนถึงค่าของเวลาว่า 
มีค่ากว่าสิ่งใดๆ

	 ระหว่างนัน้ครใูหม่จะถอดรหสัชัน้เรยีนให้ครผููเ้ข้าร่วมฟังไปเรือ่ยๆ	ว่า	เม่ือการเรียนรูข้องช้ันเรยีน 
เดินทางมาถึงตรงน้ีก็จะเห็นได้ตอนน้ีว่าห้องเรียนเป็นของผู้เรียนแล้ว	และยังมีการเติมพลังชีวิต 
ด้วยบทเพลงอยู่ตลอดเวลา

	 กลุ่ม	๑	นาฬิกา	เลือกเพลงที่แห่งน้ี	เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆ	ให้ก�าลังใจไม่ว่าเวลาจะผ่าน 
ไปนานเท่าไรเราก็จะให้ก�าลังใจกันและกัน

	 กลุ่ม	๗	นาฬิกา	เลือกเพลง	Seven	Years	ที่ในเพลงเล่าเรื่องราวของชีวิตในช่วงวัยต่างๆ 
ว่าสุดท้ายแล้วเราเกิดมาคนเดียวก็จบคนเดียว
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ปัจจัยความส�าเร็จ

 ครมีูความจรงิจงัและกระตือรอืร้นท่ีจะออกแบบแผนการเรยีนรูท่ี้ต้ังต้นจากเพลงเก่ียว
กับเวลาท่ีนักเรยีนแต่ละคนเป็นผูเ้ลือกมา ซึง่แนวคดิเรือ่งเวลาน้ีคอื critical information 
ของการพัฒนาครสูู่ความเป็นโค้ช 

 กิจกรรมทีค่รเูลือกใช้มาท�าให้ผู้เรยีนทกุคนได้พดูเก่ียวกับตนเองผ่านเพลงท่ีเลือกมา ได้
รูจ้กัเพือ่นผ่านเพลงท่ีเพือ่นเลือก ครใูช้ท่ีส่ือทีดู่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา น�าเสนอสารสนเทศ
ท่ีน่าสนใจ สามารถสร้างแรงจงูใจและแรงบันดาลใจให้ผูเ้ข้าร่วมหลายคนต้ังเป้าหมายว่าจะ
กลับไปท�าชัน้เรยีนท่ีดเีพือ่สร้างการเรยีนรูท่ี้มีพลังดังเช่นท่ีตัวเองได้สัมผัสจากชัน้เรยีนน้ี

 ครสัูงเกตพลังของชัน้เรยีนและประเมนิความเข้าใจของผู้เรยีนทกุระยะ ตรวจสอบและ
แก้ไขเม่ือนักเรยีนไม่สนใจ เพิม่อตัราตอบสนอง และใช้การเคล่ือนไหวร่างกาย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง คอื การใช้สายตาส่งผ่านพลังความกระตือรอืร้นของครไูปยังผู้เรยีนทุกคนด้วย
ความเอาใจใส่อยู่เสมอ

	 ครูใหม่สรุปว่าเพลงของกลุ่มน้ีก�าลังน�าพาไปห้องเรียนให้เข้าถึงถึงสัจธรรมของเวลาซึ่งตรง 
กับตัวเป้าหมายเชิงคุณค่าของแผนที่ต้ังไว้	นอกจากน้ีครูยังสามารถใช้ตัวเนื้อหาของเพลงที่ผู้เข้าร่วม
เลือกมาเป็นตัวตรวจสอบพื้นภูมิของความสนใจเพื่อน�าไปออกแบบแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไปด้วย	

	 กลุ่ม	๙	นาฬิกา	เลือกเพลงคงเดิม	เพราะความหมายว่าชีวิตของคนเปลี่ยนผันไปเรื่อยแต่ก็ยัง 
แพ้สิ่งหนึ่งคือความสัมพันธ์ของคนท่ีมีจิตใจแน่นอน	เหมือนเป็นเพลงท่ีแต่งให้คนรัก	ชอบสายตา 
ของคนรักที่มีให้กับเขาเสมอ	ที่ชอบเพราะใช้ได้กับทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย

	 ครูใหม่บอกว่าเราชอบเพลงเดียวกัน	และเน้นว่าเนื้อเพลงท่อนนี้ส�าคัญ	“จะมีอะไรท่ีดีไปกว่า... 
ไปกว่าสายตาของเธอ”	เพราะส�าหรับเด็กนักเรียนแล้ว	eye	contact	ของครูคือการสื่อสารท่ีมี 
ความหมายที่สุดเพราะส่งตรงจากใจสู่ใจ

• ๑๔๕ •





ใช้กติกาและข้อพึงปฏิบัต ิ
(Implementing Rules and Procedures) 

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

ก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ 

จัดกายภาพของห้องเรียน

แสดงความตื่นตัว รู้สถานการณ์ 

แสดงการรับรู้ต่อการด�าเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

แสดงการรับรู้ต่อการไม่ด�าเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

๘ภาค

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

บทที่

ครูต้องท�าให้นักเรียนสัมผัสกับพื้นที่ปลอดภัยและมีระเบียบ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกขณะ ด้วยการบอกกติกา 

และข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงต้องหาวิธีให้นักเรียน 
ปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติด้วยความพร้อมใจ 



ก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

๓๓บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติให้นักเรียนถือปฏิบัติ	มีดังต่อไปนี้

 กระบวนการก�าหนดกติกาและข้อพงึปฏบัิต ิเริม่ต้ังแต่ต้นปีการศกึษา แต่
ครูควรมีการปรับปรุงกติกาและ ข้อพึงปฏิบัติ ตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ก�าหนดกติกาและข้อ

พึงปฏิบัติจ�านวนน้อย

กติกาและข้อพึงปฏิบัติของห้องเรียนมีความจ�าเป็นต่อผลการเรียนที่ดีของชั้นเรียน 

โดยครคูวรจัดล�าดบัความส�าคญัและจ�ากดัจ�านวนกตกิาและข้อพงึปฏบัิตเิพยีง	๕	-	๘	ข้อ 

ต่อชัน้เรยีน	เมือ่เริม่ปีการศกึษาใหม่	ครูควรก�าหนดกตกิาทัว่ไปของช้ันเรียน	แล้วต่อไป 

จึงก�าหนดกตกิาย่อย	เช่นการเร่ิมและจบคาบเรียนหรือจบวนั	ช่วงเวลาระหว่างคาบเรียน 

การใช้วัสดุ	เครื่องมืออย่างระมัดระวังและประหยัด	

อธิบายกติกาและข้อ

พึงปฏิบัติแก่นักเรียน

ตอนต้นปีการศึกษา	หรือต้นภาคเรียน	ครูอธิบายกติกาและข้อพึงปฏิบัติ	พร้อมทั้ง

เหตุผลที่ต้องก�าหนดเช่นน้ันแล้วครูกับนักเรียนร่วมกันก�าหนดวิธีการบังคับใช้กติกา	

ที่เรียกว่า	SOP	(standard	operating	procedures)	

ก�าหนดกติกาและข้อ

พงึปฏบิตัร่ิวมกบันกัเรยีน

ครูใช้ชั่วโมงเรียนให้นักเรียนร่วมกันก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติของชั้นเรียน 

รวมทั้ง	SOP	

ปรับปรุงกติกาและข้อ	

พงึปฏบิตัร่ิวมกบันกัเรยีน

ครูก�าหนดกติกาทั่วไปและน�าเสนอต่อชั้นเรียน	โดยเขียนบนกระดาน	แล้วให้นักเรียน	

ช่วยกนัระบุพฤตกิรรมหรือข้อพงึปฏบิตัภิายใต้กตกิาข้อนัน้ๆ	โดยครูเขยีนลงไปใต้กตกิา

น�าไปติดไว้ในชั้นเรียนให้เห็นชัดเจน	

ทบทวนกติกาและข้อ

พงึปฏบิตัร่ิวมกบันกัเรยีน

ครูให้นักเรียนร่วมกันปรับปรุงกติกาและกระบวนการร่วมกับนักเรียน	เป็นระยะๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูสังเกตว่ามีการท�าผิดกติกากันมาก

• ๑๔๘ •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ใช้ค�าขวัญแสดงความเชื่อ

ของโรงเรียน	และความ	

รับผิดชอบของครูและ

นักเรียน	

ครูชวนนักเรียนอภิปรายกันเรื่องเสรีภาพ	ความเสมอภาค	ความรับผิดชอบ	ความ

ท้าทาย	ความเหน็	และความรับผิดชอบ	แล้วร่วมกนัก�าหนดค�าขวญั	ทีแ่สดงพฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์ในห้องเรียน	และเขียนติดไว้อย่างชัดเจน

เขยีนกติกาตดิไว้รอบห้อง ครูเขียนกติกาทั่วไปของช้ันเรียนติดไว้ในที่เห็นเด่นชัด	และเขียนกติกาย่อยของ 

กิจกรรมหนึ่งๆ	ติดไว้	ณ	จุดที่ท�ากิจกรรมนั้น	

เขียนธรรมนูญห้องเรียน ครใูห้นกัเรยีนร่วมกนัเขยีนธรรมนญูห้องเรยีน	โดยเขยีนจากกตกิาและข้อพงึปฏบัิตแิล้ว	

.sh	นักเรียนทุกคนลงนามประกาศ	

ใช้โปสเตอร์และอินโฟ	-

กราฟิก

ครใูช้โปสเตอร์และอนิโฟกราฟิก	เพือ่แสดงกตกิา	ข้อพงึปฏบิตั	ิและนสิยั	ทัง้เพือ่ตกแต่ง

ห้อง	และเพื่อเน้นย�้าประเด็นส�าคัญต่อห้องเรียนที่มีประสิทธิผล	(มีความม่ันคงใน 

ความถูกต้อง	ควบคุมอารมณ์	เป็นต้น)	

ก�าหนดท่าทางและ

สัญญาณ	

มกีารสือ่สารบางเรือ่ง	ทีต้่องใช้บ่อยในห้องเรยีน	เช่น	ขอให้เงยีบ	ต้องการความช่วยเหลอื 

ครูกับนักเรียนควรตกลงกันว่าจะใช้สัญญาณท่าทางอย่างไร

สร้างโมเดลหรอืการแสดง

สวมบทบาท

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกติกาช้ันเรียน	ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ	ให ้

รบัผดิชอบกตกิา	๒	กลุม่ต่อหนึง่ข้อในแต่ละข้อให้กลุม่หนึง่เขยีนภาพการ์ตนู	อกีกลุม่หนึง่ 

แสดงละครหรือท่าทางบอกการปฏิบัติที่ถูกต้อง

จัดการประชุมนักเรียน

ในห้อง

ครปูระชมุนกัเรยีนเพ่ือร่วมกนัตรวจสอบว่ากจิกรรมการเรยีนด�าเนนิไปอย่างราบร่ืนและ

ได้ผลดหีรอืไม่	ควรปรบัปรงุส่วนไหน	ครหูยบิยกประเดน็เชงิการจดัการห้องเรยีน	เช่น

กติกาและข้อพึงปฏิบัติขึ้นมาปรึกษา	อาจจัดให้นักเรียนเสนอประเด็นที่ควรน�า	เข้าสู่ 

การประชุมล่วงหน้า	โดยหย่อนความเห็นลงในกล่องรับฟังข้อคิดเห็นของชั้น	

ให้นักเรียนประเมิน

ตนเอง

ครูจัดให้นักเรียนประเมินตนเองเป็นคร้ังคราวว่าตนเองปฏิบัติตามกติกาและข้อพึง

ปฏิบัติที่ตกลงกันไว้แค่ไหนโดยให้คะแนนตนเองทีละข้อ	จาก	๐	(ไม่ปฏิบัติตามเลย)	

ถึง	๔	(ปฏิบัติตามอย่างดีเลิศ)	

• ๑๔๙ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631226

	 เป้าหมายที่แท้จริงของยุทธศาสตร์นี้	คือการสร้างความรู้สึกในสมองของ
นกัเรยีนว่าห้องเรยีนเป็นพืน้ทีป่ลอดภยั	และมรีะเบยีบ	อนัจะช่วยให้การเรียนรู้ 
ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ลึกและซับซ้อน	ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้ห้องเรียน 
ดูสวยงาม	เป็นระเบียบในเชิงกายภาพ	ดังนั้น	ครูจึงต้องใช้เวลาและวิธีการ
อธิบายเหตุผลและความส�าคัญของการปฏิบัติตามกติกา	และข้อพึงปฏิบัต ิ
ให้นักเรียนเข้าใจ

หมายเหตุส�าคัญ

	 ครูต้องท�าให้นักเรียนเป็นเจ้าของกติกาและข้อพึงปฏิบัติเหล่านั้น	เพ่ือให ้
นักเรียนปฏิบัติเพราะเห็นคุณค่า	(volition)	ซึ่งเป็นขั้นจิตใจท่ีสูงกว่าปฏิบัติ 
เพราะจ�าใจ	(compliance)	ซึง่การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้นีจ้ะน�าไปสูก่ารบรรล	ุเป้าหมาย 
สงูส่งของตนเอง	(self-actualization)	ท่ีตวันกัเรยีนแต่ละคนตัง้เอาไว้ได้ในท่ีสดุ

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันท�าอะไรบ้างเพื่อก�าหนดกติกาและข้อพึงปฏิบัติ”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนสามารถบอกกติกาและข้อพึงปฏิบัติได้
 •	 นักเรียนบอกว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นระเบียบ
 •	 นักเรียนก�ากับพฤติกรรมของตนเอง

• ๑๕๐ •



จัดกายภาพของห้องเรียน

๓๔บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูจัดห้องเรียนทางกายภาพ	มีดังต่อไปนี้

 การจัดห้องเรียนทางกายภาพ นอกจากช่วยสร้างความรู ้สึกท่ีดี 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังช่วยเอื้อต่อครู ในการสังเกตประเมิน
ความก้าวหน้าของชั้นเรียน

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ออกแบบการตกแต่ง

ห้องเรียน

ครตูดิภาพ	โปสเตอร์	ผ้าม่าน	และการตกแต่งอ่ืนๆ	ให้เหมาะต่อฤดูกาล	และสอดคล้อง 

กับกิจกรรมหรือบทเรียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	

จัดแสดงผลงานของ

นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนรู้สึกมีตัวตนในห้องเรียน	ครูจึงต้องจัดแสดงผลงานของนักเรียน	และ

หาวธิใีห้การจดัแสดงนัน้มีส่วนช่วยหนนุการเรียนรู้	ครูควรจดัแสดงผลงานของนกัเรียน 

ทั้งชั้นและจัดแสดงผลงานที่มีคุณภาพเยี่ยม

จัดที่วางวัสดุประกอบ

การเรียน

ครูตรวจสอบการจัดวาง/จัดเก็บวัสดุประกอบการเรียนว่าอยู่ในสภาพที่นักเรียนเข้าถึง 

ง่ายและหยิบใช้ง่ายหรือไม่	ของที่ใช้บ่อยควรออยู่ในที่เข้าถึงง่ายที่สุด	ของที่นานๆ 

ใช้ครั้ง	เก็บในที่เข้าถึงยาก	หรือครูช่วยหยิบให้	

จุดตั้งโต๊ะครู โต๊ะครูควรอยู่ในต�าแหน่งที่เข้าออกง่าย	เป็นจุดที่ช่วยให้ครูกวาดสายตาตรวจสอบ 

ชั้นเรียนง่าย	

การจัดต�าแหน่งโต๊ะ

นักเรียน

การจัดต�าแหน่งโต๊ะนักเรียนต้องเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีเรียน	ว่าจะเป็นการเรียนใน 

ห้องใหญ่	เรียนเป็นกลุ่มย่อย	หรือเรียนคนเดียว	ต้องเอื้อให้นักเรียนเคล่ือนไหวไปมา

ได้ง่ายและปลอดภยั	ต้องให้นกัเรียนได้ยินค�าพดู	(ของครูและเพือ่นนกัเรียน)	มองเหน็

การสาธิตและเข้าถึงวัสดุที่ต้องการ	

• ๑๕๑ •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

วางแผนจัดห้องสอน

ทั้งชั้น

ครูจัดห้องโดยค�านึงว่า	นักเรียนสามารถเข้าถึงวัสดุที่ต้องการ	ครูสามารถสอน	และ 

ตรวจตราห้องเรียน	นักเรียนได้ยินเสียงครูและมองเห็นกระดานได้อย่างชัดเจน	

วางแผนจัดห้องเรียน

แยกกลุ่ม

ครูจัดที่นั่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ	ให้ครูเดินไปตรวจตราช่วยเหลือแต่ละกลุ่มได้และแต่ละ

กลุ่มสามารถท�างานกลุ่มได้สะดวก

วางแผนให้มีโต๊ะสอน

แสดง

ครูจัดโต๊ะสอนแสดงที่นักเรียนมองเห็น	และได้ยินชัดเจนจากทุกส่วนของห้อง	อยู่ใกล้

วัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรมสอนแสดงนั้น	

จัดให้มีคอมพิวเตอร์และ	

เครื่องมือทางเทคโนโลยี	

ครจูดัให้มคีอมพิวเตอร์และเครือ่งมอืทางเทคโนโลยช่ีวยการเรยีนรูโ้ดยมเีป้าหมายชัดเจน

และจัดวางไว้	ณ	ต�าแหน่งที่เหมาะสม	

จัดให้มีเครื่องมือปฏิบัติ

การและวัสดุที่ใช้

ส�าหรับเครื่องมือปฏิบัติการ	ครูต้องค�านึงถึงความสะดวก	ความปลอดภัยในการใช้

อุปกรณ์มีที่วางที่เก็บอย่างปลอดภัยและเข้าถึงง่าย	

วางแผนจัดส่วนหิ้ง

หนังสือของชั้นเรียน

หิ้งหนังสือมีไว้ประกอบการค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ส่วนบุคคล	กลุ่มย่อย	และทั้งชั้น	

ประเด็นส�าคัญที่ครูพึงเอาใจใส่คือ	มีหนังสือที่จ�าเป็นหรือส�าคัญ	หิ้งหนังสืออยู่ตรง

ต�าแหน่งที่นักเรียนเข้าถึงง่าย	และไม่ขวางทางเคลื่อนไหวของนักเรียนและครู	และ 

อาจมีวัสดุช่วยการเรียนที่ไม่ใช่หนังสือด้วย

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ออกแบบ

ครูขอให้นกัเรยีนร่วมด�าเนนิการจดัและตกแต่งห้องเรียน	ให้ออกความเหน็ตชิมแนะน�า	

หรืออาจออกแบบสอบถามอย่างค่อนข้างเป็นทางการ	

• ๑๕๒ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631361

	 เป้าหมายของการจัดและตกแต่งห้องเรียนก็เพ่ือเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ	มีสี	มีภาพ	และการตกแต่งท่ีดึงดูดความสนใจ	เพ่ือสร้าง 
ความตื่นตาตื่นใจ	และสร้างให้สมองพร้อมต่อการเรียนรู้

	 ยุทธศาสตร์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการจัดห้องเรียน	นอกจาก
มีผลทางใจแล้ว	ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เดิม 
ของตน	ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ต่อยอดความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วด้วย	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันท�าอะไรบ้างเพื่อให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนเคลื่อนไหวไปมาในห้องเรียนได้สะดวก
 •	 นักเรียนใช้ประโยชน์วัสดุช่วยการเรียน	และหิ้งหนังสือ	
 •	 นักเรียนเข้าถึงผลงานของเพื่อนและน�ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
 •	 นักเรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์สารสนเทศจาก	bulletin	board
 •	 นักเรียนจดจ่ออยู่กับการสอนอย่างสะดวก

• ๑๕๓ •



เรื่องเล่าจากห้องเรียน

	 โรงเรยีนเพลนิพฒันาแบ่งการเรยีนรูอ้อกเป็น	๔	ภาคเรยีน	แต่ละภาคเรยีนจะม	ี๑๐	สปัดาห์	เมือ่ถงึ
สปัดาห์ท่ี	๖	นกัเรยีนจะต้องออกไปเรียนรูภ้าคสนาม	หลงัจากนัน้จะกลบัมาท�างานประมวลความรู	้และ 
น�าความรู้ทีไ่ด้รบัทัง้จากการเรยีนรูเ้ชิงชัน้เรยีนทีเ่กดิขึน้ใน	๕	สปัดาห์แรก	การท�าการบ้านเชงิโครงงาน 
การออกภาคสนาม	ไปท�าโครงงานประจ�าภาคเรียน	และเมื่อถึงสัปดาห์ที่	๑๐	นักเรียนจะต้องท�า 
โครงงาน	“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”	เพื่อน�าเสนอการเรียนรู้ของตน	หรือของกลุ่มที่เกิดในภาคเรียนนั้นๆ

