




 

	 ในระยะเวลาเกือบ	30	ปี	แหง่การปฏิรูปการศึกษา	ไมมี่ประเด็นใดท่ีจะสรา้งท้ัง
แรงบนัดาลใจและความว้าวุ่นใจ	 เท่ากับความพยายามท่ีจะปฏิรูปการเรยีนการสอน	 	 มี
ท้ังองค์ความรู้และนวัตกรรมเกิดข้ึนในทุกระดับพรอ้มด้วยค�าถามท่ีตามมาในเรื่องของ
ความพรอ้มของครู	การสนับสนุนท่ีครูควรได้รบั		ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรยีนท่ีมีพื้นฐาน	ภูมิ
หลัง	ความต้องการท่ีต่างกัน

	 หนังสือเรื่อง	ถอดบทเรยีนห้องเรียนในศตวรรษ	21	ท่ี	กสศ.	รว่มกับ
รศ.ดร.เกตมุณ	ี มากมีและทีมวิจัยจัดท�าขึน้	 จึงเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะน�าไปสูค่�าตอบท่ียงั
ค้างคาใจในสงัคมไทย	ใน3	ประการหลัก	คือ

	 1.	 เป็นการผนึกก�าลังระหว่างกสศ.	 ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพฒันานวัตกรรม	 การเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีมีบริบทหลากหลาย		
ทีมและคณาจารย์ผู้มีประสบการณจั์ดการเรยีนการสอนส�าหรับผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานท่ีแตก
ต่างกันและมีความช�านาญในการพัฒนาครูจึงเป็นการท�างานท่ีสามารถชื่อมโยงระหว่าง	
ทฤษฎีการวิจัยพฒันาและการปฏิบติัจรงิได้อยา่งครบวงจร

	 2.	 ทีมผู้เขยีนได้คัดสรรหลักสตูรพฒันาครูท่ีโดดเด่น	 และได้รับการประเมินว่า
สามารถพลิกโฉมห้องเรยีนได้จรงิ	 	 ได้วิเคราะห์แก่นของแต่ละหลักสูตรและได้ติดตามไป
ถอดบทเรียนจากการปฏิบติัจรงิ

	 3.	ท่ีส�าคัญยิง่	คือ	ทีมงานได้เรยีบเรยีงและเผยแพรผ่ลงานท้ังผ่านส่ือ	เทคโนโลยี	
และเป็นรูปเล่ม	ท�าให้ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปได้เกิดความเขา้ใจ
และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการปฏิรูปการเรยีนการสอน



	 แนน่อนท่ีสดุ	 เม่ือผู้สนใจได้อ่านหนังสอืเล่มน้ีแล้ว	 ยอ่มเกิดค�าถามในแง่มุม
ต่างๆอีก	มากมาย	เชน่	ผลท่ีเกิดขึน้กับผู้เรยีน	ความยัง่ยนืของแนวทางการประยุกต์ใช้
ผสมผสาน	แนวทางต่างๆ	การพฒันาต่อยอดหรอืการขยายผล

	 หากหนังสือเล่มน้ีได้กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะหาค�าตอบเพิ่มเติม	
ยอ่มถือได้ว่า	 กสศ.	 และทีมด�าเนินงานโครงการได้บรรลขุัน้ตอนท่ียากและส�าคัญของ
ภารกิจครัง้น้ี	 คือ	 การกระตุน้ให้เกิดการวงจรวิจัย	 และพฒันากระบวนการเรยีนการ
สอนท่ี	ยัง่ยืน

	 ขอช่ืนชมและให้ก�าลังใจ	 ด้วยความเชื่อม่ันว่าหนังสอืเล่มน้ีจะสง่ผลให้เกิด
การขยาย	ผลงานท่ีกว้างขวางและลุ่มลึกยิง่ๆข้ึน

คณุหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา
คณะกรรมการก�ากับทิศ	กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา



	 โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้ส�าหรับห้องเรียนในศตวรรษ
ท่ี	21	ได้ถอดบทเรยีนให้เห็นถึงการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้หลากหลายชว่ยให้
ผู้เรยีนได้พฒันาความรูเ้ชงิลึก	เรยีนรูใ้นวิธท่ีีเหมาะสมกับบรบิทและการน�าการเรียน
รูไ้ปใชใ้นวิธกีารท่ีมีความหมายต่อชวิีตของผู้เรยีน	 	 รวมท้ังแนวทางการน�าหลักการ
และแนวคิดลงสูก่ารปฏิบติัในห้องเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม	ซึ่งจะท�าให้คณุครูในแต่ละ
พ้ืนท่ีได้เพิม่พนูเทคนิคและวิธกีารจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งความเพลิดเพลิน	 ไมน่า่เบื่อ	
จูงใจและกระตุ้นให้นักเรยีนเรยีนได้นานข้ึน	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ห้องเรยีน
ประสบความส�าเร็จ

	 เน่ืองจากการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคตได้ขยายขอบเขตจากใน
หนังสือ	ต�าราเรียน	ห้องเรียน	โรงเรยีน	ชุมชน	สูบ่รบิทในทกุท่ี	ทุกเวลาและทกุสิง่ทกุ
อยา่งรอบตัวในวิถีชวิีตของผู้เรยีนท้ังสถานการณจ์รงิและเสมือนจรงิ	ดังน้ัน	กิจกรรม
การเรยีนรูใ้นหนังสอืเล่มน้ี	 นอกจากให้ผู้เรยีนลงมือปฏิบติัจรงิแล้ว	 ยงัได้เปิดโอกาส
ให้ผู้เรยีนได้ทบทวน	ยอ้นคิด	ไตรต่รอง	โดยมีสว่นรว่มในกระบวนการประเมินตนเอง
และประเมินเพื่อน	 เพ่ือพฒันาชุดทักษะของสมรรถนะส�าคัญตามเป้าหมายเฉพาะ
บุคคล	 ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรูข้องตนเอง	 และสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง		ซึ่งเป็นทักษะท่ีต้องฝึึกฝึนและจ�าเป็นส�าหรบั	“การเรยีนรูต้ลอดชวิีต”	ใน
ขณะเดียวกัน	ผู้เรยีนจะเรยีนรู	้จากการเฝ้ึาสงัเกต	เลียนแบบ	และซมึซบั	คณุลักษณะ
ของ	“ผู้เรยีนรูต้ลอดชวิีต”	จากตัวคุณครูท่ีเป็น	“ผู้เรยีนรู”้	ด้วยเชน่กัน

	 หนังสือสรุปการถอดบทเรยีนของห้องเรยีนในศตวรรษท่ี	 21	 น้ี	 ยังได้น�าเสนอ
ถึงกระบวนการเรียนรู้รว่มกันของคณุครูท่ีเป็นการสะท้อนการท�างาน	 สะท้อนการเรยีน
รู	้ และสะท้อนคิด	 จากการปฏิบติัจรงิในห้องเรยีน	 เป็นเสน้ทางการพฒันาวิชาชพีท่ีบง่
บอกถึงการส่ังสมองค์ความรู	้ นวัตกรรมการศึกษา	 การเป็นครูดีและครูผู้น�าพาประเทศ
ให้อยูร่อดท่ามกลางความปรวนแปรและผันผวนของโลกในปัจจุบนัและ	อนาคต



