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“การเปลี่ยนหนึ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุด 

ก็คือแววตาเด็กที่มีความสุขมากขึ้น”



ค�ำน�ำ
 “ โครงการ ผู ้ น� า แห ่ งอนาคต” เป ็ น โครงการภาย ใต ้

การด�าเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทางโครงการฯ มีเป้าหมายหลัก คือ 

การหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้มีความสามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการผู้น�าแห่งอนาคต ได้จัดเวที

อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่กลุ ่มคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่ว

ประเทศภายใต้ “โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในฐานะผู้น�าด้านการศึกษา บนพื้นฐานที่ว่า ครูคือ

กลไกส�าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยในระดับฐานราก 

ซึง่จะส่งผลให้เกดิการสร้างพลเมอืงทีม่คีณุภาพและสงัคมทีม่สีขุภาวะทาง

ปัญญาในระยะยาว

 อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ เห็นว่ารูปแบบการประเมินทาง

การศึกษาส่วนมากเป็นการประเมินผ่านผลงานและตัวเลขที่ละเลยเสียง

อันแท้จริงของผู้เรียน และละเลยเอกลักษณ์ของผู้สอนออกไปจากแบบ

ประเมิน ท�าให้ไม่สามารถน�าผลการประเมินมาพัฒนาห้องเรียนของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ



 ดังนั้น โครงการฯ และเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนทางการศึกษาได้

เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการเติมเต็มรูปแบบการประเมิน ซึ่งท�าหน้าที่

เสมอืนกระจกทีส่ะท้อนห้องเรยีนและพลงัแห่งการเรยีนรูอ้ย่างเป็นมติรต่อ

คุณครูและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

 หนังสือ ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้ เป็นผลผลิตจากความ

ร่วมมือระหว่างโครงการผู้น�าแห่งอนาคตร่วมกับ Inskru จัดท�าหนังสือ

เล่มนี้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของครูในโครงการ “ก่อการครู” ที่ได้ทดลอง

น�าเคร่ืองมือการประเมินท่ีมีชีวิตไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง โดยมีจุด

มุ่งหมายส�าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูพัฒนาห้องเรียนและรับรู้คุณค่า

การสอนของตนเองผ่านเสียงและความรู้สึกจริงของผู้เรียน และเห็นความ

เป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและการเรียน

การสอนมากกว่าการตรวจสอบบนฐานที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะสามารถช่วยให้

เห็นประโยชน์และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ต่อการประเมินคุณครูในมิติที่

แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือให้คณุครแูละผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้ีจ่ะมองเหน็กนัและ

กนัอย่างแท้จรงิ และน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายในการพฒันาการศกึษาไทย

ในระดับรากฐานต่อไป

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 ระบบการศึกษาไทยที่อยู ่ในอ�านาจของความกลัว กลัวว่าจะ

ผิด กลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน กลัวว่าจะเรียนต่อในระดับที่สูงไม่ได้ กลัวว่าจะ

สอบแข่งขันไม่ได้ การศึกษาที่ต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์แห่งความกลัวเช่นนี้ 

มแีนวโน้มทีจ่ะใช้อ�านาจนิยมกดทบัไว้ เพราะเราไม่เชือ่ในตวัผูเ้รยีนว่าสามารถ

เติบโต เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ได้ 

 เราจึงมีเพียงค�าตอบเดียวในข้อสอบปรนัย เพราะเราไม่เชื่อว่าครู

จะสามารถออกแบบห้องเรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้อันแตกต่างกันไปตาม

แต่บริบทพื้นที่และสภาพผู้เรียนได้ 

 เราจึงมีเอกสารเพ่ือการประเมินวิทยฐานะปลอม ๆ ของครู

เป็นตั้ง ๆ โดยไม่สนใจวิธีการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้เรียน

เลย เพราะไม่เชื่อว่าการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารจะสามารถส่งเสริม

การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ 

 เราจึงมีแต่ค�าสั่งของหน่วยเหนือ และราชการรวมศูนย์ที่ไม่เคยฟัง

เสียงความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่เลย การประเมินจึงเป็นเครื่องมือของ

การท�างานกับความกลัวน้ัน เราใช้การประเมินเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานการ

ศึกษาแบบเดียว ใครที่ผิดไปจากมาตรฐานนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 



 เคร่ืองมอืการประเมนิจึงมไีปเพือ่การตัดสินผดิถูก โดยไม่ใช้ข้อมลู

น้ันกลับมาเพือ่พฒันาผูเ้รยีน เมือ่โลกทศัน์การศกึษาของนกัการศกึษาเป็น

เช่นนี้ การประเมินจึงเป็นยาขมหม้อใหญ่ 

 การประเมินจึงเป็นดุจด่ังอาวุธที่ครูไม่กล้าเข้าใกล้ และพร้อม

จะกลับมาท่ิมแทงผู้ใช้ได้เสมอ การประเมินนั้นน่ากลัวเช่นนั้นจริงหรือ? 

อย่างไรกต็าม การประเมนิผลทีม่ปีระสทิธผิลจะส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละผล

สัมฤทธิ์ของนักเรียน ได้อย่างน้อย 3 ประเด็นต่อไปนี้

 แรงจูงใจ การประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะกระตุ้นให้นักเรียน

สามารถท�าผลงานได้ด ีเป็นประโยชน์ และช่วยนกัเรยีนเข้าใจว่า ตนเองท�า

ผลงานได้ดแีค่ไหน ทัง้ยงัช่วยให้นักเรยีนเกดิก�าลงัใจในการพฒันาตนเองต่อ

ไปตามศักยภาพอันแท้จริง

 ผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลที่มีประสิทธิผลนอกจากจะช่วยให้

ข้อมลูของนักเรียนแล้ว ยงัช่วยเปรยีบเทยีบให้เหน็ว่า คนอืน่ท�าได้ดแีค่ไหน 

โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในการตัดสิน เพื่อให้ตัวผู้เรียนและคนอื่น ๆ ประเมิน

ความก้าวหน้าและศักยภาพของตนเองได้

 มาตรฐาน การประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะช่วยตั้งมาตรฐานที่

ตรงประเด็นและชดัเจน ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมปีณธิานทีสู่งข้ึน ทัง้มาตรฐาน

ทีต่ัง้ขึน้จนไปสูก่ารให้ค�าแนะน�าและการสนบัสนนุทีใ่ช้ได้จรงิ ซ่ึงผูเ้รยีนอาจ

ต้องการเพื่อให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้ 



 การประเมินผลไม่ควรเป็นปลายทางของการศึกษา ไม่ว ่า

ปลายทางนั้นจะหมายถึงตอนจบหรือจุดจบก็ตาม การประเมินผลเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการทั้งหมดที่มีความจ�าเป็นและมีความสอดคล้องอย่าง

เป็นธรรมชาติไปกับกระบวนการสอน การเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

 การประเมินผลควรเป็นส่วนทีช่่วยส่งเสรมิวฒันธรรมของโรงเรยีน 

และสร้างสมดุลให้เหมาะสม ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของผู ้น�าในโรงเรียน 

(จากหนังสือ โรงเรียนบันดาลใจ Creative Schools)

 โครงการก่อการคร ูก่อต้ังขึน้ด้วยความเชือ่อย่างแรงกล้าว่า คร ูคอื 

บคุคลส�าคญัต่อการเปลีย่นการศึกษา ตลอดระยะเวลาของโครงการทีผ่่านมา

เครือข่ายก่อการครูหลายร้อยคนก�าลังเดินทางเพื่อค้นหาแนวทางที่จะ

ปลดปล่อยพันธนาการทางการศึกษาก้าวข้ามความกลัว และต่อสู ้

กับอุปสรรค

 หนังสือเล่มนี้ เปิดเผยแนวทางการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย 

และวิธีการสอนที่แตกต่างด้วยความเชื่อว่า การเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ควบคู่

ไปกับการประเมินเพื่อเสริมพลังผู้เรียนสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่อาจส�าเร็จ

ในทุกก้าวย่าง แต่พวกเขาก็มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาวิธี

การสอน เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินให้เป็นแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ 

เพราะโลกก�าลังหมุนไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุก ๆ วัน



 คงไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปเพียงค�าตอบเดียวในกระดาษค�าตอบของ

ข้อสอบปรนัย แต่เราต้องการพืน้ทีข่องการค้นหาค�าตอบร่วมกนัทีม่คี�าตอบ

หลากหลาย ไม่ใช่ค�าตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว 

 เพราะเราก�าลังสร้าง “สังคมอัตนัย” ท่ีมีค�าตอบของทุกคนอยู่

ร่วมกัน เราหวังใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกแรงกระเพื่อมเล็ก ๆ ที่จะสร้าง

การประเมินที่เติมใจ ช่วยจุดไฟการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียนและครูทุกคน

พฤหัส พหลกุลบุตร

ผู้ร่วมก่อตั้งก่อการครู



 การประเมนิเป็นเรือ่งส�าคญัทีม่บีทบาทและมผีลกระทบอย่างมาก

ต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นงานที่ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์

เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ของครู และการสนับสนุน

การเรียนรู ้ของผู ้เกี่ยวข้องอย่างมาก หนังสือที่น�าเสนอเนื้อหาสาระ

เกีย่วกบัการประเมนิจงึเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างต่อเนือ่ง และทีอ่ยาก

เห็นมาก คือ หนังสือที่สื่อสารเกี่ยวกับการประเมินให้เป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่าย 

และร้อยเรียงให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไหลลื่น กลมกล่อม 

โดยที่สาระส�าคัญของการประเมินก็ไม่ขาดหายไป

 หนังสือเร่ือง “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู ้” มีมุมใน

การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินที่ตอบโจทย์ข้างต้นได้น่ามอง

การอธิบายการประเมินโดยเชื่อมร้อยไปกับการจัดการเรียนรู ้ของครู

ท�าได้อย่างเหมาะเจาะและเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ท�าให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการจัดการเรียนรู้ที่ผสานกันได้ตาม

ท่ีควรจะเป็น ผ่านการน�าเสนอเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย การใช้

เครื่องมือประเมินอย่างมีความหมายในสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ และ

ตัวอย่างของผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือเหล่านั้น



 

 สิ่งท่ีน่าสนใจอย่างมากคือการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู

ที่ช่วยให้ครูได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของตนเอง น�าผลจาก

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ท�าให้

เห็นบทบาทของการประเมินในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน 

รวมทั้งการสอดแทรกแง่มุมทางจิตใจของผู้เรียนในบริบทของการประเมิน 

ทีบ่อกเล่าผ่านเรือ่งราวต่าง ๆ  อย่างแนบเนยีนและสม�า่เสมอ ท�าให้เหน็ภาพ

การประเมินที่เติมใจและจุดไฟการเรียนรู้ได้เด่นชัดขึ้น

 หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับการประเมินที่น่าอ่าน 

จะไม่เป็นการดีหรือ หากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ทั้งสาระและอรรถรส 

แล้วยังช่วยเติมใจและจุดไฟการเรียนรู้ของท่านให้ลุกโชนมากขึ้น

พลรพี ทุมมาพันธ์
อาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ส�าหรับครูหลายคน การประเมินคือความเจ็บปวดที่ผลักให้ครู

และนกัเรยีนไกลห่างจากห้องเรยีนและไกลจากกนั  การประเมนิกลับสร้าง

ภาระให้ครู แทนที่จะเป็นแนวทางให้ครูได้พัฒนาห้องเรียนและได้รับรู้ว่า

การสอนของตนมีคุณค่าเพียงใด และครูจะท�าให้ชั้นเรียนของตนดีขึ้น

ได้อย่างไร

 ระบบประเมินท่ีมุ ่งเน้นเอกสารได้เป็นพันธนาการที่ร ้อยรัด

และดัดให้ครูเป็นครูที่ “ดี” ตามเบ้าหลอมที่ตั้งไว้ส�าหรับครูทั้งประเทศ 

ความเป็นตัวเองของครูแต่ละคน ความฝันและแรงบันดาลใจในการสอน

และการเป็นครูถูกบดบังด้วยแฟ้มเอกสารสูงเป็นตั้ง ๆ ด้วยต้องมีหลักฐาน

แสดงว่าพวกเขาท�างานตามเป้าทีถ่กูก�าหนดมา เพือ่ให้ “ผ่านเกณฑ์” เมือ่ถกู

ตรวจสอบจากภายนอก ท�าให้ระยะห่างระหว่างครกูบันกัเรยีนกว้างข้ึนทุกที 

ด้วยการประเมินที่มองข้ามนักเรียนซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญไป

 ในโลกแห่งการเรียนรู้ อาจไม่ได้มีสูตรส�าเร็จและข้ันตอนระบุว่า

ครูจะต้องท�าอะไรบ้าง เพื่อให้รู้ว่าห้องเรียนที่ดีควรเป็นแบบไหน ครูที่สอน

ดีเป็นอย่างไรและนักเรียนเติบโตงอกงามได้ด้วยสิ่งใด แต่การกลับมามอง

ชั้นเรียนจากเสียงของนักเรียนที่สะท้อนอย่างจริงใจจะช่วยให้ครูเห็นว่า 

ความเป็นตัวเองของครู  ความสัมพันธ์ในชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู้

และสือ่การสอน ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเตบิโตของนกัเรยีน ทีเ่กดิขึน้ใน

ชั้นเรียนของครูแต่ละคนนั้น มีหน้าตาและความรู้สึกเป็นอย่างไร และ 

สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้

ที่มีความหมายได้
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 Inskru และ ก่อการครู ได้ทดลองสร้างเคร่ืองมอื “ประเมนิเติมใจ 

จดุไฟการเรียนรู”้ เพือ่ช่วยแบ่งเบาความทกุข์ยากจากระบบประเมนิทีไ่ม่

ตอบโจทย์ในการพัฒนาชั้นเรียน โดยให้ความส�าคัญกับเสียงจากนักเรียน

ผูร่้วมทกุข์ร่วมสขุบนเส้นทางการสอนของครมูาตลอด เพือ่ให้การประเมนิ

จากที่เป็นแฟ้มเอกสารกองสูงกลายเป็นการประเมินที่มีชีวิต ครอบคลุม

ทุกมิติ บรรจุไปด้วยความรู้สึก อารมณ์ เรื่องเล่า และความทรงจ�า ของ

ทั้งครูและนักเรียน เพราะ Inskru และ ก่อการครู เชื่อว่า นอกจากจะ

ช่วยให้ครูพัฒนาการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว เครือ่งมอืนีจ้ะช่วยเกบ็

ความทรงจ�าที่ช่วยเติมพลัง เสริมแรงใจให้ครูได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชั้น

เรียนของตนเอง

 ครูจากเครือข่ายก่อการครูและ Inskru หลายร้อยคนจาก

โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ทดลองน�าเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ใน

ชั้นเรียนของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการออกแบบและ

จัดกระบวนการเรียนรู ้ในช้ันเรียน ด้านการเติบโตของผู ้เรียน ด้าน

การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ ตลอดจนคุณภาพภายในของตัวครู จนเป็นที่

ประจกัษ์ว่าสามารถช่วยครพูฒันาการสอนได้จริง Inskru และ ก่อการครู 

จึงได้เผยแพร่เครือ่งมอื “ประเมนิเตมิใจ จดุไฟการเรยีนรู้” ในหนงัสอืเล่ม

นี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณครูได้น�าไปประยุกต์ใช้กับช้ันเรียนตัวเอง ซ่ึง