	 ในช่วงสัปดาห์	๑	-	๘	ห้องเรียนจะมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้และปรับการใช้พ้ืนท่ีไปตาม 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในแต่ละคาบเรยีน	ห้องเรยีนทกุห้องจะเชือ่มต่อกนัด้วยโถงกลางทีม่ลีกัษณะ
เป็นลานที่กว้างขวางเพียงพอที่จะท�ากิจกรรมการเรียนรู้ได้โดยสะดวก

	 ในช่วงสัปดาห์	๙	-	๑๐	ห้องเรียนทุกห้องจะเปลี่ยนเป็นห้องท�างาน	พ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นชั้นเรียน 
และโถงกลาง	จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของการน�าเสนอผลงานการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น	๑	จัดโต๊ะนักเรียนเรียงกันไปเป็นคู่ๆ	
เพื่อให้ทุกคนเห็นกระดานได้อย่างชัดเจน

• ๑๕๔ •



การใช้โถงหน้าชั้นเรียน
ท�าการทดสอบ
ความแข็งของวัตถุ
ของนักเรียนชั้น	๒

บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่หน้าอาคารช่วงชั้นที่	๑

• ๑๕๕ •



การปรับห้องเรียนให้เหมาะกับกิจกรรมของหน่วยวิชา
ภูมิปัญญาภาษาไทยของนักเรียนชั้น	๓

• ๑๕๖ •



การเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็น
พื้นที่น�าเสนอโครงงาน	“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”

• ๑๕๗ •



การน�าเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน

ห้องเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่	๒

• ๑๕๘ •



การใช้โถงหน้าชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ	ของนักเรียนชั้น	๖

การจัดที่นั่ง
ให้เหมาะกับ

การท�างานกลุ่ม

• ๑๕๙ •



แสดงความตื่นตัว รู้สถานการณ์

๓๕บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูแสดงความตื่นตัว	กระฉับกระเฉง	รู้สถานการณ์	มีดังต่อไปนี้

 ความตื่นตัว รู้สถานการณ์ของครูหมายถึงการท่ีครูรู ้ว่าอะไรก�าลัง 
เกิดข้ึนในห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ด้วยการรู้จักสังเกตพฤติกรรมท�าลาย
ความสงบ พฤติกรรมแสดงความไม่สนใจ ฯลฯ แล้วแสดงให้นักเรยีนตระหนัก
ว่าครูรับรู้และหาทางแก้ไขแบบตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนทั้งชั้น

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ท�างานเชิงรุก	 ครูคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	เช่นนักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มอาจเป็นผู้ก่อปัญหา	

ความไม่เรียบร้อยในชั้นเรียน	แล้วครูเชิญนักเรียนกลุ ่มนั้นมาพบนอกเวลาเรียน	 

เพื่อท�าความเข้าใจ	และท�าข้อตกลงเพื่อป้องกันปัญหา	

ก�ากับดูแลนักเรียนทั้ง

ห้องด้วยการเคล่ือนไหว

และสายตา

ครูสบตานักเรียนเป็นรายคนทั่วห้อง	เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าครูเอาใจใส่ตน	ครูเดินไปยัง 

พื้นที่ต่างๆ	ทั่วห้องอย่างเท่าๆ	กัน	

สังเกตปัญหาที่อาจเกิด

ขึ้นและด�าเนินการตัด

ไฟแต่ต้นลม

ครตูรวจสอบพฤตกิรรมของนักเรียนทีส่่อว่าหากปล่อยไว้อาจเกดิเหตใุหญ่	เช่น	นกัเรียน

เกเรจับกลุ่มซุบซิบ	ครูด�าเนินการเพื่อป้องกันปัญหาลุกลาม	

ครูด�าเนินการอย่าง

จริงจังทีละขั้นตอน

เม่ือครูสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่ง	(หรือกลุ่มหนึ่ง)	เริ่มมีพฤติกรรมที่ก่อกวนชั้นเรียน	

มาตรการแรกคือสบตาเชิงบอกด้วยสายตาให้หยุด	หากยังไม่หยุด	ครูเดินไปที่นักเรียน

คนนั้น	และแสดงภาษากายให้หยุด	หากยังไม่หยุดให้พูดโดยตรงกับนักเรียนคนนั้น 

สองต่อสอง	หากยังไม่หยุด	ครูหยุดการสอนชั่วคราวและประกาศให้นักเรียนทั้งชั้น 

ทราบว่าเกิดการละเมิดกติกาชั้นเรียนขึ้น	

• ๑๖๐ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631517

	 เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้คือ	 ให้นักเรียนรับรู ้ว่าครูเอาใจใส่และรู ้ 
ความเป็นไปของชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา	

หมายเหตุส�าคัญ

	 ยุทธศาสตร์นี้เป็นเรื่องของการแสดงพฤติกรรม	ไม่ใช่การแสดงอารมณ์	
	 พฤติกรรมของครูในชั้นเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อน	ท่ีครู 
จะต้องฝึกฝนไปตลอดชีวติ	ความรกัความหวงัดต่ีอศษิย์	(ความเป็นครเูพือ่ศิษย์)	
ทีเ่ป่ียมอยูใ่นใจครจูะปรากฎแก่ศษิย์ผ่านทางสหีน้าแววตา	วาจา	ท่าทาง	ของคร	ู
และเข้าไปช่วยเป็นพลังก�ากับพฤติกรรมของศิษย์ได้อีกทางหนึ่ง	
	 ดังน้ัน	 นอกจากแสดงความต่ืนตัวแล้ว	 ครูต้องแสดงความรักและ 
ความหวังดีต่อศิษย์ด้วย	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะท�าอะไรเพื่อแสดงความตื่นตัว”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนตระหนักว่าครูรับรู้พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูรู้ว่ามีอะไรก�าลังเกิดขึ้นในห้องเรียน	
 •	 นักเรียนยุติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

• ๑๖๑ •



งานเขียนสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กหญิงชัญญา	มนต์ธนานนท์	
นักเรียนชั้น	๒	ภาคเรียนวิริยะ	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

	 ช้ันเรียนที่เอื้อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู ้ได้ดี	 คือชั้นเรียนท่ี
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอน	และต่อวิชาที่เรียน

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

• ๑๖๒ •



	 เพราะนักเรียนทุกคนรับรู้ได้ถึงความรัก	ความหวังดี	ความทุ่มเท	
และความพยายามท่ีคุณครูต้อง	-	นฤตยา	ถาวรพรหม	มีให้กับพวกเขา
เสมอ

• ๑๖๓ •



แสดงการรับรู้ต่อการด�าเนิน
ตามกติกา และข้อพึงปฏิบัติ

๓๖บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูแสดงการรับรู้ต่อการด�าเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ	มีดังต่อไปนี้

 การแสดงการรบัรูต่้อการด�าเนินตามกติกาและข้อพงึปฏบัิติยุทธศาสตร์ 
คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (constructive feedback)  
ต่อนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมพลัง (reinforcement) หรือตัวกระตุ้น 
(incentive) ให้แก่นักเรียนและช่วยส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่ดี ที่พึงประสงค์ 
นอกจากน้ียังเป็นการส่ือความรู้สึกขอบคุณของครูต่อนักเรียนท่ีช่วยเพิ่ม
ความผูกพันทางใจระหว่างครูกับศิษย์ด้วย

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ครูใช้ค�าแสดงความ

ชื่นชม

ครูใช้ค�าแสดงความชื่นชม	เช่น	ขอบคุณ	ดีมาก	ครูพอใจมาก	และครูอาจอธิบายสั้นๆ	

ว่าสิ่งที่ครูชื่นชมคืออะไร	

ใช้ท่าทางแสดงความ

ชื่นชม

ท่าทางแสดงความชื่นชม	เช่น	ยกนิ้วหัวแม่มือให้	ยิ้ม	พยักหน้า	หลิ่วตา	ตบหลัง 

เพื่อแสดงความชื่นชมที่นักเรียนอยู่ในกติกาเป็นอย่างดี	

ให้รางวัลเป็นสิ่งของ ครูให้รางวัลเป็นสิ่งของเล็กๆ	น้อยๆ	หรือให้โอกาสพิเศษบางอย่าง

คะแนนความดี ครูให้คะแนนความดีสะสม	เอาไปแลกสิ่งของได้	

คะแนนประจ�าวัน เม่ือเริ่มคาบเรียนนักเรียนทุกคนได้คะแนนตั้งใจเรียนเต็ม	๒๐	คะแนน	แบ่งเป็น 

คะแนนความตรงต่อเวลา	๔	คะแนน	การเตรียมตัวล่วงหน้า	๔	คะแนน	พฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน	๔	คะแนน	ความเคารพผู้อื่น	๔	คะแนน	การท�างานส�าเร็จ	๔	คะแนน	

หากนักเรียนบกพร่องส่วนไหนครูก็หักคะแนนส่วนนั้นลงไปหรือได้ศูนย์

• ๑๖๔ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631681

	 เครื่องมือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกติกาตามในตารางข้างบน	 
มคีวามแตกต่างกนัมากในการปฏิบตัด้ิานการลงแรงและเวลา	วิธกีารท่ีง่ายท่ีสดุ 
คือการกล่าวชม	หรือใช้ภาษากายแสดงความชื่นชม	อย่างไรก็ตาม	ควรใช ้
หลายวิธีประกอบกัน

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะท�าอย่างไรเพื่อแสดงความรับรู ้ต่อการปฏิบัติตามกติกาและ 
ข้อพึงปฏิบัติ”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนรู้สึกดีต่อการชื่นชมของครู
 •	 นักเรียนบอกว่าครูรับรู้พฤติกรรมที่ดีของตน
 •	 นักเรียนปฏิบัติตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สีบอกพฤติกรรม ครูจดัใหม้ีกระดาษสสีามแผ่นคือแผ่นสีแดง	บอกพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์	แผ่นสีเหลอืง	

พฤติกรรมยอมรับได้แต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้	แผ่นสีเขียวพฤติกรรมดีเป็นที่ยอมรับ 

ต้นคาบเรียนนักเรียนทุกคนมีแผ่นสีเขียวอยู่บนโต๊ะ	เมื่อการสอนด�าเนินไปเร่ือยๆ 

ครูเปลี่ยนสีบัตรไปตามพฤติกรรมของนักเรียน

ประกาศนยีบตัรความดี ครมูอบประกาศนยีบตัรความดแีก่นกัเรยีน	เช่นช่วยเหลอืเพือ่นด้านการเรยีนให้นกัเรียน

น�ากลับไปที่บ้าน	เพื่อดึงดูดพ่อแม่เข้ามามีส่วนดูแลส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน	

โทรศัพท์	อีเมล์	

ไปรษณียบัตร	

ครูโทรศัพท์	หรือส่งอีเมล์	หรือไปรษณียบัตรถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง	แสดงความชื่นชม

พฤติกรรมดีของนักเรียน	
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	 ในชั้นเรียนภูมิปัญญาภาษาไทยของนักเรียนชั้น	๖	ท่ีคุณครูใหม่	–	
วิมลศรี	ศุษิลวรณ์	เป็นครูผู้สอนจะมีบรรยากาศของการชื่นชมกันให้เห็น
อยู่เสมอ	ทั้งค�าขอบคุณของครูเมื่อนักเรียนตอบค�าถามที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนินไปของชั้นเรียน	ค�าช่ืนชมของเพื่อนที่เขียนใส่กระดาษโน้ต
แผ่นเล็กๆ	ให้รู้ว่าผลงานแต่ละชิ้นดีอย่างไร	

	 นอกจากนี้ครูมักมีค�าชมท่ีนักเรียนเจ้าของผลงานเองก็คาดไม่ถึง
มาชื่นชมด้วย	เพราะครูใหม่ใช้เวลาตรวจงานแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถัน 
ในขณะที่ตรวจงานก็คิดไปด้วยว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการอะไร	
ขณะนี้นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ท่ีระดับใด	สมรรถนะท่ีเกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการเรียนรู้ท่ีครูต้ังไว้หรือไม่	ถ้ายังไม่ถึง 
จะท�ากจิกรรมอะไรเพิม่เตมิบ้าง	และถ้าหากสมรรถนะไปถงึระดบัทีต้่องการ
แล้วในคาบเรียนหน้าครูจะต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ไปอย่างไรได้อีก

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
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	 ในคาบเรียนในครั้งถัดไป	 เม่ือได้รับสมุดคืน	 พวกเขาทุกคน
กระตือรือร้นที่จะเปิดอ่านการเขียนสะท้อนผลที่ครูเขียนไว้ในสมุดงาน 
ทุกเล ่มด้วยข้อความชื่นชมที่สื่อสารมาถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง	เห็นข้อดี	ข้อท่ี 
ควรพัฒนาต่อไป	ส่วนมากแล้วนักเรียนก็จะเอามาแลกกันอ่านกับเพื่อน
ที่นั่งข้างๆ	กัน

	 หลังจากนั้นครูจะน�าเสนอถ่ายภาพชิ้นงานที่น่าสนใจที่ครูเลือกไว ้
ตอนที่ตรวจการบ้านกลับมาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนอีกครั้ง	ในขั้นตอน
น้ีจะมีการฉายข้ึนจอให้นักเรียนท้ังห้องได้เรียนรู้ร่วมกัน	พร้อมท้ังกล่าว
ชื่นชมและปรบมือให้กับความส�าเร็จของเพื่อนด้วย

	 การที่ค�าช่ืนชมของครูส่งผลต่อนักเรียนได้เช่นนี้	เพราะครูมีฉันทะ
ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนผ่านงานแต่ละชิ้น 
เพื่อพัฒนาพวกเขาไปทีละก้าวอย่างไม่รีบร้อน	เม่ืออยู่ในช้ันเรียนจิตใจ 
ของครูก็จดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา	
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	 วิธีการสะท้อนผลที่ครูใหม่ใช้มีท้ังการสะท้อนผลเป็นรายบุคคล	
การสะท้อนผลรายกลุ่ม	และการสะท้อนผลให้เห็นภาพรวมของทั้งห้อง	
สังเกตได้ชัดว่านักเรียนจะรอให้ถึงช่วงเวลาท่ีครูจะกล่าวถึงการท�างาน 
ของนักเรียนแต่ละคนแล้วครูน�าไปต่อภาพสะท้อนให้เห็นเป็นการเรียนรู้ 
ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของทั้งห้องด้วยความตื่นเต้นทุกครั้ง	

	 นอกจากนี้ครูใหม่ยังใช้ยุทธศาสตร์	“รักษาข้อดีเดิม	เพิ่มเติมข้อดี
ใหม่”	ในการรักษาระดับการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังห้องเอาไว้	นั่นคือ 
เมือ่นกัเรยีนแต่ละคนรับรูข้้อดขีองตนเองจากทีเ่พือ่นและครูสะท้อนผลแล้ว 
ทุกคนจะต้องบันทึกเอาไว้ในสมุดว่าข้อดีในการท�างานชิ้นท่ีแล้วของตน 
คืออะไร	พร้อมกับเลือกข้อดีอีกข้อเพ่ิมเข้ามาเป็นเป้าหมายใหม่ในการ
ท�างานคร้ังต่อไป	และเม่ือท�างานส�าเร็จแล้วครูจะให้นักเรียนอ่านงาน 
ของตนแล้วย้อนกลับไปประเมินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าสามารถท�าได ้
หรือไม่	เพราะเหตุใด
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	 ด้วยเหตุนี้การเรียนรู ้จึงยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ	นักเรียนท่ีอยู ่ใน 
ช้ันเรียนน้ีจึงไม่มีใครค้างงาน	ไม่มีใครได้ใบ	“ป”	หรือปรับปรุง	เพราะ
ส่งงานล่าช้ากว่าก�าหนด	เนื่องจากครูใหม่ดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิด	และ
หากพบว่านักเรียนส่งงานไม่ครบก็จะติดตามไปถามปัญหา	พร้อมท้ัง 
ช่วยเหลือให้นักเรียนก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน	ท�าให้ทุกคนเกิด 
ความร่วมแรงร่วมใจ	ชวนกันส่งงานกันอย่างพร้อมเพรียง

	 เม่ือจบคาบเรียนทุกครั้งหลังจากที่นักเรียนกล่าวขอบคุณแล้ว 
ครูจะกล่าวขอบคุณและชื่นชมนักเรียนด้วยสายตา	หรือด้วยวาจาเสมอ
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แสดงการรับรู้ต่อการไม่ด�าเนิน
ตามกติกา และข้อพึงปฏิบัติ

๓๗บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูแสดงการรับรู้ต่อการไม่ด�าเนินตามกติกาและข้อพึงปฏิบัติ	มีดังต่อไปนี้

 เม่ือครูแสดงการรับรู้ต่อพฤติกรรมด้านดีที่ตกลงกันไว้ของนักเรียน 
ครูก็ต้องแสดงการรับรู้ต่อพฤติกรรมด้านไม่ดีด้วย โดยมีหลักการส�าคัญว่า 
ต้องไม่ตามด้วยการลงโทษ 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สัญญาณทางวาจา ครูพูดกับนักเรียนคนนั้นด้วยน�้าเสียงปกติ	โดยเรียกชื่อ	เตือนว่าก�าลังแสดงพฤติกรรมที่

ผิดข้อตกลง	บอกพฤติกรรมที่ถูกต้องและบอกให้หยุดท�าพฤติกรรมที่ก�าลังท�าอยู่	

หยุดชั่วคราว เม่ือมีคนแสดงพฤตกิรรมไม่ด	ีครหูยดุสอนชัว่คราว	ปล่อยให้ความเงยีบเป็นสญัญาณ	ดงึ

ความสนใจของนักเรียนในชั้นไปยังจุดปัญหา	

สัญญาณอวัจนะ ครูใช้การสบตา	เดินไปที่โต๊ะนักเรียน	หรือใช้สัญญาณท่าทาง	(ส่ันศีรษะ	เคาะโต๊ะ

นักเรียน	เลิกคิ้ว	ฯลฯ)	เพื่อบอกว่าสิ่งที่นักเรียนก�าลังท�าเป็นสิ่งไม่เหมาะสม	

หมดเวลาก่อกวน ครใูห้นกัเรยีนทีก่่อกวนลุกขึน้จากโต๊ะเรยีนของตนไปยงัต�าแหน่งทีก่�าหนดจนกว่าจะพร้อม

ให้ร่วมมือกับชั้นเรียน	โดยอาจใช้วิธีการ	๓	ขั้นตอน	ตามล�าดับคือ	(๑)		เตือน	(๒)		ลุก

ขึ้นไปยืนในห้อง	(๓)		ออกไปยืนนอกห้อง	

แก้ไขชดเชย ในกรณีที่นักเรียนท�าลายสิ่งของ	ครูให้นักเรียนซ่อมสิ่งนั้นให้กลับใช้การได้ดีและท�าโทษ

ให้ซ่อมอีกชิ้นหนึ่งด้วย

ปัจจัยกลุ่ม ครูก�าหนดว่านักเรียนทั้งชั้นผ่านการประเมินผลงานต่อเม่ือนักเรียนทั้งช้ันมีพฤติกรรมที่

ผ่านเกณฑ์	เป็นการสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนช่วยเหลือตักเตือนแนะน�ากันเอง
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หมายเหตุส�าคัญ

	 ครูควรชักชวนให้นักเรียนใช้กระบวนการทางปัญญา	ช่วยกันเขียน	SOP	
(standard	operating	procedures)	ในกรณีต่างๆ	เป็นรายกรณีไป	เช่น	กรณี
นักเรียนมาเข้าชั้นเรียนสาย	มีกระบวนการที่ตกลงร่วมกัน	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ปัจจัยที่บ้าน ครูเชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมาที่โรงเรียน	เพ่ือหารือในกลุ่มผู้ปกครอง	ตัว

นักเรียนและครูว่าจะร่วมมือกันแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในชั้นเรียน

ได้อย่างไร	

แผนจัดการ

สถานการณ์ใหญ่

ครูวางแผนจัดการสถานการณ์ใหญ่อย่างเป็นระบบ	ได้แก่	ประเมินความรุนแรงของ	

สถานการณ์	กมุสตมิัน่	รบัฟังข้อกงัวลของนกัเรยีนอย่างจรงิจงั	เมือ่นกัเรยีนคนใดอารมณ์