	 ขอช่ืนชมทกุหน่วยงานท่ีรว่มกันรงัสรรค์บทเรียนท่ีมีคุณค่า		ชื่นชม	
ดร.พรนับพนั	 วงศ์ตระกูลและทีมด�าเนินงาน	 ท่ีได้ผลิตเอกสารท่ีจะเป็นเพื่อนคู่คิดของ
คณุครู	ท้ายท่ีสดุ	ขอ

ชื่นชมและขอบคุณส�านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค	ท่ีมีครูและนักจัดการเรยีนรูอ้ยูใ่น
หัวใจของการสรา้งคณุภาพการศึกษา	

ดร.เบญจลักษณ์	นำาฟ้า้
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า้มหาจักรี



	 การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	 21	 มุง่เน้นให้ผู้เรยีนค้นหาตนเองและพฒันาตาม
ศักยภาพของความแตกต่างรายบุคคลได้ลักษณะการเรียนการสอนและบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรยีนจึงต้องพรอ้มส�าหรับการเปล่ียนแปลงตามบรบิทท่ีเหมาะสม	ผู้สอน
มีความสามารถในการปรบับทบาทของตนเองเป็นผู้แนะน�า	 อ�านวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนได้ตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในห้องเรยีนและพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีน		
นักเรยีนในศตวรรษท่ี	 21	 มีทักษะเฉพาะตัวท่ีปรบัเปล่ียนได้รวดเรว็ในโลกยุคโลกาภิ
วัตน์	การเตรยีมองค์ความรูแ้ละกิจกรรมท่ีท้าทายและเกิดประโยชน์กับการเรยีนรูใ้น
ห้องเรยีนจึงส�าคัญต่อการเรยีนรูท่ี้มีประสทิธภิาพ

	 โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้ส�าหรับห้องเรียนในศตวรรษ
ท่ี	21	มีหลักสตูรท่ีเปิดให้การอบรมแก่ครูและนักจัดการเรียนรูใ้นประเทศ	ไทยจ�านวน
ท้ังสิน้	10	หลักสตูรจากเครอืขา่ยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(กสศ.)	
โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นครูและนักจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัย	ประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาจ�านวน	200	คน	 	หลังจากการอบรม	ครูและนักจัดการเรยีนรูไ้ด้น�าองค์ความ
รูไ้ปประยุกต์ใชใ้นห้องเรยีนและสรุปผลการปฏิบติังานจรงิผา่นการประชุม	PLC	เปิด
บ้านโครงการในรูปแบบออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกันระหว่างเจ้าของ
หลักสูตรและผู้น�าไปใช้จรงิ	 	 หนังสือสรุปการถอดบทเรยีนของห้องเรียนในศตวรรษ
ท่ี21น้ีจึงจัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอการประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลากหลายรูปแบบตาม
บรบิทจริงในพื้นท่ีภายใต้ความ

	 แตกต่างด้านการเรียนรูข้องผู้เรยีน	 สามารถใชเ้ป็นกรณศึีกษาในการสรา้งแรง
บนัดาลใจส�าหรับครูและนักจัดการเรียนรูผู้้สนใจสร้างการเปล่ียนแปลงห้องเรียนของ
ตนเองได้	น�ามาซึห้่องเรยีนคณุภาพท่ีเปิดพื้นท่ีในการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนอยา่งแท้จรงิ

	 ขอขอบพระคณุ	 หน่วยงานเจ้าของหลักสตูร	 	 ครูและนักจัดการเรยีนรูทุ้กท่าน	
ท่ีน�าเสนอการเรียนการสอนในห้องเรยีนจรงิต่อผู้อ่าน	 และขอขอบคุณส�านักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาทางการศึกษา	 (กสศ.)	 ผู้สนับสนุนการด�าเนินโครงการด้วยดีมาตลอด		
โดยมุง่เน้นให้เกิดการพฒันาครูและนกัจัดการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุภาพทางการศกึษาของ
สงัคมไทย

ดร. พรนับพัน  วงศต์ระกูล
ผู้จัดการโครงการ





หลักการส�าคัญของหลักสูตร

 แนวทางการสอนแบบใหม่	“วิธกีารแบบเปิด	(Open	Approach)	
แบง่ออกเป็น	4	ขั้นตอนดังแผนภาพ

เริ่มจากครูน�าเสนอปัญหาปลายเปิด	 (Open-ended	Problems)	 กับนักเรียน
โดยไม่มีการอธบิายความรู้	 จากน้ันครูเป็นผู้สังเกต	 และค้นหาแนวคิดของ
นักเรียนในระหว่างท่ีนักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วน�าแนวคิดของ
นักเรียนมาอภิปรายกันท้ังชั้น	 โดยเน้นปฏิสัมพันธแ์ละการสื่อสารระหว่างครู
และนักเรียน	นักเรียนกับนักเรียน	รวมท้ังการพยายามหาเหตุผลของแนวคิด
ของนักเรียนแต่ละคน	เพื่อสรุปเป็นวิธกีารเรียนรู้	(Learning	how	to	Learn)	
รว่มกันของชั้นเรียน



นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรยีน	(Lesson	study)	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนคือ

 

	 ขัน้ท่ี	 1	 การรว่มมือกันวางแผนการสอนรายสปัดาห์ในข้ันตอนน้ี	 ครูผู้
สอน	 ครูผู้สงัเกต	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนศึกษานิเทศก์	 นักวิจัย	 และผู้เชีย่วชาญ	
ท่ีเข้าร่วมในกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดย
พยายามเอาเน้ือหาสาระท่ีต้องการสอนมาท�าให้อยู่ในรูปสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิด	 (Open	 -	 ended	Problems)	จากน้ันพยายามท�าสถานการณปั์ญหา
ปลายเปิดดังกล่าวให้อยูใ่นรูปกิจกรรมคณติศาสตรโ์ดยใชค้�าส่ังง่ายๆ	 ประมาณ	
2-3	 ค�าสัง่	 ในขัน้ตอนน้ีผู้เข้ารว่มสรา้งแผนทกุคนต้องชว่ยกันออกแบบส่ือหรอื
อุปกรณ์	 (Material	 Design)	 เพื่อท�าให้เน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการ
สอนกลายเป็นคณิตศาสตร์ในเชงิของการทดลองปฏิบติั	(Experimental	Mathematics)

	 ขัน้ท่ี	2	การรว่มมือกันสงัเกตการสอนรายสปัดาห์หน่ึงจากทีมท่ีรว่มกัน
สรา้งแผนจะเป็นคนน�าแผนการจัดการเรยีนรูไ้ปใชจ้รงิในชัน้เรยีน	 โดยด�าเนิน
การสอนตามวิธกีารแบบเปิด	 (Open	Approach)	ซึง่โนดะ	 (Nohda,	 2000)	 ได้
เสนอแนวคิดเชงิการสอนไว้ว่า	ครูเริม่ต้นการสอนโดยการน�าเสนอสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิดต่อนักเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุม่	ส�ารวจหรือสบืเสาะ



เก่ียวกับสถานการณปั์ญหาดังกล่าวรวมท้ังการอภิปรายในกลุ่ม	 จากน้ันจึงให้มี
การอภิปรายท้ังชัน้	สว่นครูวงจรรายสปัดาห์ของ	การศึกษาชัน้เรียน	(Lesson	study)	
คนอ่ืนและผู้ชว่ยนักวิจัยท�าหน้าท่ีสงัเกตการสอนในชัน้เรียนโดยเป้าหมายของ
การสงัเกต	 คือ	 การสงัเกตกระบวนการคิดของนักเรยีน	 โดยไม่เน้นการพจิารณา
ความสามารถในการสอนของครูในการจัดการชัน้เรยีน