เครื่องมือประเมินนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตัดสินตัวครู แต่เป็นเคร่ืองมือที่

ชวนให้ครแูละนกัเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะมองเหน็กนัและกนั จนสามารถพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกันได้อย่างแท้จริง
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          เครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” ประกอบด้วย 4 ส่วน 

ที่ช่วยครูหาค�าตอบให้กับค�าถามต่าง ๆjที่ครูมักต้ังค�าถามกับการท�างาน

ของตนเอง ดังนี้

 • เครื่องมือส่วนที่ 1: ตัวตนของครู  

 มุมมองและความเชื่อของเราที่มีต่อนักเรียนเป็นอย่างไรและ

ความเป็นตัวเราจะน�าไปสู่ห้องเรียนที่ดีได้อย่างไร  

 • เครื่องมือส่วนที่ 2: การจัดการชั้นเรียน

 ความสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ดีเป็นอย่างไร สร้างได้ด้วยอะไร และ

คุณค่าใดที่ช่วยเชื่อมหัวใจของทุกคนในชั้นเรียน

 • เครื่องมือส่วนที่ 3: การสอน

 เครื่องมือส่วนที่ 3.1: ชั้นเรียนที่มีความหมาย

 ชั้นเรียนที่มีความหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะสร้างช้ันเรียนท่ี

มีความหมายต่อไปได้อย่างไร

 เครื่องมือส่วนที่ 3.2: การออกแบบการเรียนรู้

 กระบวนการเรียนรู้ที่ดีในชั้นเรียนเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะ

พัฒนากระบวนการและกิจกรรมในชั้นเรียน ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง
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 • เครื่องมือส่วนที่ 4: การเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างไร เพราะอะไร และใน

ฐานะครู เราได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร

 นอกจากการแนะน�าวิธีใช้เครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟ

การเรียนรู้” หนังสือเล่มนี้ยังพาผู้อ่านไปพบกับเรื่องราวของครู 12 ชีวิต 

ที่น�าเครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” ไปใช้จริง จนสามารถ

มองเห็นแง่งาม และแง่มุมที่สามารถพัฒนาต่อยอดคุณภาพการสอน

ของตน จนสามารถแปรเปลี่ยนชั้นเรียนให้มีคุณค่าและมีความหมายต่อ

ตัวเองและผู้เรียนได้ 

 โดยทั้ง 12 คนจะมาเล่าประสบการณ์ สะท้อนความคิดและ

ความรู้สึก รวมไปถึงแนะน�าเทคนิค กระบวนการและกิจกรรมท่ีได้ผ่าน

การใช้จริงในชัน้เรียน เพือ่เป็นแนวคดิให้ผูอ่้านได้น�าไปปรบัใช้ในห้องเรยีน

ตนเองต่อได้ โดยเรื่องราวของคุณครูทั้ง 12 คนนี้ จะถูกเล่าผ่านเครื่องมือ

ทั้ง 4 ส่วน เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นว่าการประเมินที่ช่วยเติม

เต็มหัวใจและช่วยจุดประกายการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร
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เวลาสงสัยหรือไม่สบายใจ
เรารู้สึกว่า กล้าเข้าไปพูดคุย กับครู. . . . . . . . 
มากน้อยแค่ไหน ?

ตัวครู

จัดการชั้นเรียน

ถ้าพูดถึงครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้ เรานึกถึงคำไหนบ้าง ?

คาบเรียนของครูู. . . . . . . . . 
เป็นแบบไหน ?

เมื่อฉันต้องเรียนกับครู ความรู้สึกของฉันคือ ให้คะแนนความ ’ตั้งใจ’ ของครูหน่อย

จากเมื่่อก่อนจนถึงตอนนี้. . . เราเห็นครูเป็นยังไงบ้าง ?

เด็ก

ครู

การสอนและการประเมินผล3

2

มากที่สุดน้อยที่สุด

เคารพ รับฟัง ตั้งใจสอน ให้กำลังใจ ปรึกษาได้

พัฒนาตัวเอง ยุติธรรม เข้าใจนักเรียน มีเหตุผล

ใส่ใจ

แบบอย่างท่ี่ดี รับผิดชอบ

วงกลมคำที่คิดว่าใช่
(อันไหนใช่สุด ๆ วงเข้ม ๆ เลย !) เติมเพิ่มได้

5

55

เราเคารพซึ่งกันและกัน !

ครูทำให้เราอยากมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน

เรียนแล้วคุ้ม !
ได้รู้เยอะเลย ครูเอาใจใส่เรา !
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ให้คะแนนการออกแบบการสอน
ของครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้หน่อย

คำแนะนำของครูช่วยเรามากแค่ไหนงานที่ครูให้ทำ (เช่น แบบฝึกหัด/การบ้าน/
งานส่งตอนเย็น) มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ครูต้องทำอะไรเพิ่ม เพื่อจะให้ได้คะแนนมากกว่านี้

ตัวเอง4

ชอบกิจกรรมไหนของครูมากที่สุด
เล่าให้ฟังหน่อย

ความทรงจำที่มีต่อครู ที่่ฉันประทับใจ

ในวิชาครู เราเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้ดี
กว่าเดิมบ้าง

อยากทำอะไรให้ดีขึ้นอีก

มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด

ให้คะแนนตัวเองในเทอมนี้หน่อย

     inskru พื้นที่แบงปนไอเดียการสอน         www.inskru.com  

เต็ม 10 ให้กี่คะแนน
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เครื่องมือส่วนที่ 1: มุมมองและความเชื่อของเราที่มีต่อนักเรียน 

ความเป็นตัวเราจะน�าไปสู่ห้องเรียนที่ดีได้อย่างไร 

 บทที ่1 จะพาครไูปท�าความเข้าใจว่า ท�าไมตัวตนของครจูงึส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การให้นักเรียนได้สะท้อนตัวตนของครูที่พวก

เขาเรียนด้วย ผ่านค�าจ�ากัดความสั้น ๆ (ดูได้จากภาพ 1.1) ซึ่งจะช่วยให้

ครกูลบัมามองเหน็ความเป็นตัวเองว่าสมัพนัธ์กับคุณค่าใดทีเ่รายดึถอื แล้ว

ความเปน็ตวัตนของเราในฐานะครจูะกอ่ให้เกิดห้องเรียนแบบไหนได้บ้าง 

แสดงให้เห็นผ่านเรื่องราวการสร้างห้องเรียนของครูยุทธ ขวัญเมืองแก้ว 

ครูรัฐศักดิ์ มณีเนตร และครูสุรัสวดี นาคะวะรัง

ภาพ 1.1 เครื่องมือส่วนที่ 1 
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เวลาสงสัยหรือไม่สบายใจ
เรารู้สึกว่า กล้าเข้าไปพูดคุย กับครู. . . . . . . . 
มากน้อยแค่ไหน ?

ตัวครู

ถ้าพูดถึงครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้ เรานึกถึงคำไหนบ้าง ?

จากเมื่่อก่อนจนถึงตอนนี้. . . เราเห็นครูเป็นยังไงบ้าง ?

เด็ก

ครู

มากที่สุดน้อยที่สุด

เคารพ รับฟัง ตั้งใจสอน ให้กำลังใจ ปรึกษาได้

พัฒนาตัวเอง ยุติธรรม เข้าใจนักเรียน มีเหตุผล

ใส่ใจ

แบบอย่างท่ี่ดี รับผิดชอบ

วงกลมคำที่คิดว่าใช่
(อันไหนใช่สุด ๆ วงเข้ม ๆ เลย !) เติมเพิ่มได้

1
1



เครื่องมือส่วนที่ 2: ความสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ดีเป็นอย่างไร สร้างได้

ด้วยอะไร และช่วยเชื่อมหัวใจของทุกคนในชั้นเรียนได้อย่างไร 

 บทที่ 2 จะชวนครูส�ารวจว่า เพราะเหตุใดกราฟพลังความสัมพันธ์

ชั้นเรียนของเครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” (ดูภาพ 1.2) 

ถึงเป็นเร่ืองที่ครูต ้องใส่ใจ และวิธีการใดบ้างท่ีครูจะสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีได้ ครูปัทมวรรณ โชติกลาง และครูศิริพร ทุมสิงห์ 

จะมาช่วยถ่ายทอดให้เห็นว่า ท�าอย่างไร ห้องเรียนของพวกเขาถึงเป็นพื้นที่

ปลอดภัย โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจควบคุมนักเรียน

ภาพ 1.2 เครื่องมือส่วนที่ 2
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จัดการชั้นเรียน

คาบเรียนของครูู. . . . . . . . . 
เป็นแบบไหน ?

2
5

55

เราเคารพซึ่งกันและกัน !

ครูทำให้เราอยากมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน

เรียนแล้วคุ้ม !
ได้รู้เยอะเลย ครูเอาใจใส่เรา !
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เครื่องมือส่วนที่ 3  แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ 

 เครื่องมือส่วนที่ 3.1:  ชั้นเรียนที่มีความหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และเราจะสร้างชั้นเรียนที่มีความหมายต่อไปได้อย่างไร   

 บทที่ 3 ว่าด้วยการให้นักเรียนได้บอกเล่าและสะท้อนถึงชั้นเรียน

ท่ีมคีวามหมายต่อตวัเอง (ดภูาพ 1.3) ซึง่จะช่วยให้ครไูด้เหน็ว่า ห้องเรยีนที่

มีความหมายกับนักเรียน สามารถสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ ผ่านเรื่องราว

จากชั้นเรียนของครูนารถชนก ศรีโท และ ครูนาฎฤดี จิตรังสรรค์  ซึ่งจะ

มาเล่าว่าทั้งคู่สร้างคาบเรียนที่เปี่ยมไปด้วยความหมายข้ึนมาได้อย่างไร 

ท�าไมคาบเรียนนั้นถึงมีความหมายต่อตัวครูและตัวนักเรียน และนักเรียน

ของพวกเขาเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 

ภาพ 1.3 เครื่องมือส่วนที่ 3.1
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เมื่อฉันต้องเรียนกับครู ความรู้สึกของฉันคือ ให้คะแนนความ ’ตั้งใจ’ ของครูหน่อย

การสอนและการประเมินผล33

10

ให้คะแนนการออกแบบการสอน
ของครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้หน่อย ครูต้องทำอะไรเพิ่ม เพื่อจะให้ได้คะแนนมากกว่านี้

เต็ม 10 ให้กี่คะแนน



เคร่ืองมอืส่วนที ่3.2 : กระบวนการเรยีนรู้ทีดี่ในชัน้เรยีนเกดิข้ึนได้อย่างไร และ

เราจะพัฒนากระบวนการและกิจกรรมในชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง 

 ในบทนี้เป็นการชวนผู ้อ ่านมาวิเคราะห์ดูว ่าความส�าเร็จของ

การจัดการเรียนรู้ (ดูภาพ 1.4 ) เกิดจากการออกแบบเรียนรู้แบบใด และ

ส�าคญัอย่างไรกบัผูเ้รยีน พร้อมกบัตัวอย่างชัน้เรยีนของครพูลรฐั ตะโนดแก้ว 

และครภูาณพุงศ์ กรเกต ุ ทีท่�าให้เหน็ว่าการออกแบบการเรยีนรูท้ีไ่ม่ธรรมดา 

ช่วยเปลี่ยนห้องเรียนให้มีสีสันและเปี่ยมการเรียนรู้ได้ 

ภาพ 1.4 เครื่องมือส่วนที่ 3.2  
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คำแนะนำของครูช่วยเรามากแค่ไหนงานที่ครูให้ทำ (เช่น แบบฝึกหัด/การบ้าน/
งานส่งตอนเย็น) มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ชอบกิจกรรมไหนของครูมากที่สุด
เล่าให้ฟังหน่อย

ความทรงจำที่มีต่อครู ที่่ฉันประทับใจ

มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด



เครือ่งมอืส่วนที ่4 : นกัเรยีนของเรามีการเติบโตอย่างไร เพราะอะไร และ

ครูได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร 

 บทสุดท้ายนี้เป็นเรื่องราวจากเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของ ครู

ธีระวีร์ บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์  ครูปรมัตถ์ ทองธวัช และ ครูจักรพงษ์  

เทพศิริ ว่า ทั้งสามได้เรียนรู ้อะไรจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียน  ซึ่งจะได้เห็นว่า ท�าไมการสะท้อนคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้ง

นักเรียนและครูถึงเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาการสอน (ดูได้ที่ภาพ 1.5)

ภาพ 1.5 เครื่องมือส่วนที่ 4

23

ตัวเอง4

ในวิชาครู เราเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้ดี
กว่าเดิมบ้าง

อยากทำอะไรให้ดีขึ้นอีก

ให้คะแนนตัวเองในเทอมนี้หน่อย
10

4



 Inskru และ ก่อการครู หวังว่าเครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟ

การเรยีนรู”้ และเร่ืองราวจากช้ันเรยีนของคณุครเูหล่านี ้จะท�าให้คณุครไูด้

เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ มีแรงบันดาลใจ เปี่ยมด้วยความหวังและพลัง 

ทีจ่ะลองน�าเคร่ืองมอืนีไ้ปสร้างการเปลีย่นแปลงในช้ันเรยีนของตนเอง เพือ่

ไม่ให้การประเมินแบบเดิมมาโถมทบัแรงใจของคร ูแต่ให้การประเมนิได้ท�า

หน้าทีเ่ป็นตวัช่วยครใูนการพฒันาและสร้างสรรค์การสอนของตนได้อย่าง

อย่างแท้จริง

24



คิดว่าตัวตนของเรา 

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไรบ้าง 

ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรู้ในภาพรวม

เรามีตัวตนมุมมองความเชื่อของเรา

ที่มีต่อนักเรียนอย่างไร และความเป็นตัวเรานั้น 

จะน�าไปสู่ห้องเรียนที่ดีได้อย่างไร
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บทที่ 1

“เพราะตัวครูเป็นแบบนี้แหละ 
หนูถึงอยากเรียนกับครู”



ส�ารวจตัวตนการเป็นครู

1. ความสบายใจหรือพื้นที่ปลอดภัย นักเรียนใส่คะแนนความรู้สึกสบายใจ 
ความกล้า เมื่อเขามีเรื่องสงสัยหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นลงในกราฟ
2. ความเป็นตัวครู นักเรียนวงกลมค�าที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณครูที่สุด 
หากไม่มี นักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ในช่องที่ว่าง
3. ความเปลี่ยนแปลงของตัวครู นักเรียนช่วยสะท้อนความเปลี่ยนแปลง
ของครู ในรอบ 1 ภาคเรียน ผ่านค�าบรรยายสั้น ๆ
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เวลาสงสัยหรือไม่สบายใจ
เรารู้สึกว่า กล้าเข้าไปพูดคุย กับครู. . . . . . . . 
มากน้อยแค่ไหน ?

ตัวครู

ถ้าพูดถึงครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้ เรานึกถึงคำไหนบ้าง ?

จากเมื่่อก่อนจนถึงตอนนี้. . . เราเห็นครูเป็นยังไงบ้าง ?

