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  ความมุ่งมั่นตั้งใจ
หรือสถานการณ์ของจุดเริ่มต้น

ครูปนัดดา ปัญฏีกา หรือ “ครูแจง” มีความใฝฝัน
อยากจะเป็นครูตั้งแต่เด็ก เพราะได้แรงบันดาลใจ
จากครูหลายท่านที่เป็น Idol เพราะครูจะไม่ตีกรอบ
ในการเรียนรู ้  แต่ครูแต่ละวิชาจะมีวิธีการสอนที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ครูวิภาดา เปรมวุฒิ ครู
สอนภาษาไทยที่ไม่ได้สอนเฉพาะในต�ารา แต่จะดึง
สิ่งที่อยู่รอบตัวมาเป็นตัวอย่างเพื่อสอดแทรกการ
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันที่จับต้องได้ ท�าให้
นักเรียนในห้องสนุกกับการเรียนวิชานี้ โดยเฉพาะ
ในการสอนเรื่องกาพย์เห ่ เรือให ้เข ้าใจได้ง ่าย ที่
นอกจากครูจะสอนวรรณคดีแล้ว ครูยังสอนการ
ท�างานเป็นทีม ที่ให้นักเรียนต้องซ้อมเห่เรือให้เป็น
ทีม เพราะการเห่เรือเห่คนเดียวไม่ได้ ถ้าไม่พร้อม
ก็ต้องไปซ้อมใหม่ให้พร้อมก่อน กว่าจะผ่านครูได้
คะแนน นอกจากนักเรียนจะต้องออกเสียงที่มีทั้ง
ตัวสะกดถูกต้องชัดเจนแล้ว ยังจะต้องผสมผสาน
อย่างลงตัว โดยครูจะเน้นการไม่ลืมเพื่อน ...เป็น
วิธีการสอนที่ครูแจงประทับใจ และที่ส�าคัญ ท�าให้
ศิษย์ไม่ลืมครูเช่นเดียวกัน 

	 ครูแจงจึงรู ้สึกว่าอาชีพครูมีความสุขและครูเป็น	

“ผู้ให้”	 ครูแจงชอบที่จะถ่ายทอด	 ชอบที่จะสอนคนให้เป็น

คนดี	 เมื่อเรียนจบครูแจงจึงสมัครเป ็นครู ท่ีโรงเรียน

ดาราวิทยาลัย	โรงเรียนที่ครูแจงเคยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	

 ภาพความประทับใจสมัยท่ีเป็นนักเรียน ท�าให้ครู
แจงคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นครู ก็จะท�าเหมือนท่ีครู
เคยสอนตัวเองมา 

เวทีพูนพลังครู

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
จ.เชียงใหม

ปนัดดา ปัญฏีกา



  เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีเปาหมายในการจัดการ
เรียนรู ้ เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยผู ้ เรียน ให้เป็นผู ้รู ้จัก
ความรักและการแบ่งปัน มีความสามารถในการ
ท�างานเป็นทีม และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
(เข้าใจและยอมรับผู้อื่น)

	 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนคริสเตียนที่

เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน	 โดยเฉพาะ

เรื่อง	 “ควำมรักและกำรให้”	 หลากหลายวิธี	 เริ่มจากทุกเช้า

ก่อนเข้าเรียน	 นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนคริสต์จริยธรรม	

พระคัมภีร์	หรือโฮมรูม	ตั้งแต่ชั้นอนุบาล	แม้ว่าเด็กนักเรียน

ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ซึมซับกระบวนการ

บ่มเพาะจากการร้องเพลง	 การฟังเรื่องเล่าจากพระคัมภีร์

ที่ล้วนเป็นเร่ืองสอนใจให้นักเรียนประพฤติดี	 โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการรักผู้อื่น	กระบวนการท�าซ�้าทุกๆ	เช้า	ท�าให้

คุณธรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในใจของครูและนักเรียน	 เกิด

ความรักและเอื้ออาทรต่อกันและต่อผู้อื่น	ครูแจงเล่าว่า 

 ส่ิงที่โรงเรียนได้ให้เรำก็คือ ควำม
รักท่ีเกิดจำกกำรให้ กำรให้ท่ีไม่หวังผล
ตอบแทน  แม้ว่ำเรำจะนับถอืศำสนำพทุธ
ควำมต่ำงทำงศำสนำไม่ใช่ปัญหำของ
กำรใช ้ชีวิตหรือกำรท�ำงำนท่ี น้ี เลย 
เพรำะเรำมองว ่ำควำมรักเป ็นส่ิงท่ี
สวยงำม เรำมีกำรเข้ำหอประชุมเพื่อ
อธิษฐำนในคำบจริยธรรม ซึ่งปัจจุบัน
น้ี เพลงท่ีนมัสกำรท่ีเป็นเร่ืองสอนใจ