	 ขัน้ท่ี	3	การรว่มมือกันสะท้อนผลการสอนรายสปัดาห์ข้ันตอนน้ีถือเป็น
ขัน้ตอนท่ีส�าคัญมากต่อการเรียนรูร้ว่มกันระหว่างคนท่ีเก่ียวขอ้งท้ังหมดไมว่่าจะ
เป็นครูผู้สอน	 ครูผู้สงัเกต	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนและนักวิจัย	 รวมท้ังศึกษานิเทศก์
และผู้เชีย่วชาญ	รว่มกันสะท้อนผลเพื่อปรบัปรุงบทเรียนท่ีถูกน�าเสนอผ่านแผน
การจัดการเรียนรู้ท�าให้ทุกฝ่ึายได้มีโอกาสท�าความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรยีน	 รวมท้ังแนวคิดต่างๆ	 ท่ีนักเรยีนตอบสนอง	 ต่อสถานการณปั์ญหา
ท่ีก�าหนดขึน้

	 แนวทางการสอนแบบใหม	่ “วิิธีกีารแบบเปิิด (Open Approach)” 
จะด�าเนินการไปพร้อมๆ	 กับการใช	้ 3	 ขั้นตอนของ	 Lesson	 Study	 เพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการสอนรายสัปดาห์การบูรณาการสองเร่ืองน้ีเป็นไปตาม
แผนภาพ

แผนภาพแสดงการใช้วิธกีารแบบเปิดในฐานะท่ีเป็นวิธกีารสอนท่ีท�า
ให้สอดคล้องกับกระบวนการของการศึกษาชั้นเรยีน	(Inprasitha,	2011)



ประสบการณ์การน�าหลักสูตรไปปรับใช้ของวิทยากร
	 การประยุกต์ใช้หลักสูตรได้น�าแนวคิดวิธีการสอนแบบเปิด	
Open	 Approach	 ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และรายวิชาชีววิทยาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยบูรณาการวิธกีารท้ัง	 4	 ขั้นตอน	 ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นักเรียนในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	50E

ประสบการณ์น�าหลักสูตรไปประยกุตใ์ช้ของครูผู้ร่วมโครงการ
	 ครูวลัยรัตน์	เมฆมีเดช	โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี	201	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เริ่บด�าเนินกิจกรรมใน

 ขั้นตอนแรก (LS-1)	 วางแผนด�าเนินการโดยมี	 ผู้อ�านวยการ	 คณะ
ครูประชุมวางแผนรว่มกัน	 โดยมีค�าสั่งและหน้าท่ีให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ี	
ออกแบบและเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู	้ตามวิธกีารสอนแบบเปิด	(Open
	approach-OA)

 ขั้นตอนที ่2 (LS-2)	ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยเร่ิมจาก
ครูน�าค�าสั่ง	 (ค�าถาปลายเปิด)	 ใบกิจกรรม	 น�าเสนอสถานการณ์	 2.	 นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยแบง่กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ	 3	 คน	 ให้รว่มระดมความคิดแก้
ปัญหาจากปัญหาท่ีครูก�าหนดขึ้น	 โดยมีครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดได้หลาก
หลายวิธ	ี 3.	 การอภิปราย	 นักเรียนออกมาน�าเสนออภิปรายแนวคิด/วิธกีาร
คิดแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง	 4.	 ขั้นสรุปผล	 ครูและนักเรียนสรุปเชื่อมโยง
แนวคิด	 ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่	 โดยขั้นตอนท่ี	2	 ทีมครูท่ีรว่ม
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ผู้อ�านวยการเข้ารว่มสังเกตชั้นเรียน



 ขั้นตอนที ่ 3 (LS-3)	 สะท้อนผล	 เม่ือเสร็จจากการสอน/กิจกรรม	
เราจะมีการสะท้อนผลรว่มกันท้ังผู้อ�านวยการ	 ครูผู้สอน	 ผู้ร่วมเขียนแผน	
ท�าเป็นกระบวนการความคิดของนักเรียน	 แนวคิดมีความสมบูรณห์รอืไม่
ด�าเนินการแก้ไขเพื่อการเรียนรูข้องนักเรยีนให้ดีขึ้นและเพื่อจัดให้ดีขึ้นในครั้ง
ต่อไป

 ครูรณกฤต ไชยทอง St.Andrews International School, 
Sukhumvit 107 กรุงเทพฯ	 (ประยุกต์ใช้ไม่เต็มรูปแบบ)	 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส�าหรับเด็กห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นเด็กพิเศษ	 (กลุ่มนักเรียนท่ีมีความ
หลากหลายทางการเรียนรู้)	 จึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แก่นของ	 ความรู้เป็นหลัก	 คือ “บรบิท+เง่ือนไข”	 รว่มกับการพิจารณา
เน้ือหาจากบริบทของนักเรียน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพื้นท่ีการเรียนรู้ให้
แก่นักเรียน	ได้คิดค้นวิธกีารและลองผิดลองถูกด้วยตนเอง



“...ซึ่่�งจากที่่�นำำาไปที่ดลองใช้ ้1-2 เดอืนำ จะเห็็นำว่า่เดก็เขา
มีค่ว่ามีภูมูีใิจในำตนำเองสูงูข่�นำเมีื�อกอ่นำเราจะมีก่ารบอก
ว่า่ผิดิห็รอืถูกูแตว่่า่พอสูอนำแบบน่ำ�ที่ำาให้็เขามีพื่�นำที่่�ในำ

แสูดงแนำว่คดิและมี ่Self-Esteem ที่่�สูงูข่�นำ ยอมีรบัคว่ามี
คดิเห็็นำของผิูอ้ื�นำ เมีื�อเรายอมีรบัแนำว่คดิเดก็ เดก็กจ็ะได้
รบัการยอมีรบัในำช้ั�นำเรย่นำมีากข่�นำ เดก็มีค่ว่ามีมีั�นำใจในำ
การนำำาเสูนำอห็น้ำาช้ั�นำเรย่นำมีากข่�นำ เขากลา้มีากข่�นำ ซึ่่�ง

จากเมีื�อกอ่นำเขาจะเบ่�ยงไมีก่ลา้ไมีเ่อา ที่ำางานำเป็นำที่ม่ีได้
มีากข่�นำ เมีื�อกอ่นำไมีค่อ่ยอยูด่ว้่ยกนัำ มีโ่ลกสู่ว่นำตวั่ เขา
เกดิการช้ว่่ยเห็ลอืซึ่่�งกนัำและกนัำมีากข่�นำ เขาจดจอ่กบั
การเรย่นำรูม้ีากข่�นำ เมีื�อโจที่ยห์็รอืสูถูานำการณ์์ปัญห็า

เช้ื�อมีโยงกบัตวั่เขา บรบิที่เขา engagement มีากข่�นำ...”



แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร (โดยหน่วยงานเจ้า้ของหลกัสตูร)

	 1)	 หลักสูตรควรเพิม่ทักษะหรอืเทคนิคเก่ียวกับการเขยีนแผนเพื่อพฒันา
ผู้เรยีนวิธกีารสังเกตชั้นเรยีนตลอดจนการสะท้อนผล	เพื่อพฒันาทักษะให้แก่
ผู้เขา้อบรมมากขึ้น
	 2)	 ควรเพิม่เทคนิคการสื่อสารและการต้ังค�าถามในห้องเรยีน	 lesson	
study	war	open	approach	เจาะลึก	สงัเกตพฤติกรรม	การส่ือสารกับเด็ก

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของโครงการตอ่ไป

	 ควรจัดอบรมหลักสตูรน้ีต่อไป	และขยายผลการน�าไปใชใ้นห้องเรยีน
และโรงเรยีนอยา่งท่ัวถึง

“ผู้้�เรียีนจดจ่อกัับกัารีเรียีนร้ี�มากัขึ้้�น เม่�อโจทย์หรีอ่สถานกัารีณ์เ์ชื่่�อมโยงกัับ
บรีบิทในชื่วิีิตจรีงิ”





หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร

	 การประเมิน	 (Assessment)	 หมายถึง	 การพยายามให้คณุค่ากับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกมิติกรอบแนวคิดในการประเมินแบบ
ใหม่หรือประเมินกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้บริบทการศึกษา
ชัน้เรยีนและวิธกีารแบบเปิด	 เป็นการน�าการประเมินมาเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้	 การสอน	
และการสะท้อนผลหลังการสอน	โดยมีการแทรกมุมมองในการประเมินแบบ
ใหม่เข้าไป	ครอบคลุมกระบวนการรว่มกัน

	 การประเมินกระบวนการเรียนรู/้ทักษะการคิดในศตวรรษท่ี	 21	 โดย
ใชน้วัตกรรมการศึกษาชัน้เรยีน	 (Lesson	 study)	 และวิธกีารแบบเปิด	 (Open	
Approach)	ดังน้ี
	 1)	การรว่มมือกันวางแผนการสอนรายสัปดาห์
	 -	ก�าหนดกรอบการประเมินในแต่ละคาบด้วยการคาดการณ์แนวคิด
ของนักเรียน
	 -	 สรา้งเครื่องมือท่ีชว่ยในการประเมิน	 ได้แก่	 การสร้างค�าส่ังการ
ออกแบบสื่อตามแนวคิดของนักเรียนโดยอาศัยแนวค�าสั่งในหนังสือเรียน
	 -	การประเมินเพื่อเช่ือมโยงกับความรูเ้ดิม	โดยการเชื่อมโยงแนวคิด
ของนักเรยีนก่อนหน้าน้ัน	ว่าจะใชอ้ะไรมาแก้ปัญหาตามแนวคิดของนักเรยีน



	 -	การก�าหนดต�าแหนง่ท่ีจะประเมินในแต่ละคาบเพื่อใชใ้นการ
สงัเกตแนวคิดของนักเรียน
	 2)	การสอนด้วยวิธกีารแบบเปิดและรว่มสงัเกตการสอนรายสปัดาห์
	 -	เก็บหลักฐานจากการประเมินโดยใช้การบันทึกภาคสนาม	วิดีโอ
หรอืกล้องถ่ายภาพ
	 3)	การรว่มมือกันสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์
	 -	น�าขอ้มูลต่างๆ	ไปใชใ้นการสะท้อนผลเพื่อประเมินการพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรยีน

ประสบการณ์การน�าหลกัสตูรไปปรบัใช้ของวทิยากร

 การประยุกต์ใช้หลักสตูรได้น�าแนวคิดวิธกีารสอนแบบเปิด	Open	Ap-
proach	โดยบูรณาการวิธกีารท้ัง	4	ขั้นตอน	ในการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และ
รายวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นักเรียนในแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ	5E	ซึ่งการประเมินการเรียนรู้	มีรายละเอียดคือ	1.	ขั้นสร้างความ
ภาพแสดงการปรับกระบวนทัศน์	(Paradigm	shift)

	 เรื่องการประเมิน	 (ไมตรี	 อินทร์ประสิทธิ,์	 2556)	 สนใจ	 (Engage-
ment)	จัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์น�าเข้าสูบ่ทเรียน	เชน่	ขา่วปัจจุบัน	หรือ
คลิปสั้น	เป็นต้น	2.	ขั้นส�ารวจและค้นหา	(Exploration)	บูรณาการการใช้ค�า
สั่ง	 (บริบท+เง่ือนไข)	 เพื่อน�าไปสูก่ารวางแผน	 ออกแบบและศึกษาทดลอง/
ทดสอบสมมติฐาน	3.	ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป	 (Explanation)	4.	ขั้นขยาย
ความรู้	(Elaboration)	5.	ขั้นประเมิน	(Evaluation)



ประสบการณ์น�าหลกัสตูรไปประยกุตใ์ช้ของครูผูร้ว่มโครงการ
 ครูดจุกมล จินดาวิงศ์ ์โรงเรยีนท่าเฟือืงวิิทยา จังหวัิดสุรุาษฎรธ์ีาน ี
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาศิลปะ	ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	3	มีแนวทาง
การจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธแีบบเปิด	 (Open	 approach)	 โดยเน้นท่ี
แนวคิด/วิธคิีดของนักเรยีนเป็นหลัก	 เพื่อสง่เสรมิความกล้าแสดงออก	 และมี
สว่นรว่มในการสรา้งการประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ในศตวรรษท่ี	 21	 แลก
เปล่ียนความคิดของตนเอง	 ให้นักเรยีนได้ฝึึกปฏิบติัและทดลองท�าด้วยตนเอง	
ซึง่มีวงจรการจัดกิจกรรมการ	เรยีนรู	้ดังน้ี

 ขั้นตอนที ่1	จัดท�า	PLC	ครูคิดเองซึง่มีแนวทางใกล้เคียงกันจึงท�ารว่ม
กับกลุม่สาระวิทย	์คณติ	ศิลปะ	พูดคุยแลกเปล่ียนกันจะท�าอยา่งไร	ปัญหาใน
กลุ่มเป็นอยา่งไร	เขียนแผน
 ขั้นตอนที ่2	การก�าหนดปัญหา	กิจกรรมเริ่มจากให้นักเรียนดูวิดีโอ
สถานการณ์โควิด	แล้วก�าหนดโจทย์คือ	“ในเม่�อเรีาไม่สามารีถด�ารีงชื่ีวิิตอย้่
บนโลกัได�และต�องย�ายไปอย้ที่�ดาวิอังคารี เรีาจะมีชื่ีวิิตอย้ร่ีอดบนดาวิอังคารี
ได�อยา่งไรี”