เด็ก

ครู

มากที่สุดน้อยที่สุด

เคารพ รับฟัง ตั้งใจสอน ให้กำลังใจ ปรึกษาได้

พัฒนาตัวเอง ยุติธรรม เข้าใจนักเรียน มีเหตุผล

ใส่ใจ

แบบอย่างท่ี่ดี รับผิดชอบ

วงกลมคำที่คิดว่าใช่
(อันไหนใช่สุด ๆ วงเข้ม ๆ เลย !) เติมเพิม่ได้

1
1



 เราต่างมีความทรงจ�าถึงครูในดวงใจที่แตกต่างกันออกไป 

ความทรงจ�านั้นอาจเป็นเรื่องราวของครูที่เป็นพื้นที่สบายใจให้กับเรา  หรือ

เป็นเรื่องราวความสนุกในห้องเรียนที่เราไม่มีวันลืม 

 บางคนอาจจดจ�าจังหวะที่เราไม่กล้าหันซ้ายหรือหันขวาใน 

ห้องเรียนจากครูเจ้าระเบียบ ไม่ว่าครูในความทรงจ�าเราจะเป็นแบบไหน 

มันต่างสะท้อนให้เราเห็นว่า ความเป็นครูนั้นไม่ได้มีแบบเดียว 

 Daniel Pratt  [1] นักวิชาการการศึกษา ได้อธิบายว่า การที่ครู

แต่ละคนมรีปูแบบการสอนทีไ่ม่เหมอืนกนัน้ัน มาจากมมุมองความเชือ่ทีม่ต่ีอ 

การสอนและการเรียนรู ้ที่ต่างกัน จะส่งผลให้บทบาทวิธีการสอนและ

การดูแลชัน้เรียนแตกต่างออกไปอกีด้วย Pratt ได้แบ่งมมุมองความเชือ่ของ

ครูออกเป็น 5 รูปแบบ

 

        

 ครูที่เช่ือแบบนี้จะวางบทบาทตนเองว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในการส่ง

ต่อความรู้ให้นักเรียน ดังนั้น ในชั้นเรียนก็จะจัดบรรยากาศที่มุ่งให้นักเรียน

ได้รับความรู้จากครโูดยตรง และมุง่ตรวจสอบความรูซ้�า้ ๆ  เพือ่ดวู่านกัเรยีน

ได้รับความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ครบถ้วนหรือยัง  

  

 

แบบแรก
การสอนเท่ากับการถ่ายทอดเนื้อหา
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 การเรียนรู ้จะเน้นให้นักเรียนได้สังเกตและเลียนแบบจากผู ้

เช่ียวชาญ บทบาทครคืูอการพีเ่ลีย้งหรือโค้ชอย่างเป็นมติร ทีเ่น้นให้นกัเรียน

ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง หรือท�าให้ใกล้กับตัวแบบได้มากที่สุด

 สนับสนุนให้ผู้สอนเป็นเพื่อนร่วมทางกับนักเรียนในการแสวงหา

ความรู้ ตั้งค�าถามและชี้แนะ  ดึงเอาความเข้าใจเดิมและส่งเสริมเชื่อมโยง

ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่

 ครูมีบทบาทเป็นเพื่อนคอยส่งเสริมนักเรียนได้เห็นคุณค่าภายใน

ของตน

  

แบบสอง
การสอนคือการฝึกประสบการณ์

แบบสาม
ความรู้เป็นสิ่งที่นักเรียนร่วมสร้างขึ้นมา

แบบสี่
การสอนคือการสร้างให้นักเรียนเรียนรู้
ผ่านมิติด้านความรู้สึกและคุณค่าภายใน

29



 การเรยีนการสอนส่งเสรมิให้นกัเรยีนมอีสิระทางความคดิ กระตุน้

ให้นักเรยีนเกดิความกล้าในการเปลีย่นแปลงสงัคม ซึง่ในความเป็นจรงิแล้ว 

เราไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าครูแต่ละคน มีมุมมองแบบใดในห้าแบบข้าง

ต้น ครูหลายคนอาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไป

 จากห้าแบบนี้ หรือมีมุมมองผสมกันในหลากหลายแบบ หรือมี

มุมมองที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ สิ่งส�าคัญคือ 

การตระหนักรู้ในมุมมองความเชื่อของตนเอง และมองเห็นว่าความเชื่อ

ที่ครูมีต่อการเรียนการสอนนั้นส่งผลโดยตรงกับการเรียนรู้ของนักเรียน 

การใช้เวลากับการทบทวน สะท้อนคิด เกี่ยวกับตัวตน โลกทัศน์และคุณค่า

ความเชื่อของตนเอง จะช่วยให้ครูได้พัฒนาทั้งการสอนของตนเองและ

พัฒนาตัวเองในฐานะที่เป็นครูและในฐานะมนุษย์

 

      

 

แบบห้า
เป้าหมายสุดของการศึกษาเป็นไปเพื่อ 
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคม
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ครูยุทธ
ครูยุทธ ขวัญเมืองแก้ว 
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 ด้วยความคิดที่เปิดกว้างและเปิดรับทุกคนที่เข้าหา ในสายตา

นักเรียน ครูยุทธจึงเป็นเพื่อน เป็นมิตรที่เข้าหาได้ ท�าให้ช้ันเรียนของครู

ยุทธเป็นพื้นที่เปิดกว้างส�าหรับนักเรียน เป็นพื้นที่ท่ีทุกคนกล้าท่ีจะแสดง

ความคิดเห็น

 ครยูทุธมองว่าวชิาคอมพวิเตอร์เป็นวชิาปฏบิตั ิการสอนจงึมุง่เน้น

การอธบิายและสาธติให้นกัเรยีนดูเป็นหลกั แต่มกีารเปิดโอกาสให้นกัเรยีน

ได้ลงมอืปฏบิตั ิ โดยครมูบีทบาทเป็นผูใ้ห้ค�าชีแ้นะ คอยกระตุน้ให้นกัเรยีน

อยากเรียนรู้ ส่งผลให้ตัวครยูทุธเองกลายเป็นผูช้อบเรยีนรูส้ิง่ใหม่ เพือ่จะได้

น�ามาสอนนักเรียนและผลักดันให้เห็นนักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับเขา 
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“มีบางคนที่เขามองเราเป็นไอดอล 

ก็มีบ้างที่เขาไปศึกษาอะไรต่าง ๆ มาด้วยตัวเอง 

พอเขาเรียนรู้มา บางทีเขาก็จะมาอวดเรา กับเด็กบางคน 

ผมชอบใช้วิธีคล้าย ๆ กับแหย่เขาว่ามันมีเรื่องนี้ ๆ

มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตรงนี้นะ 

ลองดูว่ามันเป็นยังไง มีบางคนที่เขาไปศึกษามา 

แล้วบอกกับเราว่า 

อ๋อ ครู ผมไปดูมาแล้วเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ ๆ ”

-----
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ครูมิ้น
ครูสุรัสวดี นาคะวะรัง 

สอนวิชาแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ครูมิ้นเชื่อเสมอว่า การสอนควรท�าให้นักเรียนเห็นคุณค่า

การเรียนรู้ มคีวามสขุในการเรยีนรู ้และค้นหาความหมายของชีวิตได้ ท�าให้

นักเรียนมองเธอเป็นครูที่ยอมรับความหลากหลายของเด็ก ไม่ว่านักเรียน

คนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ความเป็นครูของเธอเช่นนั้นส่งผลให้นักเรียน

กล้าเข้ามาพูดคุยปรึกษาในหลายเรื่อง ครูมิ้นเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งกับ

นกัเรียนห้องวิทย์ ซ่ึงตามปกติแล้ว พวกเขาจะเรยีนวชิาฟิสกิส์มาอย่างหนกั

ก่อนที่จะมาเรียนวิชาแนะแนวต่อในคาบสุดท้าย 

 วันหนึ่ง นักเรียนบอกกับเธอว่าไม่พร้อมท่ีจะเรียน เธอจึง

ตัดสินใจเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้พูดคุย ได้มีพื้นที่ในการส่งเสียงที่อยู่ในใจ
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“หลังจากนั้นมันก็เลยเริ่มประเดประดังเข้ามา 

เหมือนว่าเขามีปัญหาร่วมกันบางอย่างในห้อง แล้วเขาอยากจะช่วยเหลือ

เพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนมันไม่โอเคแล้วในสถานการณ์ตรงนี้

 ในคาบนั้นก็เลยเหมือนเป็นการที่เราช่วยรับฟังเขา 

ช่วยคลี่คลายอะไรบางอย่างให้คนในห้องนั้น 

ปัญหามันอาจจะไม่ได้หมดสิ้นไป 

แต่มันท�าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น”

-----

 

 

 

      

 34



 ครูเบียร์เล่าว่า ก่อนที่จะมาเป็นครูอารมณ์ดีและบ้าบอในสายตา

นักเรียนทุกวันนี้นั้น เขาเคยเป็นครูตามกรอบจารีตมาก่อน เพราะกลัวว่า

จะแตกต่าง แต่สุดท้ายก็รู้สึกฝืนและไม่ใช่ตัวเอง 

 ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ (Parker J. Palmer) ผู ้เขียน

หนังสือ กล้าที่จะสอน [2] เห็นว่าการเร่ิมต้นการสอน ไม่ใช่การมุ่งหา

ค�าตอบว่า จะสอนอย่างไรหรอืสอนด้วยวธิกีารใด แต่สิง่แรกทีค่รคูวรท�าคือ 

กลับมาซื่อตรงกับอัตลักษณ์หรือตัวตนของตนเอง ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า 

“เราให้กับคุณค่ากับอะไรในการเป็นครู” และ “ความสัมพันธ์ระหว่างเรา

กับนักเรียนในรูปแบบใดที่จะช่วยให้นักเรียนเติบโตได้อย่างแท้จริง”
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ครูเบียร์
ครูรัฐศักดิ์ มณีเนตร 

สอนวิชาสังคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



 การที่ครูได้ส�ารวจตัวเองอย่างใคร่ครวญ จะช่วยให้ครูมองเห็นว่า 

จะสร้างห้องเรียนและใช้วธิกีารสอนแบบใด  เพราะตวัตนการเป็นครนูัน้ ไม่

สามารถคัดลอกจากคนอื่นได้ เมื่อยืนอยู่หน้าชั้นเรียน ครูจะสบายที่สุดเมื่อ

ครูได้เป็นตัวเอง 

 นอกจากนี้ เขายังมองเห็นว่าที่ผ ่านมาเขาก�าลังยึดการเดิน

ตามกรอบจนเกินไป จุดนั้นเขาเริ่มมองเห็นความว่างเปล่าของห้องเรียน 

ห้องเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ เขาจึงเริ่มกลับมาทบทวนและค้นหาว่าความเป็น

ครูแบบเขาจริงนั้น มันเป็นอย่างไร

“ เพราะเหมือนมนุษย์เรามันไม่ได้ชุดส�าเร็จรูปที่มันจะใส่ได้

ห้องเรียนก็เหมือนกัน

เราก็ไม่สามารถท�าตามครูคนอื่นได้ 

เหมือนเราลองพยายามท�าแล้ว

แต่มันไม่ใช่ตัวตนของเรา

อะไรที่เราก๊อปเค้ามามันก็ไม่ประสบความส�าเร็จ 

มันต้องเกิดจากความคิดของเราแล้วน�ามาประยุกต์เนี่ยพอได้ 

แต่ถ้าก๊อปมาแม้กระทั่งการยืนการพูด 

มันไม่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

เหมือนคนเราควรเดินด้วยจังหวะของตัวเองมากกว่าที่เขาสั่ง”
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 ปาร์กเกอร์อธิบายว่า เมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนของ

ครูคนนั้นจริง ๆ ครูก็จะแบกรับห้องเรียนไปด้วยความฝืนใจ เช่นเดียวกับ 

อัลซุป [3] นักการศึกษาที่ศึกษาด้านอัตลักษณ์ของครู ได้เปรียบเปรยไว้

ว่า ครูควรได้ใส่รองเท้าของตัวเองไม่ใช่รองเท้าของครูคนอื่น ครูจึงจะเป็น

ครทูีม่คีวามสขุได้ อย่างไรกต็าม ความเป็นครกูไ็ม่ใช่สิง่ทีต่ายตวัเสมอไป แต่

เป็นสิง่ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาตามบรบิทผ่านการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ผ่านช่วงชีวิตของครูแต่ละคน 

  การที่ครูจะเริ่มต้นประเมินว่า จะพัฒนาการสอนของตนเองได้

อย่างไรบ้าง ที่สอนไปนั้นสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร อาจจะเริ่มต้นจาก

การส�ารวจตัวเองว่า ตัวตนของเราในสายตานักเรียนนั้นเป็นอย่างไร และ

ค�าตอบที่เกิดขึ้น อาจเป็นบันไดขั้นแรกที่ชวนเรากลับมามองเห็นว่า  เรามี

มุมมองความเชื่อในการเป็นครูแบบใด และสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อการสอนของ

เราอย่างไรบ้าง
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กำรเขียน
สะท้อนตัวตน

ครูสุรัสวดี นาคะวะรัง

Tool 01
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แนวคิด

การรู้จักตัวเองได้ต้องเข้าใจ

ยอมรับตัวเองในด้าน

ที่เราไม่ชอบให้ได้ก่อน

เราก็จะรู้สึกดีกับตัวเอง

เฉพาะในห้วงเวลา

ที่ตัวตนเราเป็น บวก

พออยู่ในโหมดที่เป็น ลบ 

เรากลับรู้สึกผลักไสว่า 

นี่ไม่ใช่ตัวเรา

ซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้ส�าคัญมาก ๆ 

ที่จะพาเราให้ได้รู้จัก และ

โอบกอดตัวเอง

วิธีกำร
ค่อย ๆ เริ่ม ๆ จากเหตุการณ์ล่าสุด 

กลับไปหาจุดเริ่มต้นของมัน 

สิ่งที่เขียน คือ สรุปเหตุการณ์สั้น ๆ 

ถัดมาเขียนสาเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์

 ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือ

             ความรู้สึกของตัวเอง โดยเขียน

    เป็นล�าดับ ท�าให้ตัวเองเห็น

  กระบวนการตัดสินใจ

  ว่ามีที่มายังไง

หลังจากนั้น พอมีการเขียนย้อนบ่อยๆ 

ก็พบว่ามันมาจากเรื่องเดียวกันเหมือนกัน

คราวนี้พอได้ท�าความเข้าใจที่มาที่ไป มันก็ท�าให้เรา

เข้าใจตัวเองมากขึ้น  ยอมรับตัวเองได้มากขึ้นในห้วง

เวลาที่เราไม่โอเคกับตัวเอง



 ดังนั้น เครื่องมือที่ท�าให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น บางทีก็

เป็นสิ่งของเล็กน้อยอย่างปากกา ดินสอ กระดาษ 

 มันคือการได้ทบทวนตัวเอง เอาจากข้างในออกมา

ให้เห็น ได้เข้าใจ เพราะบางทีอยู่แต่ข้างในมันก็ปน ๆ กันไปหมด 

มองเห็นไม่ทัน

สรุป
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ส�าหรับครู 

ค�าว่า พื้นที่ปลอดภัย คืออะไร 

และส�าคัญอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูมีเคล็ดลับหรือวิธีอะไร 

ที่ท�าให้นักเรียนไว้วางใจและพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้าย 

เรียนรู้ไปกับครู (และเพื่อนร่วมชั้น)

ความสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ดีเป็นอย่างไร 

สร้างได้ด้วยอะไร 

และคุณค่าใดที่ช่วยเชื่อมหัวใจของทุกคนในชั้นเรียน



บทที่ 2

“ครูคือพื้นที่ปลอดภัย 

ที่ท�าให้หนูเต็มใจเรียนรู้” 



ส�ารวจความสัมพันธ์ในชั้นเรียน

1.  นักเรียนจุดลงไปในแต่ละข้อว่าทั้ง 4 ด้านของครูอยู่ในคะแนนระดับใด 

2. จากนั้นลากเส้นทั้ง 4 จุดเข้าหากัน เพื่อดูว่ากราฟความสัมพันธ์ในชั้น
เรียนก�าลังมีทิศทางไปแบบใด
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จัดการชั้นเรียน

คาบเรียนของครูู. . . . . . . . . 
เป็นแบบไหน ?