ก็ยังร้องได้ แล้วก็จ�ำได้หมด… ครูแจง
เชื่ออย่ำงหน่ึงว่ำเด็กดำรำท่ีจบออกไป 
เรำจะมีคุณลักษณะอย่ำงเดียวกันคือ 
เรำจะเป็นผู้ ให้ท่ีดี แล้วก็เป็นผู ้รับท่ีดี
เช่นเดียวกัน”

	 โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่

สมบูรณ์ตามแบบพระเยซคูริสต์		ซึง่เป็นรากฐานของโรงเรยีน

มายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 ที่เห็นคุณค่า

ของความรักและการเอาใจใส่ต่อกัน	 ดังที่ผู ้อ�านวยการ

อวยพร หว่ำงตระกูล	 ยึดเป็นหลักในการบริหารจัดการว่า	

“เราจะมีข้อพระคัมภีร์เรื่อง	รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง	

ซึ่งน�าไปสู่การบริหารจัดการ	 ท้ังเรื่องของการดูแลบุคลากร	

นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 หรือครูในโรงเรียน	 โรงเรียนเราเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่	เพราะฉะนั้น	ต้องใช้การบริหารจัดการ

เป็นทีม	และเราจะอยู่กันแบบพี่แบบน้อง	ช่วยเหลือกัน	ให้

ก�าลังใจกัน	 โดยวัฒนธรรมของเรา	 คือ	 เราจะไปอธิษฐาน

ให้ก�าลังใจคนที่เขามีความทุกข์	 และเราก็จะดีใจกับคนท่ี

เขามีความสุข	 แสดงความยินดีร่วมกัน	 เราจะดูแลครูทาง

ด้านจติใจและจติวญิญาณ	และสิง่นีเ้รากป็ลกูฝังกบันกัเรยีน	

คือ	นักเรียนจะต้องช่วยเหลือ	ดูแลซึ่งกันและกัน	และรู้จัก

แบ่งปันให้กบัคนทีเ่ขามน้ีอยและขดัสน	เช่น	ในพธินีมสัการ

ตอนเช้า	 เราก็จะมีการอธิษฐาน	 ร้องเพลง	 แล้วก็จะมีการ

ถวายทรัพย์	 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการให้	 ว่าให้อย่างไรจึงมี

ความสุขยิ่งกว่าการรับ	เพราะฉะนั้น	 เมื่อไรที่มีโอกาส	เรา

ก็จะให้นักเรียนได้รู้จักค�าว่าให้	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยเงิน	

ส่ิงของต่างๆ	 หรือการกระท�า	 และท�าอย่างไรให้นักเรียน

อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข”	



 หนูชอบค�ำสอนว่ำ “กำรให้เป็น
เหตุให้เรำมีควำมสุขยิ่งกว่ำกำรรับ” 
หนูเคยสงสัยว่ำค�ำสอนนี้จริงหรือ แต่
ช่วงเทศกำลคริสต์มำส เรำมีกำรแลก
ของขวัญกัน มีอยู่ปีหน่ึง หนูท�ำขนมเอง 
แล้วเอำมำแจกเพื่อนๆ แล้วรู้สึกดีจัง ก็
เลยย้อนนึกถึงค�ำสอนนี้ ว่ำ อ๋อ มันเป็น
อย่ำงนี้นี่เอง”
 “เม่ือเรำเข้ำมหำวิทยำลัย เรำรู้สึก
ได้เลยว่ำ เรำโชคดีที่เรำได้รับโอกำสดีๆ 
จำกกำรที่เรำได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้
เข้ำค่ำย ได้ท�ำโครงกำรต่ำงๆ ตอนอยู่
ท่ีโรงเรียน ได้ฝึกให้เรำท�ำงำนเป็น รู้จัก
เข้ำสังคม” 

นำงสำวศุภรัสมิ์ กระพันพงศ์สกุล (น้องจูน)

ศิษย์เก่า	ปัจจุบันศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ช่วงเทศกำลคริสต์มำส นอกจำก
กำรแจกขนมแล้ว พี่มัธยมยังได้ไปท�ำ
กิจกรรมกับน้องๆ ชัน้อนบุำลและประถม 
เป็นกำรสำนสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ที่
ไม่ใช่เฉพำะครเูท่ำน้ันทีจ่ะเป็นผู้ดแูลน้องๆ 
แต่เรำเป็นรุ่นพี่ก็ต้องสำนสัมพันธ์ ให้
ควำมอบอุ่นกับน้องๆ ด้วย”

นำงสำวอรพรรณ ไคร้มูล 

ศิษย์เก่า	ปัจจุบันศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนดาราวทิยาลัยมกีารจดัการเรียนรูท้ีใ่ช้เทคนคิ
ต่างๆ มาบูรณาการกันเพ่ือประสิทธิภาพการเรียน
รู้ ประกอบด้วย 3 เทคนิคใหญ่ๆ คือ Dara TBM การ
ท�ากิจกรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Dara TBM เตรียมความพร้อมผู้เรียน 