 ขั้นตอนที ่ 3	 ผู้เรียนออกแบบเกณฑ์การประเมิน	 นักเรยีนรว่มกัน
สรา้งเกณฑ์การประเมินชิน้งาน	 “...ซ้�งกัารีสอนแบบเดิม พอเรีาให�นักัเรียีน
ท�าชื่ิ�นงานมาก่ัอนโดยไม่มีเกัณ์ฑ์ ชื่ิ�นงานจะสะเปะสะปะ...”การให้นักเรียน
ออกแบบเกณฑ์ประเมินก่อนท่ีจะท�างาน	เพื่อก�าหนดทิศทางในการออกแบบ
ท่ีจะท�าให้ได้คะแนนเยอะเชน่	 งานออกมาไม่เลอะ	 งานไม่สกปรก	 “...ซ้�งใน
ขึ้ั�นตอนนี�จะใชื่�เวิลามากัพอสมควิรี...”
ซึ่งเกณฑ์จะขึ้นอยู่กับนักเรียนเป็นผู้ก�าหนดเกณฑ์เองด้วยความเป็นวิชา
ศิลปะ	 นักเรียนจะไม่เครียดพอถึงคาบเรียนก็อยากรูอ้ยากเรยีน	 ซึง่จากเม่ือ
ก่อนเม่ือพดูถึงทฤษฎีเขาจะไมก่ล้าตอบกลัวผิด	 พอเปล่ียนเป็นให้อิสระในการ
แสดงความคิดนักเรยีนจะแยง่กันพดู
 ขั้นตอนที ่4	ผู้เรยีนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการอยูร่อดบนดาวอังคาร	
โดยก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติผู้เรียนต้องสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเก่ียวกับหลัก
การทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือการอยูร่อดบนดาวอังคารได้อยา่งไร	 แล้วนักเรียนก็
สรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์	เป็นผลงานท่ีรบัรูท้างสายตา
 ขั้นตอนที ่5	ผู้เรยีนรว่มกันประเมินผลงานด้วยตัวเอง	รว่มกันอภิปราย
ท้ังชัน้เรียนโดยให้น่ังคยุกันเก่ียวกับผลงานและเกณฑ์ท่ีเราออกแบบมาชิน้งาน
น้ีควรจะได้คะแนนอยา่งไร	อยูใ่นระดับไหนดีมาก	ดี	พอใช	้นักเรยีนก็จะชว่ยกัน
อภิปรายวิเคราะห์ชิน้งานรว่มกันพรอ้มกับให้	 เหตผุล	 ซึง่ครูก็อยูโ่ดยรอบคอย
สงัเกต	เม่ือนักเรยีนประเมินผลงานเสรจ็ก็น�าผลเขา้สูว่ง	PLC	อีกคร้ัง



 ผอ.กรภัทร ค�าโสุผูอ้�านวิยการโรงเรยีนบา้นหนองดู่ดอนเปืิอย 
จังหวัิดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ
บูรณาการรว่มกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4-6	
โดยเรยีนรูร้ว่ิมกันในชุมชน	 เริ่มจากการประชุมครูชี้แจงแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินในศตวรรษท่ี	 21	 จัดประชุมผู้ปครอง
รว่มกับคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนท่ีจะไปเรียนในชุมชน	 และเชิญเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน



	 ชีแ้จงและเตรยีมนักเรยีนก่อนลงพื้นท่ี	 เพื่อให้ทราบเก่ียวกับการ
ลงพื้นท่ีจะได้เรยีนรูอ้ะไรบา้ง	 เรยีนตามเน้ือหาความรูท่ี้เราเตรยีมไว้ให้	 เม่ือ
กลับมาท่ีโรงเรยีนใชค้�าถามชวนคิดแก่นักเรยีน	 “ชุื่มชื่นที�นกััเรียีนได�ไปเหน็
เปน็อยา่งไรี”	 นักเรยีนจะรว่มกันน�าเสนอชุมชน	 โดยการให้ด็กพดูคุยเขยีน
ภาพ	 ผา่นกิจกรรมปะติด	 และออกมาเล่าให้เพื่อนๆ	 ฟ้งั	 กิจกรรมจะบูรณา
การกับวิชาภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ-ค�าศัพท์	การประเมิน	การเขยีน	การอ่าน	
การท�างานเป็นทีม	 และการเป็นผู้น�าผู้ตาม	 คณุธรรมจรยิธรรม	 การส่ือสาร
ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม	โดยใชเ้กมและแบบสงัเกต



 นายจิรวิิทย ์ มาสุกิะ ผูอ้�านวิยการโรงเรยีนบา้นหนองวัิลย ์ เปิรยีง
จังหวัิดสุพุรรณบุร	ี การประยุกต์ใชเ้ริม่จากประชุมชี้แจงครูให้ทราบถึงวิธี
การ	 ประเมินให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี	 21	 โดยการเปล่ียนโลกทัศน์ของ
ครูเก่ียวกับความรูแ้ละความคิด	 และให้ครูศึกษาความรูเ้พิม่เติมจากต�ารา
ของ	อาจารยไ์มตร	ี อินทรป์ระสทิธิ	์ โดยยำาครูว่าต้องเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้
คิดปัญหาของตัวเอง	 เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการปฏิบติั	 เน้นการประเมิน
ประเด็นกระบวนการคิด	 การวัดจะเน้นยำาให้ครูวัดเพื่อพฒันาผู้เรยีนเพราะ
สว่นใหญเ่ราจะวัดเพื่อตัดสนิผลการเรยีน	 สง่เสรมิจัดกิจกรรมเปิดชั้น
เรยีน	 (Open	 Class)	 ให้นักเรยีนท�ากิจกรรม	 และผู้อ�านวยการเข้ารว่มเป็นผู้
สงัเกตการณแ์ละนิเทศให้ค�าแนะน�าแก่ครูทกุครัง้พบว่า	“...นกััเรียีนจะมีควิาม
สนุกัในกัารีเรียีนเพรีาะว่ิากิัจกัรีรีมเปลี�ยนไป...”	 ด้วยโรงเรยีนเป็นโรงเรยีน
ขนาดเล็กการเรยีนรูจ้ะเรยีนจากทีวีเป็นหลัก	 การจัดกิจกรรมจะเลือกชั่วโมง
นอกเหนือจาก	 DLTV	 คือชั่วโมงสดุท้ายในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรยีนได้
ปฏิบติัจรงิ



แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร (โดยหน่วยงานเจ้า้ของหลกัสตูร)
	 1)	ควรเพิ่่�มเทคนิค่/แนิวทาง/ว่ธีกีารประเมน่ิทักษะ	3R8C	ให้้
สอดคล้้องกับก่จกรรม/บรบ่ท	ของโรงเรียนิ
	 2)	 ห้ลั้กสตูรควรยกตัวอยา่งห้รอืนิำาเสนิอว่ธีีการสอนิในิโรงเรยีนิต่างๆ	
ห้รอืให้โ้รงเรยีนิได้ทำาคล่้ปการจัดก่จกรรมการเรยีนิรู้เพืิ่�อใช้ใ้นิการแล้กเปลี้�ยนิ
เรยีนิรูร้ว่มกันิ	ห้รอืเปน็ิแนิวทางให้แ้ก่โรงเรยีนิอื�นิต่อไป
	 3)	 จัดกล้่ม่แล้กเปลี้�ยนิเรียนิรู	้ PLC	 อยา่งต่อเนิื�องเกี�ยวกับการพัิ่ฒนิา
รูปแบบ/ว่ธีใีนิการประเมน่ิการเรียนิรูใ้นิรูปแบบออนิไล้นิ	์ห้รือการประช่้ม

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของโครงการตอ่ไป
	 1)	ควรจัดทำา	MOU	รว่มกับโรงเรียนิที�เขา้รว่มโครงการ	เพิ่ื�อให้ท้ราบ
ว่าภายห้ลั้งที�เขา้รบัการพิ่ฒันิาตนิเองแล้้ว	 จะต้องกลั้บไปพัิ่ฒนิานิกัเรยีนิ/
โรงเรยีนิ	ตามล้ำาดับได้อยา่งไร
	 2)	ควรให้มี้การต่ดตามผ่า่นิ	Zoom	/	meet	ทก่เดือนิ	จะทำาให้เ้รารู้
ว่าเราทำามาถูกูทางห้รอืไม	่จะได้มเีพิ่ื�อนิคูค่่ด	แล้ะสรา้งเครอืขา่ยการพิ่ฒันิาผู่้
เรียนิระห้ว่างโรงเรยีนิ





หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร
	 กิจกรรมพื้นท่ีส�าหรับนักสรา้งสรรค์	หรอื	เมกเกอรส์เปซ	(Makerspace)	
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีการเรยีนรูท่ี้มีการจัดเตรยีมผู้ให้ค�าปรกึษา	 แหล่งการเรียนรู	้ เคร่ือง
มือและอุปกรณ	์ เพื่อใชใ้นการสรา้งสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัด
ของผู้เรยีน	รวมท้ังได้น�า	“กระบวินการคิดเชงิออกแบบ”	และ “กระบวินการ
ออกแบบเชิงวิิศ์วิกรรม”	 ในการจัดการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษา	มาพฒันาเป็น	
“กระบวนการ	 STEAM	 Design	 Process”	 เพื่อใชเ้ป็นกระบวนการหลักในการ
จัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการแบบสหวิทยาการ	 และกิจกรรมพื้นท่ีส�าหรับนัก
สรา้งสรรค์	 การจัดกิจกรรมการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการ	 STEAM	 Design	 Pro-
cess	ซึง่สามารถแบง่กระบวนการออกได้เป็น	5	ขัน้ตอน

 1. ถาม (Ask)	 เป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้เรยีนท�าความเขา้ใจและตีความ
ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตขุองปัญหาจากการสงัเกต	 สอบถาม	 ค้นหาและศึกษา
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ



 2. จินตนาการ (Imagine)	 เป็นการให้ผู้เรยีนได้ระดมความคิดเพื่อ
สรา้งสรรค์ไอเดีย	 วิธกีาร	 รูปแบบ	 หรอืแนวทางท่ีจะใชใ้นการแก้ไขปัญหา	 และ
ตัดสนิใจเลือกแนวทางท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุมาใชใ้นการแก้ไขปัญหา
 3. วิางแผน (Plan)	การออกแบบและก�าหนดรายละเอียดข้ันตอนท่ีจะ
ใชเ้พื่อการแก้ไขปัญหา	 พรอ้มท้ังจัดท�าแผนการด�าเนินงาน	 รวมถึงรายการของ
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต้องใชเ้พื่อการแก้ไขปัญหา
 4. สุรา้งสุรรค์ (Create)	เป็นขัน้ตอนท่ีผู้เรยีนลงมือด�าเนินงานตามแผนท่ี
วางไว้
 5. คิดสุะท้อนและออกแบบใหม ่ (Reflect and Redesign)	 การน�า
เสนอและการวิเคราะห์คณุภาพของผลงาน	การประเมินผลการด�าเนินงาน	การ
ทดสอบการใชง้าน	 พรอ้มท้ังรบัฟ้งัขอ้เสนอแนะจากผู้ใชเ้พื่อน�ามาเป็นขอ้มูล
ยอ้นกลับในการพัฒนาและปรบัปรุงผลงานต่อไป

	 ลักษณะของ	 Makerspace	 มีได้หลากหลายรูปแบบ	 เชน่	 เป็นห้อง
เฉพาะ	หรอืเป็นมุมใดมุมหน่ึงในห้องเรยีน	ห้องสมุด	หรอือาจเป็นชุดเคล่ือนท่ี
เพื่อใช้ประกอบการท�ากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีท่ีจัดรูปแบบของ
พื้นท่ีส�าหรบัสรา้งสรรค์ผลงานเป็นลักษณะของห้องเฉพาะ	จะมีความสะดวก
ในการจัดเตรยีมอุปกรณ	์ โดยอาจแบง่เป็นห้องต่างๆ	 เชน่	 	 ห้องอาหาร	 ห้อง
ศิลปะ	ห้องชา่งห้องผ้า	เป็นต้น

	 Makerspace	 สง่เสริมการพฒันาทักษะส�าคัญ	ประกอบด้วย	 ทักษะ
ด้านการสรา้งสรรค์และนวัตกรรม	 (Creativity	 and	 Innovation)	 ทักษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา	 (Critical	 Thinking	 and	
Problem	 Solving)	 ทักษะด้านความรว่มมือ	 การท�างานเป็นทีม	 และภาวะ
ผู้น�า	 (Collaboration,Teamwork	 and	 Leadership)	 ทักษะด้านการส่ือสาร	
สารสนเทศ	และรูเ้ท่าทันสื่อ	 (Communications,	 Information	and	Media	
Literacy)	ทักษะการรูจั้กตนเอง	(Self-Awareness)	ทักษะการบรหิารจัดการ



ตนเอง	 (Self-Management)	 ทักษะการรบัผิดชอบต่อการตัดสนิใจของ	
ตนเอง	(Responsible	and	Decision	Making)	ทักษะด้านความสัมพนัธ	์(Re-
lationship	Skills)	ทักษะการรูจั้กสงัคม	(Social	Awareness)

ประสบการณ์การน�าหลกัสตูรไปปรบัใช้ของวทิยากร
	 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้โดยการจัดพื้นท่ีการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติ
การชวีวิทยา	 โดยแยกอุปกรณก์ารทดลองเป็นหมวดหมู่	 เชน่	 เครื่องแก้ว	
กล้องจุลทรรศน์	โมเดล	สัตว์ดอง	พืชดอง	เป็นต้น	ตลอดจนการเขียนป้ายก�ากับ
ชนิดอุปกรณเ์พื่อให้ง่ายและสะดวกในการเลือกใชไ้ด้อยา่งถกูต้อง	ส�ารวจพื้นท่ี
การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนส�าหรบัการศึกษาค้นคว้า	 เชน่	แหล่งนำาในรม่	แหล่ง
นำากลางแดด	สนามฟ้ตุบอล	(ศึกษาระบบนิเวศ)	ห้องสบืค้น	(ประสานงานและ
บนัทึกขอใชกั้บเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส)์	 ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยบูรณาการหลักการ	 STEAM	 ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 5E	
ในขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู	้รายวิชาชีววิทยา	6

ประสบการณ์น�าหลักสูตรไปประยกุตใ์ช้ของครูผู้ร่วมโครงการ
 ครูศ์รนีวิล วิงศ์ต์ระกลู โรงเรยีนทิพยป์ิาละวิิทยานุสุรณ์ จังหวัิด
ล�าปิาง การด�าเนินงานขั้นตอนดังน้ี
ขั้นตอนที ่1	หาทีม
ขั้นตอนที ่2	หาแนวรว่มมาเป็นทีมงานจากนักเรียนท่ีเป็นสามเณร
ขั้นตอนที ่ 3	 หาพื้นท่ีซึ่ง	 space	 ด�าเนินการส�ารวจ	 สะสมเครื่องมือเพื่อวาง
เป็นมุมเก่ียวกับการเย็บปัก	ร้อย	ป้ัน
ขั้นตอนที ่4	การให้ผู้เรียนออกแบบและสร้างชิ้นงาน
ขั้นตอนที ่5	การสะท้อนความคิดเห็นจากชุมชนผู้ปกครอง	ผู้น�าชุมชน	สิง่ท่ีได้	
คือ	 การสะสมประสบการณจั์บมือกับชุมชนท�าให้ส�าเรจ็	 space	 ของโรงเรียนมี
เยาวชนและสามเณรมาใช้กิจกรรมท่ีใชม้าก	คือการ	ส�ารวจ	การใช	้postit	และ	
google	classroom