2
5

55

เราเคารพซึ่งกันและกัน !

ครูทำให้เราอยากมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน

เรียนแล้วคุ้ม !
ได้รู้เยอะเลย ครูเอาใจใส่เรา !

4
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จุดลงไป
ในแต่ละข้อ



 บทความ The Classroom Management Strategy That 

Works Every Time ของ โดมนิคิ สมธิ (Dominique Smith) [4] เขยีนเล่า

ว่า ครูจ�านวนมากด�าเนินการสอนด้วยความกลัวที่จะล้มเหลว ด้วยค�าถาม

ว่า จะเกิดอะไรขึน้ถ้าสอนแล้วชัน้เรยีนพงั จะเกดิอะไรข้ึนถ้านกัเรยีนไม่ตอบ

สนองบทเรียน หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไม่ชอบตัวฉัน มักเป็นค�าถาม

ที่วนเวียนในใจครู สมิธเห็นว่า การสร้างห้องเรียนให้เป็นชุมชนท่ีมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกจะช่วยลดความกลัวได้ ความสัมพันธ์เชิงบวกถือ

เป็นเครื่องมือสร้างห้องเรียนที่ทรงพลังได้ดีที่สุด ถ้าครูมีความสัมพันธ์ท่ีดี

กับนักเรียน นักเรียนก็จะเคารพในตัวคุณครูเช่นเดียวกับที่คุณครูเคารพ

ในตัวพวกเขา  

 การสร้างความสมัพนัธ์เชงิบวกไม่ใช่การท�าให้นกัเรยีนรูส้กึสญูเสยี

ตัวตนของตนเอง ไม่ใช่การลากเส้นแบ่งว่าแบบไหนคือเด็กดีหรือไม่ดี 

แต่เป็นการใหค้วามส�าคัญกับนกัเรียนทุกคน การสรา้งความสัมพันธ์ที่ดนีั้น

เกดิบนพืน้ทีท่ีไ่ม่ใช่แค่ในห้องเรียน ครจึูงควรเข้าไปท�าความรูจ้กันกัเรยีนเมือ่

อยู่นอกห้องเรียนด้วย ไปรู้จักและรับรู้เรื่องราวของนักเรียน ที่ไม่ใช่ในเรื่อง

วิชาการ แต่เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สมิธ ยืนยันว่า นักเรียนไม่สามารถ

เรียนรู้จากครูที่ไม่ชอบเขา การสร้างชั้นเรียนที่โอบกอดความหลากหลาย

และเป็นพื้นที่ที่การเรียนรู้ ซึ่งสามารถงอกงามได้ในนักเรียนทุกคนจึงเป็น

สิ่งจ�าเป็น
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 เธอต้องเจอกบันกัเรยีนชัน้ ม.1 หน้าใหม่ทกุปี เธอจงึเริม่ต้นด้วย

การสร้างความรู้จักกับนักเรียนทุกคนด้วยการการเช็คช่ือทุกคาบ และ

แต่ละคาบก็จะเช็คชื่อด้วยวิธีการที่ไมซ่�้า 

 “เราจะเชค็ช่ือด้วยการแบบว่า ถ้าคณุครเูรยีกช่ือใคร ให้ตอบครู

ว่า เมือ่เช้าทานข้าวหรอืยงั หรอืวนัต่อมาก็เป็นการถามว่าเขาทานข้าวกบั

อะไร เขาชอบกนิอะไร เขาชอบเล่นอะไร บางทรีูต้วัเรากจ็ะรูจ้กันกัเรยีน”

 ครูเชอร์รี่มองว่า การสร้างความสัมพันธ์ชั้นเรียนตั้งแต่แรก

เริ่มเป็นสิ่งส�าคัญ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนมากข้ึน 

ท�าให้นักเรียนกล้าไว้วางใจในตัวครู พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูใน

ห้องเรียน

ครูเชอร์รี่
ครูปัทมวรรณ โชติกลาง 

สอนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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 เธอกล่าวว่าการจะสร้างห้องเรียนที่ดีขึ้นมาได้นั้น สิ่งแรกคือ

การเปิดใจมองนักเรียน ไม่ควรแปะป้ายว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ดีหรือเลว 

เพราะการไม่แปะป้าย ช่วยเป็นช่องทางส�าคญัทีเ่ปิดโอกาสให้ตวัเธอได้รูจ้กั

นักเรยีนเป็นรายบคุคลมากขึน้ การทีน่กัเรียนมคีวามรูส้กึว่าครจู�าเขาได้ แม้

กระทั่งชื่อจริง ชื่อเล่น หรือสิ่งที่เขาชอบ เช่น สี อาหาร เสื้อผ้า หรือขนม 

รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ท�าให้เขารู้สึกว่าครูใส่ใจ อยากฟังในสิ่งที่

เขาต้องการพูดท�าให้บรรยากาศในชั้นเรียนดีตามไปด้วย

 ครูเชอร์รี่บอกว่า ห้องเรียนบนความสัมพันธ์เชิงบวกเช่นนี้ ท�าให้

เธอไม่ต้องพดูเสียงดัง หรอืใช้ไมโครโฟนในการสอน ห้องเรียนของเธอจงึเป็น

พ้ืนทีนั่กเรียนไม่เครยีดและรู้สกึสบายใจ และยังส่งผลต่อชวีตินอกห้องเรยีน

ของพวกเขาด้วย หลายครั้งที่ตัวนักเรียนเกิดปัญหาก็จะเข้ามาหาเธออยู่

เป็นประจ�า ด้วยความรู้สึกที่ตัวเธอเองเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่พวกเขา 

เป็นพื้นที่ของความเท่าเทียม ให้ข ้อคิด และชวนนักเรียนมองเห็น

จากหลายแง่มุม
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 ครจูุบ๊แจงเล่าว่า ช่วงปีแรก ๆ  ในการเป็นคร ูเธอให้ความส�าคญักบั 

ทักษะการคิดของนักเรียนอย่างมาก เมื่อนักเรียนของเธอไม่สามารถคิดใน

แบบทีเ่ธอคาดหวงัไว้ตามมาตรฐานในใจเธอได้ นักเรียนเหล่านัน้กจ็ะถูกเธอ

แปะป้ายในใจว่าเป็นเด็กโง่ ต่อมาเธอเริม่รู้สกึว่ายิง่คาดคัน้ให้นกัเรยีนท�าให้

ได้ตามครูหวังมากเท่าไหร่ นักเรียนก็ยิ่งอึดอัดมากขึ้น สุดท้ายนักเรียนเริ่ม

ถอยห่างจากเธอ บางคนยิ่งก้าวร้าวขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะตัวครูให้ได้ จนใน

ที่สุด ครูจุ๊บแจงพบว่า ความสัมพันธ์ที่เธอสร้างขึ้นจากการตัดสินผู้เรียน

ก�าลังท�าให้ตัวตนของนักเรียนหล่นหายไป

 

ครูจุ๊บแจง
ครูศิริพร ทุมสิงห์ 
สอนวิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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 เมื่อมีโอกาสได้ไปเข้าอบรมกับมูลนิธิมะขามป้อม และก่อการครู  

ท�าให้เธอเข้าใจค�าว่า “อ�านาจในอีกแบบ” เธอมองว่าในห้องเรียนหนึ่ง 

มักเต็มไปด้วยการใช้อ�านาจตรวจตราตรวจสอบของครู 

 เมื่อไรก็ตามที่อ�านาจนี้อยู ่ในห้องเรียน พื้นท่ีรับฟังยิ่งไม่เกิด

ขึ้น  ดังนั้นช่วงแรกของการเรียน เธอได้พานักเรียนเรียนรู้เรื่องอ�านาจร่วม

กัน อ�านาจที่ไม่ใช่การตรวจตราหรือมุ่งตัดสินนักเรียน แต่เป็นอ�านาจร่วม

ระหว่างครูและนักเรียนที่เอื้อให้เกิดการรับฟังกันและกัน

 ครั้งหนึ่ง นักเรียนชั้น ม.2 ห้องหน่ึงที่เธอพาฉีกจากการเรียน

แนะแนวแบบเดิมด้วยการใช้กระบวนการเรียนแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน การเรียนเป็นไปด้วยดี จนเมื่อนักเรียน

เหล่านั้นขึ้นมาเรียนกับครูอีกคนช่วง ม.3 บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วย

ความตึงเครียด พวกเขาหลายคนเริ่มปฏิเสธครู จนท�าให้ครูท่านนั้นบอกให้

นักเรียนกลุ่มนั้นสอนเพื่อนกันเอง

 “ตอนที่เราได้ยิน เราก็นึกในใจว่านักเรียนเขาจะสอนกันได้ไหม 

แต่ผลสุดท้ายพวกเขาก็ไปแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิดประเด็นมากันเอง แล้วก็

ให้เขียนแผนการสอนแบบหน้าเดียวง่าย ๆ สิ่งที่ออกมากลายเป็นว่ามันไม่

ได้มาสอน แบบที่ครูคนนั้นสอน แต่ทุกอย่างกลายเป็นแอคทีฟ อย่างเช่น

อยากให้เพือ่นรูจั้กกนั พวกเขาพาเพ่ือนเปิดประเด็นคยุทีห่ลากหลายขึน้ เช่น 

เรือ่งบลุลี ่กเ็อาเรือ่งละครไปใส่ แล้วกเ็อาไปสอนจรงิด้วยในแต่ละสปัดาห์”
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 การจัดการชั้นเรียนตามฉบับของครูจุ๊บแจง ท�าให้นักเรียนที่เป็น

เด็กเงียบ ๆ กลายมาเป็นคนที่กล้าพูด กล้าน�าเพื่อนให้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

และนักเรียนบางคนทีไ่ม่สนใจบทเรยีนกก็ลบัมาเต็มทีก่บัการเรยีน นกัเรยีน

เปิดรับความแตกต่างหลากหลายระหว่างกนั เธอบอกว่า การสอนแนะแนว

ของเธอกค็อืการสอนทีเ่ธอไม่ได้ควบคมุ แต่ให้วธิคีดิและเครือ่งมอืให้เขาไป

ใช้ต่อยอดกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

 เธออธิบายว่า การจัดการชั้นเรียนได้เริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ คือ

การมองทุกคนเป็นมนุษย์ สมมติถ้ามองนักเรียนที่อยู ่ข ้างหน้าเป็น

มนุษย์ มองตัวเองให้เป็นมนุษย์ด้วย ก็จะให้ความรู้สึกท่ีว่าทุกคนเท่ากัน 

มีเครื่องหมายเท่ากับ (=) ผุดขึ้นในระนาบของความสัมพันธ์ทุก ๆ ฝ่าย

ก็สมควรที่จะได้รับสิ่งต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ท้ังเรื่องของ

ความเข้าใจ เรือ่งของความรู ้เรือ่งของบทบาทในห้องเรยีน เรือ่งอะไรกต็าม 

ห้องเรยีนกจ็ะเป็นพืน้ทีท่ีค่รไูม่ใช่ผูอ้ยูเ่หนอืกว่าทีม่อี�านาจตรวจตราตดัสนิ

นักเรียนอีกต่อไป ซึ่งในประเด็น นี้ผู ้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 

แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ หรือหมอมิน ผู ้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเด็ก

และวัยรุ่น ผู้เขียนหนังสือ เข็นเด็กข้ึนภูเขา [5] ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า 

เด็กทกุคนต้องการพืน้ทีท่ีรู่ส้กึมัน่คงปลอดภยั จึงจะพร้อมเปิดรบัการเรยีนรู้
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 เมือ่ห้องเรยีนไม่ใช่แค่พืน้ทีก่ายภาพทีมี่ครแูละนกัเรยีนมารวมกนั 

แต่ยังรวมถึงมิติด้านอารมณ์และความรู้สึกของตัวครูและนักเรียนด้วย

เช่นกัน ถ้าครูอยากได้ห้องเรียนที่เคารพและรับฟัง การท�าห้องเรียนเป็น

เสมือนคุกที่ขังและจัดระเบียบนักโทษนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นหรือไม่ หรือถ้าเรา

เห็นว่าห้องเรียนควรเป็นสนามเด็กเล่นท่ีทุกคนสนุกไปด้วยกัน ถ้าเช่นน้ัน

แล้วความสมัพนัธ์เชงิบวก การเปิดใจ และการมองเห็นทุกคนอย่างเท่าเทยีม

กัน ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ใส่หัวใจให้ความสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

ด้วย micro-affirmation

 Micro-affirmation คือการแสดงออกถึงการให้ความเข้าใจ 

การยอมรับบุคคลตรงหน้า การเปิดพื้นที่ให้กับความแตกต่างหลากหลาย

ในการแสดงความคิดเห็น น�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน

 Rowe ผู้ตรวจการมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute 

of Technology  ให้ค�าจ�ากัดความ micro-affirmation ว่า “การกระท�า

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ เป ิดประตูแห่งโอกาส กิริยาที่ใส ่ใจและโอบรับ

ความหลากหลายและการรับฟัง”
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เคล็ดลับ micro-affirmation เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย

ท�าให้นักเรียนรู ้สึกถูกมองเห็นและ

ใส่ใจในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ถูก

มองเป็นชั้นเรียนหรือเป็นกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็นการจดจ�ารายละเอียดเล็ก ๆ

ของนักเรียนแต่ละคนหรือการเรียก
ชือ่นกัเรียนอย่างถกูต้องหรอืตามทีน่กัเรยีนอยากให้ถกูเรยีก กเ็ป็นส่ิงส�าคญั

ท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าได้รับความเข้าใจ

และการรับฟัง อาจจะมาจากการฟัง

เสียงนักเรียนจริง ๆ ว่าเขาคิดและรู้สึก

อย่างไร โดยไม่แนะน�าหรือสั่งสอนว่า

เขาควรจะต้องรู ้สึกอย่างไรหรือมอง
แบบไหน การที่ครูแสดงว่ารับรู้ในความรู้สึกของนักเรียน ที่นักเรียน

แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกบวกหรือลบ การท่ีครูบอกว่าครู

รบัรู้ เช่น “เธอก�าลังสบัสนและหงดุหงดิอยูใ่ช่ไหม” จะช่วยให้นกัเรียนรูส้กึ

สบายใจขึ้นและไว้วางใจในตัวครู หรือไม่จ�าเป็นต้องเป็นค�าพูดก็ได้ กิริยา

อาการของครูเอง ก็ช่วยสื่อสารการรับรู้ของครูได้
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Tool 02

ครูศิริพร ทุมสิงห์

ทลำยควำมกลัว
ด้วยควำมเข้ำใจ
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ความรูสึก