	 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ยึด

หลัก	Brain	Based	Learning	คือ	สอดแทรก	Dara	TBM	

(Dara	Teaching	with	the	Brain	 in	Mind)	เป็นแนวคิดใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักการท�างาน

ตามธรรมชาติของสมอง	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน	ให้

สมองได้เรยีนรูอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ		และได้รบัการพฒันาการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย	 เน้นการใช้กิจกรรมท่ีเอ้ือให้

นกัเรียนมคีวามพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย		อารมณ์และจติใจ

ผู้เรียนมีความสุข	มีการพัฒนาทักษะทางภาษา	ทักษะการ

คิด	 รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี	 เพื่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 โดยครู

แต่ละวิชาจะมีเทคนิคที่แตกต่างหลากหลายในการน�าไป

ประยกุต์ใช้จัดการเรียนรู้ของตนเอง		บางคร้ังใช้ก่อนจดัการ

เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสนใจในบทเรียน	 บางครั้งใช้กระตุ้น

ระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนสนุก



ฝึกฝนนิสัยจากการท�างานเป็นทีม 

	 ครูแจงจะบอกกับนักเรียนเสมอว่า	 “ทุกวันน้ีคร ู

ไม่ได้สอนแค่ในหนังสือนะ	 ครูก�าลังสอนวิชาชีวิตไปด้วย	

วิชาชีวิตต้องคู่กับวิชาการ”	

	 การเรียนรู้ที่ท�าให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้	 คือ	

การเรยีนรูจ้ากกจิกรรมทีต้่อง	“ลงมอืท�า”	(Active	Learning) 

เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การ

ปฏิบัติจริงที่มีทั้งปัญหา	 ความส�าเร็จและความล้มเหลวที่

เกิดขึ้นจริง	 ในระหว่างกระบวนการท�างาน	 นักเรียนก็จะ

ได้ฝึกทักษะและนิสัยขอการรู้จักและเข้าใจความสามารถ/

ความถนัดของตนเองและเพื่อน	 การแบ่งงาน	 ความรับ

ผิดชอบตามความสามารถ	 การฟังกันและยอมรับความ

แตกต่าง	การช่วยเหลือกัน	ความสามัคคี	การให้อภัย	การ

แบ่งปัน	 การเห็นคุณค่าและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

มีความสุข	

	 โรงเรยีนดาราวทิยาลัยเป็นโรงเรยีนทีเ่น้นให้นักเรยีน

ท�ากิจกรรมมาก	แบ่งได้เป็น

 	กจิกรรมในห้องเรยีน	เช่น	บทบาทสมมต	ิโครงงาน 

(เศรษฐกิจพอเพียง/	STEM/	รายวิชา	เป็นต้น)

 	กจิกรรมนอกห้องเรยีน	เช่น	กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 

ค่ายนักเรียนแกนน�าพอเพียง	เป็นต้น

ปลูกฝังทักษะชีวิต 
ด้วยการให้นักเรียนฝึกน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�างาน 

	 กระบวนการสอนเพื่อให้เด็กเรียนรู ้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ครูแจงให้เด็กเรียนรู้จากกระบวนการ

ท�าโครงงาน	 โดยให้โจทย์ยากๆ	 ซึ่งครูจะให้นักเรียนวาง 

เป้าหมายหรือก�าหนดวัตถุประสงค์ในการท�าโครงงานเอง	

ครแูจงจะท�าหน้าท่ีเป็นทีป่รกึษา		และพานกัเรยีนเรยีนรูแ้ละ

กระตุ้นให้นักเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เป็นหลักคิดในการท�างาน	ใช้วางแผน	แก้ปัญหา	และ

ตัดสินใจ	ด้วยการ	“ตั้งค�าถาม”	เช่น	ท�าไมอยากเรียนรู้เรื่อง

นี	้	นกัเรยีนมคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะท�าแล้วหรอืยงั	ถ้ายงัไม่พอ 

จะหาความรูเ้พิม่เตมิได้จากทีไ่หน	นกัเรยีนแก้ปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างไร	 เป็นต้น	 รวมทั้งฝึกให้นักเรียนตั้งค�าถามหรือ

ประเด็นที่สนใจ	 แล้วช่วยกันหาค�าตอบ	 ด้วยกระบวนการ

โครงงานหรือการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง	

	 หลังจากท�าโครงงานเสร็จหรือกิจกรรมการเรียนรู้

ทุกคร้ัง	 ครูจะให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน	

และสรุปความรู้ด้วยการ	 “ถอดบทเรียน”	 ว่านักเรียนได้

เรียนรู้อะไรจากการท�าโครงงาน	 และกระบวนการท�างาน

นัน้สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืไม่	

อย่างไร	ซึง่ค�าถามถอดบทเรยีนนีจ้ะช่วยให้นกัเรยีนได้ย้อน

ทบทวนและสะท้อนการเรียนรู้ของตัวเอง	เช่น	นักเรียนท�า

กิจกรรมอะไร	ท�าไมจึงท�ากิจกรรมนี้	ก่อนท�ามีความรู้เพียง

พอหรอืไม่และมวีธิหีาความรูเ้พิม่เตมิอย่างไร	นกัเรยีนมกีาร

วางแผนการท�ากิจกรรมนี้ให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างไร	