 ครูสุมพร วิิชัยปิระเสุรฐิ โรงเรยีนบา้นสุวินอุดมวิิทยา จังหวัิด
ชลบุร ี จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนส�าหรับนัก
สร้างสรรค์(Maker	 space)	 การประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงด้วยแฟ้้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(Digi-
tal	Portfolio)	ดังน้ี
	 1.	น�าเสนอผู้บริหารเพื่อให้การสนับสนุน
	 2.	หัวหน้าวิชาการวางแผนการท�างานรว่ม
กับครู
	 3.	ปรับโครงสร้างเวลาเรียนจาก	60	นาที	
เป็น	50	นาที	โดยเริ่มจากกลุ่มสาระวิทย์	คณิต	
ภาษาไทย
	 4.	PLC	วิเคราะห์ศึกษาตัวชี้วัด
	 5.	ฝึึกให้เด็กวางแผนโดยสร้างสถานการณ์ให้เด็กวางแผนรวมกัน
คิดจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างโดยครูเตรียมอุปกรณ์ท่ีหลากหลายท้ังน้ีใน
ชว่งสถานการณ์โควิดจะเรียนแบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนได้มีการวางแผน	คิด
วิเคราะห์	ออกแบบ	ตกแต่ง	น�าเสนอผลงานให้เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์
ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างชิ้นงาน	ท้ังน้ีรูปแบบของนักเรียนจะแตกต่างกันสิ่ง
ท่ีเด็กได้คือความภูมิใจ



 ครูกรรณิการณ์ ใจกล้า โรงเรยีนบา้นสุามยอด จังหวัิดกาญจนบุร ี
สอนระดับชั้นอนุบาล	 การจัดการเรยีนรูส้�าหรับนักสรา้งสรรค์ให้เด็กเลือก
ความสนใจในการเรยีน	ท�าแผน	ให้ผู้อ�านวยการและครูวิชาการ	รว่มวิพากษ์
เพื่อพัฒนาให้ครอบคลมุกับผู้เรยีนได้มากท่ีสุด	 ท้ังด้านความสนใจและสาระ
การเรยีนรู้

	 การจัดกิจกรรม	เริ่มต้นโดยการปฏิบัติจริงส�ารวจรอบโรงเรียนรว่ม
กันเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเรียนรู้	น�ามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือท�าได้อยา่งหลากหลาย	
ทางโรงเรียนเตรียมวัสดุส�าหรับการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้นักเรียนไว้สว่น
หน่ึงและให้นักเรียนน�าวัสดุอุปกรณ์
ท่ีตนเองชอบมาจากบ้านด้วย	สิ่งท่ี
เป็นอันตรายครูจะคอยแนะน�า	แต่
เปิดพื้นท่ีให้เด็กได้ทดลองเรื่องท่ี
ตนเองสนใจ	นอกจากน้ี	เกิดการชวน
คิดต่อยอดถึงข้อดีของสิ่งท่ีผู้เรียน
เตรียมมาว่ามีผลกระทบต่อสังคม
อยา่งไร	ควรมีการบริหารจัดการให้
มีประสิทธภิาพอยา่งไรบ้าง	เป็นการ
ฝึึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ตามชว่งวัย	เม่ือผู้เรียน
เล่ือนชั้นก็มีโจทย์ท่ียากและท้าทายให้ฝึึกอยา่งต่อเน่ือง

	 กระบวนการน�าเสนอผลงาน	 เป็นรูปแบบการจัดนิทรรศการเปิด
บา้นประจ�าปี	 เด็กนักเรยีนเชญิครู	 รุน่พี่ๆ	 ผู้ปกครองมาชมกิจกรรม	 open	
classroom	มีกิจกรรมท่ีเน้นความเป็นเจ้าของให้เกิดข้ึนกับเด็ก	ได้แก่	การให้
นักเรยีนจัดท�าการด์เชิญด้วยตนเอง	และน�าไปเชิญคนท่ีอยากให้มาเย่ียมชม



งานของตนเอง	 ฝึึกทักษะการสื่อสารให้เกิดขึ้นกับเด็ก	 สรุปและน�าเสนอส่ิง
ท่ีตนเองท�าให้นา่สนใจเพื่อจูงใจให้ผู้อ่ืนมารว่มกิจกรรม	 เป็นการบูรณาการ
กิจกรรมรว่มกับผู้ปกครองและชุมชน	 สรา้งการมีสว่นรว่มให้ผู้ปกครองเห็น
พัฒนาการในการเรียนรู้ของบุตรหลานและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในท้องถ่ินมาก่อน

แนวทางการพััฒนาหลักสูตร (โดยหน่วยงานเจ้้าของหลักสูตร)
	 1)	การสง่เสริมให้มี	Facilitator	คอยเป็นพี่เล้ียงประจ�ากลุ่มใหญเ่พื่อ
ติดตามงาน/สนับสนุน/ชว่ยเหลือ/แนะน�า	 ตลอดจนมีชอ่งทางประสานงาน
เม่ือติดขัดปัญหาระหว่างการท�างาน
	 2)	การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของโรงเรยีนควรด�าเนิน
การให้มากขึ้นและรวดเร็ว	อยา่งต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของโครงการตอ่ไป
	 1)	สนับสนุนเครื่องมือท่ีจ�าเป็นส�าหรับการจัดมุมประสบการณ์
	 2)	สนับสนุนงบประมาณส�าหรับด�าเนินงานบางสว่น





หลักการสุ�าคัญของหลักสุตูร ได้แก่	TPACK	Model	และ	SAMR	Model
	 Technological	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	 หรอื	 TPACK	
Model	ถกูพฒันาโดย	Misha	and	Koehler	(Koehler,	2016)	มุง่พัฒนาต่อย
อดขึ้นมากจาก	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	 หรอื	 PCK	 โดย	 Shu-
man	ซึ่งให้ความส�าคัญกับความรูใ้นการสอน	รูปแบบ	แนวทางกระบวนทัศน์
ในการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาเฉพาะเจาะจง	 จากน้ัน	 Misha	 และ	 Koe-
hler	 เสนอให้มีการเพิม่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเขา้ไปกับโมเดลน้ี
เน่ืองจากแนวโน้มการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไป	 รวมถึงเทคโนโลยอ่ืีน	
ๆ	 มีบทบาทสงูมากยิง่ขึ้นในการเรยีนการ	 สอน	 โมเดล	 PCK	 จึงพฒันาเป็น	
TPCK	 (Technological	 Pedagogical	 Content	 Knowledge)	 และต่อมา	
Thomson	 และ	 Misha	 ได้เสนอให้เรียกว่า	 TPACK	 ซึ่งสอดคล้องกับความ
หมายองค์รวมในการบูรณาการความรูท้ั้งสามมิติเขา้ด้วยกัน
	 1.	ความรูด้้านเทคโนโลย	ี(Technological	Knowledge)	หรือ	TK	หมาย
ถึง	 ความรูค้วามสามารถของผู้สอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประยุกต์ใชส้ื่ออุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