ตามที่เขาอยากเปน

START เชื่อกอนวา มองเห็นความแตกตางหลากหลาย มองสิ่งแวดลอมหลอหลอม

ทุกคนแตกตางกัน
แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง

แนวคิด ซาเทียร

พฤติกรรม

การรับรู มุมมอง ความคิด

ความคาดหวัง

ความปราถนา

รัก ยอมรับ อิสระ
ความ

ปลอดภัยเมตตา มิตร
เปน

เจาของ

พอฯลฯ ปู

ยาย

ผูปกครอง

ยา
แม

ตา

เปนสากล

ครู ศิษย

ทลายความกลัว
ดวยความเขาใจ

K-POP

เติมเต็มศักยภาพ
SELF

พูดคุย
รับฟง
เขาใจ

ไมตัดสินที่ตัวตน
เขาใจโครงสรางใหมาก

มองใหถึง
โครงสรางทางสังคม

เรากับเด็กนั้นเทากัน

มองสิ่งที่
ซอนอยูภายใน
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ความรูสึก

ตามที่เขาอยากเปน

START เชื่อกอนวา มองเห็นความแตกตางหลากหลาย มองสิ่งแวดลอมหลอหลอม

ทุกคนแตกตางกัน
แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง

แนวคิด ซาเทียร

พฤติกรรม

การรับรู มุมมอง ความคิด

ความคาดหวัง

ความปราถนา

รัก ยอมรับ อิสระ
ความ

ปลอดภัยเมตตา มิตร
เปน

เจาของ

พอฯลฯ ปู

ยาย

ผูปกครอง

ยา
แม

ตา

เปนสากล

ครู ศิษย

ทลายความกลัว
ดวยความเขาใจ

K-POP

เติมเต็มศักยภาพ
SELF

พูดคุย
รับฟง
เขาใจ

ไมตัดสินที่ตัวตน
เขาใจโครงสรางใหมาก

มองใหถึง
โครงสรางทางสังคม

เรากับเด็กนั้นเทากัน

มองสิ่งที่
ซอนอยูภายใน



เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ที่มีความหมาย 

ครูมองว่ามันคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และรู้ได้อย่างไร

ว่ากระบวนการสอนของครูมันมีความหมาย

ครูท�าอะไรให้นักเรียนรู้ว่าการเรียนรู้

มีความหมายและมีค่าส�าหรับเขา

เสียงสะท้อนจากนักเรียน 

ค�าไหนที่ครูได้ยินแล้วรู้ว่า การเรียนรู้ในคาบนั้น 

มีค่า/มีความหมายต่อนักเรียน

ชั้นเรียนที่มีความหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และจะสร้างชั้นเรียนที่มีความหมายต่อไปได้อย่างไร
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บทที่ 3

“ครูท�าให้ผมรู้ว่า สิ่งที่เรียน

มันมีความหมายกับชีวิตผม”



ส�ารวจชั้นเรียนที่มีความหมาย

1. นักเรียนเขียนกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดในวิชาของครู พร้อมบอกว่า

ชอบเพราะอะไร

2. นักเรียนเขียนถึงความทรงจ�าที่มีต่อครู ว่าประทับใจเรื่องใดบ้างใน 

1 เทอม/ปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. นักเรียนให้คะแนนความมีประโยชน์ของงานที่ครูให้ท�าและค�าแนะน�า

ของครู เพื่อดูว่าสิ่งนั้นก�าลังสร้างความหมายให้กับนักเรียนในระดับใด
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คำแนะนำของครูช่วยเรามากแค่ไหนงานที่ครูให้ทำ (เช่น แบบฝึกหัด/การบ้าน/
งานส่งตอนเย็น) มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ชอบกิจกรรมไหนของครูมากที่สุด
เล่าให้ฟังหน่อย

ความทรงจำที่มีต่อครู ที่่ฉันประทับใจ

มากที่สุดน้อยที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุด



 ห้องเรียนของครูแอน เป็นห้องเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก

เรียนในสิ่งที่สนใจ ในวิชาภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนของเธอจะเรียนภาษา

อังกฤษแบบที่ไม่เหมือนกันกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน เพราะครูแอนมองว่า 

ถ้านักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจ สิ่งนั้นจะมีความหมายกับนักเรียนขึ้น

มาทันที เช่น นักเรียนที่มีความชื่นชอบทางด้านท�าอาหาร อยากเป็นเชฟ 

สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเมนูหรือต�าราอาหาร นักเรียนท่ีชอบทาง

กฬีา กส็ามารถเรยีนรูจ้ากการดขู่าวฟตุบอลหรอืค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัทาง

ฟุตบอลได้ 

ครูแอน
ครูนาฎฤดี จิตรังสรรค์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนและสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
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 เธอบอกว่าการเรียนรู ้ตามแบบที่นักเรียนสนใจไม่ใช ่แค่มี

ความหมายเท่านั้น แต่ยังท�าให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้

เริ่มต้นจากสิ่งที่ตนสนใจจริง ๆ ก็จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การน�าไปใช้ได้ เช่น 

ภาษาอังกฤษกับการท�าอาหาร เมื่อเรียนจบแล้ว เขาก็จะรู้ว่าค�าศัพท์เหล่า

นี้น�าไปใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับการท�าอาหารได้อย่างไร

 การเรยีนรูไ้ม่จ�าเป็นต้องเรยีนรูค้นเดียวและเรือ่งเดยีว ครัง้หนึง่ ครู

นาฎฤดีสอนนักเรียนท�าหมูกระทะรับประทานกัน แต่นักเรียนจะต้องล้าง

กระทะด้วยเมื่อรับประทานเสร็จ  เธอจึงให้โจทย์วิทยาศาสตร์ว่า การล้าง

กระทะจะล้างด้วยสารใดจึงจะดีที่สุด ใช้โค้ก ใชน้�้าส้มสายชู หรือใช้น�้ายา

ล้างจาน เพื่อให้นักเรียนค้นหาค�าตอบ จากนั้นเธอเปลี่ยนโจทย์ในการล้าง

ครัง้ทีส่องทีท้่าทายขึน้กว่าเดมิว่า ห้ามใช้ของแบบเดมิ จากโจทย์นีย้ิง่ท�าให้

นักเรียนของเธอไปศึกษาอย่างจริงจังว่าสิ่งใดจะช่วยล้างกระทะได้

 นักเรียนของเธอศึกษาจากของอยู ่ในชีวิตจริงและใกล้ตัว 

บางคนเข้าไปที่ร้านหมูกระทะเพื่อดูว่าทางร้านใช้สารเคมีอะไรในการล้าง  

จนนักเรียนของเธอเกิดค�าถามต่อยอดขึ้นมาว่า “ถ้ามันเกิดล้างแล้วล้างไม่

หมดมันจะเป็นอันตรายในการเอามาปิ้งย่างหรือไม่ จะส่งผลให้เป็นมะเร็ง

ตามมาด้วยหรือเปล่า” เธอชี้ว่า ณ จุดนี้นักเรียนของเธอได้สร้างความรู้

จากการต่อยอดจากสิ่งเดิม ท�าให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนของตนเอง

เกี่ยวข้องกับบริบทชีวิตนอกห้องเรียน เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่ใน

ชีวิตประจ�าวันของเขา
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 จากกรณีเรียนท�าหมูกระทะ ท�าให้นักเรียนของเธอต่อยอดไป

จนถึงการคิดค้นผลิตน�้ายาล้างกระทะจากพืชผักและสมุนไพรแทนการใช้

สารเคมี เธอบอกว่าหลังจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนแล้วคิดใหม่เป็นวงจร

เรื่อย ๆ

 เมื่อจบภาคเรียน โรงเรียนของเธอจะมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้

แสดงความคดิเหน็ ได้สะท้อนความรูส้กึว่าทีผ่่านมาเขาท�าสิง่ใดส�าเรจ็หรอื

ไม่ส�าเร็จเพราะอะไร  เรื่องอะไรที่เขาคิดจะท�าต่อไป 

 “เด็กทุกคนตอนนีไ้ม่ได้กลวัการสอบ เมือ่ก่อนเขาจะกลวัการสอบ 

เรียนไปเพื่อสอบให้ผ่าน แต่ตอนนี้ไม่มีใครที่กลัวสอบไม่ผ่าน แต่เขาเรียนรู้

ว่าเขาเรียนไปเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริง เอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เอาไปใช้

เพื่อท�าให้เป้าหมายเขาให้ส�าเร็จ อันนี้คือค�าตอบของเด็กประถม ป.4-6”

 เธอบอกว่าการเรียนรู้ท่ีมีความหมายคือการเรียนรู้ท่ีนักเรียนรู้

ว่า เขาจะเอาความรู้ไปท�าอะไรต่อ เป็นการเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของ

นกัเรยีน ไม่ใช่การเรยีนรู้เพ่ือทีจ่ะสอบหรอืว่าต้องการหาค�าตอบท่ีให้ตรงกบั

ใจคร ูแต่คอืการค้นหาค�าตอบตามทีนั่กเรียนอยากรู้จรงิ ๆ  เธอเชือ่ว่าสดุท้าย

ความใฝ่รู้ ความอยากรู้ในตนเอง จะผลักให้เขารักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
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 ครูกล็อฟ มองว่าการเรียนรู้ที่มีความหมาย คือการที่ให้นักเรียน

ได้เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว แล้วน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงได้ ครั้งหนึ่งในชั่วโมง

เรียนเคมีเรื่องกรดเบส เธอตั้งเป้าหมายให้นักเรียนน�าหลักวิทยาศาสตร์

ไปหาค้นหาค�าตอบจากเหตุการณ์ใกล้ตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โคโรนาไวรัส เธอชวนนักเรียนค้นหาค�าตอบว่าท�าไมเราต้องล้างมือ

บ่อย ๆ ท�าไมเราต้องใส่หน้ากาก เป็นต้น

 ครกูลอ็ฟเล่าว่า การเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายกบันกัเรยีนในชัน้เรยีน

ของเธอ คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจว่าอยากเรียนแบบใด 

นักเรียนบางคนบอกว่าอยากเข้าคณะวิศวกรรมหรือคณะแพทย์ จึงขอให้

เน้นการติวเป็นพิเศษ

ครูกล็อฟ
ครูนารถชนก ศรีโท 

สอนวิชาเคมี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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 ขณะเดยีวกัน มนีกัเรยีนอกีกลุม่หนึง่ทีย่งัค้นหาตวัเองอยู ่จงึขอแค่

เรียนผ่านไปก็พอ เมื่อห้องเรียนมีความหลากหลายเช่นนี้ เธอพยายามเอา

หน่วยการเรยีนรูม้าจดัใหม่แล้วกเ็รยีนผ่านหวัข้อต่าง ๆ  ตามความสนใจของ

นักเรียน และเพื่อช่วยให้นักเรียนที่ยังไม่รู้ว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษได้ลองชิม

ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น นักเรียนจ�านวนหนึ่งอยากเปิดร้านกาแฟ  

บทเรียนเคมีจึงมาในธีมร้านกาแฟ โดยเอาความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้

ในการทดลองเรื่องกาแฟ

 นอกจากนี้ ครูกล็อฟยังสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.1 การท�าขนม

เป็นสิ่งที่นักเรียนของเธอสนใจที่อยากจะเรียนรู้ ท�าให้เธอใช้วิธีการเรียน

คณติศาสตร์ผ่านการท�าขนม อย่างเช่นเรือ่งร้อยละ เธอตัง้ค�าถามกบันกัเรยีน

ท�าไมเราต้องเรียนเรื่องร้อยละ มันเกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างไร นักเรียน

จะเร่ิมอ่านร้อยละจากฉลากอาหารเป็น จากนัน้ก็เอามาต่อยอดเชือ่มโยงกบั

การท�าขนม การทีน่กัเรยีนเอาสิง่ทีเ่รยีนไปใช้ได้จรงิและเช่ือมโยงได้ ท�าให้ครู

นารถชนกประทับใจ

 “เรื่องอัญชันมะนาว คือน�้าอัญชันเป็นสีน�้าเงิน พอบีบมะนาวลง

ไปก็จะเปลี่ยนสี พอเขาเห็นก็อ๋อเลย มันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เอง เขาก็จะมา

เล่าให้เราฟังว่าที่เขาเรียนไป พอเขากลับบ้านไปแล้วเขาไปเจอสถานการณ์

อะไรก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับท่ีครูสอนเลย แล้วเขาก็เล่าว่า เขารู้แล้วว่า

เป็นเพราะอะไร”
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 ครูกล็อฟบอกว่าการสร้างการเรียนรู้จะต้องอาศัยการพูดคุยกัน

ระหว่างครูกบันักเรียน เปิดโอกาสให้นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ ซ่ึงจะช่วย

ให้เธอรู้ว่านักเรียนของเธอ คิดอะไรอยู่ ได้เรียนรู้อะไร

 การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ๆ เข้ากับสิ่งท่ีรับรู้มาก่อนหน้า 

และสัมพันธ์กับสถานการณ์ในบริบทชีวิตจริงที่นักเรียนด�ารงอยู่ สิ่งนี้คือ

การเรียนรู้ที่มีความหมายตามที่ เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) [6] 

นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกาอธิบายไว้ เขาเห็นว่าการเรียนรู้ที่มี

ความหมายต่างจากการเรียนรู้แบบท่องจ�า เพราะท�าให้นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมเต็มที่แล้วสามารถพัฒนาจากความสนใจ ท�าให้เขาต่อยอดจาก

ความรู้เดิมแล้วเกิดการค้นพบเป็นความรู้ใหม่ 

 เขายังเสนอด้วยว่า หากผู้สอนมีการจัดกรอบการเรียนกว้าง ๆ 

ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการเรียน และสัมพันธ์กับพื้นฐานแนวคิดที่

นักเรียนมีจะช่วยให้การเรียนรู้ที่มีการจัดระบบการเรียนรู้และเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ห้องเรียนที่มีความหมายของครูแอนและครูกล็อฟเป็นตัวอย่าง

ท่ีดีที่ท�าให้เห็นว่า สิ่งท่ีนักเรียนชอบและเหตุการณ์รอบตัวในชีวิตจริง

ของนักเรียนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ซึ่งครูสามารถน�ามาสร้างบทเรียนที่

หลากหลายได้ และจุดทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การพาให้นกัเรยีนเหน็ว่าก�าลงัเรยีน

ในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต ไม่ใช่เรียนไปเพื่อการสอบแข่งขัน
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ชั้นเรียนที่มีความหมายต้องอาศัยการสอนที่เชื่อมโยงกับผู้เรียน 

 ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการศึกษามหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ 

แอนดรูว์ มาร์ติน (Andrew Martin) ได้ให้ความหมาย การสอนท่ี

เชือ่มโยง (Connective instruction) ว่า เป็นการสอนทีผู่เ้รยีนจะสามารถ

เกิดการเชื่อมโยงในสามระดับ 

3 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิธีการที่เรียน 

(pedagogical level) ผูเ้รยีนรูว่้ากระบวนการและ

วิธีที่ตนเองเรียนนั้นส�าคัญหรือเหมาะกับตนเอง 

2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นในชั้นเรียน 

(interpersonal level) ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน 

1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ตนเองเรียน 

(subject matter level) ว่าเรื่องนี้ส�าคัญหรือ

เกี่ยวข้องอย่างไรต่อชีวิต
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Tool 03

สุ จิ ปุ ลิ
ครูนาฎฤดี จิตรังสรรค์

65



วิถีในการเตรียมการสอนสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

สไตล์ครูสุจิปุลิ

สุ = สุตะ = การฟัง 

= Listening
ครูต้องฟังและได้ยินเสียงนักเรียนจริง ๆ ว่า 

นักเรียนก�าลังสนใจเรื่องอะไร ก�าลังสงสัย

อะไร ก�าลงัเกิดปัญหาอะไร ก�าลงัอยากเรยีน

รู้อะไร ก�าลังต้องการอะไร

จิ = จินตะ = การคิด 

= Thinking
ครูต้องมีกระบวนการคิดในการออกแบบ

การเรียนรู้ จากสิ่งที่จะสอนให้เชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริงและบริบทจริงของนักเรียน

ปุ = ปุจฉา = การถาม 

= Questioning

ลิ = ลิขิต = การเขียน

= Writing/Communicating 

ครูด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยค�าถามที่

ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ไม่ได้เพียงแค่บอกความรู้

ครูบันทึกร่องรอยการจัดการเรียนรู้ว่ามีอะไร

เกิดขึ้นในชั้นเรียนนี้  เด็ก ๆ เรียนรู ้อะไร 

มีพัฒนาการอย่างไร แนวคิดที่ส�าคัญคืออะไร 

บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และจะพัฒนาให้ดีขึ้น

ได้อย่างไร
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กระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร 

มีองค์ประกอบส�าคัญอะไร

ท�าไมเราถึงออกแบบการสอนลักษณะนี้

และกระบวนการสอนที่เราออกแบบช่วยให้นักเรียน

มีส่วนร่วมหรือเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร

กระบวนการเรียนรู้ที่ดีในชั้นเรียนเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และเราจะพัฒนากระบวนการและกิจกรรม

ในชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง
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บทที่ 4

“เวลาเข้าห้องเรียนของครูคนนี้ 

ผมสนุกที่ได้คิด ได้ท�า ได้เรียนรู้กับ

เพื่อน ๆ และครูตลอดเวลา”



ส�ารวจการออกแบบการเรียนรู้

1. นักเรียนระบายสีหรือวงกลมความรู้สึกในภาพรวมว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง 

เมื่อเขาเรียนรู้กับครูในห้องเรียน และตัวคุณครูมีความตั้งใจอยู่ในระดับใด

2. นักเรียนให้คะแนนการสอนของครู พร้อมเขียนข้อเสนอแนะเชิงบวก

ให้ครูได้น�าไปพัฒนา
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เมื่อฉันต้องเรียนกับครู ความรู้สึกของฉันคือ ให้คะแนนความ ’ตั้งใจ’ ของครูหน่อย

การสอนและการประเมินผล33

10

ให้คะแนนการออกแบบการสอน
ของครู. . . . . . . . . ในเทอมนี้หน่อย ครูต้องทำอะไรเพิ่ม เพื่อจะให้ได้คะแนนมากกว่านี้

เต็ม 10 ให้กี่คะแนน



 

 ในระยะหลังมาน้ี สังคมไทยต่ืนตัวมากกับการเรียนการสอนท่ี

เรียกว่า Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดและลงมือปฏิบัติ มาจากแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า 

การสร้างความรู ้(Constructivism) ซึง่ให้ความส�าคญักบัทรพัยากรภายใน

ตัวนักเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีทรัพยากรจากประสบการณ์ชีวิตท่ี

แตกต่างกันไป 

 แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับความเป็นปัจเจกของนักเรียนแต่ละ

คนและอาศยัประสบการณ์ของนกัเรยีนเองเป็นต้นทุนหลกัในการออกแบบ

และสร้างการเรียนรู ้ซึง่กลายเป็นแนวคดิทีใ่ช้กนัแพร่หลายในการออกแบบ

และจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้เชื่อมโยงและประยุกต์ต่อยอดความรู้ของตนเอง
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ตัวอย่างลักษณะการเรียนการสอนที่อยู่บนฐาน

ของแนวคิดการสร้างความรู้ (Constructivism) [7] 

บทบาทของครู อยู่ในฐานะ

ผู้เอื้ออ�านวยการเรียนรู ้(facilitator) 

ครูจะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้หรือเจ้าของความรู้ที่จะส่งต่อให้

กับนักเรียนผ่านการบอกเล่า แต่เป็นผู้ออกแบบและจัดประสบการณ์ให้

กับผู้เรียน โจทย์ของครูที่มีบทบาทเป็นผู้เอื้ออ�านวยการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ท่ี

จะจัดกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนดี แต่เริ่มจากการตั้งเป้าหมายว่าอยากพา

นักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไร และนักเรียนต้องมีประสบการณ์อะไรบ้างจึง

จะเกิดการเรียนรู้เรื่องนั้น

นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

ของตนเอง (active learning process and 

engagement)

การเรียนรู ้ที่อยู ่บนฐานแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมให ้ความส�าคัญกับ

ประสบการณ์ของผูเ้รยีน ดังนัน้ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้จากปฏสิมัพันธ์ระหว่าง

นกัเรยีน เพือ่นร่วมชัน้ ครู และกระบวนการเป็นหลกั จงึท�าให้หลายคนอาจ

เข้าใจว่า Active learning แปลว่า การเรียนผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้อง

ได้ลงมือ เคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน มีความสุขตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้ว 

หวัใจของแนวคดิ Active learning นัน้อยู่ทีว่่า ความรูง้อกงามจากฐานของ

ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
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ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

การเรยีนรูไ้ม่ได้เกดิแค่ในตัวนักเรยีนเพยีงฝ่ายเดียว ครกูต้็องเรยีนรูไ้ปพร้อม

กับนักเรียนและเรียนรู้จากนักเรียนด้วย ดังนั้นประสบการณ์ชีวิต บริบท

ทางสังคมวฒันธรรมของคร ูกม็อีทิธพิลต่อกระบวนการเรยีนรู้ของนกัเรยีน 

ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1

ให้ความส�าคัญกับบริบทของนักเรียน

นักเรียนสามารถเชื่อมโยงชีวิตของตนนอกช้ันเรียนเข้าไปกับสิ่งที่ตนเรียน

ในชั้นได้ ดังที่กล่าวในบทที่ 3
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 ชั่วโมงเรียนออนไลน์ช้ัน ม.3 ครูไม้เอกเล่าเรื่องการหยิบยกเอา

วรรณกรรมคลาสสิคเรื่อง Frankenstein (แฟรงเกนสไตน์) มาสอน  เขา

ชวนนักเรียนพูดคุย แล้วแกะเนื้อในบางสิ่งบางอย่างของวรรณกรรมออก

มาเป็นประเด็นย่อยออกมา “ตัว Frankenstein ท�าไมมันถึงถูกเรียกว่า 

Monster แล้วความหมายของค�าว่า Monster (สัตว์ประหลาด) มันคือ

อะไร มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร” ค�าถามของครูไม้เอกที่ใช้เปิดประเด็น

ถามนักเรียน ปรากฏว่า นักเรียนมองว่า Monster มีนัยยะของ

ความเหลื่อมล�้าในสังคม ห้องเรียนของเขายังพานักเรียนเช่ือมโยงความ

หมายสิ่งที่ถูกเรียกว่า Monster กับวรรณกรรมในปัจจุบัน 

ครูไม้เอก
ครูพลรัฐ ตะโนดแก้ว 
ครูสอนวิชาวรรณกรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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 “มีวรรณกรรมที่รื้อถอนความคิดของค�าว่า Monster ออกมา 

เช่น Pokémon (โปเกมอน) คือพยายามสร้างสัตว์ประหลาดให้มันดูน่ารัก 

แต่นัยยะของความน่ารักที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่มีความเท่าเทียมกับมนุษย์

อยู่ดี สุดท้ายเราก็ชวนนักเรียนถอดออกมาว่าสิ่งที่มันถูกสร้างมาแบบนี้ 

มันโอเคหรือเปล่า แล้วท�าอย่างไรที่เราจะมองโลกใบนี้ในมุมมองใหม่ ลอง

เปลีย่นแปลงบางสิง่บางอย่างทีม่นัเคยเกดิขึน้มาแล้ว ในยคุของพวกคณุเอง

คุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”

 นอกจากน้ี ชั้นเรียนของครูไม้เอกยังเต็มไปด้วยประเด็นที่

หลากหลายที่นักเรียนน�ามาพูดคุยอภิปรายกัน เช่น วิทยาศาสตร์เป็น

พระเจ้าจรงิหรอืเปล่า ความตายและศาสนาครอบง�าชีวิตของมนษุย์ได้จรงิ

หรือไม่ ธรรมชาติมันคืออะไร และการฝืนธรรมชาติมันคืออะไร 

 ครไูม้เอกบอกว่า จุดประสงค์ในชัน้เรยีนของตนคอืการให้นกัเรยีน

ทดลองวิจารณ์วรรณกรรมด้วยมมุมองทีห่ลากหลาย และครจูะช่วยกระตุน้

ให้เกดิการวพิากษ์ร่วมกนัว่าจะสามารถต่อยอดจากประเดน็ทีพ่ดูคยุกนัใน

ชั้นเรียนไปได้อย่างไรบ้าง
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 ครูไม้เอกเชื่อว่า 1) ความรู้ของนักเรียนเกิดได้จากมุมมองและ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย 2) ความรู้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป

ได้เรื่อย ๆ ดังนั้นความรู้เป็นสิ่งที่ตายและเกิดใหม่ตามบริบทช่วงเวลา 

3) ความรู้ไม่ได้เกิดจากตัวเรา แต่เกิดจากการที่เราเอาตัวเราเข้าไป

แลกเปลี่ยนกับคนอื่น เพราะต่างคนต่างมีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ของ

ตัวเอง แล้วเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนจะท�าให้เกิดความรู้ขึ้นมาใหม่

 ซึ่งการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนในห้องเรียนของ

ครูไม้เอกนั้นมาจากความเชื่อน้ีเป็นหลัก ซึ่งเขามองว่าการเรียนรู้ไม่ใช่

การบอกให้นักเรียนเชื่อครู แต่อยู่ที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองต่างหาก 

ทีจ่ะท�าให้นักเรียนเป็นคนทีเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ มทีกัษะในการหาความรู ้และ

มีทักษะในการพิสูจน์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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 ด้วยความทีบ่รบิทโรงเรยีนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี

ชุมชน ท�าให้ครูสนุ๊กเกอร์ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

เป็นหลัก โดยมีตัวเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

การสอนในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เขาให้นักเรียนได้ลงไปส�ารวจศึกษา

พื้นที่ต่าง ๆ ภายในชุมชนตามที่นักเรียนสนใจ ด้วยการสัมภาษณ์ชาวบ้าน

ในชุมชนและเรียนรู้จากสิ่งที่ชุมชนได้ท�า 

  หลังจากที่นักเรียนได้ความรู้จากตัวชุมชนมา ครูสนุ๊กเกอร์จะ

ตั้งโจทย์ให้นักเรียนคิดต่อว่า จะสามารถน�าความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดอะไร

ให้กับชุมชนได้บ้าง เพื่อท�าให้ชุมชนพัฒนาไปในทางดีขึ้น

ครูสนุ๊กเกอร์
ครูภาณุพงศ์ กรเกตุ

สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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 “อย่างเด็กไปลงพื้นที่เรื่องของนาเกลือnพื้นที่ของผมมันใกล้

ทะเล กมี็นาเกลอื ผมกโ็ยนโจทย์ไปว่า คิดว่าจากนาเกลอืเราสามารถน�าไป

ต่อยอดอะไรให้กับชมุชนได้บ้าง เด็กกจ็ะแบบ เอาไปท�าสปาเกลอืไหม หรอื

ว่าเอาเกลอืมาท�าอย่างอืน่ทีเ่อาไปต่อยอดได้ เด็กได้ลองท�าสบู่เกลอื หรอืว่า

ท�าเกลือสปาขึ้นมาตามความคิดของเขา ดูสูตรจากในอินเตอร์เน็ต หรือว่า

มกีารท�าถ่าน เดก็ก็ลองคดิว่าถ่านเนีย่เอาไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง เดก็จะ

เอาไปท�าบรรจุใส่ถุงเล็ก ๆ เพื่อท�าเป็นถุงดับกลิ่นก็มี”

 ส�าหรับครูสนุ๊กเกอร์ การเรียนรู้คือการที่นักเรียนสามารถน�า

ความรู้ไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม การเรียนจึง

เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบันกัเรยีน และเชือ่ว่าความรูไ้ม่จ�าเป็นต้อง

มาจากครูหรือแค่ในห้องเรียนทางเดียวเท่านั้น แต่ความรู้เกิดจากบริบท

ชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน ที่ส�าคัญต้องท�าให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การสร้างประสบการณ์ควบคู่ไปด้วย

 นอกจากนี้ในวิชาภาษาอังกฤษ เขาได้ใช้วิธีการสอนแบบสร้าง

สถานการณ์จ�าลองสอนนักเรียน การที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ

เรียนรู้ค�าศัพท์ยังไม่ใช่แก่นส�าคัญ หากรู้ค�าศัพท์แล้วก็ควรสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวันและรู้ว่าจะใช้ค�าศัพท์นั้นได้อย่างไรด้วย
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 ดงัน้ันวธิกีารสอนแบบใช้สถานการณ์จ�าลองจะท�าให้นกัเรยีนรูว่้า 

จะสือ่สารอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การจ�าลองการสัง่อาหาร สมมติ

ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ซื้อ และอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานบริการ  นักเรียน

จะต้องคิดว่าจะสั่งอาหารอย่างไร หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ลงมือเตรียม

บทพดูเพือ่มาสือ่สารระหว่างกนั การทีค่รสูนุ๊กเกอร์ใช้การสร้างสถานการณ์

จ�าลองอย่างต่อเนื่องท�าให้นักเรียนของเขาชอบ เพราะได้มีการพูดคุย

จริง ๆ และนักเรียนเริ่มเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น

 ห้องเรียนครูไม้เอกและครูสนุ ๊กเกอร์ ได้พาให้เห็นตัวอย่าง

รูปธรรมของการออกแบบและจัดการเรียนการสอนบนแนวคิด

คอนสตรัคตวิิสต์ จะเหน็ได้ว่า ท้ังคู่ใช้ประสบการณ์ของนกัเรยีนท้ังจากชีวติ

ประจ�าวันนอกชั้นเรียนและประสบการณ์ในชั้นเรียนเป็นวัตถุดิบใน

การออกแบบ จัดกจิกรรมและกระบวนการ โดยใส่ใจกบับรบิทของนกัเรยีน 

ไม่ว่าจะเป็นความสนใจส่วนบุคคล การใช้ชีวิต หนังสือหรือสื่อที่นักเรียน

รู้จัก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่นักเรียนอาศัย และน�าสิ่งเหล่านั้น

มาใช้ในชั้นเรียนของตนเอง 

 และในขณะเดียวกัน ก็ให้ความส�าคัญกับกระบวนการคิดของ

นักเรียนด้วย นักเรียนจึงไม่ได้แค่เรียนแต่เนื้อหาในบทเรียนเท่านั้น แต่ยัง

มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และความคิด

สร้างสรรค์ ควบคู่กันไปด้วย
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Tool 04

กำรสอนเป็นทีม
ร่วมด้วยช่วยกัน 

ครูพลรัฐ ตะโนดแก้ว
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กำรสอนเป็นทีมร่วมด้วยช่วยกัน

 ในการออกแบบคาบเรยีนแต่ละคาบน้ัน เร่ิมจากรวมทีมกนัพดูคยุ

ท�าความเข้าใจแลกเปลีย่นเรียนรูห้รอืมมุมองทีค่รแูต่ละคนในทีมได้ไปอ่าน

มา ตีความ แปลความ ขยายความ วรรณกรรมแต่ละเรื่อง 

ระดมควำมคิด 
 หลังจากนั้นจะร่วมกันระดมความคิดว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะ

น�าไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียนได้ในรูปแบบของ Keyword หรือ ค�าสั้น ๆ  

จากนัน้ เราจะช่วยกนัขยายความในความคิดทีเ่ราระดมกนัขึน้มา ลองแตก

และต่อยอดเชื่อมโยงประเด็นเข้าหากัน จากนั้นเราจะร่วมกันหาแนวคิด

หลัก และร่วมกันหาทักษะที่อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ  

ขำยไอเดียกิจกรรม  
 เมื่อทุกอย่างชัดแล้ว ครูแต่ละคนจะไปค้นคว้าเพิ่มในประเด็น

ต่าง ๆ รวมถึงทดลองคิดเกม กิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้กันไว้

ล่วงหน้า จากนั้นทีมครูจะนัดกันมาขายไอเดียซึ่งกันและกัน และผลัดกัน

วิพากษ์และวิจารณ์รวมถึงหาความเป็นไปได้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในแต่ละคาบออกมา
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ประกอบกิจกรรม  
 จากนั้นจึงน�าเอาเกม กิจกรรม หรือกระบวนการมาเรียงร้อยต่อ

กนัแบบมคีวามหมายซ่อนอยูเ่พ่ือให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูแ้ละเกดิทกัษะทีอ่ยาก

ให้เกดิขึน้ หลกัจากน้ันจะเข้าสูข่ัน้ทดลองสอนผลดักนัเรยีนผลดักนัสะท้อน

 น�าไปสอนจริงแล้วถอดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครแูละ

นกัเรียน หลังจากจบคาบเราจะร่วมกนัสะท้อนสิง่ทีเ่กดิขึน้ ทัง้สิง่ทีพ่วกเรา

ท�าดแีล้ว สิง่ทีค่วรแก้ไข สิง่ทีค่วรปรบัให้ดขีึน้กว่าเดมิ รวมถงึคดิต่อว่าหาก

ได้มโีอกาสสอนครัง้ต่อไปเราจะท�าอย่างไร และท้ายทีส่ดุกร่็วมกนัสะท้อน

บทบาทในการเป็นครูกระบวนกรของกันและกันในคาบเรียนที่เกิดขึ้น 
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ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

เป็นผลมาจากความกลัวการถูกลงโทษ 

หรือเกิดจากกระบวนการเชิงบวกในชั้นเรียน

รู้สึกอย่างไร 

เมื่อนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

แล้วอยากบอกอะไรกับนักเรียนคนนั้น

เราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดให้กับนักเรียน 

วิธีการเชิงบวกแบบใดที่จะช่วยให้เกิดขึ้นได้บ้าง

นักเรียนเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไป 

และเราได้เรียนรู้อะไรบางจากสิ่งนั้น
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บทที่ 5

“ตั้งแต่เรียนกับครู 

หนูรู้สึกว่าตนเองเติบโตขึ้นมากเลย”



ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

1. นักเรียนเขียนถึงสิ่งที่เขาท�าได้ดีขึ้น ตั้งแต่ต้นภาคเรียนจนจบภาคเรียน 

(เช่น ความเข้าใจในการเรียน การตั้งใจเรียน การรับฟังผู้อื่น การมี

ความรับผิดชอบ)

2. นักเรียนเขียนสิ่งที่เขาอยากท�าให้ดีขึ้นกว่าเดิม

3. นักเรียนสรุปคะแนนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
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ตัวเอง4

ในวิชาครู เราเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้ดี
กว่าเดิมบ้าง

อยากทำอะไรให้ดีขึ้นอีก

ให้คะแนนตัวเองในเทอมนี้หน่อย
10

4



“ ผมไม่เคยเรียนภาษาไทยอะไรแบบนี้เลย 

ผมรู้สึกว่ากลายเป็นคนที่ได้คิด ได้เถียง ได้พูดคุยอะไรมากขึ้น ”

 นักเรียนคนหนึ่งของครูเปรี้ยวกล่าวกับครู หลังจากที่เรียนรู้วิชา

วรรณกรรม ครูเปรี้ยวสังเกตเห็นว่า ความคิดของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป 

เริ่มมองไปได้ไกลกว่าบทเรียนในต�ารา และเห็นว่าสิ่งท่ีก�าลังเรียนอยู่มัน

เกี่ยวข้องกับชีวิตตนเองอย่างไร

 ครั้งหนึ่งในบทเรียนเร่ืองภาษากับอารมณ์ขันครูเปร้ียวได้หยิบ

ภาพมมี ซึง่เป็นภาพมุกข�าขันหรือล้อเลียนจากเพจต่าง ๆ  มาใช้สอนนกัเรยีน

ครูเปรี้ยว
ครูธีระวีร์ บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์

สอนวิชาภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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 จากนั้นตั้งค�าถามกับนักเรียนว่า ภาพมีมท�าให้เกิดอารมณ์ขันได้

อย่างไร แล้วภาพต่าง ๆ  เหล่านัน้ก�าลงัสือ่สารอะไรอยูเ่บือ้งหลงั เช่น เสยีดสี 

วิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ ซึ่งจากการชวนคุย นักเรียนเร่ิมมองเห็นว่าภาพมีม

ไม่ใช่แค่ความตลก แต่เริ่มตระหนักแล้วว่ามีนัยยะของการสื่อสารอยู่ 

 ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ต้องท่องรสวรรณคดีเม่ือเรียนภาษา

ไทย ครูเปรี้ยวได้ตัดสินใจพลิกชั้นเรียนด้วยการน�าเอาบทเพลงมาใช้ในชั้น

เรียน น�าเพลงมาให้นักเรียนฟัง แล้วชวนนักเรียนประเมินคุณค่าว่า เพลง

ที่ฟังอยู่นั้น นักเรียนตัดสินว่าเพราะหรือไม่เพราะจากเหตุผลอะไร แทนที่

การท่องรสวรรณคดี ท�าให้นักเรียนเริ่มมองออกมาว่า การประเมินคุณค่า

รสวรรณคดีไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาในหนังสือเรียน

 ในสายตานกัเรยีนในชัน้เรยีนของครเูปรีย้ว  ภาษาไทยอยูร่อบตวั

พวกเขาไม่ว่าจะผ่านเพลง ภาพ และสิ่งต่าง ๆ พวกเขารู้สึกว่าภาษาไทย

ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเรียน นักเรียนหลายคนเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองที่มี

ต่อวชิาภาษาไทย ว่าไม่ใช่แค่เรือ่งของกาพย์กลอนหรอืหลกัภาษาทีต่ายตวั

และแห้งแล้งแต่เป็นวิชาที่มีชีวิต นักเรียนหลายคนเดินมาบอกกับครูว่า

เมื่อก่อนพวกเขาไม่เคยมีนิสัยช่างสังเกต แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มจะสังเกต

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวมากขึ้น และชอบที่กล้าคิดกล้าโต้เถียงหาความรู้เพิ่มเติม

ด้วย และทีส่�าคญันักเรียนเริม่มคีวามรูส้กึทีดี่กบัการเรยีนภาษาไทยเพิม่ข้ึน
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 ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งมา

จากความเปลีย่นแปลงของตัวครเูอง ซึง่ครเูปรีย้วเล่าให้ฟังว่า มเีหตกุารณ์

หนึ่งในอดีตที่เปลี่ยนให้เขามาเป็นครูแบบทุกวันนี้ ช่วงเวลานั้นเขาเข้าร่วม

อบรมโครงการก่อการครู จากวิธีคิดแบบที่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ ครู

ต้องจัดเตรียมมาทุกอย่างให้ดี ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้นักเรียน แต่หลังจาก

อบรมคร้ังน้ัน เขาเร่ิมเหน็ว่าการเป็นครไูม่จ�าเป็นต้องสมบรูณ์แบบ การเป็น

ครคูอื การเป็นตวัเราเอง ท�าให้เขากลับมาฟังตัวเองมากขึน้ คดิถงึความเป็น

ตัวเองมากขึ้น 

 จดุเปลีย่นครัง้น้ันท�าให้เขาตระหนักได้ว่า การสอนท่ีดท่ีีสดุนัน้ ข้ึน

อยู่กับว่า เรามองเห็นตัวเราเองพร้อม ๆ กับที่เรามองเห็นนักเรียนของเรา 

เห็นว่าตัวเราเป็นใคร และตัวนักเรียนเป็นใคร แล้วนักเรียนพร้อมส�าหรับ

การเรียนรู้ในระดับใด 

 ปัจจบุนัน้ีห้องเรยีนของเขากลายเป็นพ้ืนทีซ่ึง่เปิดรบัเสยีงนกัเรยีน

มากขึน้ ได้ฟังเสียงนกัเรยีนสะท้อนถึงตัวคร ูและได้รบัฟังเสยีงจากนกัเรยีน

จริง ๆ ว่าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ตัวครูมอบให้ไปนั้น เหมาะกับ

นักเรียนมากน้อยเพียงใด
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 ครูบิ๊กเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียน

พร้อม ๆ กับที่ตัวเขาเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คาบบ่ายวันหนึ่ง เขาคิด

กิจกรรมการสอนที่ชื่อว่า “เกมติดเกาะ” เพื่อฝึกให้นักเรียนรับฟัง

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่บนหลกัการประชาธปิไตย โจทย์ของเกมนีค้อื สมมติ

ให้นักเรียนติดเกาะ แต่การติดเกาะนักเรียนจะต้องเลือกสิ่งของส�าหรับ

น�าไปใช้ด้วย 

 หลังจากนักเรียนเริ่มถกเถียงกันว่าจะใช้สิ่งของใดบ้าง ครูได้ให้

เงื่อนไขที่ท้าทายนักเรียนยิ่งขึ้นไปอีก โดยนักเรียนทั้งห้องจะต้องเลือกว่า

ถ้าเหลือของเพยีงอย่างเดยีวพวกเขาจะเลอืกอะไร เขาตัง้ใจว่าสถานการณ์

นีจ้ะเป็นบทเรียนส�าคญัในการให้นกัเรยีนคิดหาวิธทีีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็

ของผู้อื่น

ครูบิ๊ก
ครูปรมัตถ์ ทองธวัช
สอนวิชาสังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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 ระหว่างนักเรียนเล่นเกม มีนักเรียนคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีอิทธิพล

กับกลุ่มเพื่อนในห้อง ได้สื่อสารด้วยท่าทีที่ท�าให้เพื่อนเกรงกลัว และนั่นก็

ท�าให้เพื่อนให้ห้องโหวตเลือกตามความเห็นของเขาไป นักเรียนบางคนมี

สีหน้าที่บ่งบอกความไม่พอใจที่ไม่ได้โหวตตามความคิด  เขาจึงเปลี่ยนวิธี

ตอนท้ายไปโดยการให้นักเรียนโหวตแบบลับดู 

 เมื่อผลการโหวตแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างชัดเจน นักเรียน

คนที่แสดงท่าทีกดดันเพื่อนตอนแรกได้กลับมาฉุกคิดและตระหนักถึง

การรับฟังคนอื่นผ่านการรับรู้ผลการโหวตนั้น อาจบอกได้ว่าเป็นชั่วโมงนี้

ของครูปรมัตถ์ ได้สร้างให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนได้รู้จักรับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่นแม้จะมีคนคิดต่างไปจากเขาก็ตาม

 อีกเหตุการณ์หนึ่ง ในคาบเรียนเศรษฐศาสตร์เรื่องการผลิต เขา

ให้นักเรียนน�าขนมมารับประทานให้ห้องได้ พร้อมกับวิเคราะห์ว่าขนมท่ี

นกัเรียนซือ้มาน้ันมนัมปีระกอบด้วยวตัถดุบิอะไรบ้าง ผลติมาจากแหล่งใด 

ขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไร 

 ขณะที่เขาสอนอยู่ เขาได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนชาย

คนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเรียนวิชาการมากนัก แต่นักเรียนชายคนนี้กลับตอบ

ค�าถามที่เขาตั้งไว้ได้ทุกอย่าง เป็นเรื่องที่ท�าให้เขารู้สึกดีมากท่ีนักเรียน

คนหนึ่งกลับมาสนใจเรียน ด้วยการมองเห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้นเก่ียวข้องกับ

ชีวิตของเขาอย่างไร
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 จากสองเหตุการณ์ข้างต้น ครูบ๊ิกได้กลับมาทบทวนตัวเอง 

เขาค้นพบว่า 

มีสี่ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงได้คือ 

   การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ

  

   นักเรียนมีส่วนร่วมไปกับการสอน 

   ความสนใจใคร่รู้ของครูที่คอยสังเกตว่านักเรียนเป็นอย่างไร 

 

   เป็นมิตรกับนักเรียน 

 ไม่ว่านักเรียนจะดื้อไม่สนใจครูเพียงใด ครูก็จะไม่ไปตั้งก�าแพง

กบันกัเรยีนแต่เน้นการพดูคุยสือ่สารอย่างมติร เป็นหลกัเพือ่ท�าให้นกัเรยีน

รู้สึกว่าพวกเขาและครูเป็นเพ่ือนร่วมห้องกันได้ ท้ังหมดเป็นเหตุผลให้

ครูบิ๊กเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อม ๆ กับนักเรียน
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 ครูบูชเล่าเหตุการณ์ในครั้งที่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ได้มาพบและ

ระบายความรู้สึกอึดอัดกับครูคนหน่ึงในโรงเรียนที่กล่าวหาว่า พวกเธอ

เป็นกลุ่มที่เห็นแก่ตัว ไม่ได้มีการแบ่งปันกัน ในความรู้สึกของนักเรียน

กลุ่มนี้ พวกเขารู้สึกไม่ดีกับค�าพูดของครูและมองว่าการกล่าวหาไม่ได้เป็น

ความจริง หลังจากรับฟังนักเรียน ครูบูชได้ตั้งค�าถามกับนักเรียนกลุ่มนี้ว่า 

“ส�าหรับพวกหนูคิดว่าการเห็นแก่ตัวคืออะไร หนูลองเล่าให้ครูฟังหน่อย” 

 จากน้ันเขาฟังนักเรียนตอบจนจบจึงถามต่อไปว่า “แล้วหนูคิด

ว่า ถ้าหนูท�าแบบนี้ หนูพูดแบบนี้ หนูคิดว่า คุณครูเขาจะว่าเราเห็นแก่ตัว

หรือเปล่า หรือในมุมมองของหนู ถ้าสมมุติว่าครูเป็นอย่างพวกหนู หนูคิด

ว่าคุณครูเห็นแก่ตัวไหมหรือไม่” 

ครูบูช
ครูจักรพงษ์ เทพศิริ

สอนวิชาศิลปะ

ระดับชั้นประถมศึกษา

91



 ครูบูชบอกว่า การที่เขาใช้วิธีการแลกเปลี่ยนด้วยค�าถามเช่นนั้น 

ช่วยให้นักเรียนได้ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายแง่มุม ปรากฏว่า นักเรียน

ของเขาได้สะท้อนออกมาอย่างจรงิใจว่า พวกเขาเองก็มคีวามเห็นแก่ตวับ้าง

ในบางกรณี ส่วนเหตุการณ์นั้นมาจากการท่ีครูมองว่าพวกเขาไม่แบ่งของ

ให้เพ่ือน ทั้งที่ความจริงของที่มีนั้นมีอยู่จ�านวนจ�ากัด จึงไม่สามารถแบ่ง

ให้ได้

 การให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักประมวลความคิด 

รู้จักประเมิน แล้วตัดสินใจคิดหาทางออก เป็นแนวคิดหลักที่ครูโบ๊ทใช้ใน

ห้องเรียนเสมอมา  ซึ่งต่างจากที่ผ่านมาที่เขาเป็นคนที่ใช้การสั่งให้นักเรียน

ท�าเป็นหลักโดยไม่เคยรับฟังความคิดของนักเรียนสักครั้ง เพราะเชื่อว่า 

นักเรียนประถมศึกษาไม่น่าจะคิดได้ แต่พอตัวเขาเลือกที่จะเปิดใจที่จะ

เรียนรู้ต่อนักเรียน เปิดใจให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ของตนเอง แล้วก็พบกับ