ต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง	 มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร	 และ

นักเรียนจะน�าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างไร	เป็นต้น	จากค�าตอบของนักเรียน	ครูจะสามารถ

ประเมนิได้ว่านกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงในการคิดและท�างานหรือไม่	 อย่างไร	 และครูจะ

ได้ให้ผลสะท้อนกลับกับนักเรียนอันจะน�าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป



  เพื่อให้ “เข้าถึงใจ” 
จึงให้นักเรียนจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้อื่น

นอกจากการสอนในสาระวิชาแล้ว เพ่ือให้นักเรียน
เกิดทักษะของการท�างานร่วมกัน มีโอกาสน�าหลัก
ปรัชญามาใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และ
เห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู
แจงใช้ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างเงื่อนไขให้
นักเรียนแกนน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารถ่ายทอดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นนามธรรมให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ และน�าไปปรับใช้กับชีวิต ซึ่งนักเรียนคิด
ว่าเพื่อนจะเรียนรู้ ได้ดีต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ
กิจกรรมเรียนปนเล่น (Play & Learn) และใช้การ
ถอดบทเรียนหลังท�ากิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงให้เห็น
การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลงมือท�า 
ทั้งนี้ บทบาทของครูแจง เมื่อนักเรียนไปจัดกิจกรรม
ขยายผล คือคอยให้ก�าลังใจและค�าปรึกษา โดยใช้
การจัดการความรู ้  ทั้ง  BAR (Before Action 
Review) และ AAR (After Action Review) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้การท�างานของตนเอง

 เพราะเช่ือว่า “การเรียนรู้ระหว่างการเดินทาง
ของกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญ” ท�าให้ครูแจง
เลือกใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ เพราะท�าให้
เห็นวิธีการคิดของเด็กในทุกข้ันตอนของการท�างาน 
สามารถเติมเต็ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญ
ของการเห็นเป้าหมายการท�างานร่วมกัน รู้หน้าท่ีของ
ตนเอง เด็กสามารถสอบทานการท�างาน รู้ปัญหาและ
อุปสรรคการท�างาน และครูสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ของเด็กได้ว่าได้ผลหรือไม่ เพ่ือน�ามาพัฒนา
การสอนในครั้งต่อๆ ไป

  เข้าให้ถึง “ใจ” 
ต้อง “เข้าใจ” นักเรียน

ครูแจงเล่าว่าโดยบุคลิกจะไม่ใช่คนดุ แต่จะเป็นคนที่
แชร์ความรู้สึกกับนักเรียนเสมอ นั่นหมายความว่า
นอกจากที่เราจะเป็นครูแล้วจะต้องเป็นทั้งแม่ ทั้ง
เพื่อน ทั้งพ่ี ทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เด็ก
บางคนเวลาที่มีปัญหาก็จะคุยกับครูแจงได้ทุกเรื่อง 
หลักการสอนที่ส�าคัญของครูแจงคือ วิธีการสอน
แบบกัลยาณมิตร เด็กจะเรียนรู้ ได้ดีเมื่อเขามีความ
สุข ส่ิงที่ครูคาดหวังคือนักเรียนต้องเจริญเติบโต
เป็นคนด ีมคีวามสขุ  การสอนก็เหมอืนการปลกูต้นไม้ 
ต้องรดน�้าพรวนดินใส่ปุย นอกจากการสอนต้องให้
ความรักเข้าไปด้วย 

	 บางวันเจอปัญหาเด็กทะเลาะกับที่บ้านมา	 ถึง

โรงเรียนร้องไห้ฟูมฟายไม่เอาอะไรแล้ว	 ตอนสอนครูก็

สอนเต็มที่ก่อน	 แต่เมื่อสอนเสร็จก็ต้องเรียกเด็กมาคุยว่า	

“ที่หนูไม่เรียนนี้หนูมีปัญหาอะไร	 บอกครูได้ไหม	 แชร์กับ

ครูหน่อยสิ”	เด็กก็จะเล่าให้ฟัง	ครูก็จะรู้ถึงปัญหา	และชวน

พูดคุยและใช้การตั้งค�าถามเพื่อให้เด็กคิดและหาทางแก้

ปัญหาต่อไป

	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก	ครูใส่ใจดูแลเด็ก

และท�าให้เด็กไว้วางใจ	 จะเป็นโอกาสท้ังที่ครูจะช่วยแก้

ปัญหาเด็ก	หรือสนับสนุนเด็กตามความสามารถได้



	 “ครูแจงใช้วิธีการคุย	คุยถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้น	ชวน