เย็นลงแล้วรีบกันออกจากเหตุการณ์	

แผนบูรณาการ

ด้านวินัย

ครูวางแผนบูรณาการในการจัดการด้านวินัยในภาพรวม	ทั้งด้านการส่งเสริมวินัย	การ

ป้องกนัปัญหาและการแก้ปัญหาซึง่มีรายละเอยีดดงัทีไ่ด้ระบเุอาไว้ในเนือ้หาของภาคนีแ้ล้ว
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/631747

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู

	 “ฉันจะท�าอย่างไรเพื่อแสดงการรับรู้ต่อการไม่ด�าเนินตามกติกาและข้อ 
พึงปฏิบัติ”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนหยุดประพฤติไม่ดีตามสัญญาณจากครู
 •	 นกัเรียนยอมรบัว่าความประพฤตขิองตนมผีลต่อการเรยีนการสอนในชัน้
 •	 นักเรียนบอกว่าครูมีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาความประพฤต ิ
	 	 ของนักเรียน
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๔๐
บทที่

สร้างความสัมพันธ์
(Building Relationships)

๙ภาค

ครูต้องท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นคนมีคุณค่า
เป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นสภาพจิต 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพราะความรู้สึกว่าตนเป็นที่ 

ยอมรับนี้ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ 

ใช้พฤติกรรม ถ้อยค�า 
และท่าทางที่แสดงว่ารักศิษย์ 

เข้าใจพื้นฐานและ
ความสนใจของนักเรียน

มั่นคงในเป้าหมายและการมีวินัย

๓๘
บทที่

๓๙
บทที่



ใช้พฤติกรรม ถ้อยค�า 
และท่าทางที่แสดงว่ารักศิษย์

๓๘บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้พฤติกรรม	ถ้อยค�า	และท่าทาง	ที่แสดงว่ารักศิษย์มีดังต่อไปนี้

 การใช้พฤติกรรม ถ้อยค�า และท่าทางที่แสดงว่ารักศิษย์ เป็นส่ิง 
ตรงไปตรงมาส�าหรับแสดงให้นักเรียนเห็นว่าตนได้รับการต้อนรับ ยอมรับ 
และเห็นคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

กล่าวค�าต้อนรับนักเรียน

ที่ประตูห้องเรียน

ในตอนต้นคาบครูต้อนรับนกัเรียนทีป่ระตหู้องเรยีน	เรยีกชือ่เล่น	และกล่าวค�าทกัทายอย่างอืน่	

เช่น	ชมผลการเรียนที่ผ่านมา	

จัดประชุมพูดคุยแบบ

ไม่เป็นทางการ

การประชุมแบบไม่เป็นทางการ	ต่างจากการประชมุเร่ืองการเรียนตรงทีนั่กเรียนไม่ตัง้เป้าหมาย	

ในการประชมุครอูาจกล่าวแสดงความช่ืนชมของตวัครูเอง	หรือส่งต่อค�าชมมาจากครูคนอ่ืน	และ

ถามความเห็นของนักเรียนในเรื่องต่างๆ

ครูเข้าร่วมกิจกรรมนอก

ห้องเรียนของนักเรียน

ครูแสดงความรักและความสนใจในตัวนักเรียน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนที่ยังมีความรู้สึก 

แปลกแยก	ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักเรียนคนนั้น	ซึ่งครูควรแจ้งนักเรียน

ล่วงหน้า	และในระหว่างกิจกรรม	ควรหาทางพูดคุยกับนักเรียน	

ทักทายชื่อนักเรียนเมื่อ

พบกันนอกโรงเรียน

ครูอาจมีโอกาสพบนักเรียนและผู้ปกครองตามร้านค้า	โรงภาพยนตร์	หรือที่อ่ืนๆ	ครูทักทาย

โดยเรียกชื่อนักเรียนและแสดงความสนิทสนม	

มอบหมายหน้าที่พิเศษ

หรือให้ท�าหน้าที่หัวหน้า

ครูมอบหมายนักเรียนให้ช่วยงาน	เช่น	แจกเอกสาร	รวบรวมการบ้าน	น�าแถวนักเรียนเดินไป 

ห้องอาหาร	เป็นต้น	หากนักเรียนท�าหน้าที่ได้ดี	ครูอาจมอบหมายให้เป็นหัวหน้าท�างาน 

บางอย่าง	เพื่อแสดงว่าครูรักและเชื่อมั่นในตัวนักเรียน

ก�าหนดเวลาพูดคุยกับศิษย์ ครูก�าหนดว่าแต่ละวันจะพูดคุยอย่างเป็นกันเองและเป็นส่วนตัวกับศิษย์ก่ีคนหมุนเวียนกันไป	

โดยอาจพูดคุยตอนพักกลางวัน	ตอนพักน้อย	ระหว่างการเรียน	หรือหลังเลิกเรียน	

• ๑๗๖ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/632046

	 หลกัการส�าคญัคอื	การสร้างความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างครกูบันกัเรยีน	
และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส�าคัญ 
ที่จะต้องรักษาสถานะน้ีไว้	โดยการประพฤติดีอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งสภาพจิตใจ 
ที่รู ้สึกว่าตนได้รับการยอมรับ	 จะช่วยเป็นพื้นฐานส�าคัญที่ช ่วยเกื้อหนุน 
ให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะแสดงพฤติกรรม	ถ้อยค�า	และท่าทางอย่างไรที่แสดงว่ารักศิษย์”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูเอาใจใส่นักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าชั้นเรียนเป็นสถานที่แห่งมิตรภาพ	
 •	 นักเรียนตอบสนองค�าพูดของครู
 •	 นักเรียนตอบสนองอวัจนะภาษาของครู

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

สร้างบอร์ดประกาศ

พร้อมรูป

ครสูร้างบอร์ดประกาศตดิในห้องหรือหน้าห้อง	มีรูปและรายละเอยีดส่วนตวัของนักเรียน	แต่ละ

คน	เช่น	เป้าหมายชวีติ	งานอดเิรก	ความสนใจ	หรอืเรือ่งข�าขนัส่วนตวั	ข้อความนีเ้ปลีย่นแปลง

ได้เมื่อการเรียนมีความก้าวหน้าไป	โดยอาจน�าเรื่องราวความส�าเร็จที่น่าชื่นชมของนักเรียน 

แต่ละคนใส่เพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆ

ใช้พฤติกรรมทางกาย

หรืออวัจนะภาษา

ครหูมัน่ตรวจสอบภาษาท่าทางของตนว่าได้สะท้อนความรัก	ความสนใจ	และให้ความสนับสนุน

นักเรียนเพียงใด	ถ้าพบว่ายังไม่มีหรือมีน้อยให้ปรับปรุง	

ครอูาจใช้การยิม้	ตบหลงั	ตบไหล่	นักเรียน	เพ่ือแสดงความพอใจ	ทีส่�าคญัคอืครูต้องไม่เสแสร้ง	

เพราะเด็กมีความรู้สึกไวว่าผู้ใหญ่จริงใจหรือไม่	

ใช้อารมณ์ขัน ครูอาจใช้ยทุธศาสตร์อารมณ์ขนั	เช่น	การล้อเลียน	เรือ่งข�าขนั	ค�าคม	การ์ตูน	ฯลฯ	ในการสอน	

• ๑๗๗ •



เข้าใจพื้นฐานและความสนใจ
ของนักเรียน

๓๙บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้เพื่อให้ตนเข้าใจพื้นฐานและความสนใจของนักเรียน	มีดังต่อไปนี้

 เป้าหมายคือเพื่อสร้างความรู ้สึกในตัวนักเรียน ว่าครูและเพื่อนๆ 
ยอมรบันับถอืตน ซึง่ท�าได้โดยเปิดเผยความส�าเรจ็ ความชอบ และส่ิงท่ีไม่ชอบ 
ของนักเรียนแต่ละคน 

 โปรดสังเกตว่า มนุษย์เรามีความละเอียดอ่อน ครูจึงจ�าเป็นต้องใช้
จิตวิทยาทางการศึกษาอย่างจริงจังและใช้อยู่ตลอดเวลา

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ใช้แบบสอบถามพืน้ฐาน

ของนักเรียน

ในตอนต้นปีการศึกษาครูแจกแบบสอบถาม	ถามค�าถามเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียน 

ซ่ึงรวมทัง้ความสนใจทางการเรยีน	(วชิาทีช่อบมากทีส่ดุ	วชิาทีไ่ม่ชอบทีส่ดุ)	ความสนใจ

ส่วนตัว	(งานอดิเรก	กีฬา	บทเรียน	ดนตรี	หนังสือ	วิดีโอเกม	ภาพยนตร์	ทีวีโชว์) 

ความฝัน	ความกลัว	ความใฝ่ฝัน	สมาชิกครอบครัว	กิจกรรมในครอบครัว	(ประเพณ	ี

วันหยุดยาว	การพบปะ	ฯลฯ)	

แบบสอบถามความเห็น แบบสอบถามความเห็นนี้	เน้นความเห็นเกี่ยวกับวิชาที่จะเรียนในภาคการศึกษานั้น 

เพื่อให้ครูเข้าใจความรู้สึกนึกคิด	และพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน	เช่น	ครูอาจถาม 

ความน่าสนใจของเน้ือหาวิชาที่สอนในชั้น	หรืออาจถามเพื่อตรวจสอบความมั่นใจ 

ในการเรียนบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง	

การพูดคุยระหว่าง

ครูกับนักเรียน

เป็นการส่วนตัว

ครูนัดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวทีละคน	เพื่อคุยกันทั้งเร่ืองการเรียนและเร่ืองอื่นๆ	

โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว	

• ๑๗๘ •



ยุทธศาสตร์ วิธีการ

การพบปะระหว่าง

ผู้ปกครองกับครู

ครูนัดพบผู้ปกครองเพื่อท�าความรู้จักและรับรู ้เรื่องราวในครอบครัวที่ครูควรรู้	เช่น 

การเดนิทางไปพกัผ่อนช่วงหยดุยาว	และการเปลีย่นแปลงในครอบครวัทีอ่าจมผีลต่อเดก็ 

(เช่น	การหย่าร้าง	งานศพ	การเกิด	การแต่งงาน	การเปลี่ยนงาน	ฯลฯ)	

ครูอ่านจดหมายข่าว

ของโรงเรียน

ครูอ่านข่าวในโรงเรียนจากแหล่งต่างๆ	เพื่อรับรู้กิจกรรมและความส�าเร็จของนักเรียน

ในด้านต่างๆ	เช่นกีฬา	การประกวด	การแสดง	กิจกรรมจิตอาสา	เป็นต้น	เพื่อให้รู้จัก

นักเรียนมากขึ้น	และใช้ในการทักทายและชื่นชมศิษย์	

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการในชั้นเรียน

ครูถามค�าถาม	เพื่อให้นักเรียนเล่าเรื่องชีวิตของตนเอง	เช่น	ตอนเช้าวันจันทร์ครูถามว่า 

นักเรียนไปท�าอะไรบ้างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	เพื่อให้ครูรับรู้เรื่องราวในชีวิตของ

นักเรียน	

ท�าความคุ้นเคยกับ

วัฒนธรรมของนักเรียน

ครูท�าความเข้าใจวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของนักเรียน	เช่น	เพลงท่ีฟัง	ศิลปินที่ชื่นชอบ 

นักร้องที่ชอบ	ภาพยนตร์ที่ชอบ	เป็นต้น	

เปรียบเทียบหรืออุปมัย ครใูห้นกัเรยีนระบคุ�าเปรยีบเทยีบระหว่างบทเรยีนกบัชวีติจรงิของตน	เพือ่ให้ครรูบัทราบ

พืน้ฐานทางสงัคมและครอบครวัของนกัเรยีน	และนกัเรยีนได้เข้าใจสาระการเรยีนทีล่กึขึน้

ประวัติส่วนตัว	๖	ค�า ครูให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวโดยจ�ากัดค�า	๖	ค�า	โดยจะเขียนเป็นค�าหรือเป็น

ประโยคก็ได้	ตามด้วยการอภิปรายท�าความเข้าใจในชั้น	

งานวิจัยส่วนบุคคล ครใูหน้ักเรียนไปค้นคว้าเรื่องทีต่นสนใจ	(จะเกีย่วหรือไมเ่กี่ยวกับวิชาเรียนกไ็ด)้	แล้วน�า

มาเล่าในห้องเรียน	

ค�าคม ครูให้นักเรียนรวบรวมค�าคมที่สอดคล้องกับบุคลิก	ความเชื่อ	และแรงบันดาลใจของตน

เอามาแลกเปล่ียนกนัในชัน้	กจิกรรมนีช่้วยให้ครูเข้าใจบคุลกิและความสนใจของนกัเรียน

แต่ละคน

ให้ความเห็นต่อผล

ส�าเร็จ	หรือความสนใจ

ของนักเรียน

เมือ่ครรูู้พืน้ฐาน	และความสนใจ	ความใฝ่ฝันของนกัเรียนแต่ละคนแล้ว	ครูชวนนกัเรียน

คนนั้นคุยเรื่องดังกล่าว	รวมทั้งผลของกิจกรรมที่น่าชื่นชมของตัวนักเรียนเอง	

จัดกลุ่ม ครตูัง้ค�าถามหรอืค�าบอก	เพือ่ให้นกัเรียนลกุขึน้ไปเข้ากลุม่ทีม่คีวามสนใจ	หรือท�ากจิกรรม	

หรือมีความใฝ่ฝัน	หรือมีความชอบวิชา	หรือมีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน	เป็นกิจกรรม	

ที่ให้ความสนุกสนาน	และช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง	และมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	

เป้าหมายการเรียนของ

นักเรียนรายคน

ในระหว่างบทเรียนครูบอกให้นักเรียนแต่ละคนบอกจุดที่ตนสนใจ	และเขียนเป้าหมาย	

การเรียนของตน	แล้วครูช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงเป้าหมายการเรียนของนักเรียนกับ 

เป้าหมายการสอนของครู	

• ๑๗๙ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/632285

หมายเหตุส�าคัญ

	 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในตารางข้างบน	มีผลส�าคัญ	๓	ประการคือ 
(๑)	ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียน	(๒)	ช่วยให้นักเรียนรู้จักเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
และ	(๓)	ช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะแสดงออกว่าตนเข้าใจพื้นฐานและความสนใจของนักเรียน 
ได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูรู้จักนักเรียน	และสนใจนักเรียน
 •	 นักเรียนตอบสนองเมื่อครูแสดงว่ารู้จักพื้นฐานและความสนใจของตน	
 •	 นักเรียนบอกว่าครูเห็นคุณค่าของตน
 •	 นักเรียนบอกว่ารู้จักเพื่อน

• ๑๘๐ •



	 คุณครูเปีย	-	วรรณวรางค์	รักษทิพย์	ครูผู้สอนหน่วยวิชามานุษ 
และสงัคมศกึษา	ชัน้	๕	พบการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในตวัเองอย่างส�าคญั
คอื	“การเปลีย่นเป็นครทูีเ่ชือ่ในตวัเดก็	โดยเชือ่ว่าเดก็แต่ละคนจะสามารถ
เป็นบันไดที่เก้ือหนุนสู่การเรียนรู้ข้ันสูงให้แก่กันและกันได้”	หลังจากท่ีได้
สร้างการเรียนรูท้ีมี่ความหมายโดยใช้วธิ	ี“เพือ่นช่วยเพือ่น”ให้กบันกัเรยีน
ในชั้นเรียนของตัวเอง

	 ภาคเรยีนจติตะ	ฉนัได้พบกบัปรากฏการณ์เกีย่วกบัอทิธพิลของสงัคม
เพือ่นทีน่่าสนใจจากเหตกุารณ์ท่ีฉนัไม่ได้วางแผนไว้	เนือ่งจากในภาคเรยีนนี ้
ปลายทางของการเรียนรู้ของเด็กคือการท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด 
แล้วน�าเสนอผ่านการน�าเสนอ	“เผยตน”	ซึง่เป็นการน�าเสนอประสบการณ์
การท�างานและการเรียนรู้แบบรายบุคคล	

	 ในช่วงของการท�าโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด	ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
กับการให้ข้อเสนอแนะแก่เด็กในประเด็นท่ีพวกเขาผิดพลาดจุดเดียวกัน 
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า	และย่ิงพบกับเด็กเรียนอ่อน	ฉันยิ่งรู้สึกถอดใจที่จะต้อง 
พดูย�า้เรือ่งเดมิ	ฉนัมองย้อนกลบัไปทีม่มุมองของตนเองในเวลานัน้ฉนักไ็ด้
พบว่า	ฉันได้แบ่งเด็กเป็นสามกลุ่มไว้ในใจ	ได้แก่	เด็กที่เรียนรู้ไว	เด็กที่
เรียนรู้ช้า	และเด็กกลุ่มกลางท่ีอาจถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มบนหรือกลุ่มล่าง 
ก็ได้ตามแต่ปัจจัยสนับสนุน

	 ในห้วงเวลาที่ก�าลังรู้สึกเหนื่อยล้านั้น	ฉันได้เกิดความคิดว่า	ฉันควร 
ลดบทบาทในการพูดสอนย�้าเรื่องเดิมของตนเองลง	แล้วขอฟังเด็กๆ 
น�าเสนอ	โดยเด็กเป็นผู้คิดสะท้อน	ถกเถียง	เพ่ือตรวจสอบคุณภาพงาน 
ซึ่งกันและกันดูบ้าง

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
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	 กระบวนการเริม่จากเมือ่เดก็ๆ	มาส่งงาน	ฉนัจะให้พวกเขามาพร้อมกัน 
๓	คน	ในกลุ่มเด็กๆ	ทั้ง	๓	คนนั้น	หากมีหัวข้อโครงงานท่ีใกล้เคียงกัน 
ก็จะส่งผลให้พวกเขาเห็นจุดผิดพลาด	หรือจุดเด่นในงานของตนเอง 
อย่างชัดเจนขึ้นจากการเปรียบเทียบ	และหากเด็กทั้ง	๓	คนมีหัวข้อโครง
งานที่ต่างกัน	พวกเขาจะรู้สึกสนุกจากการได้เปิดมุมมองใหม่เนื่องจาก 
ชิ้นงานของเพื่อนมีหลักคิดต่างไปจากตน	

	 กระบวนการลดบทบาทครูเพ่ิมบทบาทเพ่ือนเริ่มจาก	ครูประเมิน
เบ้ืองต้นว่า	ในกลุ่มเด็กๆ	ทั้ง	๓	คนนั้น	ใครท่ีเป็นเด็กหัวไว	ครูจะให ้
เด็กคนนั้นได้น�าเสนอก่อน	(การเลือกเด็กนั้นจะต้องไม่ท�าให้เด็กที่เหลือ
รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเพื่อนคนแรก)	โดยเริ่มจากให้เด็กๆ	บอกเพื่อนว่า 
เขาสนใจประเด็นปัญหาเชิงโครงงานเรื่องอะไร	และแนวทางที่เด็กแต่ละ
คนจะใช้ในการแก้ปัญหาคืออะไร	การพูดน�าเสนอนั้นมีเง่ือนไขเพียงว่า 
ต้องสือ่สารให้เพือ่นอกี	๒	คนและครเูข้าใจตรงกนั	จากนัน้	ครจูะให้เพือ่น
ที่เหลือได้บอกจุดเด่น	จุดที่เพื่อนต้องพัฒนาต่อในเรื่องท่ีน�าเสนอ	และ 
ให้ค�าแนะน�าด้านความรู้หรือการท�างานแก่เพื่อน	

	 กระบวนการสะท้อนงานเพือ่นนี	้ครยู�า้ให้เดก็ๆ	พูดทีละคน	ฟังทีละคน 
แต่ในการสนทนาที่เกิดข้ึนจริงกลับด�าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ	การมี
เดก็ๆ	๓	คนท�าให้เกดิการถกเถยีง	การโน้มน้าวด้วยเหตผุล	การประเมนิ
ค่าน�า้หนกัความคดิเหน็ของสมาชกิซึง่มจี�านวนเป็นเลขคี	่เดก็ๆ	รูส้กึสนกุ
ที่จะได้เป็น	“คุณครู”	ของกันและกัน	ฉันพบว่า	“กระบวนการเชิงสังคม”	
ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ	“การเรียนรู้”	มีดังนี้

ผังแสดง	“กระบวนการเชิงสังคม”	ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ	“การเรียนรู้”