ค�าตอบอันล�้าค่าว่า เขาไม่ควรตีกรอบการเป็นครูของตัวเองว่าความเป็น

ครูต้องอยู่เหนือนักเรียน 

 “ส่ิงที่ได้กลับมามันรู้สึกตื้นตันใจ มันรู้สึกอิ่มเอมใจมาก แล้วก็

รู้สึกว่าผมมีตัวตนอยู่ในบริบทของเขา มีตัวตนอยู่ในความรู้สึกของเขา 

กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมน่าจะมาถูกทางแล้วกับการอยู ่กับ

ความผูกพันลักษณะแบบนี้ในการสอน”
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 ในหนังสอื เรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง Transformative Learning  

ซึง่ ศาสตราจารย์ นพ. วจิารณ์ พานิช ได้สรปุและตีความจากหนงัสอื Trans-

formative Learning in Practice : Insight from Community, Workplace, 

and Higher Education โดย แจ็ค เมซิโรว์ (Jack Merzirow) [8] อธบิายว่า 

การที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงมุมมองท้ังเชิงโลกทัศน์ เชิงความรู้ความเข้าใจ 

และพฤติกรรม ทั้งสามสิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า  Transforma-

tive Learning หรือ การเปลี่ยนแปลงแบบทั้งเนื้อทั้งตัว  ส�าหรับ Trans-

formative Learning ในมุมของ ศ.นพ. วิจารณ์ เห็นว่าจ�าเป็นต้องสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมิติเชิงคุณค่า และควรมีกิจกรรมให้

นักเรียนได้ลงมือคิดจริงท�าจริง

 การเรียนรู ้ เชิงเทคนิคหรือวิชาการเพียงอย่างเดียวนั้นไม ่

สามารถท�าให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้การเรียนรู ้ไม ่ได ้เกิดจาก

การวิเคราะห์ คดิแล้วเปลีย่น แต่เกดิจากการเหน็ รู้สกึ แล้วเปลีย่น กล่าวได้ว่า

การ เปลี่ ยนแปลงไม ่ ได ้ เริ่ มจากเหตุผลแต ่ เ ริ่ มจากที่ ความรู ้ สึ ก 

การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน มีอิทธิพลจากประสบการณ์ของนักเรียนท้ัง

เชิงบุคคลและสังคมวัฒนธรรม เช่น เหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกในอดีต 

เป็นต้น  

 ดังนั้นการสร้างการเรียนรู้ให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องอยู่

บนสิ่งพื้นฐาน เช่น การเปิดใจระหว่างครูและนักเรียน และบรรยากาศของ

ความไว้เนื้อเชื่อใจ
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 จะเห็นได้ว่า ในชั้นเรียนของครูทั้งสามคน ที่พานักเรียนไปสู่

การเปลีย่นแปลงตวัเอง ทัง้ในด้านวิธคีดิทีส่ามารถมองได้อย่างรอบด้านขึน้ 

หัวใจที่รักในการเรียนรู ้มากขึ้น และมุมมองที่ เข ้าใจเพื่อนมนุษย ์

รอบตัวมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ครูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตามไปด้วย 

ล ้วนแต่มีองค ์ประกอบที่ เกี่ยวข ้องกับแนวคิดด ้านการเรียนรู ้ เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ

          ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic value) 

มองว่ามนุษย์คอืศนูย์กลางการเรยีนรู ้ดงันัน้ ทัง้ครแูละนกัเรยีนจงึมสีถานะ

ไม่ใช่เป็นผูรู้แ้ต่เป็นผูท้ีต้่องเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงตนเองตลอดเวลา ทัง้ครู

และนักเรียนก็มีศักยภาพที่จะเติบโตงอกงามได้เช่นเดียวกัน [9]  

         การเรียนรู้และใคร่ครวญผ่านประสบการณ์ 

นักเรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ในชั้นเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงกับ

ประสบการณ์ชีวิต และเรียนรู ้ผ่านความรู ้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์นั้น 

โดยมีการสะท้อนคิด และการคิดใคร่ครวญเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงตนเอง [10]  
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แม้ว่าชั้นเรียนของครูทั้งสามคนจะต่างบริบทกัน แต่ส่ิงหนึ่งท่ีมีร่วมกันคือ 

การเริ่มต้นเปิดใจฟังเสียงของนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็น

มติรในการเรียนรู้ สองสิง่นีไ้ด้ท�าให้แววตา ความรูส้กึ และชวีติของนกัเรยีน

เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่นักเรียนก�าลังเติบโตงอกงาม เขาท้ังสามคนใน

ฐานะผู้เพาะเมล็ดพันธุ์ก็เติบโตขึ้นจากนักเรียนด้วยเช่นกัน
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Tool 05

ใช้ค�ำถำมสะท้อนคิด  
ครูจักรพงษ์ เทพศิริ
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 ตัวอย่างจากห้องเรียนครูจักรพงษ์  เมื่อเด็ก ป.5 คนหนึ่งโดนครู

ว่ามาโดยไม่มีเหตุผล ท�าให้เด็กเกิดความโมโห ไม่รู้จะท�าอย่างไร จึงมาขอ

ปรึกษา ซึ่งครูได้มีกระบวนการผ่านค�าถามดังนี้

1

2

3

4

5

6

สิ่งที่เจอมาเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรบ้าง

คิดว่าครูที่เขากล่าวถึงเรา เขาคิดอย่างไร 

และเขาเป็นคนอย่างไร 

คิดว่าตัวเราเองเป็นอย่างไร

ถ้าสลับกัน หากเราเป็นครูท่านนั้น 

เราจะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

จากที่ได้ทบทวน คิดว่าเราจะท�าอย่างไรต่อไป

สิ่งใดเป็นประสบการณ์ที่อาจจะพบในอนาคตได้อีก 
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บทสรุป



 

 เครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” ได้บอกเราว่า เรา

ไม่สามารถมองห้องเรยีนของครคูนหนึง่จากแค่เอกสารได้ เพราะห้องเรยีน

ไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากครูและนักเรียนท่ีมาเจอกันเพื่อเรียนตามเอกสาร

ต�าราเท่าน้ัน ห้องเรียนแต่ละห้องนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่มีชีวิต 

มีเลือดเนื้อ เรื่องราวประทับใจ เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนและ

ของครู ความเชือ่มมุมอง ตวัตนของทัง้ครแูละนกัเรยีน ความสมัพนัธ์ทีเ่กิด

ขึ้น 

 ตลอดจนความรู้สึกและประสบการณ์ของทุกคนในชั้นเรียน 

สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่สามารถมีที่ทางในเอกสารการประเมินท่ีครูต้องท�า 

เครื่องมือนี้จึงถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นภาชนะที่ให้ครูได้กักเก็บเรื่องราว

ต่าง ๆ  ในชั้นเรยีน เพื่อน�ามาใคร่ครวญ ใหก้�าลังใจตัวเอง และเปน็แสงสอ่ง

ทางให้ครูได้พัฒนาการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 ครู 12 คน ในหนงัสอืเล่มนี ้ได้กลบัมาส�ารวจตนเองด้วยเครือ่งมอื 

“ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” ที่ท�าให้พวกเขาได้ค้นพบเสียงสะท้อน

จากหวัใจของนักเรยีน ซึง่พาให้พวกเขาได้กลบัมาถามตวัเองอกีครัง้ว่า เขา

คือใครในห้องเรียน นักเรียนคือใคร และเขาจะสร้างห้องเรียนอย่างไรเพื่อ

ให้หัวใจของนักเรียนพองโต
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 เราได้เหน็ ครยูทุธ ขวญัเมอืงแก้ว ครทูีเ่ชือ่ว่าห้องเรยีนทีด่คีอืการ

เปิดกว้าง จึงจัดวางความสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร้เส้นแบ่ง จนนักเรียน

เติบโตเป็นผู้รักการเรียนรู้ ครูรัฐศักดิ์ มณีเนตร ผู้ท่ีสร้างห้องเรียนเป็น

ลานแห่งความสนุก รอยยิ้มเฮฮา ห้องเรียนที่นักเรียนต้องนั่งเป็นระเบียบ

หลังตรงทีเ่ขาเคยเชือ่ได้เปลีย่นเป็นห้องเรยีนทีน่กัเรยีนทกุคนกล้าทีจ่ะยกมอื

ถามและตอบ ครูสุรัสวดี นาคะวะรัง ครูแนะแนวท่ีให้ช้ันเรียนเป็นพื้นท่ี

ทางความรู้สึก ด้วยความเชื่อว่าการเรียนคือการพาให้นักเรียนเห็นคุณค่า

ของการเรียนรู้ 

 ครูปัทมวรรณ โชติกลาง ที่เปลี่ยนแปลงช้ันเรียนจากการเปิดใจ

ฟังเสยีงนักเรียน  รูจั้กนกัเรยีนให้มากขึน้ และพดูคยุกบัทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ท�าให้ห้องเรียนของเธอไม่จ�าเป็นต้องใช้ล�าโพงอีกต่อไป ครูศิริพร ทุมสิงห์ 

ที่บอกว่า การที่เธอได้มองเห็นตัวตนของนักเรียนหล่นหายไปขณะท่ีเธอ

สอนอยู่ ช่วยท�าให้เธอตระหนักว่าความสัมพันธ์ชั้นเรียนที่ไม่ใช่การบงการ

ด้วยอ�านาจที่เหนือกว่า แต่คือการมองนักเรียนให้เป็นคนที่เท่ากับครู 

เป็นหัวใจส�าคัญของชั้นเรียนที่มีความเป็นมนุษย์

บทที่ 1 ตัวตนของครู

บทที่ 2 กำรจัดกำรชั้นเรียน
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 ครูนาฎฤดี จิตรังสรรค์และครูนารถชนก ศรีโท ท่ีท้ังคู่น�าเอา

ความชอบ ความสนใจ และประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนมาเป็น

วตัถดุบิส�าคญัในการสร้างสรรค์บทเรยีน บทเรยีนทีท่�าให้นกัเรยีนไปไกลกว่า

การเพื่อการสอบ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์

ในชีวิตของนักเรียนได้อย่างแท้จริง

 ครูพลรัฐ ตะโนดแก้ว ผู้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่ใช่การส่งต่อ

ความรู้จากครูสู่นักเรียน แต่ความรู้เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยน

กันได้ และครูกบันักเรยีนก็สร้างความรูใ้หม่ร่วมกันได้ ห้องเรยีนครูพลรฐัจงึ

เป็นเหมือนห้องแห่งความสงสัยที่นักเรียนได้วิพากษ์และค้นหาค�าตอบจาก

ความสงสยั ครภูาณุพงศ์ กรเกต ุที่ไม่ยอมให้ก�าแพงสีเ่หลีย่มของห้องเรียน

เป็นสิ่งขวางกั้น แต่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือสืบค้นในพื้นที่ชุมชน 

เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่จ�าเป็นต้องมาจากครู นักเรียนจึงได้เห็นว่า

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากบริบทรอบตัว

บทที่ 3 ชั้นเรียนที่มีควำมหมำย
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 ครูธีระวีร์ บัวหลวง ศุภพิชญพงษ ์ที่ค้นพบว่า นักเรียนไม่จ�าเป็น

ต้องเตบิโตด้วยความสมบรูณ์แบบ แต่เติบโตได้จากความเป็นตัวเองโดยมคีรู

อยูเ่คยีงข้าง น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงชัน้เรยีนภาษาไทยของตนเอง นกัเรียน

ของครูธรีะวร์ีมองเหน็วิชาภาษาไทยว่าไม่ใช่แค่การเรยีนท่องกลอนอกีต่อไป 

ครูปรมัตถ์ ทองธวัช ผู้สังเกตว่านักเรียนของเขาไม่สนใจการเรียน เขาจึง

กลับมาตั้งค�าถามว่าจะท�าอย่างไรและได้ค้นพบค�าตอบหลังจากนักเรียน

คนหน่ึงกลับมาสนใจบทเรียน ครูปรมัตถ์ ยืนยันว่า การมองนักเรียนเป็น

เหมอืนเพือ่นและการสร้างการมส่ีวนร่วมทีด่คีอืความส�าเรจ็ทีท่�าให้นกัเรยีน

เติบโต และตัวเองในฐานะครูก็เติบโตไปด้วย ครูจักรพงษ์  เทพศิริ ซึ่งเคย

เชื่อว่าการเป็นครูจะต้องวางอ�านาจอยู่เหนือนักเรียน แต่แล้ววันหนึ่งเขา

กลับมามองตัวเองใหม่อีกครั้ง เมื่อเห็นว่าการตีกรอบด้วยอ�านาจไม่ได้

ช่วยให้นักเรียนเติบโต ต้ังแต่น้ันมาห้องเรียนของเขาก็มีพื้นท่ีให้นักเรียน

ได้คิด สะท้อนมุมมอง และก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเสมอ

บทที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงตนเอง
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 เร่ืองราวจากทัง้ 5 บท กบัคร ู12 คน ทีเ่ล่าผ่านแต่ละองค์ประกอบ

ของเครื่องมือ “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ 

ท่ีจุดประกายความเป็นไปได้ อนัจะช่วยส่องแสงพาครหูลายคนให้ก้าวเดนิไป

ข้างหน้า ได้เปลี่ยนแปลงชั้นเรียน ได้เติบโตเรียนรู้ เคียงข้างไปกับนักเรียน

อย่างมีความหมาย 

“ การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่มองเห็นได้ง่ายที่สุด 

ก็คือแววตาเด็กที่มีความสุขมากขึ้น ”

ครูปรมัตถ์ ทองธวัช
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ทดลองใช้เครื่องมือ 

ประเมินเติมใจ 
จุดไฟกำรเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ  
insKru Community 
ในขับเคลื่อนการประเมินครู
ที่มีความหมาย และร่วมให้ 
Feedback เครื่องมือ

ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องมือ
แบบ Offline

ทดลองใช้
แบบ Online
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 โ ค ร งการก ่ อการค รูมี ค ว ามมุ ่ ง ห วั ง ในการสร ้ า งก า ร

เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการศึกษา โดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้ว ครูคือผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในระบบ

การศึกษาเพราะครูคือผู ้หล ่อหลอม กรอบความคิด (Mindset) 

สร้างการเรียนรู ้บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู ้น�าและพัฒนาศักยภาพ

ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

สังคมไทย

ติดตามโครงการ
ก่อการครูได้ที่นี่



inskru มาจาก
ค�าว่า inspire 

รวมกับค�าว่า Kru

เป็น Community ของคุณครู
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ

ให้เพื่อนครูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ก็เห็นไอเดียของกันและกัน

เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน
และเติมไฟกันและกันได้

เพื่อความฝันสูงสุด
ที่เด็กไทยกว่า 10 ล้านคน
มีความสุขในการเรียนรู้จาก

คุณครูของพวกเขาเอง

เพจ เว็บ กลุ่ม

inspire + kru
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