กันหาวิธีแก้ไข	แล้วร่วมมือกับเด็กแก้ปัญหา	อีกทางหนึ่งก็ 

คือร่วมมือกับทางบ้าน	ในการพัฒนาเด็กแต่ละคน	หากครู

สังเกตให้ดี	 ก็จะรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน 

ครูแจงจะช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง	 ได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถของตนออกมา	 และพัฒนาศักยภาพนั้นไปใน

แนวทางที่เหมาะสม	 เช่นในช่วงที่เด็กจะเลือกคณะสอบ 

เข้าโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เด็กบางคนจะโดน

พ่อแม่บังคับ	ต้องตีกรอบว่าต้องเป็นคณะนี้	แต่เด็กไม่ถนัด

หรือไม่ชอบ	 ผู้ปกครองมักโทรมาขอให้ครูแจงช่วยคุย	 แต่ 

ครูแจงก็ฝากข้อคิดไปให้ว่า	 แท้ท่ีจริงแล้วให้เด็กมีความสุข

ท่ีจะเรียนแบบไหนส่งเสริมเขาไปเถอะ	 สังคมไม่ต้องการ

คนเก่งแต่สังคมต้องการคนดี	 อยู่อย่างไรให้มีความสุข	อยู่

อย่างไรที่จะไม่เดือดร้อน	ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะรับฟังและ

ฉุกคิดได้ว่าเขาก็ลืมไป	 เพราะผู้ปกครองยึดเอาแต่ตัวเอง 

เป็นหลัก	โดยที่ไม่ได้สนใจว่าลูกตัวเองว่าเป็นอย่างไร”	

	 ที่ครูแจงประทับใจ	คือ	น้องแพรวำ	(ฐิติวรรณ	สีผึ้ง)	

เป็นเด็กที่ครูแจงดูเขามาตั้งแต่เด็ก	 เห็นพัฒนาการเติบโต	

ระบบความคิดของเขา	 มีเวลาคุยกันตลอดสนิทกันมาก 

แพรวาเป็นเด็กเรียนดี	 เรียนมาทางสายวิทย์	 ที่บ้านจะตั้ง

ความหวังและวางโปรแกรมท่ีเขาจะก้าวเดินไปเป็นแพทย์ 

แต่แพรมาส�ารวจตัวเอง	 มารู้ตัวว่าจะต้องเอาดีทางด้าน

ภาษา	 แต่แพรไม่กล้าบอกคุณแม่เพราะกลัวว่าท่านจะ 

เสียใจ	ครูแจงก็จะบอกตลอดว่า	ไม่เป็นไร	ให้อธิบายให้แม่

ฟังให้เข้าใจเหมอืนท่ีพดูกบัครแูจงนีแ้หละ	ว่าเราเลอืกเรียน

ในสิง่ทีเ่ราท�าได้ด	ีในส่ิงทีเ่รารกั	ท�าให้แพรกล้าบอกแม่	และ

ครูก็ปรึกษาหารือกับคุณแม่เพื่อช่วยกันหาทางออก	 แพร 

จะลุ้นตอน	Admission	 “แพรจะเข้าจุฬา	จะท�าให้ครูแจงดู	 

นี่ท�าให้ครูแจงเลยนะ”	ครูแจงก็บอกว่า	“ครูรักพี่แพรนะ	พี่

แพรต้องสู้”	 แล้วก็จะโทรให้ก�าลังใจกัน	 จนกระทั่งวันที่เขา

สอบ	 Admission	 ติดอักษรจุฬา	 ครูแจงเป็นคนแรกท่ีเขา

โทรหา	 แพรท�าได้แล้ว	 จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังติดต่อกันอยู่

เสมอ	 ทุกๆ	 ครั้งท่ีปิดเทอมเขาก็จะแวะมาหาครูแจง	 แวะ 

มาคุย	 คือมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น	 เราก็ปลื้มใจมาก

มันรู้สึกต้ืนตันที่ว่าเขาได้ดี	 เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วย

อะไรเขามากมายแต่เราเป็นแรงผลักดันที่ท�าให้เขาประสบ

ความส�าเร็จ”

	 คุณแม่น้องแพรวาเล่าว่า	 “ส�าหรับแม่แล้ว	 ครูแจง

เหมือนลูกสาวคนโตนะ	 ที่คุณแม่รู้สึกไว้ใจเขา	 เขาดูแล 

ลูกๆ	 ของคุณแม่	 เหมือนกับพี่ดูแลน้องด้วย	 เด็กๆจะให้

ความเคารพเหมอืนคณุครแูล้วกจ็ะให้ความไว้วางใจ		ความ

พิเศษของครูแจงคือการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	 แล้วดูว่า