การพูด

พูดน�าเสนอหัวข้อ
ปัญหาเชิงโครงงาน
ของตนให้เพื่อนและ
ครูเข้าใจตรงกัน	

การสนทนา

อภิปราย	ถกเถียง	
โน้มน้าวเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ	

การประเมินค่า
และการตัดสินใจ

พิจารณาและตัดสิน
ใจเลือกความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท�างานของตน	
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	 บทสนทนาจากการรวมกลุ่มของเด็ก	๓	คน	ช่วยเปิดโลกท�าให้ฉัน
ได้เกิดการเรียนรู้ใหม่	ดังนี้

	 ฉันพบว่า	เด็กทุกคนสามารถเติมเต็มผลงานให้เกิดความสมบูรณ์
ซึ่งกันและกันได้	โดยในสถานการณ์ของการสนทนานั้น	เป็นสภาวะของ	
“การพึ่งพา”	ที่ไม่เห็นชัดว่าใครเก่งกว่าใคร

	 ส�าหรับกลุ่มเด็กเรียนเช้านั้น	ปัญหาส�าคัญที่ฉุดรั้งเด็กกลุ่มนี้ให้
ท�างานในข้ันต่อไปไม่ได้คือ	ความสับสนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่าง
งานที่ต้องท�ากับเงื่อนไขเชิงคอนเซ็ปต์ของโจทย์โครงงาน	การสอน 
เด็กกลุ่มน้ีด้วยการบอกให้ท�านั้นแทบไม่เกิดประโยชน์เลย	ท�าให้ฉัน 
ตระหนักว่าบางคร้ัง	การสอนสั่งเป็นสิ่งเสียเวลาเปล่า	แต่วิธีของการ
เรียนรู้จากตัวอย่าง	(model)	งานเพ่ือน	โดยการเห็นตัวอย่างหลายแบบ 
ซ�้าหลายๆ	ครั้ง	กลับท�าให้เด็กเกิดความเข้าใจจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
ไปสู่คอนเซ็ปต์แบบนามธรรมได้อย่างรวดเร็ว	และปรับใช้ความเข้าใจ 
ดงักล่าวเป็นรปูแบบงานของตนเองได้	เดก็กลุม่นีจ้ะสามารถกลบัไปท�างาน
ของตนเองต่อได้เมื่อเขาเข้าใจว่าต้องท�าอะไรจากภาพตัวอย่างที่ชัดเจน

	 สิ่งที่ชวนตื่นเต้น	คือ	ฉันพบว่ากลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจแก่กัน 
และกันได้อย่างดีมาก	คือกลุ่มท่ีเด็กๆ	๓	คน	ต่างมีความเชี่ยวชาญ 
หรือความรู้กันคนละด้าน	และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ 
แต่ละคนนั้น	ช่วยให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่งาน 
ของเพือ่น	ตวัอย่างของกรณนีีค้อื	เดก็ชายคนหนึง่ต้องการสร้างนวัตกรรม
เคร่ืองสีข้าวที่ไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง	และสามารถเก็บแกลบข้าว	ร�าข้าว 
หมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่	 สิ่งที่เขาขาดคือ	 ความรู ้เกี่ยวกับกลไก 
การท�างานของเครื่องสีข้าว	 เด็กผู้ชายอีกคนในกลุ่มมีความรู ้ในเรื่อง 
ดังกล่าว	และสามารถช่วยเขาออกแบบเครื่องสีข้าวท่ีมากประโยชน์
ตามที่เจ้าตัวต้ังใจไว้	ท�าให้เขารู้สึกภูมิใจอย่างมากที่สิ่งที่คิดได้ปรากฏ 
เป็นนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้จริง
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	 การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือน	ยังช่วยเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนรูข้องเด็กคนหนึง่ได้อกีด้วย	ก้อง	–	เดก็ชายภาคนิ	ประภาสะวตั 
เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของห้อง	๕/๔	มีบุคลิกขี้อาย	พูดน้อยและ 
พูดเสียงเบา	หลักจากร่วมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน	ค�าถามของเพื่อน
ท�าให้ก้องใช้เวลาช่วงเย็นสืบค้นข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อตอบค�าถามเพื่อนให้ได้	

	 เมื่อก้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท�างานของครกกระเดื่อง 
พลังน�้าจนรู้สึกว่าตนเป็นผู้เช่ียวชาญแล้วนั้น	เขาได้อาสาอยู่โรงเรียน 
ตอนเย็นเพื่อช่วยอธิบายข้อมูลแก่เพื่อนๆ	ที่ประสบปัญหาไม่เข้าใจ 
หลักการท�างานของครกกระเดื่อง	และในภาคเรียนต่อมา	ก้องกลายเป็น
เด็กที่พูดเสียงดังขึ้น	กล้าโต้แย้งและแสดงจุดยืนในสิ่งท่ีเขาไตร่ตรองแล้ว
ว่าไม่เหน็ด้วย	และในภาคเรยีนวมิงัสาก้องได้เป็นผูน้�ากลุม่ท�างานโครงงาน	
แม้ว่าเขาจะเป็นผู้น�าหน้าใหม่ที่ยังต้องได้รับการสนับสนุนอีกมาก	แต่ก้อง
ก็ได้เปลี่ยนจุดยืนมาสู่ผู้น�าแล้วในที่สุด	การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ 
เรียนรู ้ของก้องท�าให้ฉันเห็นว่า	วงจรการคิดสะท้อนและประเมินตน 
อย่างต่อเนื่องได้เกิดขึ้นในตัวเด็กแล้ว	

	 นอกจากน้ี	การสนับสนุนให้เด็กอ่อนได้มีโอกาสสอนเพ่ือนยังเป็น 
การเสริมสร้างความม่ันใจแก่เด็ก	ฉันพบว่าแม้แต่เด็กเรียนอ่อนที่สุดก ็
ยังอยากมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนด้วยความภาคภูมิใจ	

	 วธิกีารหนึง่ทีฉ่นัค้นพบคือ	ครจูะต้องเข้าไปช่วยเหลอืคนทีเ่รยีนรูไ้วก่อน 
จากนัน้จงึส่งเสรมิให้คนทีเ่รยีนรูไ้วไปช่วยเพือ่นทีเ่รียนรูช้้าอย่างเป็นห่วงโซ่	
และในคร้ังหน้า	ครคูวรสร้างสถานการณ์ทีเ่ข้าข้างคนทีเ่รียนรูช้้าให้สามารถ
ช่วยเพื่อนคนอื่นๆ	เป็นล�าดับแรกๆ	บ้าง

	 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวฉันอย่างส�าคัญคือ	ฉันกลายเป็นครู
ที่เช่ือในตัวเด็ก	โดยเช่ือว่าเด็กแต่ละคนจะสามารถเป็นบันไดที่เกื้อหนุน 
สู่การเรียนรู้ขั้นสูงให้แก่กันและกันได้	ฉันเปลี่ยนบทบาทจากคนบอกย�้า
ค�าแนะน�าแก่เด็กๆ	เป็นผู้ช่วยก�ากับและด�าเนินการสนทนาในวงเพื่อน 
ช่วยเพื่อนให้เกิดความราบรื่น
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	 กระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อนยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาอื่นๆ	ที่ต้องใช้ 
ความร่วมมือรวมพลัง	ซึ่งเด็กๆ	ต้องใช้ความสามารถในการวางแผน	การแบ่งบทบาท
หน้าที่	และช่วยเหลือกันจนงานส�าเร็จ	จากภาพจะเห็นว่าเด็กๆ	หันหน้าเข้าหากัน 
และให้ความร่วมมือในการท�างานกับกลุ่มเพื่อนอย่างใส่ใจ

	 สิง่ทีเ่กดิขึน้ในภาคเรยีนจติตะนัน้	ฉนัได้น�ามาต่อยอดสูก่ระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนวิมังสา	ได้แก่	การจัดกลุ่มเด็กแบบสุ่ม
คละความสามารถอยู่เสมอเพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้มีโอกาสเติมเต็มเพื่อนๆ	
ทกุคนในห้องเรียนอย่างทัว่ถึง	การจดักจิกรรมให้เดก็ได้คดิสะท้อนผลงาน
อย่างเชือ่มโยงกบัตวัตนของเจ้าของผลงาน	ผลดท่ีีเกดิโดยครไูม่ได้คาดคดิ 
คือ	เด็กๆ	ไม่นิ่งดูดายที่จะแสดงความคิดเห็น	พวกเขามีทักษะในการ
สือ่สารเพือ่การท�างานทีด่ข้ึีน	และมคีวามสมคัรสมานสามคัคใีนการท�างาน
กลุ่มให้ลุล่วงร่วมกัน

ปัจจัยความส�าเร็จ

 การส่งเสริมให้เด็กได้พูดอธิบายนั้นช่วยสร้างตัวตน สร้างพื้นท่ี สร้างสายสัมพันธ์  
และมีส่วนสนับสนุนความสามารถทางวิชาการอย่างมาก ในเด็กวัยประถมศึกษา 
ตอนปลายน้ัน ค�าพดูของเพือ่นมีความหมาย และเป็นแรงผลักดันให้เด็กมตัีวตนในพืน้ท่ี
วิชาการเกิดการเชื่อมโยงความรู้เป็นความหมายของตนเอง มิติที่ไปด้วยกันระหว่าง 
ความรู ้การเรยีนรู ้สังคมเพือ่นท�าให้ชวีติในชัน้เรยีนอบอุน่และมีสสัีนเพราะบรรยากาศ 
ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ันเกิดข้ึนแล้ว และหากครูบ่มเพาะบรรยากาศดังกล่าว 
อย่างต่อเน่ือง ห้องเรยีนจะเกิดวฒันธรรมการเรยีนรูข้ึ้นได้
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มั่นคงในเป้าหมายและการมีวินัย

๔๐บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้เพื่อให้ตนแสดงความมั่นคงในเป้าหมายและการมีวินัย	มีดังต่อไปนี้

 สาระในตอนน้ีว่าด้วยพฤติกรรมของครู ท่ีช่วยให้นักเรียนมองคร ู
ว่าเป็นคนท่ีจะไม่มีอารมณ์เม่ือนักเรียน ประพฤติไม่ดี แต่จะบังคับใช้กติกา 
และข้อพึงปฏิบัติอย่างไม่ใช้อารมณ์ 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ไตร่ตรองสะท้อน

คิดด้วยตนเอง	

(self-reflection)	

ครูไตร่ตรองสะท้อนคิดเองทุกวัน	ว่าตนบังคับใช้กติกาและข้อพึงปฏิบัติต่อนักเรียน	 

เม่ือมีการปฏิบัติตาม	และเมื่อมีการละเมิด	อย่างสม�่าเสมอ	โดยมีค�าถามส�าคัญคือ 

“เมือ่นกัเรยีนประพฤตดิ	ีฉนัได้แสดงว่าฉันรับรู้หรือไม่”	“เม่ือนกัเรียนละเมิดกตกิา	และ

ข้อพึงปฏิบัติ	ฉันได้ด�าเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่”	“ในวันนี้ฉันได้ด�าเนินการตอบ

สนองต่อพฤติกรรมเชิงบวก	และพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนอย่างครบถ้วนหรือไม่”

ติดตามตรวจสอบ

ตนเอง

ครูมีสติตรวจสอบอารมณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลาในช้ันเรียน	เพื่อให้ไม่แสดงอารมณ์ 

ที่ไม่เหมาะสม	ได้แก่	โกรธ	อึดอัด	ลังเล	ทุกเช้าก่อนช้ันเรียน	ครูทบทวนนักเรียนว่า 

มีคนใดบ้างที่มีแนวโน้มจะก่อเหตุด้านวินัย	

ต้นเหตุของอารมณ์ ครูตรวจสอบแหล่งความเครียดหรือตัวจี้อารมณ์พลุ่งพล่าน	ที่ท�าให้ตนควบคุมอารมณ์ 

ไม่อยู่	เช่น	เหตุการณ์ส่วนตัว	ช่วงเวลาบางช่วงในปีการศึกษา	หรือพฤติกรรมบางอย่าง

ของนักเรียนบางคนหรือครูบางคน	

ดูแลสุขภาพของตนเอง ครูหมั่นดูแลสุขภาพทางกาย	ใจ	และอารมณ์ของตนเอง	หมั่นท�ากิจกรรมที่ช่วยสร้าง

ความมั่นคงทางอารมณ์ของตน	

ท่าทางสงบ	สุขุม ครูแสดงท่าทีสงบ	สุขุม	ในการจัดการความขัดแย้งในห้องเรียน	ซึ่งแสดงออกทาง 

ภาษากาย	สหีน้า	น�า้เสยีง	รับฟัง	และหลกีเลีย่งการสือ่สารกบันกัเรียนทีก่�าลงัมอีารมณ์

พลุ่งพล่าน	
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/632482

หมายเหตุส�าคัญ

	 ครูต้องท�าความเข้าใจจุดอ่อนของตนเองในเรื่องการควบคุมอารมณ	์
ควบคุมสถานการณ์ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นเรียน	และฝึกฝน
ตนเองตามในตารางข้างบน	
	 ทกัษะเหล่านีไ้ม่เพยีงช่วยป้องกนั	หรอืแก้ปัญหาวนิยัเท่านัน้	แต่ยงัช่วยส่ง
เสรมิการเรยีนรูข้องศษิย์ด้วย	เพราะช่วยให้ศษิย์มคีวามศรทัธาเชือ่มัน่ในครแูละ
ความรู้สึกว่าห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย	น�าไปสู่ผลดีต่อการเรียนรู้	
	 ครูต้องถือเป็นหลักการเอกอุหรือคอขาดบาดตาย	ว่าต้องไม่ทะเลาะกับ
นักเรียน	ไม่ว่านักเรียนจะร้ายกาจยั่วยวนกวนโทโสเพียงใด	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉันจะแสดงความมั่นคงในเป้าหมายและวินัยได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนรู้สึกมั่นคงจากความสงบเยือกเย็นของครู
 •	 นักเรียนบอกว่าครูควบคุมตัวเองได้ดีและควบคุมชั้นเรียนได้ดี	
 •	 นกัเรยีนบอกว่าครไูม่มคีวามอาฆาตแค้น	หรอืมองปัญหาเป็นเรือ่งส่วนตัว

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ฟังและพูดอย่างตั้งใจ ครูฟังนักเรียนโดยไม่แสดงท่าทีว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	พยายามท�าความเข้าใจ

นักเรียน	แสดงท่าทีเป็นกลางด้วยท่าทาง	และหน้าตา	

สไตล์การสื่อสาร ครตูรวจสอบสไตล์การสือ่สารของตน	ซึง่ตามปกตมิ	ี๕	แบบ	(ดhูttp://www.clairenewton. 

co.za/my-articles/the-five-communication-styles.html)	ตรวจสอบว่าตนใช้แบบไหน

มาก	และหาทางพัฒนารูปแบบการสื่อสารของตน

ท�าความเข้าใจ

ความต้องการ

ของนักเรียน

 ครทู�าความเข้าใจความต้องการของนกัเรียน	ซึง่มี	๕	แบบคอื	(๑)	เลือ่นลอย	(๒)	เอาจริง
เอาจัง	(๓)	มีความบกพร่องในการพุง่ความสนใจ	(๔)	เป็น	perfectionist	(๕)	มปัีญหา

ทักษะทางสังคม	ครูตรวจสอบความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและหาทางช่วยเหลือ
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	 คณุครเูกมส์	–	สาธติา	รามแก้ว	ครูผู้สอนหน่วยวิชาภมูปัิญญาภาษาไทย 
ชั้น	๕	ได้บันทึกเรื่องราวของความเป็นครูเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
เพื่อนครู	ในงาน	“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)”	ครั้งที่	๑๑	เอาไว้ว่า

	 ฉันคิดว่าการงานของครู	คืองานสร้างสรรค์ชนิดหนึ่งและความ
สมัพนัธ์ของครทูีม่ต่ีอเดก็	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	“การเรยีนการสอน”	นัน่กค็อื 
การเรียนรู้ร่วมกัน	และจะว่าไปแล้วก็คืองานศิลปะชนิดหนึ่ง

	 ด้วยเหตนุี	้ครจูงึต้องมกีารวางแผนการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้ 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมของครูที่จะเอื้อให้เกิดบริบทการเรียนรู ้ 
อย่างต่อเน่ือง	ครูจึงจ�าเป็นต้องสร้าง	“วัฒนธรรมการเรียนรู้”	ให้เกิดขึ้น	
นับเป็นความโชคดีของฉันและครูทุกคนท่ีก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วของความรัก 
ความเมตตา	ทีม่กีารถ่ายทอดการเรยีนรูผ่้านความเป็นกลัยาณมติร	ฉนัคดิว่า 
นี่เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของโรงเรียนเพลินพัฒนา	ที่สามารถสร้างการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองของทั้งครูและเด็กให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

 คุณครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนา คือ กลุ่มคนท่ีพร้อมใจมาร่วมกัน
สร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” เอาไว้เป็นสมบัติของสังคม วิถีทางของ 
การพฒันาตนของท้ังครแูละนักเรยีนจงึมุ่งไปทีก่ารบรรลุศกัยภาพสูงสุด
ของตนเองร่วมกัน

 คนท่ีจะมาเป็นครูจึงไม่เพียงแต่เป็นท่ีพร้อมจะขัดเกลาจิตใจ
ของตนเองเท่าน้ัน แต่ระหว่างการเดินไปในเส้นทางของครูเพื่อศิษย์  
การท�างานในหน้าที่ครูก็ยังส่งผลย้อนกลับมาสร้างความมั่นคงในจิตใจ
ให้กับครูด้วย 
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	 กระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นกลัยาณมติร	เริม่ตัง้แต่การทีค่รมูาร่วมคดิ 
ร่วมสร้างแผนการสอน	ที่มีความเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนที่เด็กๆ	ในวัยนั้น
ควรจะได้เรียนรู้	ทุกคร้ังที่คุยกันเรื่องแผน	ฉันรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร
ที่รัก	และปรารถนาดีต่อกัน	เราพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา	เรียบง่าย	
และไร้อคติ	ฉันเป็นหน่ึงคนท่ีได้พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้จากความ
หวงัดทีีเ่ป็นมติร	เช่นเดยีวกนักับครูทกุคนทีมุ่ง่หวงัอยากเหน็เดก็ๆ	พฒันา
ตนเองผ่านการเรียนรู้ในห้องเรยีนทีบ่่มเพาะ	ก่อเกดิจากภายใน	แล้วค่อยๆ	
เติบโต	แบ่งบานต่อไปในภายภาคหน้า

	 ในภาคเรียนวิมังสา	คุณครูใหม่-วิมลศรี	ศุษิลวรณ์	คุณครูปุ ๊ก-	
จินตนา	กฤตยากรนุพงศ์	คุณครูนัท	–	นันทกานต์	อัศวตั้งตระกูลดี 
และครเูกมส์	ได้ร่วมกนัคดิแผนการเรยีนรูข้ึ้นมาแผนหนึง่	ชือ่ว่า	“วงกลม
กลัยาณมติร”	(ชือ่นีไ้ด้มาจากกจิกรรมวงกลมของโรงเรยีนปัญญาประทปี	
เพื่อนร่วมเรียนรู้ของพวกเราชาวเพลินพัฒนา)

	 แผนการเรียนรู้นี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
มองย้อน	สะท้อนตนเองอย่างตรงไปตรงมา	สง่าผ่าเผย	กล้ายอมรบัตนเอง	
และก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง

	 กจิกรรมนีเ้ริม่จากการให้นกัเรียนสนทนาแลกเปลีย่นนยิามของค�าว่า 
กัลยาณมิตรตามความเข้าใจของตนเองกันอย่างทั่วถึง	เมื่อนักเรียนเข้าใจ
ความหมายของกัลยาณมิตรดีแล้ว	ครูให้นักเรียนทุกคนนึกถึงตนเอง 
แล้วเขยีนบนัทกึว่า	เปรยีบตนเองเป็นอะไร	เพราะอะไร	แล้วจงึให้นกัเรียน
เขียนเปรียบเทียบเพ่ือนจ�านวน	๔	คน	ท่ีมีเลขท่ีต่อกันว่า	เพ่ือนของเรา
เปรียบได้กับอะไร	เพราะเหตุใด	แล้วจึงเริ่มกิจกรรมต่อไปนี้
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	 ๑.	ให้นักเรียนขยับโต๊ะเข้าหากันเพ่ือสร้างวงกลม	๑	วง	ที่มีชื่อว่า	 
	 	 “วงกลมกัลยาณมิตร”
	 ๒.	ครูอธิบายกติกาของวงสุนทรียสนทนา	
	 ๓.	ครจูบัฉลาก	ซึง่มเีลขทีข่องนกัเรยีนขึน้มา	๑	ใบ	หากจบัได้เลขที่ 
	 	 ของนกัเรยีนคนใด	ให้นกัเรยีนคนนัน้เริม่อ่านงานเขยีนเปรยีบเทียบ 
	 	 ตนเองเหมอืนกับอะไรให้เพือ่นฟัง	จากนัน้ให้เพือ่นทีบ่นัทกึช่ือเรา	 
	 	 อ่านสิ่งที่เขาบันทึกไว้
	 ๔.	เมื่อนักเรียนพูดจบให้นักเรียนคนแรกจับสลากเพ่ือเลือกเพ่ือน 
	 	 คนต่อไป	(กิจกรรมวนไปแบบนี้ในทุกๆรอบ)