น้องแต่ละคนมีปัญหาอะไรไหม	 เขาเด่นที่จะเสริมอะไร	 

เขาด้อยที่จะเข้าไปดูแลอย่างไร	 ซึ่งครูแจงเป็นคนที่จ�าเด็ก

แม่นมาก	 จ�าเด็กได้น่ีก็ยากแล้วนะ	 เพราะโรงเรียนนี้เด็ก

เยอะ	แล้วครูแจงก็ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้ปกครองอีก

 พี่แพรมาเล่าให้ฟังว่า เวลาพี่แพรเครียดๆ จะ 
ไปหาครูแจง เพราะครูคอยให้ก�าลังใจว่า น้องแพร 
ท�าได้อยู่แล้ว ครูแจงม่ันใจ ครูแจงกอด เขาจะบอกว่า 
เวลาอยู่ท่ีโรงเรียนเขาก็รู ้สึกอบอุ ่น พออยู่ท่ีบ้าน 
เขาก็กอดแม่ พออยู่โรงเรียนก็มีครูแจงเป็นเหมือน 
พี่อีกคนหนึ่ง”



  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และความรู้สึกต่อครูแจง

เด็กจะซึมซับตัวอย่างจากครูโดยท่ีเด็กไม่รู ้ตัว ทั้ง
บุคลิกภาพและวิธีการสอน การเปล่ียนแปลงของเด็ก
จะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถพัฒนา
ต่อยอดไปเรื่อยๆ 

	 จากการติดตามนักเรียน	ครูแจงพบว่า	การจัดการ

เรียนรู้น้ีสามารถปลูกฝังนิสัยความใฝ่รู้ของเด็ก	 ท�าให้เด็ก

เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้มากขึ้น	 เกิดความ

รอบคอบในการท�างาน	 เด็กสามารถส่ือสารได้	 พูดจาก

สิ่งท่ีเขาคิดและท�าเอง	 และเด็กๆ	 สามารถน�าไปปฏิบัติได้

เอง	 เช่น	 น�าสิ่งท่ีเรียนรู้จากการท�ากิจกรรมในโรงเรียนไป

ออกแบบกระบวนการสอนน้องในค่ายนักเรียนแกนน�าพอ

เพียงของมูลนิธิยุวสถิรคุณ	 และได้น�ากระบวนการ	 BAR	

และ	 AAR	 ไปใช้ในการท�ากิจกรรม	 กับทั้งรุ่นน้องและครู	

ซึ่งได้รับค�าชมเชยจากทีมงานว่าเด็กสามารถออกแบบ

กระบวนการท�างานได้เหมือนครู	 และเด็กหลายคนน�าไป

ใช้ในการท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย

		 “แม้ว่าเราจะมกีารวางแผนการจัดกจิกรรมกบัเพือ่น

นกัเรยีนแกนน�าจากโรงเรยีนอืน่	(ปรนิส์ฯ)	มาเป็นเดอืนแล้ว

ก็ตาม	แต่เมื่อจะจัดกิจกรรมเราก็ต้องมีการ	BAR	กัน	เพื่อ

เตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ก่อน	 เพราะเรามาจากต่าง

คนต่างความคิด	 การท�า	 BAR	 เป็นเหมือนการให้เราปรับ

ความเข้าใจหรอืตกีรอบความคดิการมองเป้าหมายทีต่รงกนั

ก่อน	เพือ่ให้ท�ากจิกรรมไปในทศิทางเดยีวกนั	มกีารก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน	 เมื่อทุกคน

ท�าไปตามแผนท่ีได้รับมอบหมาย	 ข้อผิดพลาดต่างๆ	 ก็

จะน้อยลง	 และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดข้ึน	 เราก็

จะสามารถ	 AAR	 กันได้ทีหลังว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน

มีสาเหตุจากอะไร	 และเราจะสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้

กจิกรรมข้างหน้าดีขึน้อย่างไร		เช่น		เราพบว่าน้องชัน้ประถม

ยงัไม่เข้าใจเหมอืนน้องมธัยมปลาย		เพราะบางกจิกรรมอาจ

จะยากเกินไป	 ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เหมือนเด็กช้ันโต	

เด็กไม่ชินกับสถานที่	 ท�าให้เราต้องมีการคุยกันในระหว่าง

กระบวนการตลอด	 และต้องปรับกรอบจุดประสงค์ของ

กิจกรรมให้แคบลง	 เป็นการสร้างความเข้าใจในระดับตัว

เองก่อน	 จากเดิมที่หวังว่าน้องจะสามารถเป็นวิทยากร

เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ด้วย	

	 เมื่อหนูได้เรียนรู้และน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้	 ท�าให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	 มีวิธีการคิด	

การตัดสินใจที่มีเหตุมีผล	รอบคอบมากยิ่งขึ้น	รู้จักคิดก่อน

พูด	ไม่วู่วาม		เพราะเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อน	

แต่ตอนนี้เหมือนต้องหยุดคิดมากขึ้น	 ในการท�ากิจกรรม

แต่ละครั้งท�าให้ได้รับประสบการณ์ในการท�างาน	 เพิ่มพูน

องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา	 ฝึกให้มีภาวะผู้น�า	 รู้จัก

การวางตัวให้เหมาะสม	พัฒนาทักษะการพูด	 กล้าคิดกล้า

ท�าในที่สิ่งถูกต้อง	 สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวม	 ให้เป็นคนที่รู้จักวางแผน	 รู้จักจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม	ใช้ชีวติให้สมดลุ	สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่าง

มีความสุข	และมีจิตอาสาที่จะท�าประโยชน์เพื่อสังคม”



 หลักกำรท�ำงำนของครูแจงคือเน้น
คน ครูแจงสอนหนูเสมอว่ำ “ถ้ำคนมีใจ
ในกำรท�ำงำน งำนก็จะออกมำดี อย่ำง
นักเรียนแกนน�ำในแต่ละรุ่น ครูไม่ได้มอง
หำคนท่ีเก่งเพื่อท่ีจะมำเป็นนักเรียนแกน
น�ำ แต่ครูอยำกได้คนท่ีมีใจให้กับงำนท่ี 
ท�ำ สำมำรถเสียสละและเต็มท่ีกับงำน 
เพรำะควำมสำมำรถด้ำนอื่นๆ เรำฝึก
กันได้” ตลอดกำรท�ำงำนครูแจงจะคอย
ให้ก�ำลังใจเด็กๆ เสมอ เรำจะคุยปัญหำ
กันตลอด ทุกครั้งท่ีท�ำงำนกับครูแจง  
จะสัมผัสได้ถึงควำมรัก ควำมหวังดีและ
ควำมห่วงใยที่ครูมีให้เสมอมำ 

นำงสำวศุภรัสมิ์  กระพันพงศ์สกุล (น้องจูน) 

ศิษย์เก่า	ปัจจุบันศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 สิ่งที่เก่งประทับใจจากการท�างานกับเพื่อนๆ	 คือ 

รู้สึกว่ากิจกรรมเหล่านี้สอนให้เราท�างานเป็น	 คือเราท�า 

งานกันเป็นระบบมาก	 และท�าให้กลับมาบริหารงานใน

มหาวิทยาลัยได้ดีเลยทีเดียว	 แล้วก็ไม่มีพาร์ทเนอร์งานที ่

ได้รู้ใจเราเท่าเพือ่นๆ	แกนน�าเศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว	เพราะ

ทุกคนท�างานกันเป็นระบบจริงๆ

  ส�ำหรบัเก่ง  ครแูจงเป็นครท่ีูดมีำกๆ 
เลย  เพรำะครแูจงจะเป็นครท่ีูรบัฟังว่ำเรำ 
มีควำมเห็นอย่ำงไร เวลำมีอะไรท่ีควำม
เห็นต่ำงกันครูแจงจะเปิดโอกำสให้พูด 
ให้แสดงควำมเห็น หำกเรำผิดพลำด 
ตรงไหน ครูแจงก็จะพูดเชิงออกควำม 
คิดเห็นว ่ำครูมองในมุมต่ำงออกไป
อย่ำงไร คือครูแจงจะสอนเรำในเชิง 
แลกเปลี่ยนควำมเห็นของกันและกัน  
มันท�ำให้เรำรู้สึกสนใจ และรู้สึกว่ำควำม
เห็นเรำก็มีประโยชน์นะ”

นำยธนกร อำษำกิจ (น้องเก่ง)  

ศิษย์เก่า	ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	



 ครูแจงไม่ได้สอนให้หนูเป็นต้นกล้ำ
ท่ีโตสูงชะลูดขึ้นอย่ำงเดียว แข็งแกร่งอยู่
คนเดียว ครูสอนให้หนูเป็นต้นกล้ำท่ีจะ 
รูจ้กัถ่อมตัวลงมำ  ไม่จ�ำเป็นว่ำเรำจะต้อง 
เก่ง จะต้องเรียนให้ได้เกรด 4.00 แต่ว่ำ
กิจกรรมน่ีแหละจะท�ำให้เรำท�ำงำนเป็น 
เป็นคนที่ดีของสังคมได้ และท่ีส�ำคัญครู
จะคอยให้ก�ำลังใจ  ช่ืนชม  ไม่ท�ำให้เรำรูสึ้ก 
ว่ำส่ิงท่ีเรำคิดเป็นสิ่งที่ ไร้ค่ำ มีครูไม่ก่ี 
คนหรอกค่ะที่พูดกับเรำแบบนี้
 เวลำท�ำงำนร่วมกันเป็นงำนกลุ่ม 
หนูชอบท่ีจะเสนอควำมคิดเห็น เพื่อน
บำงคนไม่ชอบควำมคิดเรำ แต่ไม่กล้ำ
ท่ีจะพูดออกมำ เรำก็รู้ผ่ำนสำยตำของ
เขำ เขำยังไม่โอเคกับควำมคิดของเรำ 
นะ ไม่เป็นไรนะ ปัญหำน้ีคุยกันได้ ท�ำให้
เรำรู้จักฟังคนอื่นมำกขึ้น”

นำงสำววนิดำ เต็งกวน 

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	

 