	 ในระหว่างที่นักเรียนแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั้น 
ครจูะท�าหน้าทีช่วนนกัเรยีนพดูคยุเพือ่คดิต่อ	น�ามาซึง่การแลกเปลีย่นร่วมกนั 
เช่น	การเปรียบน้ีตรงกับเพื่อนคนนี้หรือไม่	อย่างไร	ถ้าคิดว่าเพื่อน 
เปรยีบเทียบได้ไม่ตรง	นกัเรยีนจะสามารถเปรยีบเทยีบเพือ่นคนนีก้บัอะไร
ได้อกีบ้าง	ในขณะทีร่บัฟังทกุคนมท่ีาทตีืน่เต้น	ใจจดใจจ่อ	รอคอย	ว่าเพือ่น
จะพดูเปรยีบเทยีบตนเองว่าอย่างไร	บรรยากาศการเรยีนรู้ในวนันัน้จงึเตม็
ไปด้วยความพร้อม	การมีสติและความตั้งใจจริงๆ	ในขณะท�ากิจกรรมครู
กจ็ะชวนให้นกัเรยีนฝึกสงัเกตตนเองว่า	ในเวลาทีเ่พือ่นแสดงความคดิเหน็
ต่อเรา	เรามีความรู้สึกอย่างไร	จิตใจของเราเป็นอย่างไรไปด้วย

	 ในวันน้ันนักเรียนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	เพ่ือนสะท้อน
ได้ตรงกับความเป็นจริง	และทุกคนสามารถยอมรับความจริงเหล่านั้นได	้
พวกเขาไม่เพียงแต่การยอมรับความเป็นจริงในวันนั้นเท่านั้น	เพราะนับ 
จากวันที่ได้รับฟังการสะท้อนจากกัลยาณมิตรเป็นต้นมา	ฉันมองเห็น 
การเปลีย่นแปลงของนกัเรยีนหลายคน	ทีเ่ปลีย่นวธิคีดิ	เปลีย่นพฤติกรรม
ไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด	
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	 การเปล่ียนแปลงน้ียืนยันด้วยผลงานการเขียนสะท้อนตนเองผ่าน 
ช้ินงานสุดท้าย	 “การเปล่ียนแปลงสู ่การเติบโตในตัวฉัน”	 ในเรียน 
ภาควิมังสา	ดังตัวอย่างเช่น

	 “ตลอดเวลาท่ีผ่านมา	ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองชัดเจนท่ีสุด 
จากกิจกรรมวงกลมกัลยาณมิตร	เพราะฉันรู้สึกว่า	เพื่อนได้เปิดใจคุยกัน 
จากใจจริง	จากด้านในด้วยความจริงใจ	โดยที่ไม่มีการปิดบังกันเลย 
ฉันได้ฝึกการเปิดใจยอมรับฟังความรู้สึกของคนอื่น	ได้ฝึกคิดพัฒนา
ตนเองจากข้อเสยี	กจิกรรมในครัง้นีท้�าให้ฉนัพฒันาตนเองในด้านอารมณ์ 
มากขึน้	ฉนัสนใจทกุๆค�าพดูทีต้่องการให้ฉนัเปลีย่นแปลงและฉนัจะพสิจูน์
ให้ทุกคนเห็นว่า	ฉันสามารถพัฒนาตนเองได้	การเปลี่ยนแปลงของฉัน 
ท�าให้ทุกๆ	คนยอมรับฉันได้มากขึ้น	ฉันได้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น	
ฉันดีใจมาก	ขอบคุณกิจกรรมนี้ที่ท�าให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง”	

	 “กิจกรรมที่ท�าให้ฉันพัฒนาตนเอง	 เห็นได้จากกิจกรรมวงกลม
กัลยาณมิตร	คือ	ฉันพูดตรงๆตามที่เขียนในสมุด	ไม่อ้อมค้อม	ส่งผลให้
เพื่อนสามารถพัฒนาตนเองจากสิ่งท่ีฉันพูดได้ดี	สาเหตุท่ีท�าให้ฉันพัฒนา
ตนเองได้ด	ีมแีรงผลกัดนัมาจากเพือ่นผูป้ระสงค์ดีกบัฉนั	ท�าให้ฉันมคีวาม
มั่นใจในตนเองมากขึ้น	และกล้าแสดงออกมากขึ้น”

	 “ฉันพัฒนาตนเองโดยสามารถฟังครูได้ดีมากๆ	 ฉันเห็นความ
เปลี่ยนแปลงนี้จากการบอกของเพ่ือนในวงกลมกัลยาณมิตร	มีท้ังเพ่ือน
ที่มาบอกตัวต่อตัว	และฉันสามารถเปรียบเทียบเพื่อนได้ดีและหวังด ี
กับเพื่อนจริง	และสามารถจดส่ิงท่ีเพ่ือนพูดถึงเพ่ือนได้ครบถ้วน	เป็นการ
ทดสอบการฟังว่าฉันจดจ่อกับการฟังตลอดเวลา	การเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นท�าให้มีการฟังที่จดจ่อมากขึ้นในการท�างานกลุ่ม	ช่วยฟังวิเคราะห์ 
ในกลุ่มได้”
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	 “ผมเห็นการเปล่ียนแปลงตนเอง	จากกิจกรรมวงกลมกัลยาณมิตร	
ท�าให้ผมพยายามที่จะไม่ท�าสิ่งที่เพื่อนบอก	คือ	ไม่ท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า 
ผมจะพยายามให้มากขึ้น”

	 หลังจากที่ฉันสัมผัสได้ถึงห้องเรียนท่ีมีชีวิต	 ทุกคนยังคงคิดค�า 
เพื่อหาความเปรียบที่จะอธิบายความเป็นตัวเพื่อนกันต่อไป	พวกเขา 
ยงัอยากท�ากจิกรรมนีก้นัอกี	และยงัคงพดูคยุกนัถงึเรือ่งนีก้นัอยู	่ถงึแม้ว่า
การเรียนการสอนจะจบลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็ตาม

	 ...ยิง่นานวนัไปฉนักย็ิง่เชือ่มัน่อย่างหนกัแน่นขึน้ว่าการสร้างการเรยีน
รู้สู่จิตวิญญาณของคนจะไม่มีวันสิ้นสุด...

ปัจจัยความส�าเร็จ

  ความส�าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ อยู่ท่ี
การน�าพาผู้เรียนให้เข้าถึงความหมายท่ีแท้จริงของค�าว่า 
กัลยาณมิตร และการเปิดใจรับฟัง เพราะมีเพียงจิตใจ 
แบบน้ีเท่าน้ันท่ีจะน�าพาให้ ไปรู ้จัก ความดี ความงาม 
ความจริง จากการเรียนรู้ที่บูรณาการสู่ชีวิตได้ 
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สื่อสารความคาดหวังสูง
(Communicating High Expectations) 

๑๐ภาค

ครูควรสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ
ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนทุกคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นักเรียนที่ไม่มั่นใจตนเอง 
เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่า ตนมีคุณค่าและ 

พร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ 

แสดงให้นักเรียนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง
รู้สึกว่าครูเห็นคุณค่าและยอมรับในตัวเขา

ตั้งค�าถามเชิงลึกต่อนักเรียน
ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

ตรวจสอบค�าตอบที่ผิดกับนักเรียน
ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

๔๑
บทที่

๔๒
บทที่

๔๓
บทที่



แสดงให้นักเรียนที่ขาดความมั่นใจ
ในตนเองรู้สึกว่าครูเห็นคุณค่า

และยอมรับในตัวเขา

๔๑บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้	เพ่ือแสดงให้นักเรียนท่ีขาดความม่ันใจในตนเองเห็นว่าครูเห็นคุณค่า 
และยอมรับในตัวเขา	มีดังต่อไปนี้

 ยุทธศาสตร์แรกในการส่ือสารความคาดหวังสูง คือ ท�าให้นักเรียนท่ี
ขาดความม่ันใจในตนเองเป็นทีย่อมรบัของคร ูและรูส้กึว่าเขาคอืคนท่ีมีคณุค่า 
ในสายตาของครู

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ตรวจสอบระดับความ

คาดหวังของครูต่อ

นักเรียนแต่ละคน

ขั้นตอนแรกของแบบฝึกหัดให้ครูแสดงความคาดหวังสูงอย่างเท่าเทียมกันต่อนักเรียน

ทุกคนคือ	ครูตรวจสอบระดับความคาดหวังของตนต่อนักเรียนเป็นรายคน	โดยออก

ข้อสอบสมมติที่ค่อนข้างยาก	แล้วเอารายชื่อนักเรียนมาให้คะแนนตามที่ตนคาดเป็น 

กลุ่มสูง	กลาง	ต�่า	

ตรวจสอบตนเองว่า

ปฏิบัติต่อนักเรียนที่

ขาดความมั่นใจใน

ตนเองแตกต่างกัน

แค่ไหน

ครูตรวจสอบตนเองสองสามวัน	เพื่อดูความแตกต่างในน�้าเสียง	ท่าทาง	และถ้อยค�า 

ที่แสดงความรัก	การให้คุณค่า	และการยอมรับนับถือต่อนักเรียนที่เรียนอ่อน	หรือขาด

ความมั่นใจตนเอง	โดยอาจใช้แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรมของตนเองต่อนักเรียนบางคน	

ใช้ตัวชี้วัดความยอมรับ

ทั้งทางวาจา	และภาษา

กาย

ครูใช้วาจา	การสบตา	ยิ้ม	แสดงความใกล้ชิดด้วยท่าทาง	การสัมผัสอย่างสุภาพ	 

ทีมี่ความเป็นกันเอง	เพือ่สือ่สารการเหน็คณุค่าและความเคารพในกันและกนัไปสูน่กัเรยีน

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	หากพบว่าตนเองปฏิบัติต่อนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

แตกต่างไป	ครูใช้ความพยายามในการแก้ไข	
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
 https://www.gotoknow.org/posts/632737

	 เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้	คือ	 เพื่อให้สติตัวครูเอง	ให้แสดงความ 
คาดหวังสูงต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน	พยายามเอาชนะอคติซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดาของปุถุชน	โดยยุทธศาสตร์แรกเป็นความพยายามรู้จักอคติของตนเอง	
และพยายามเอาชนะโดยไม่รู้สึกผิดในอคตินั้น	อคติท่ีพบบ่อย	เช่น	สรุปว่า
นกัเรียนทีพ่ดูคยุกนัด้วยภาษาแบบหนึง่	หรอืแต่งตวัแบบหนึง่จะมผีลการเรยีนต�า่ 
ซึ่งครูควรพยายามท�าความเข้าใจว่าท�าไมตนเองจึงมีอคติเช่นนั้นเกิดขึ้นในใจ	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉนัจะสือ่สารคณุค่าและความเคารพในกันและกนัไปสูน่กัเรยีนได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 •	 นักเรียนปฏิบัติต่อกันอย่างมีความเคารพในกันและกัน
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	 “วันนี้งานเดี่ยวหรืองานกลุ่มคะ”	เป็นค�าถามจากเด็กหญิงคนหนึ่ง 
ซึ่งถามคุณครูอีฟ	–	มณฑิรา	บัวกุล	ครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์	ชั้น	๔	 
ทกุคาบทีค่รอูฟีเดนิเข้าไปสอน	จนกระทัง่จบปีการศกึษากย็งัคงถามค�าถามนี้ 
อยู่เหมือนเดิม	

	 ค�าถามนีเ้กดิขึน้เมือ่ช่วงต้นเทอมฉันทะหลงัจากท่ีได้ลองท�างานกลุม่
กบัเพือ่นเป็นครัง้แรกในวชิาคณติศาสตร์	และหลงัจากนัน้ทกุๆ	คาบเดก็หญงิ 
ก็จะถามค�าถามน้ีเสมอ	พอบอกว่าวันนี้งานกลุ่ม	เด็กหญิงก็จะร้อง	“เย้”	
ด้วยความดีใจ	สงสัยมากเลยต้องขอถามซักหน่อย	ท�าไมถามแบบนี้ 
ทุกคาบเลยเวลาที่เรียนคณิตศาสตร์	เด็กหญิงตอบว่า	“หนูอยากท�างาน
กับเพื่อนค่ะ	ท�างานกับเพื่อนสนุกดี	เวลาหนูงง	แล้วรู้สึกยากๆ	เพ่ือนจะ
ช่วยสอนให้หนูเข้าใจ”	ฟังคนตอบแล้วในใจก็คิดว่า	อ้อ!	เป็นแบบนี้นี่เอง

	 จากค�าถามและค�าตอบทีค่รไูด้ยนิในวนันัน้	ท�าให้ครอูฟีเริม่สงัเกตว่า 
นักเรียนในห้อง	๔/๔	ว่าพวกเขาชอบท�างานเป็นกลุ่ม	ชอบท�างานกับ
เพือ่น	เวลาท�างานกบัเพือ่นแล้วดูมคีวามสขุ	ท่ีส�าคญัคอืทุกคนมงีานมาส่ง 
แม้กระทั่งช่วงเวลาที่ครูให้ท�างานเดี่ยว	นักเรียนก็ยังขออนุญาตไปนั่งท�า
ด้วยกนักบัเพือ่น	แต่พวกเขาไม่ได้ลอกงานกนั	ต่างคนต่างคดิ	แต่จะมกีาร
ขอค�าแนะน�าหรือปรึกษากันกับเพ่ือนเป็นระยะ	ท�าให้นักเรียนได้เทคนิค 
วิธีใหม่ๆ	จากเพื่อนหรือได้วิธีการท�าความเข้าใจมากขึ้นกว่าท่ีเคยคิด 
คนเดียว

	 ในภาคฉนัทะครจูะมอบหมายให้นกัเรยีนท�าท้ังงานกลุม่และงานเดีย่ว
สลับกันไปแล้วแต่หัวเรื่องที่เรียน	ห้องเรียนจึงด�าเนินไปแบบสลับระหว่าง
การท�างานกลุ่มกับการท�างานเดี่ยวไปจนกระทั่งจบภาคเรียน

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
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	 ครูสังเกตว่าเมื่อใดที่มีงานกลุ่ม	เด็กหญิงคนนี้จะมีงานมาให้ตรวจ
เสมอและเป็นงานที่มีคุณภาพตามศักยภาพของนักเรียน	 และไม่ใช่
เพียงแค่เด็กหญิงคนน้ีเท่าน้ันที่มีสมุดงานให้ตรวจ	นักเรียนคนอ่ืนๆ	ก็มี 
สมุดงานส่งมาให้ตรวจเช่นกัน	ต่างจากเมื่อครูมอบหมายให้ท�างานเดี่ยว
ที่ครูจะได้ตรวจสมุดไม่ครบทุกเล่ม	แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งท่ีครูสังเกตเห็น
ก็คือ	ความสุขและความสนุกสนานในการเรียน	ความอยากเรียนเมื่อได้
ท�างานกลุ่ม

	 ในภาควิริยะการเรียนการสอนก็ยังมีท้ังกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
เดี่ยวเหมือนเดิม	แต่ที่เพิ่มเติมคือค�าถามท่ีครูถามนักเรียนในทุกคาบ 
ก็คือ	“เด็ก	ๆ	อยากท�างานกลุ่มหรือเดี่ยว”	ค�าตอบท่ีได้จากท้ังห้อง	๔	
คอื	อยากท�างานกลุม่	ในบางครัง้โจทย์ปัญหากเ็ป็นงานเดีย่ว	หากนกัเรียน 
บอกว่าอยากท�างานกลุม่	อยากท�างานกบัเพือ่น	ครกูป็รบัแผน	ณ	ขณะนัน้ 
ให้เป็นการท�างานแบบเป็นกลุ่ม	หากถ้าการท�างานกับเพื่อนแล้วเกิด
ความสุข	ความอยากที่จะท�างาน	อยากเรียน	งานออกมามีคุณภาพตาม
ศักยภาพของแต่ละคน	ครูก็ยอมท่ีจะให้ท�าตามท่ีร้องขอ	ด้วยเหตุนี้ครูจึง
มีการปรับการท�างานเป็นแบบกลุ่มบ่อยข้ึน	เม่ือท�าเสร็จแล้วก็จะต้องมี 
การแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละกลุ่ม	แทนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น
แบบเดี่ยว	ก่อนการแลกเปลี่ยนนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องได้อ่านและ
ท�าความเข้าใจวิธีของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ	ด้วย	

	 ครูสังเกตว่าระหว่างการท�างาน	นักเรียนจะช่วยกันคิด	และลองผิด
ลองถูกตามที่เพ่ือนเสนอความคิดขึ้นมา	หรือบางกลุ่มก็จะพูดคุยตกลง 
กันก่อนก่อนท่ีจะลงมือท�างาน	บางกลุ่มจะถามเพ่ือนก่อนว่า	วิธีนี้ทุกคน
เข้าใจหรอืไม่	หากมีคนทีย่งัไม่เข้าใจ	นกัเรยีนจะเริม่สอนและอธิบายให้กนั
ฟังเอง	จนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าวิธีการของกลุ่มตัวเองท�าอย่างไร	เพราะ
ทกุครัง้ทีน่กัเรยีนขอท�างานแบบกลุม่	นกัเรยีนจะต้องมเีงือ่นไขแลกเปลีย่น
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กับครู	คือ	ถ้าท�างานแบบกลุ่ม	เพื่อนทุกคนต้องเข้าใจวิธีที่กลุ่มตกลง 
ว่าจะท�า	ถ้าครหูรอืเพือ่นสุม่ถามใครคนใดคนหนึง่ในกลุม่ต้องตอบค�าถาม
ของครูหรือเพื่อนได้	และสมุดของทุกคนในกลุ่มต้องให้เพื่อนกลุ่มอื่น 
อ่านแล้วรูเ้รือ่งว่าเขยีนว่าอะไร	มวีธิกีารท�าแบบไหน	แต่ในการท�างานกลุม่
บางทีก็ให้ท�าความเข้าใจร่วมกันได้	คิดร่วมกันได้	แต่เวลาเขียนต้องเขียน
ตามความเข้าใจของตนเอง	ไม่ให้ลอกเพื่อน	

	 เด็กๆ	ทั้งห้องก็ยอมรับเงื่อนไขของครูทุกข้อ	โดยไม่ต่อรองใดๆ 
ต้องบอกเลยว่าเด็กหญิงท่ีถามทุกวันว่า”วันนี้ท�างานเดี่ยวหรือกลุ่มคะ” 
และเด็กนักเรียนคนอื่นๆ	ในกลุ่มท่ีเวลานั่งเรียนแล้วท�าหน้าตาเหมือน 
จะหลับ	กลับมีรอยย้ิม	มีความสุขในการท�างาน	เริ่มท�างานด้วยตนเอง 
ได้มากข้ึนกว่าแต่ก่อน	มีบางคนท่ีเริ่มแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง	จากที่
ไม่เคยยกมือตอบค�าถามหรือน�าเสนอวิธีคิดมาก่อนเลย	