 กำรท�ำงำนกลุ่มท่ีไม่ต้องมีคนมำ
ชี้น�ำ จะให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไป
เร่ือยๆ และเรำจะรู้จักเพื่อนมำกขึ้น เช่น 
บำงคนเรำไม่เคยคดิเลยว่ำเขำจะท�ำอะไร
แบบนี้ได้ แต่เขำก็ท�ำได้”
 หนูชอบค�ำพูดของครู เวลำครูพูด
ให้ก�ำลังใจเรำ เรำรู้สึกดี ท�ำให้เรำอยำก

ท�ำแบบครู เมื่อเรำพูดให้ก�ำลังใจเพ่ือน 
เพื่อนก็จะรู้สึกเหมือนที่เรำได้รับมำ ก็จะ
ช่วยเขำได้บ้ำงในบำงครั้ง

นำงสำววริษำ ไชยมงคล 

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	

“เมื่อก ่อนผมค่อนข ้ำงจะเห็นแก ่ตัว
เหมือนกันครับ แต่พอได้เรียนกับครูแจง 
ท�ำงำนกับเพื่อนๆ แบบนี้ ท�ำให้ลดควำม
เห็นแก่ตัวลง เห็นแก่ส่วนรวมมำกขึ้น  
ผมว่ำผมค่อนข้ำงโตขึ้นนะ ด้วยค�ำสอน
ของครูท่ีบอกเรำว่ำ อย่ำทิ้งเพื่อนนะ  
อย่ำเห็นแก่ตัว อะไรแบบน้ี มันท�ำให้ผม
ฉุกคิดว่ำที่เรำท�ำไปนี้ มันดีหรือเปล่ำ 
 เม่ือก่อน ผมมักจะเลือกงำนเด่ียว
ก่อน แต่ปัจจุบันผมมักจะเลือกท�ำงำน
กลุ่มก่อน เพรำะงำนกลุ่มมีกำรระดม
ควำมคิดจำกหลำยๆ คนท่ีต่ำงกัน เรำ
จะน�ำควำมคิดคนโน้นคนน้ีมำรวมกับ
ของเรำ ท�ำให้เกิดควำมคิดใหม่ๆ ท่ีบำง
ครั้งเรำอำจจะมองข้ำมไป เขำมีแต่เรำ 
ไม่มี แล้วก็เสริมเติมเต็มด้วยกัน แล้วก็
ท�ำให้เป็นงำนที่ดีอีกชิ้นหนึ่ง”

นำยพีรพัฒน์  ลือชัยเกษม 

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	

 



  ครูแจงเรียนรู้ ได้ดี
จากการน�าเครื่องมือใหม่ๆ ที่ได้
มาปรับใช้กับนักเรียน

ครูแจงเล่าว่าจากการเข้าร่วมการขับเคล่ือนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ครูแจงได้เทคนิคการสอนหลายอย่าง เช่น การต้ัง
ค�าถาม การถอดบทเรียน ซ่ึงครูแจงได้น�ามาปรับใช้
กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการ
ท�ากิจกรรมกับเด็ก นักเรียนที่ เรียนกับครูแจงจะ
ต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวทุกคน ซึ่งครูแจง
จะพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา
ที่ใช้ โดยเฉพาะเร่ืองที่น่าสนใจและคิดว่าเด็กน่าจะ
สะท้อนคิดได้ดี เช่น โครงงาน ครูแจงจะต้ังค�าถาม
ก่อนการท�างาน หลังจากนักเรียนท�าโครงงานเสร็จ 
ครูแจงจะสรุปบทเรียน และให้นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการท�างาน

 ครูแจงสังเกตว่า จากกระบวนการสอนเช่นน้ี 
ครูจะเห็นพัฒนาการการเรียนรู ้ของเด็ก และครู
สามารถประเมินได้ว่าเด็กเกิดการตกผลึกทางความ
คิดได้หรือไม่ อย่างไร เช่น ในกระบวนการ BAR ครูจะ
เห็นความคาดหวังของเด็กว่าเด็กอยากรู้อะไร และครู
ควรจะสอนอะไร หรือในระหว่างกระบวนการกลุ่ม เด็ก
อาจจะมีความเห็นท่ี ไม่ตรงกัน ครูก็จะเห็นวิธีการท่ี
เด็กใช้บริหารความขัดแย้ง ซ่ึงในบางกรณีเด็กจะแก้ ไข
ปัญหากันได้เองภายในกลุ่ม แต่หากไม่ได้ ครูก็จะต้อง
เข้าไปช่วยเหลือ หรือในบางครั้งครูก็จะเห็นได้ว่าการ
วางแผนหรือการคาดคะเนของเด็กไม่ถี่ถ้วนพอ ครู
ก็จะใช้ค�าถามชวนให้เด็กคิดให้รอบด้านมากข้ึน ซ่ึง
ครูแจงจะจัดให้มีการ BAR และ AAR เป็นระยะๆ เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิการท�างานของ
เด็ก พร้อมท้ังน�ามาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู ้
ของตนอย่างต่อเนื่อง  