	 ช่วงปลายๆ	 ภาคเรียนวิริยะครูอีฟได้มีโอกาสนั่งคุยกับเด็กๆ 
ห้อง	๔/๔	บทสนทนากเ็ป็นเรือ่งทัว่ๆ	ไป	ซึง่ในวงสนทนานัน้	กม็เีดก็หญงิ
ตัวเล็กๆ	ตาโต	ผมตรงยาวสีด�า	ตัดผมหน้าม้า	หัวยุ่งๆ	ชอบท�าทรงผม
แปลกๆ	ที่คิดขึ้นมาเอง	เป็นคนเดียวกันกับที่ชอบถามค�าถามว่า	“วันนี ้
งานเดี่ยวหรืองานกลุ่มคะ”	อยู่ในวงสนทนาด้วย	สนทนากันเร่ืองท่ัวไป 
คยุกนัไปกนัมา	จนมาจบทีเ่รือ่งเรยีน	เดก็หญงิบอกว่า	“หนวู่าหนชูอบเรยีน
คณติศาสตร์มากข้ึน	ตอนนีร้ะดบัความชอบคณิตศาสตร์อยูใ่นอนัดบัที	่๒”	
พอได้ยินประโยคน้ีหัวใจของครูรู้สึกพองโต	ไม่รอช้ารีบถามกลับเลยว่า	
“แล้วท�าไมถึงคิดว่าตัวเองชอบเรียนมากขึ้นล่ะ”	เด็กหญิงบอกว่า	“เพราะ
หนเูข้าใจสิง่ทีเ่พือ่นพดูกนั	อนัไหนท่ียากๆ	ไม่เข้าใจ	เพ่ือนจะอธิบายให้ฟัง	
บางทีให้หนูคิดคนเดียวหนูคิดไม่ออก”	เด็กๆ	คนอื่นก็สะท้อนในแนวทาง
เดียวกันว่าบางทีก็คิดไม่ออก	พอได้ไอเดียของเพื่อนก็ท�างานต่อได้
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ปัจจัยความส�าเร็จ

 โรงเรียนเพลินพัฒนาให้คุณค่ากับการเรียนรู้ร่วม
กัน เพื่อการสร้างความส�าเร็จร่วม บรรยากาศการเรียนรู ้
ในห้องเรยีนจงึเน้นไปท่ีการแบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขัน ในวฒันธรรม
ของการเรียนรู ้ร่วมกันในลักษณะน้ี ทั้งครูและนักเรียน 
จะต้องเปิดใจรับฟังกัน มีความเคารพในความคิดเห็น
ของกันและกันอย่างแท้จริงชั้นเรียนจึงจะด�าเนินไปได้อย่าง 
ราบรื่น

 หน่วยวิชาคณิตศาสตร์เป็นหน่วยวิชาแรกท่ีรับเอา 
วิธีการเรียนการสอนในแบบ Open Approach เข้ามาใช ้
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพราะเห็นว่าท้ัง ๕ ข้ันตอนท่ี
ระบุไว้ในกระบวนการมีความสอดคล้องกันกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ท่ีโรงเรียนต้องการมุ่งไปสู่ ทุกข้ันตอนของ
กระบวนการล้วนส่งเสรมิให้ท้ังครแูละผูเ้รยีนเกิดการฝึกฝน
ตนเองในการแลกเปล่ียนเรยีนรูว้ธิคีดิ วธีิท�า เพือ่การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันทั้งสิ้น
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ตั้งค�าถามเชิงลึกต่อนักเรียน
ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

๔๒บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ตั้งค�าถามเชิงลึกต่อนักเรียนที่ขาดความมั่นใจตนเอง	มีดังต่อไปนี้

 ส่ิงท่ีครูมักปฏิบัติต่อนักเรียนท่ีขาดความม่ันใจตนเองหรือต่อนักเรียน 
ท่ีเรียนช้าบ่อยท่ีสุดคือ ครูหลีกเล่ียงการถามค�าถามท่ียากแต่ความต้ังใจดี 
น้ีผิด เพราะหากท�าอย่างน้ีจะเท่ากับว่าครูก�าลังส่ือสารความคาดหวังต�่า 
ต่อนักเรียนกลุ่มนี้ 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ระดับของค�าถาม ครูต้ังค�าถามท่ีนักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูล	ประเมินข้อสรุปหรือให้เหตุผลสู่ข้อสรุป	

ค�าถามแบบนีซ้บัซ้อนกว่าถามความจ�าหรอืความรูจั้ก	ครดูแูลตนเองให้ถามค�าถามแบบนี ้

ต่อนักเรียนที่ขาดความมั่นใจตนเอง	บ่อยพอๆ	กับนักเรียนคนอื่นๆ	

โอกาสตอบค�าถาม ครใูห้โอกาสตอบค�าถามแก่นกัเรียนทกุคนอย่างเท่าเทยีมกัน	เพือ่กระจายความคาดหวงั

สูงแก่นักเรียนทุกคนเท่าๆ	กัน	

ช่วยเหลือเมื่อตอบไม่ได้ เมือ่นกัเรยีนตอบค�าถามไม่ได้	ครูช่วยให้ข้อมูลเพิม่หรือให้ตวัช่วยหรือให้นกัเรียนร่วมมือ 

กันเอง	

เรยีกร้องข้อมลูหลักฐาน

สนับสนุน

เมื่อนักเรียนตอบครูขอให้แสดงข้อมูลและหลักฐานสนับสนุน	ไม่ว่านักเรียนคนใด	ครูก็

ท�าเช่นนี้อย่างสม�่าเสมอกัน	เพื่อแสดงความคาดหวังสูงอย่างเสมอหน้า

ส่งเสริมให้ก�าลังใจ ครูส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในช้ันอย่างเท่าเทียมกัน	ครูให้ความหมายหรือ	

ตีความแนวความคิดในค�าตอบหรือข้อเสนอทุกค�าตอบ	ครูขอบคุณนักเรียนทุกคน 

ที่ตั้งค�าถาม	หรือให้ค�าตอบแม้จะตอบผิด	
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	 ครูอาจใช้วิธีให้นักเรียนทุกคนได้ตอบโดยให้ทุกคนเขียนค�าตอบตัวโตๆ	 
ลงบนกระดาษแล้ววางไว้บนโต๊ะ	ให้ครเูหน็โดยง่าย	แล้วครเูดนิไปดคู�าตอบทัว่ห้อง 
ครกูจ็ะรูว่้านกัเรยีนคนไหนต้องการความช่วยเหลือ	แก้ไขความเข้าใจในเรือ่งนัน้	

	 เม่ือนักเรียนตอบผิดหรือตอบไม่ได้	ครูให้ความช่วยเหลือ	(scaffolding)	
ดังตัวอย่าง
 •	 ระหว่างที่นักเรียนยังอึกอักในการให้ค�าตอบ	ครูกล่าวค�าถามซ�้า
 •	 ให้ท�างานร่วมกับเพื่อน	เพื่อตอบค�าถามให้ได้
 •	 ให้ค�าใบ้	หรือบอกกุญแจไขค�าตอบ
 •	 ให้เวลานอกชั่วครู่	

	 นอกจากนัน้	ยงัมเีทคนคิให้ก�าลงัใจแก่นกัเรยีนทีย่งัขาดความมัน่ใจตนเอง	เช่น
 •	 ครบูอกว่าค�าตอบบางส่วนถกูต้องแล้วและกล่าวย�า้ค�าตอบท่ีถกูต้องนัน้
 •	 อธิบายวิธีแก้ไขค�าตอบที่ยังไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง
 •	 กลับไปดูค�าถาม	เพื่อหาค�าถามส�าหรับค�าตอบที่ไม่ถูกต้องนั้น

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ให้เวลา เม่ือครูตั้งค�าถาม	ให้เวลานักเรียนคิด	ก่อนจะชี้ให้นักเรียนตอบและเมื่อนักเรียนตอบ 

เว้นช่วงเวลาให้นักเรียนคิด	ก่อนที่จะให้คนต่อไปตอบ	

บันทึกผู้ตอบ เพื่อกระจายให้นักเรียนมีโอกาสตอบเท่าๆ	กัน	ครูไม่ชี้เฉพาะนักเรียนที่ยกมือเท่านั้น 

ให้เป็นผู้ตอบและครูท�าตารางรายชื่อนักเรียนเอาไว้ท�าเครื่องหมายว่าได้ชี้ให้ตอบแล้ว	

ไม่แสดงท่าที

ไม่เหมาะสม	

ครูดูแลให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม

กนัและเม่ือมีค�าตอบทีผิ่ด	ครูด�าเนนิการไม่ให้นกัเรียนทีต่อบผิดรู้สกึเสยีหน้าหรืออบัอาย	

โดยครูไม่แสดงท่าทีไม่เหมาะสม	และไม่ยอมให้เพื่อนนักเรียนแสดงท่าทีไม่เหมาะสม	

เช่น	บอกว่า	“เร่ืองแค่นีก้ไ็ม่รู”้	ไม่โยงความผิดพลาดสูเ่รือ่งส่วนตวัของนักเรยีน	ไม่แสดง

ท่าทีดูถูกหรือเยาะเย้ย	
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/632989

	 น่ีคือมาตรการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการตั้งความคาดหวังสูงต่อนักเรียน	
และเน้นที่การให้ความคาดหวังสูงต่อนักเรียนทุกคน	ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็น
ประชาธปิไตยในห้องเรยีน	และเป็นมาตรการสูก่ารยกระดบัผลลพัธ์การเรยีนรู้ 
ของนักเรียนทั้งห้อง	ไม่ใช่ครูเอาใจใส่เฉพาะนักเรียนที่เรียนเก่งเพียงไม่กี่คน
อย่างที่มักถือปฏิบัติกันอยู่ในวงการศึกษาไทย

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู
	 “ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวเองจะค�าถามที่ยากกับนักเรียนที่ขาดความ
มั่นใจในตนเอง”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูคาดหวังให้ทุกคนมีส่วนร่วม
 •	 นักเรียนบอกว่าครูถามค�าถามที่ยากต่อนักเรียนทุกคน
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน

	 การรู้จักผู้เรียนไม่ใช่เรื่องยาก	แต่จะท�าความรู้จักอย่างไรจึงจะเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คนได้	คุณครูอ้อ	–	ประภัสรา	สอนค�าจันทร์	ครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์	ชั้น	๒	ก็เป็นครูคนหนึ่ง 
ท่ีอยากจะสงัเกตผูเ้รยีนในช้ันเรยีนให้ละเอียด	ดงัเช่นท่ีได้เขยีนบันทึก	“ยิง่รู้จกั…ยิง่เข้าใจ”	มาแลกเปลีย่น 
กับเพื่อนครูในงาน	“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)”	ครั้งที่	๑๑	ว่า

	 ...ฉันเคยต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะรู้จักผู้เรียนโดยการบันทึกการเรียนรู้แต่ละคาบเรียน	ปรากฏว่า 
ยังท�าไม่ส�าเร็จ	แต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ผู้เรียนจากการสังเกต	ไม่ว่าจะเป็นการท�ากิจกรรมหรือ 
การแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน

	 ในภาควมิงัสาปีการศกึษา	๒๕๕๙	ฉนัได้รูจ้กัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนได้พอสมควร	ซึง่ใน 
สัปดาห์ท่ี	๕	เป็นเร่ืองจ�านวนที่มากกว่า	๑,๐๐๐	ซึ่งมีการปรับแผนใหม่โดยการเปลี่ยนภาวะพร้อม 
ให้มกีจิกรรมก่อน	ในขณะคดิกจิกรรมกก็งัวลว่าผู้เรียนท่ีต้องใช้เวลาในการคิดนัน้จะสามารถท�าได้หรอืไม่ 
เลยคิดจัดให้ท�ากิจกรรมแบบกลุ่ม	เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้รวดเร็วมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพ่ือนในการ
ท�ากิจกรรม
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	 กิจกรรมน้ีเป็นการหาภาพจ�านวนตามที่ครูก�าหนด	โดยครูจากมีภาพบล็อก	๑,๐๐๐,	๑๐๐, 
๑๐,	๑	คละกันอยู่ในกล่องแต่ละใบ	 เช่น	หาจ�านวนให้ได้	๓,๕๑๒	 ผู้เรียนจะปรึกษากันว่า 
ควรหยิบภาพอะไรมาบ้าง	แล้วส่งตัวแทนไปหยิบให้ได้จ�านวนตามที่ครูก�าหนด	กิจกรรมนี้ถือเป็น 
การทบทวนเร่ือง	หลัก	ค่าประจ�าหลักไปในตัว	ตัวครูมองเห็นว่าการให้ผู้เรียนที่ใช้เวลาคิดนานมา 
รวมกลุ่มกบัคนทีค่ดิรวดเรว็นัน้	ช่วยท�าให้เขาเข้าใจจ�านวนและเหน็ภาพจ�านวนได้ชดัเจนขึน้	แต่กไ็ม่ใช่
เฉพาะกลุม่ทีใ่ช้เวลาในการคดินานจะเข้าใจมากขึน้เท่านัน้	ภาพรวมส่วนใหญ่ท่ีครเูหน็คอืแต่ละกลุม่คอื	
สมาชกิของทกุกลุม่มกีารปรกึษากนั	กระตอืรอืร้นทีจ่ะหาค�าตอบร่วมกนั	ไม่ได้ต่างคนต่างท�า	จงึท�าให้ 
การท�ากิจกรรมในคาบเรียนนี้เป็นไปอย่างราบรื่น	มีนักเรียนบางคนออกมาหาจ�านวนแล้วเกิด 
ความสับสนก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้โดยการขอค�าปรึกษาจากเพื่อนในกลุ่มตนเอง	

	 หลงัจากทีท่�ากจิกรรมแล้วครกูใ็ห้ท�าใบงานสรปุจ�านวน	ผูเ้รยีนกท็�าได้อย่างรวดเรว็เพราะกจิกรรม
ส่งเสริมในการน�าความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ได้

	 ต่อมาครูมีภาพบล็อกกลุ่ม	๑,๐๐๐	อยู่	๒	กลุ่ม	และกลุ่ม	๑๐๐	อยู่	๓	กลุ่ม	โจทย์ถามว่า 
มีกลุม่ละ	๑๐๐	อยูก่ีก่ลุม่จงึจะเท่ากบั	๒,๓๐๐	ส�าหรบัผูเ้รยีนแล้วโจทย์นีถ้อืเป็นโจทย์ท้าทายพอสมควร	
เพราะเป็นโจทย์ตีกลับ	ซ่ึงในคาบเรียนที่แล้วโจทย์จะถามหาค�าตอบ	แต่คาบเรียนนี้เป็นการถามกลับ
ถึงหลักร้อย	

	 เมื่อครูเดินดูนักเรียนท�างานครูพบว่ามีหลายคนที่ท�าได้แล้ว	แต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจโจทย์	แล้วก็ 
มีบางคนกไ็ด้ค�าตอบแต่ยงัไม่สามารถแสดงวธิคีดิได้	ในขณะทีค่รกู�าลงัเดนิดผููเ้รยีนแต่ละคนในห้องเรยีน
อยู่นั้นมีเด็กชายคนหน่ึงช่ือว่าต้นกล้า	ปกติแล้วเขาไม่ค่อยร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง 
ร่วมกับเพื่อนเท่าไหร่	ต้นกล้ามักจะชอบคิดอยู่คนเดียว	แต่เขาเป็นเด็กที่จับประเด็นได้รวดเร็ว 
จงึสามารถเข้าใจ	คอนเซป็ต์ของบทเรยีนได้ด้วยตนเอง	เขามกัจะชอบให้ครดูวิูธกีารคดิของเขา	แต่ต้อง
มีครูเห็นแค่คนเดียวเท่านั้น

	 ในคาบเรียนนี้ก็เช่นกันต้นกล้าหาค�าตอบได้และเขียนวิธีคิดได้อย่างละเอียด	เม่ือครูดูแล้วก็ถาม
ที่มาของวิธีคิดนี้	

	 ต้นกล้า	“๑,๐๐๐	มันมีแผ่นร้อยอยู่	๑๐	แผ่น	ถ้ามี	๒,๐๐๐	จะมีแผ่นร้อยอยู่	๒๐	แผ่น	คือมี 
	 		 	 กลุ่มละ	๑๐	แผ่น	แล้วรวมกับแผ่น	๑๐๐	จ�านวน	๓	แผ่น	จะเท่ากับ	๒๓	แผ่นครับ”
	 ครู	 	 “เนี่ย	!	อธิบายดีขนาดนี้ท�าไมไม่อธิบายให้เพื่อนฟังล่ะ”
	 ต้นกล้า	“กล้าไม่ชอบพูดให้คนอื่นฟัง	กลัววิธีกล้าไม่ถูก”
	 ครู	 	 “แต่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ	มากเลยนะ”	ขณะนั้นต้นกล้าเงียบไป
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ปัจจัยความส�าเร็จ

 โรงเรียนมีหน้าท่ีในการสร้างวัฒนธรรมและระบบคุณค่าท่ีน�าพาให้ครูเชื่อม่ัน 
ในคณุค่าของมนุษย์ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในชัน้เรยีนกต้็องน�าพาให้ผู้เรยีนเกิดความเชือ่
มั่นว่าครูเห็นคุณค่าในความคิดและการกระท�าที่ถูกต้องนักเรียนทุกคนเช่นกัน

	 หลังจากที่ครูเดินดูการแก้ปัญหาโจทย์ของแต่ละคนอยู่นั้นก็มีผู้เรียนหลายคนอยากจะช่วยเหลือ
เพื่อน	ครูจึงถามทั้งนักเรียนห้องว่า	“มีใครต้องการความช่วยเหลือบ้างคะ”	มีผู้เรียนบางคนยกมือขึ้น	
เพราะท�าไม่ได้จริงๆ	

	 ครูมักย�้ากับนักเรียนเสมอว่าการช่วยเหลือไม่ใช่การบอกค�าตอบแต่เป็นการช่วยอธิบายในสิ่ง 
ที่เพื่อนไม่เข้าใจ	แต่ในครั้งนั้นครูก็ไม่คิดเลยว่าต้นกล้าจะเป็นหนึ่งคนที่อยากจะไปช่วยเหลือเพื่อนที่ยัง
ไม่เข้าใจ

	 ต้นกล้า	“ผมขอช่วยดราก้อนได้ไหม”
	 ครู	 	 “ท�าไมถึงอยากช่วยดราก้อนล่ะ”
	 ต้นกล้า	“กล้าเห็นเขาท�าไม่ได้มาหลายครั้งแล้วกล้าเลยอยากจะช่วย”
	 ครู	 	 “ได้เลย	!	ต้นกล้าอธิบายเหมือนกับที่อธิบายให้ครูฟังนะ	”

	 ถ้าหากถามว่าท�าไมอยู่ๆ	ต้นกล้าถึงอยากจะช่วยเหลือเพื่อน	ในมุมมองของฉันมองว่า	เขาน่าจะ
อยากช่วยเหลือเพื่อนคนนี้มานาน	แถมต้นกล้านั่งหลังสุด	ดราก้อนนั่งหน้าสุด	คงจะสังเกตเพื่อนคนนี้
มาสักพักแล้ว	เพราะนอกจากเวลาเรียนก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไร	

	 นับจากที่ต้นกล้าสามารถอธิบายให้ดราก้อนเข้าใจได้แล้ว	ต้นกล้าก็เปลี่ยนจากท่ีคนท่ีไม่ค่อย 
น�าเสนอความคิดเห็นของตนเอง	ไปเป็นคนที่มักจะน�าเสนอวิธีคิดเสมอ	และเขายังสามารถอธิบาย 
ให้เพื่อนรับฟังได้ชัดเจนอีกด้วย	

	 ถ้าหากถามว่าท�าไมต้นกล้าถึงน�าเสนอวิธีคิดบ่อยขึ้น	ตัวฉันมองว่าเขาได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่ครู 
ที่พร้อมจะรับฟังเขา	แต่ยังมีเพื่อนในห้องเรียนที่พร้อมจะรับฟังเขาด้วยเช่นกัน	
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ตรวจสอบค�าตอบที่ผิดกับนักเรียน
ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

๔๓บทที่

ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ทบทวนค�าตอบที่ผิดกับนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง	มีดังต่อไปนี้

 การแสดงความคาดหวังสูงต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและทรงพลัง
ท่ีสุดคอื เมือ่นักเรยีนตอบผิด ครดู�าเนินการอย่างเอาจรงิเอาจงั ไม่ว่านกัเรยีน
คนนั้นจะเรียนเก่งหรือเรียนอ่อน 

ยุทธศาสตร์ วิธีการ

ครูตอบสนองอย่าง

เหมาะสม

ครูตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อค�าตอบที่ไม่ถูกต้อง	หรือไม่ครบถ้วน	โดยกล่าวขอบคุณ

นักเรียนที่ให้ค�าตอบ	แล้วบอกว่าค�าตอบนั้นมีส่วนใดถูกต้อง	ส่วนใดยังไม่ถูกต้อง

ให้นักเรียนพักชั่วคราว เม่ือนักเรียนท่ีครูชี้ให้ตอบแสดงท่าทีอึดอัด	ครูละจากนักเรียนคนดังกล่าวไปด�าเนินการ 

ต่อนักเรียนทั้งชั้น	 แล้วจึงค ่อยวกกลับมาที่ นักเรียนคนเดิมทีหลัง	 โดยอาจคุย 

นอกเวลาเรยีน	หรอืในชัน้เรียนเพือ่ท�าความเข้าใจประเด็นเดมิหรือประเดน็ใหม่ทีส่มัพนัธ์ 

กับประเด็นเดิม	

ให้แก้ไขค�าตอบ ครูใช้เทคนิคตั้งค�าถามเพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นว่าค�าตอบของตนไม่มีพื้นฐานสนับสนุน 

โดยครูอาจตั้งค�าถามว่า	“นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าที่พูดนั้นเป็นความจริง”	หรือ	“มีข้อมูล

หลักฐานสนับสนุนค�าตอบไหม”	

ให้คิดเป็นคู่	

(think	-	pair	-	share)

เมือ่ครูตัง้ค�าถาม	เว้นเวลาให้นกัเรียนคดิสองสามนาท	ีแล้วให้จบัคูแ่ลกเปลีย่นค�าตอบกนั 

และหาค�าตอบร่วม	แล้วครูชี้ให้นักเรียนตอบ	โดยตอบค�าตอบที่คู่ตกลงกัน	และอาจ 

บอกค�าตอบของคู่	หรือให้คู่ตอบค�าตอบของตน	
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ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/633213

	 นีค่อืเทคนิคขัน้สงูส�าหรบั	“ครเูพือ่ศษิย์”	โดยเมือ่นกัเรียนตอบผดิครูหาทาง 
สร้างบรรยากาศเชิงบวกโดยกล่าวค�าขอบคุณ	แล้วแจกแจงค�าตอบออกเป็นส่วน
ที่ถูกต้องกับส่วนที่ผิด	ครูย�้าค�าตอบส่วนท่ีถูกต้อง	แล้วหาวิธีช่วยให้นักเรียน
แก้ไขส่วนทีไ่ม่ถกูต้องด้วยวธิต่ีางๆ	หากยงัไม่ส�าเรจ็	ครปูล่อยให้มช่ีวงพกัส�าหรบั
นกัเรยีนคนนัน้	แล้วถามค�าถามทีเ่กีย่วข้องกนั	ให้นกัเรยีนคนอืน่ตอบค�าถามและ
ค�าตอบใหม่อาจช่วยเป็นกุญแจให้นักเรียนคนเดิม	คิดค�าตอบได้	ครูจึงกลับไปท่ี
นักเรียนคนเดิมให้ตอบและให้ให้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนค�าตอบ

	 เน่ืองจากนักเรียนส่วนหน่ึงมีความคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ตนสูงอยู่แล้ว	คือนักเรียนที่มีผลลัพธ์	การเรียนดี	ครูจึงควรพุ่งเป้าไปท่ีนักเรียน
ที่เรียนอ่อน	หาทางสร้างความคาดหวังต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสูงให้ได้	โดยการ 
ส่ือสารความคาดหวังผ่านพฤติกรรมของครู	 (ไม่ใช้ถ้อยค�าจ�้าจี้จ�้าไชของครู 
ซ่ึงมักจะให้ผลลบ)	ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเชิงบวก	เชิงให้เกียรติ	ให้คุณค่า	และ 
ให้ความคาดหวัง	ครูจึงต้องวางแผนและประเมินตนเองในเรื่องนี้ทุกวัน

หมายเหตุส�าคัญ

	 นอกจากยกระดบัความคาดหวังให้สงูขึน้ต่อนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนแล้ว	ครยูงั 
ต้องยกระดบัความคาดหวงัต่อนกัเรยีนทัง้ชัน้	และให้การสนบัสนนุให้บรรลคุวาม
คาดหวงันัน้ให้จงได้	ตามหลกัการ	“คาดหวงัสงู	สนบัสนนุเตม็ที”่	(High	expectation, 
High	support	-	https://www.gotoknow.org/posts/619876)	

ค�าถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู 
	 “ฉนัจะทบทวนค�าตอบทีผ่ดิกบันกัเรยีนท่ียงัขาดความมัน่ใจในตนเองได้อย่างไร”

พฤติกรรมของนักเรียน
 •	 นักเรียนบอกว่าครูไม่ยอมให้นักเรียนล้มเลิกความพยายาม
 •	 นักเรียนบอกว่าครูไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้ตนได้เรียนรู้
 •	 นักเรียนบอกว่าครูช่วยให้ตนคิดลึกๆ	เกี่ยวกับสาระวิชา
 •	 นักเรียนบอกว่าครูช่วยให้ตนตอบค�าถามยากๆ	ได้

• ๒๐๗ •



เรื่องเล่าจากห้องเรียน

	 วิชาคณิตศาสตร์	เป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนมานานแสนนาน	และ
ในการพิสูจน์ประโยคนี้ให้เห็นจริง	คุณครูตัง	–	พงศ์ศักด์ิ	ตะวันกาญจนโชต	ิ 
จึงเปิดค�าถามกับนักเรียนชั้น	๖	 ในคาบแรกของปีการศึกษา	๒๕๕๙	ว่า 
“ใครไม่ชอบคณิตศาสตร์บ้าง	ยกมือครับ”	

	 	ค�าตอบที่ได้	คือภาพเด็กนักเรียนยกมือกันเกินครึ่งห้อง	บ้างก็มีเสียงบ่น 
พึมพัมตามมา	บ้างก็ใช้การแสดงออกทางสีหน้าประกอบ	ในขณะเดียวกัน	คนที่
ไม่ยกมอืกจ็ะหนัซ้ายหนัขวาเพ่ือเหลียวดวู่ามใีครยกมอืบ้าง	มอียูม่ากน้อยเพียงใด	

	 ในการเขยีนแผนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนา	ทุกคนคงจ�ากนัได้ดวี่า	
ช่องบนซ้ายของแผนการสอน	คือ	ช่องท่ีครูต้องเขียนความรู้	ทักษะ	สมรรถนะ 
ที่ผู้เรียนสะสมมา	หรือเรียกกันสั้นๆว่า	met	before	

	 ผมพบว่าเดก็กลุม่ทีเ่ป็นไม้เบือ่ไม้เมากบัคณติศาสตร์	คอืกลุม่ทีท่�าเครือ่งมือ 
ที่อยู่ในช่องซ้ายบนของแผนการเรียนรู้เหล่าน้ันหล่นหายไปมาก	หรือพอจะมี
เคร่ืองมือบ้างแต่ช�ารุด	ดังน้ันจึงใช้งานอย่างผิดพลาดมาตลอด	ยกตัวอย่างเช่น	
การเขยีนสญัลกัษณ์	6÷3	เขาจะเขยีนว่า	3÷6	จนเมือ่ครใูห้เวลากบัเขา	พาชวนคดิ 
ชวนสังเกต	เขาจึงจะทราบว่า	เขาท�าผิดพลาดจริง	แต่เมื่อทราบแล้ว	เขาก็ควร
ได้รับการท�าซ�้าแล้วย�้าอีก	เพื่อให้เขาใช้ทักษะนี้ได้อย่างธรรมชาติ	ไม่ต้องท่องจ�า
ให้เครียด	

	 “งั้นต้องหมั่นท�าการบ้านเยอะๆนะ...”

	 ตอนแรกผมกค็ดิเช่นนัน้	แต่แล้วกพ็บว่าไม่ถกูท้ังหมดครับ	เพราะการบ้าน
เป็นการฝึกฝนบทเรยีนทีเ่ขาเรยีนในปัจจุบัน	เป็นการน�าเคร่ืองมอืเก่า	(met	before) 
มาแก้ปัญหาบทเรียนใหม่	เช่น	การบ้านเรื่องการหาพื้นที่ก็ต้องมีทักษะการตั้ง
คูณหารที่แม่นย�า	แล้วจึงมาแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ได้	แต่หากเด็กยังท�าคูณหาร 
ได้ไม่ถูกต้อง	หรือหนักกว่านั้นคือ	ท่องสูตรคูณไม่คล่อง	เขาก็จะติดอุปสรรค
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ตัง้แต่ก้าวแรกซึง่ไม่มโีอกาสทีจ่ะเดนิเข้าใกล้สูเ่ป้าหมายแต่อย่างใด	เพราะเขาไม่รู ้
ว่าตนเองไม่รู้	และเกิดความรู้สึกแบบเดิมๆว่า	“มันยาก	ฉันท�าไม่ได้หรอก”	

	 ดังนั้น	ผมจึงคิดจะลองปรับเปล่ียนระบบการบ้านของเด็กกลุ่มนี้	เป็นการ
ให้เขากลับมาฝึกฝนทักษะพื้นฐาน	โจทย์การบ้านจึงเน้นทักษะการด�าเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วน	ทศนิยม 
ซึ่งเป็นโจทย์ง่าย	แต่ให้ท�าเยอะๆ	ท�าซ�้าๆ	ใช้เวลาไม่เกิน	๑๐	นาที	

	 ขั้นตอนถัดมาเป็นการน�าโจทย์การบ้านลงสู่นักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ 
ผมจึงแบ่งความยากของโจทย์คณิตศาสตร์ออกเป็น	๓	ระดับส�าหรับนักเรียน
แต่ละกลุม่	จดัล�าดบัดงันี	้ระดบัยากส�าหรับนกัเรยีนกลุม่ที	่๑	ระดับกลางส�าหรบั
กลุ่มที่	๒	และ	๓	และระดับทบทวนส�าหรับนักเรียนกลุ่ม	๔	ซึ่งโจทย์ในแต่ละ
ระดับก็ยังคงหลักการ	ทักษะ	และวิธีการแก้ปัญหาไว้อย่างครบถ้วน	เพียงแต ่
มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป

		 ในมุมของนักเรียนผู้ท�าโจทย์	แต่ละคนจะได้รับความท้าทาย	และฝึกฝน
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับทักษะที่มี	หากนักเรียนสามารถท�าโจทย์ได้อย่าง 
ถูกต้อง	ครูจึงจะเพิ่มระดับความยากให้กับเขาในครั้งถัดไป	สุดท้ายแล้วนักเรียน
ก็จะพัฒนาทักษะได้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคน

	 เม่ือน�าความคิดน้ีกลับมาปรับแก้ไขแผนการเรียนรายคาบ	เราจึงจัดวาง
ระดับความยากในการแก้ปัญหาโจทย์ในคาบเรียน	ออกเป็น	๔	ระดับ	ตั้งแต่
ระดับที่ง่ายไปถึงยากที่สุด	เรียงตามล�าดับดังนี้คือ	โจทย์เด็กเด็ก	โจทย์ใจสู้	
โจทย์ใจกล้า	และ	โจทย์ขั้นเทพ	เริ่มจากตอนต้นคาบเรียนคุณครูแจกโจทย์เด็ก 
เด็กให้กับนักเรียนทุกคน	หากนักเรียนคนใดท�าโจทย์ครบตามที่ก�าหนดไว้แล้ว	
ให้กลับมาหาครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับโจทย์ในระดับขั้นถัดไปไปท�า	

	 กติกาข้อเดียวที่มีก็คือ	ก่อนหมดคาบเรียน	นักเรียนแต่ละคนควรจะ
ท�าโจทย์ให้ผ่านระดับใจสู้ไปให้ได้	ดังนั้นการท�าโจทย์ตามระดับความยากน้ี 
จงึเป็นเส้นทางส�าหรบันกัเรยีนแต่ละคนได้ฝึกฝนทกัษะตามสมรรถนะของตนเอง 
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ปัจจัยความส�าเร็จ

 ครูรับฟังนักเรียนอย่างลึกซึ้ง สังเกตข้อจ�ากัด หรือ
อุปสรรคท่ีนักเรียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกันออกไป 
จากน้ันจึงน�าข้อมูลกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
มีความเหมาะสมกับสมรรถนะของผู้เรียน

อย่างแท้จริง	นักเรียนคนใดที่ใช้เวลาท�าโจทย์นาน	เพราะยังไม่แม่นย�าในทักษะ
นั้นๆ	ก็จะค่อยๆ	พาตัวเองเดินไปอย่างช้าๆ	โดยมีครูช่วยก�ากับเป็นระยะๆ	 
ในขณะที่คนใดมีความคล่องแคล่วสูง	 ก็จะพาตัวเองไปพบกับความท้าทาย 
ในระดับที่มากขึ้นไปเรื่อยๆ	

	 ในระหว่างที่ทุกคนก�าลังแก้ปัญหาในระดับความสามารถของตัวเองอยู่นั้น	
ครูจะเขียนตัวเลขแสดงจ�านวนนักเรียนที่แก้ปัญหาอยู่ในระดับขั้นต่างๆ	เพื่อที่
แต่ละคนจะได้ทราบสถานะของตนเองและมองเห็นภาพรวมของทั้งห้องไปใน 
เวลาเดียวกันด้วย	

	 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนก็คือ	นักเรียนทุกคนมีความพยายามที่จะฝ่าฟันโจทย์
ปัญหา	สอบถามสถานะกับเพื่อนๆ	ว่าอยู่ที่โจทย์ระดับใดกันบ้าง	และมีการแลก
เปลีย่นวธีิการคดิกันเป็นกลุม่เลก็ๆ	บ้าง	พวกเขาก�าลังเรยีนรูร่้วมกันในบรรยากาศ
ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกท้าทายกับโจทย์ท่ีแต่ละคนก�าลังเผชิญหน้าอยู่	จนกระท่ัง 
ในที่สุดทุกคนต่างก็รู้สึกว่าตนเองประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้

	 เรื่องราวทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นได้เพราะทีมคุณครูคณิตศาสตร์	ร่วมแรงร่วมใจ
กันมาวางแผนล�าดับการท�าโจทย์ให้มีความยากง่ายตามระดับความสามารถ 
ของผู้เรียนนั่นเอง
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สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบ 
(Making System Changes) 

ภาค

ขจัดหรือลดปัจจัยลบ เพิ่มปัจจัยบวก 
ให้แก่การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของครู 

ให้มั่นใจว่าหลักสูตรเอาใจใส่ทักษะการคิด (cognitive) 
และทักษะ ควบคุมการคิด (meta-cognitive skills)

ค่อยๆ ปรับสู่ระบบพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน 
(competency-based) 

๔๕
บทที่

๔๖
บทที่

๑๑

๔๔

๔๗

บทที่

บทที่

สร้างระบบที่มั่นใจว่ามีการพัฒนาครู 

สรุป



สร้างระบบที่มั่นใจว่ามีการพัฒนาครู

๔๔บทที่

สเกลบอกระดับการพัฒนาของแต่ละประเด็น	(element)	จาก	๐	-	๔	แสดงในตาราง

 การเปลี่ยนแปลงระบบท่ีชัดเจนและส�าคัญท่ีสุดคือระบบการพัฒนาครู 
ซึ่งผมตีความว่า เป็นระบบพัฒนาครูที่เน้นให้ครูพัฒนาตนเอง และพัฒนา
กันเอง (PLC) ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการท�างาน โดยมุ่งม่ันพัฒนาศิษย์ 
ตามท่ีกล่าวไว้ในภาค ๑ - ๑๐ รวม ๔๓ ประเดน็ยทุธศาสตร์ คอืเป็น Learning 
by Doing ของครูนั่นเอง 

 เครื่องมือในการพัฒนาครูใช้ ๒ เครื่องมือประกอบกันคือ สเกลบอก
ระดบัการพฒันา (developmental scale) และการประเมินตนเอง (self-audit) 

๔

สร้างนวัตกรรม

ครูปรบัพฤตกิรรมและสร้างยทุธศาสตร์ส�าหรับสนองความต้องการ	และสถานการณ์ทีจ่�าเพาะ

ของนักเรียน

๓

ประยุกต์

ครูใช้ยุทธศาสตร์และพฤติกรรมตามประเด็นนี้	และครูติดตามผลว่าการด�าเนินการ	ก่อผล

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไรบ้าง

๒

พัฒนา
ครูใช้ยุทธศาสตร์และพฤติกรรมตามประเด็นนี้	แต่ไม่ได้ติดตามตรวจสอบผลต่อนักเรียน

๑

เริ่มต้น
ครูใช้ยุทธศาสตร์และพฤติกรรมตามประเด็นนี้	แต่ยังไม่ถูกต้อง	และขาดไปบางส่วน

๐

ไม่ได้ใช้
ครูไม่รู้จักยุทธศาสตร์และพฤติกรรมตามในยุทธศาสตร์นี้	
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เขาแนะน�ากระบวนการ	๕	ขั้นตอนส�าหรับครูด�าเนินการพัฒนาตนเอง
	 ๑.	เริ่มด้วยการประเมินตนเอง	(self-audit)
	 ๒.	ติดตามความก้าวหน้าของตนเอง
	 ๓.	ได้เข้าสังเกตการณ์การสอนที่ดี	และร่วมอภิปรายท�าความเข้าใจ
	 ๔.	เข้าร่วมทีมครูร่วมมือพัฒนาซึ่งกันและกัน	(PLC)
	 ๕.	ได้รับโค้ชชิ่ง

เร่ิมด้วยการประเมินตนเอง

	 ตอนต้นปีการศึกษาครูประเมินตนเองใน	๔๓	ยุทธศาสตร์	(element)	ท่ี
ระบุในตอนก่อนๆ	โดยใช้สเกลบอกระดับ	การพัฒนาข้างบน	แล้วเลือก	๓	-	๔	
ประเดน็ยทุธศาสตร์	ส�าหรบัด�าเนนิการพัฒนาตนเองในปีนัน้	เกณฑ์ในการเลอืก
คอื	ผลการประเมนิอยูท่ีร่ะดบั	๐	-	๒	และตัง้เป้าผลการประเมนิซ�า้ตอนปลายปี
การศึกษาซึ่งควรก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่าระดับ	๓	

ติดตามความก้าวหน้า

	 หลังจากด�าเนินการพัฒนาตนเอง	ครูติดตามความก้าวหน้าของตนเองโดย
การจัดท�าบันทึกกิจกรรม	ในท�านองเดียวกับที่ครูแนะน�าให้นักเรียนท�า	(ตอนที่	
๑๐)	และครทู�า	“ตารางบอกความก้าวหน้าของคร”ู	(Teacher	Progress	Chart	-	
http://soltreemrls3.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/marzanoresearch.
com/media/documents/reproducibles/becoming_reflective/teacherprogress-
chart.pdf)	ลงคะแนนประเมินตนเองเป็นรายเดือน	
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เข้าสังเกตการณ์การสอนท่ีดี และร่วมอภิปรายท�าความเข้าใจ

	 ครแูต่ละคนควรได้เข้าร่วมกจิกรรม	เข้าสงัเกตการณ์ชัน้เรยีนท่ีสอนโดยครู
ที่เก่ง	และร่วมอภิปรายท�าความเข้าใจอย่างน้อยปีละ	๒	ครั้ง	เพื่อท�าความเข้าใจ
การสอนทีด่จีากภาคปฏบิตั	ิตามด้วยการอภปิรายทฤษฎีเบือ้งหลงัวิธีการเหล่าน้ัน	

เข้าร่วมทีมครูร่วมมือพัฒนาซ่ึงกันและกัน (PLC)

	 รายละเอียดของกระบวนการ	PLC	อยู่ในหนังสือ	บันเทิงชีวิตครู	สู่ชุมชน 
การเรียนรู้	(https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_
id=292#publishing/292/14508)	 ในทางปฏิบัติครูควรรวมกลุ่มกันตาม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ต้ังไว้ตอนต้นปี	 เช่น	ท�าวง	PLC	ด้านเทคนิคสื่อสาร 
เป้าหมายการเรียนรู ้ด้วยการเฉลิมฉลองผลส�าเร็จ	(บทท่ี	๓)	ท�าวง	PLC 
ด้านเทคนิคตั้งค�าถามเชิงลึกต่อนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง	(บทที่	๔๒) 
เป็นต้น	

	 PLC	เหล่านีอ้าจรวมตวักนัแลกเปลีย่นเรียนรูอ้ย่างเข้มข้นเป็นเวลา	๑	เดอืน	
เช่น	ใช้เวลา	๑	ชัว่โมงในตอนเยน็ของทกุวนัมาประเมนิตนเองว่าบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาตนเองแค่ไหนจนกระทั่งครบหมดทุกคนแล้วก็สลายตัวได้	หรือจะ 
ต่อยอดพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมยิ่งขึ้นและใช้เวลายาวเป็นปีก็ย่อมได้	

ได้รับโค้ชชิ่ง

	 โค้ชช่ิงที่ได้รับมีเป้าหมายจ�าเพาะเพ่ือยกระดับสเกลการพัฒนาตามเป้า
หมายการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนดไว้ตอนต้นปี	โดยมีแนวทางการ
ให้โค้ชชิ่งตามระดับการพัฒนาต่อไปนี้

• ๒๑๔ •



	 โปรดสังเกตว่า	หนังสือ	The	New	Art	and	Science	of	Teaching	ไม 
ได้แนะน�าการพัฒนาครูโดยการก�าหนดให้เข้ารับการอบรมระยะสั้นตามท่ีใช้
กันในกระทรวงศึกษาไทย	และโปรดสังเกตว่าเป้าหมายของการพัฒนาครูคือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีดีขึ้น	ไม่ใช่พัฒนาครูลอยๆ	อย่างท่ีระบบการ
ศึกษาไทยด�าเนินการกันอยู่	

 การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับประเทศไทย คือ
เปลี่ยนแปลงระบบพัฒนาครูประจ�าการ 

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/633454

๔

สร้างนวัตกรรม

โค้ชช่วยให้ครปูรบัยทุธศาสตร์	หรอืสร้างยทุธศาสตร์ใหม่	ส�าหรบัใช้กบันกัเรยีนทีใ่ช้ยทุธศาสตร์

เดิมๆ	แล้วไม่ได้ผล	

๓

ประยุกต์

โค้ชช่วยให้ครูเข้าใจผลต่อนักเรียนที่ต้องการของยุทธศาสตร์นั้นๆ	และช่วยให้ครูพัฒนาวิธี 

การวัดผลต่อนักเรียนในชั้นตามที่ต้องการ

๒

พัฒนา
โค้ชช่วยให้ครูไม่ใช้ยุทธศาสตร์นั้นๆ	อย่างผิดๆ	

๑

เริ่มต้น

โค้ชช่วยให้ครเูข้าใจยทุธศาสตร์และก�าหนดขัน้ตอนของยทุธศาสตร์นัน้ได้	และช่วยการทดลอง

ใช้ในขั้นต้น	

๐

ไม่ได้ใช้
โค้ชช่วยอธิบายความส�าคัญของยุทธศาสตร์	และแนวทางด�าเนินการโดยทั่วไป	

• ๒๑๕ •



cognitive skill นิยาม

สร้างข้อสรุป เชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อสร้างแนวความคิดใหม่

ตรวจหาตรรกะที่ผิดพลาด

บ่อยๆ	

วิเคราะห์ข้อสรุปหรือข้อโต้แย้ง	เพื่อหาความจริงหรือความน่าเชื่อถือ

น�าเสนอข้อเสนอพร้อมข้อ

สนับสนุน

ใช้เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนแนวคิดใหม่

ค้นหาความรู้จากแหล่ง

ดิจิทัล

หาความรู้ที่ต้องการจากแหล่งดิจิทัลหรือออนไลน์	พร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

แก้ปัญหา ตรวจสอบปัญหาหรือข้อจ�ากัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากทางเลือกดีๆ	จ�านวนหนึ่ง

ทดลอง สร้างค�าอธิบายต่อเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์	และทดสอบความแม่นย�าของ 

ค�าอธิบายนั้น

สอบสวน หาค�าถามส�าหรับประเด็น	เหตุการณ์	หรือแนวคิด	และค้นหาค�าตอบ	วิธีแก้ปัญหา	

หรือค�าท�านาย

ตรวจสอบความสัมพันธ์

พืน้ฐานระหว่างแนวความคดิ

เข้าใจและตระหนักว่าแนวความคิดสองแนวความคิดเช่ือมโยงกันอย่างไรโดยเวลา	

สาเหตุเสริมกันหรือแย้งกัน	

สร้างและจัดการมโนภาพ สร้างภาพ	สัญลักษณ์	หรือจินตนาการเหตุการณ์ขึ้นในใจ	แล้วใช้ทดสอบแนว 

ความคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา

ให้มั่นใจว่าหลักสูตรเอาใจใส่ทักษะ
การคิด (cognitive) และทักษะควบคุม

การคิด (meta-cognitive skills)

๔๕บทที่

	 ทักษะการคดิ	(cognitive	skills)	คอืกลุม่ทักษะส�าหรบัใช้ประมวลข้อมลูและท�ากจิกรรมให้ส�าเรจ็ 
โดยมีรายละเอียดแต่ละทักษะย่อยดังนี้

• ๒๑๖ •



	 ทักษะก�ากับการคิด	(metacognitive	skills)	คือกลุ่มทักษะส�าหรับใช้ก�ากับจิตใจตนเอง 
ในการท�ากิจกรรมที่ซับซ้อนจนลุล่วงและมีทักษะย่อยดังต่อไปนี้

metacognitive skill นิยาม

วางแผนสู่เป้าหมายและปรับแผน ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว	หรอืระยะสัน้	ก�าหนดแผนเพ่ือบรรลเุป้าหมายนัน้	

และปรับแผนตามที่เหมาะสม

ด�ารงความใส่ใจต่อเนื่องเมื่อ

ค�าตอบหรือทางออกยังไม่ชัด

ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	 ตระหนักในความอึดอัดขัดข้อง	 และด�ารง 

ความเอาใจใส่ในกิจกรรมนั้น

ไปพ้นข้อจ�ากัดของความรู้

และทักษะของตน	

ปรับเป้าหมายให้ต้องใช้ความรู้และทักษะใหม่	 ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่สบายใจ 

(comfort	zone)	ของตน

สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศ	 เมื่อท�างานสร้างผลงาน	ก�าหนดผลงานที่ดีกว่าเดิมๆ	เพื่อสร้างความส�าเร็จ

ที่เป็นเลิศ	

แสวงหาขั้นตอนที่ยกระดับขึ้น เรียนความรู้	หรือฝึกทักษะ	ทีละน้อยเพื่อไม่ให้หนักเกินก�าลัง	แล้วตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละส่วนเข้าเป็นภาพรวม	

แสวงหาความแม่นย�า วิเคราะห์แหล่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ	ยืนยันข้อมูลด้วยการ 

ตรวจสอบจากหลายแหล่ง

แสวงหาความชัดเจน เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ให้สังเกตความสับสนที่ตนรู้สึกและหาทางแก้ไข

ยับยั้งความวู่วาม มีสติยั้งคิด	สอบหาข้อมูลใหม่	ค่อยๆ	คิดเพื่อหาทางออกใหม่ที่รอบคอบกว่า

แสวงหาความต่อเนื่องเชื่อมโยง	

(cohesion	&	coherence)

ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยของระบบและความสมัพนัธ์	ระหว่าง

ส่วนย่อยกับภาพรวมและปรับปรุงหากยังไม่ได้ผลที่พอใจ	

• ๒๑๗ •



ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/634181

	 หนังสือ	The	New	Art	and	Science	of	Teaching	เสนอรายการและ
ล�าดบัการสอน	cognitive	skills	ของนกัเรยีนอนบุาลถงึเกรด	๘	เอาไว้เป็นรายปี 
และเสนอรายการและสาระวชิาทีม่กีารสอน	cognitive	skills	ของนกัเรยีนมธัยม
ปลายไว้	ทีน่่าสนใจคอื	เขาเสนอว่าทกัษะทีค่วรเริม่ฝึกตัง้แต่ชัน้อนบุาลคอื	ทกัษะ
ตรวจสอบความสมัพนัธ์พืน้ฐานระหว่างแนวความคดิ	และทกัษะสร้างและจดัการ
มโนภาพ	ชัน้	ป.	๑	เริม่ฝึกทกัษะสร้างข้อสรปุ	แก้ปัญหาและทดลอง	ชัน้	ป.	๒	เริม่ 
ฝึกทักษะตรวจหาตรรกะที่ผิดพลาดบ่อยๆ	น�าเสนอข้อเสนอพร้อมข้อสนับสนุน
และทักษะตัดสินใจ	ชั้น	ป.	๓	เริ่มฝึกทักษะสอบสวน	ทักษะที่แนะน�าให้เริ่มช้า
ที่สุด	(ป.	๕)	คือทักษะค้นหาความรู้จากแหล่งดิจิทัล	

	 ส่วน	metacognitive	skills	ในชั้นอนุบาลเขาแนะน�าทักษะแสวงหาความ
ชดัเจน	และทกัษะยบัยัง้ความวูว่าม	ทักษะท่ีแนะน�าให้เริม่ชัน้	ป.	๑	ม	ี๓	ทักษะ
คือ	วางแผนสู่เป้าหมายและปรับแผน	ด�ารงความใส่ใจต่อเนื่อง	เมื่อค�าตอบหรือ
ทางออกยังไม่ชัดและแสวงหาความแม่นย�า	ทักษะที่แนะน�าให้เริ่มชั้น	ป.	๒ 
ม	ี๒	ทกัษะคอื	แสวงหาขัน้ตอนทีย่กระดบัขึน้และแสวงหาความต่อเนือ่งเชือ่มโยง	
(cohesion	&	coherence)	ในชั้น	ป.	๔	แนะน�าให้เริ่มฝึกทักษะสร้างมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ	ส่วนทักษะที่เริ่มฝึกหลังสุด	(ป.๕.)	คือ	ไปพ้นข้อจ�ากัดของ 
ความรู้และทักษะของตน

	 อ่านรายละเอยีดของ	metacognition	skills	แล้ว	ผมคดิว่าเป็นเรือ่งเดยีวกนั
กับ	Executive	Functions	and	Self-Regulation	(http://www.gotoknow.org/
posts/617539)

• ๒๑๘ •



	 หัวใจของข้อเสนอน้ี	 คือให้ค ่อยๆ	 เปลี่ยนจากห้องเรียนแบบจารีต 
(conventional)	ไปเป็นห้องเรียนท่ีใช้ระบบพัฒนาสมรรถนะ	(competency	–	
based)	ซึ่งหมายความว่ามีลักษณะส�าคัญ	๓	อย่าง

	 ๑.	นักเรียนจะไม่เล่ือนไปเรียนสาระที่สูงขึ้น	หากยังไม่บรรลุสมรรถนะ 
	 		 ของสาระระดับล่าง
	 ๒.	นักเรียนแต่ละคนเรียนแต่ละสาระเร็วหรือช้าตามที่ตนต้องการ	
	 ๓.	ครูมีมุมมองต่อชั้นเรียนแตกต่างไปจากชั้นเรียนแบบจารีต	

	 ชั้นเรียนแบบพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน	(เป็นรายคน)	แตกต่างจาก 
ชั้นเรียนแบบจารีตในเชิงโครงสร้าง	๔	ประการ

	 ๑.	การสอนทัง้ชัน้	(whole-class	instruction)	การสอนทัง้ชัน้ไม่ใช่สิง่เลวร้าย 
	 	 และยงัคงใช้อยู่ในห้องเรยีนแบบพัฒนาสมรรถนะ	แต่มสีดัส่วนในการใช้ 
	 	 ลดลงไปซึ่งจะใช้ต่อเมื่อครูสังเกตเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ 
	 	 สาระน้ันๆ	ในขณะที่ในห้องเรียนแบบจารีตครูสอนสาระต่อนักเรียน 
	 	 ทั้งชั้นในทุกสาระ

	 ๒.	การสอนกลุ่มย่อย	(small-group	instruction)	การสอนกลุ่มย่อยเป็น 
	 	 วธิกีารมาตรฐาน	ในชัน้เรยีนแบบพฒันาสมรรถนะของนกัเรยีน	ทีส่ามารถ 
	 	 ท�าได้โดยครูต้องออกแบบการเรยีนรูโ้ดยให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั 
	 	 เป็นกลุม่เลก็ๆ	ในขณะทีห้่องเรยีนแบบจารตีจะใช้การสอนกลุม่ย่อยบ้าง 
	 	 เหมือนกัน	แต่มักใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ยังเรียนไม่ทันเพื่อน	

ค่อยๆ ปรับสู่ระบบพัฒนาสมรรถนะ
ของนักเรียน (competency-based) 

๔๖บทที่

• ๒๑๙ •



สรุปเปรยีบเทยีบวธิกีารจัดการเรยีนการแบบจารตีกบัการเรยีนการสอนแบบพฒันาสมรรถนะ	ได้ดงันี้	

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/635152

	 ๓. การสอนเฉพาะตวั	(individual	instruction)	เป็นการสอนแบบตวัต่อตัว	 
	 	 (one	–	to	–	one)	ในห้องเรียนแบบจารีตการสอนแบบนี้เกิดขึ้น 
	 	 โดยบังเอญิ	มกัเกดิข้ึนเมือ่ครูไปพบว่ามนีกัเรยีนคนใดคนหน่ึงยงัไม่เข้าใจ 
	 	 บทเรียน	แต่ในห้องเรยีนแบบพฒันาสมรรถนะของนกัเรยีน	ครจูะวางแผน 
	 	 การเรยีนแบบสอนเฉพาะตวัไว้ล่วงหน้า	เพราะครมูตีารางระดบัความเข้าใจ 
	 	 ในเรื่องนั้นของนักเรียนเป็นรายคนอยู่กับตัว	

	 ๔.	เพื่อนสอนเพ่ือน	(peer	to	peer	instruction)	ในห้องเรียนแบบจารีต	 
	 	 กล่าวได้ว่าเกือบไม่มีหรือไม่มีการสอนแบบน้ี	เพราะสภาพความเข้าใจ 
	 	 หรอืไม่เข้าใจสาระนัน้เป็นเรือ่งส่วนตัวนกัเรยีนแต่ละคน	แต่ในห้องเรยีน 
	 	 แบบพฒันาสมรรถนะครจูะมข้ีอมลูระดบัความเข้าใจของนกัเรยีนแต่ละคน 
	 	 และครใูห้นกัเรยีนจบัคูเ่พือ่ช่วยเหลอืกนั	ซึง่การท�ากจิกรรมในลักษณะนี ้
	 	 นอกจากนักเรียนจะได้รับเนื้อหาสาระแล้ว	ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม 
	 	 ความร่วมมอื	และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัให้เกดิข้ึนในชัน้เรยีนอกีด้วย	

วิธีสอน แบบจารีต แบบพัฒนาสมรรถนะ

สอนทั้งชั้น •	 เป็นวิธีการสอนหลักของทุกสาระ
•	 อาจใช้สอนสาระใหม่	ฝึกปฏิบัติเพื่อให้รู ้ลึก	 
	 ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ในยุทธศาสตร์ 

	 ที่มีลักษณะร่วมของการสอนทุกแบบ

•	 เกิดขึ้นเฉพาะบางสถานการณ์	เช่น	ใช้พัฒนา 
	 ทักษะการเรียน	หรือทักษะเปลี่ยนแปลงวิธีเรียน 

	 เม่ือนกัเรยีนส่วนใหญ่มปัีญหา	การเรยีนเดยีวกนั	 

	 หรือเม่ือนักเรียนส่วนใหญ่เรียนเร่ืองที่มีการวัด 

	 ที่จ�าเพาะ	

สอนกลุ่มย่อย •	 ใช้เมื่อมีนักเรียนมีปัญหาการเรียนแยกได ้
	 เป็นกลุ่มๆ	

•	 เป็นวิธีสอนตามปกติ
•	 มีการวางแผนในการสอนประจ�าวัน

สอนเฉพาะตัว •	 ใช้เพื่อสนองนักเรียนเฉพาะบุคคลตามความ 
	 จ�าเป็น

•	 เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

•	 ใช้เพ่ือสนองนกัเรยีนเฉพาะบคุคลตามความจ�าเป็น
•	 มีการวางแผนเป็นประจ�า

เพื่อนสอนเพื่อน •	 เกิดน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย •	 เป็นวิธีสอนตามปกติ	

• ๒๒๐ •



	 หนังสือเล่มน้ีเสนอมุมมองใหม่ในเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการสอน 
โดยเปล่ียนไปมุ่งความชัดเจนที่สภาพจิตใจและกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง
ของนักเรียน	ไม่ใช่ที่ตัวครู	ความส�าคัญของครูอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อม	
และบรรยากาศที่กระตุ้นสภาพจิตใจ	และกระบวนการในสมองของนักเรียน 
ให้พร้อมต่อการเรียนรู้	

	 สาระส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้	รวม	๔๓	บท	ว่าด้วยเร่ืองยุทธศาสตร์ 
การท�าหน้าที่ครูเพื่อสร้างสภาพจิตใจและกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของ
นักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

	 จุดเน้นอีกประการหนึ่งคือพลังเสริมของการประเมินในห้องเรียน	เพื่อใช้
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ	(feedback)	ต่อนักเรียนและครู	ต่อการสร้างสภาพ
จิตใจและกระบวนการในสมองของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้อง
อย่างย่ิงกับสาระในหนังสือ	ประเมินเพ่ือมอบอ�านาจการเรียนรู้	(https://www.
gotoknow.org/posts/tags/ประเมนิเพ่ือมอบอ�านาจ)	ท่ีเน้นเปลีย่นแปลงกระบวน
ทัศน์ว่าด้วยการประเมินทางการศึกษา	

	 ข้อเสนอส�าคัญในเชิงนโยบายและระบบ	 ท่ีอยู ่ในบทท่ี	 ๔๔	 –	 ๔๖ 
ของหนังสือที่ทุกท่านก�าลังถืออยู่ในมือเล่มนี้	 เป็นข้อเสนอเพื่อให้ระบบเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้แบบรู้จริง	รู้ลึก	และเกิดการพัฒนาตัวนักเรียนอย่างรอบด้าน

ติดตามอ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gotoknow.org/posts/635485

สรุป

๔๗บทที่

• ๒๒๑ •





ภาคผนวก

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของครู
ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ใช้ระบบพัฒนาครู 

โดยเน้นให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนากันเอง



 ตัวอย่างการจดัการเรยีนรูแ้นวใหม่ของครท่ีูโรงเรยีนเพลนิพฒันาทีใ่ช้ระบบพฒันาครโูดยเน้น
ให้ครูพัฒนาตนเอง และพัฒนากันเอง (PLC) ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการท�างาน มุ่งมั่นพัฒนาศิษย์  
โดยอาศัยงานการยกระดับไตรยางค์การศึกษา (OLE) เป็นเป้าหมายส�าคัญ

จุดเริ่มต้น ...สร้างชุมชนการเรียนรู้ครู (PLC)* ด้วยการจัดการความรู้ (KM)** 

“เปลี่ยนกระบวนทัศน์	พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้”	(๒๕๕๐)

สร้าง PLC ด้วย KM + Lesson Study 

“วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่	๒๑”	(๒๕๕๕)

• ๒๒๔ •



สร้าง PLC ด้วย KM + Lesson Study + OLE 

งานชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)	ครั้งที่	๙	:	กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	แผนการเรียนรู้	“การถ่ายเท
ความร้อน”	หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา	ชั้น	๔	(๒๕๕๙)

(ตอนที่	๑)

(ตอนที่	๒)

• ๒๒๕ •



สร้าง PLC ด้วย KM + Lesson Study + OLE 

งานชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)	ครั้งที่	๑๐	:	กิจกรรมถอดรหัส	“ความส�าเร็จในการจัดการ
เรียนรู้โครงงานวัดสุวรรณาราม”	หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย	ชั้น	๓	(๒๕๕๙)

สร้าง PLC ด้วย KM + Lesson Study + OLE 

งานชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)	ครั้งที่	๑๒	:	กิจกรรมถอดรหัสความส�าเร็จในการสร้างและ
พัฒนาครูด้วยหน้างานประจ�า	“ห้องเรียนดีๆ	มีขึ้นได้อย่างไร”	(๒๕๖๐)

• ๒๒๖ •



สร้าง PLC ด้วย KM + Lesson Study + OLE 

งานชื่นใจ...ได้เรียนรู้	(ภาคครูเพลิน)	ครั้งที่	๑๒	:	กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	แผนการเรียนรู้	“กลโคลง
ประดิดเดกเหล้น”	หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย	ชั้น	๕	(๒๕๖๐)

*	 PLC	-	Professional	Learning	Community
**	KM	–	Knowledge	Management

• ๒๒๗ •



ปัจจัยความส�าเร็จ

 ประเด็นหลักๆ ท่ีครูทุกคนต้องตระหนัก คือ ครูไม่ได้มีหน้าท่ีส่งต่อความรู้ 
แต่เมื่อครูรักในความรู้ก็จะรู้ว่าจะท�าอย่างไรให้เด็กรักในความรู้ที่ครูรัก

• ๒๒๘ •
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