รูปภาพิ่จาก	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_SAMR_Model.jpg



	 2.	 ความรูด้้านิว่ธีกีารสอนิ	 (Pedagogical	 Knowledge)	 ห้รอื	 PK	
ห้มายถึูง	ความรูค้วามสามารถูของผู่ส้อนิที�นิำามาประย่กต์ใช้เ้พิ่ื�อเปน็ิแนิวทาง
การเรยีนิการสอนิให้กั้บผู่เ้รยีนิ	 ห้รือที�เกี�ยวกับว่ธีกีารถู่ายถูอดความรูไ้ปสูผู่่้
เรียนิ	รวมไปถึูงกล้ย่ทธ์ี	ห้รือ	กระบวนิการ,	การปฏ่ิบต่ั	ห้รือว่ธีกีารสอนิทั�งในิ
แล้ะนิอกช้ั�นิเรยีนิ
 3.	 ความรูด้้านเน้ือหา	 (Content	 Knowledge)	 หรอื	 CK	 หมายถึง	
สาระ,	 ขอ้มูล,	 แนวคิด,	 หลักการท่ีเก่ียวขอ้งกับเน้ือหาวิชาการในหลักสูตรท่ี
ต้องการท่ีจะถ่ายทอดไปยงัผู้เรยีน	หรอื	SAMR	Model	 ท่ี	พฒันาข้ึนโดย	Dr.	
Ruben	Puentedura	ซึ่งแบง่รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยอีอกเป็น	4	ระดับ	คือ
	 (1)	 Substitution	 คือ	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้แทนท่ีส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม	
โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อกระบวนการและรูปแบบในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน
	 (2)	Augmentation	 คือ	การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแทนท่ีส่ิงท่ีมีอยู่
เดิม	 แต่มีการประยุกต์เอาคุณสมบติัของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ	 มาใชเ้พื่อ
ต่อยอดหรอืสง่เสรมิให้ผู้เรยีนสามารถเรียนรูส้ิง่ต่างๆ	ได้ดีและสะดวกข้ึน
	 (3)	Modifification	 คือ	การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรบัเปล่ียนหรอื
ดัดแปลงกระบวนการหรอืวิธใีนการจัดการเรยีนการสอน	 เพื่อให้ผู้เรยีนมีผล
สมัฤทธิใ์นการเรยีนรูท่ี้ดี
	 (4)	Redefifinition	คือ	การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อออกแบบหรอื
สรา้งสรรค์กิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบใหมข่ึ้นมา	 ซึ่งอาจจะไมส่ามารถ
ท�าได้เลยหากปราศจากการใช้เทคโนโลย	 เครื่องมือเพื่อการสรา้งห้องเรยีน
อัจฉรยิะ
	 ห้องเรยีนในศตวรรษท่ี	 21	 จะมุง่เน้นไปท่ีผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางและ
มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าประยุกต์ใช	้ ผสมผสานเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนส�าหรับการเรียนในห้องเรียนและการเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลต่างๆ	ในโลกแหง่ความรูท่ี้ไรพ้รมแดน	ห้องเรยีนอัจฉรยิะ	(Smart	
Classroom)	คือห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้(Learning	En-
vironment)	อยา่งเหมาะสม	ท้ังสถานท่ีต้ังห้องเรยีนโต๊ะเก้าอ้ี	ระบบไฟ้ฟ้า้



เครื่องเสียง	 ระบบปรับอากาศ	 ท่ีเข้ามามีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนต่างๆ	
ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มยอ่ย	 (Small	 Group)	 การบรรยาย	
(Lecture)	โครงงาน	(Project	Work)	น�าเสนอหน้าชั้นเรียน	(Presentation)	
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ	ได้อยา่งเต็มศักยภาพ

แนวทางการจ้ัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจ้ฉริยะ
 การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	(Blended	Learning)	เป็นกระบวนการเรยีน
รูท่ี้เกิดจากการจัดการเรยีนการสอนหลากหลายวิธ	ี โดยค�านึงถึงผู้เรยีน	 สภาพ
แวดล้อม	 เน้ือหา	 สถานการณ	์ เพื่อตอบสนอง	 การเรียนรูแ้ละความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล	 โดยสามารถจัดการเรยีนการสอนท้ังภายในห้องเรยีนและนอก
ห้องเรยีน	 โดยมีการน�าเทคโนโลยทีางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟ้ไลน์มา
เป็นสว่นประกอบ	ท้ังน้ีเพื่อสง่เสรมิให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูสู้งสดุ	เกิดทักษะและ
เกิดการเรยีนรูท่ี้ท�าให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์	ส�าหรับขอ้ดีขอ้เสยีและผลกระทบ
ของการเรยีนรู	้ แบบผสมผสานถือเป็นสิง่ท่ีชว่ยให้นักพฒันาการศึกษา	 บุคคล
หรอืหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง	 ได้ใชเ้พื่อประกอบการพจิารณา	 การปรบัปรุง
ด้านการบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยด้ีานหลักสตูร	 ด้านครูผู้สอน	 และด้านผู้
เรียน	เพื่อให้บรรลุ	เป้าหมายของแผนการศึกษาท่ีต้องการให้คนไทยเรียนรู้ตลอด
ชวิีตอยา่งมีคณุภาพ	เป็นคนดีคนเก่ง	มีความสขุ	มี	ภูมิคุม้กัน	รู้เท่าทันเวทีโลก



การประยกุตใ์ช้ในระบบการศึึกษาไทย
	 1.	 “การเรยีนแบบประสานเวลา	 (Synchronous)”	 จากเหตกุารณ์
จริงหรือสถานการณ์จ�าลองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
ในชว่งเวลาเดียวกัน	 เชน่เหตกุารณใ์นการเรยีนรูใ้นชั้นเรยีนท่ีเรยีกว่า	
“ห้องเรยีนเสมือน	(Virtual	Classroom)”
	 2.	 การเรยีนเน้ือหาแบบออนไลน์	 (Online	 Content)	 เป็นลักษณะ
การเรียนท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามสภาพความพร้อมหรือ
อัตราการเรยีนรูข้องแต่ละคน	 (Self-paced	 Learning)	 รูปแบบการ	 เรยีน	
เชน่การเรยีนแบบสื่อปฏิสมัพนัธ	์(Interactive)	การเรยีนจากการสืบค้น
(Internet-Based)	หรือการฝึึก	อบรมจากสื่อ	CD-ROM	เป็นต้น
	 3.	 การมีสว่นรว่มในการเรยีนรู	้ (Collaboration)	 เป็นสภาพการณ์
ทางการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถสื่อสารข้อมูลร่วมกันกับผู้อ่ืนจากระบบสื่อ
ออนไลน์เชน่	e-Mail,	Chat,	Blogs
	 4.	การวัดและประเมินผล	(Assessment)	การเรยีนลักษณะดังกล่าว
ต้องมีการประเมินผล	 ความก้าวหน้า	 ทางการเรียนรูข้องผู้เรยีนทุกระยะนับ
ต้ังแต่การประเมินผลก่อนเรยีน	(Pre-assessment)	การประเมินผล	ระหว่าง
เรยีน	(self-paced	evaluation)	และการประเมินผลหลังเรยีน	(Postassess-
ment)	เพื่อนาไปสู	่การปรับปรุงพฒันาการเรยีนรูใ้ห้ดีข้ึนต่อไป
	 5.	 วัสดปุระกอบการอ้างอิง	 (Reference	 Materials)	 การเรยีนหรือ
การสรา้งงานในการเรยีนรูแ้บบ	 ผสมผสาน	 น้ันต้องมีการเรยีนรูแ้ละสร้าง
ประสบการณจ์ากการศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงจากหลากหลาย	แหล่งขอ้มูล	
เพื่อเพิม่คณุภาพทางการเรียนให้สงูขึ้น	 ลักษณะดังกล่าวน้ีอาจเป็นลักษณะ
ของการสบืค้นขอ้มูล	ในระบบ	Search	Engine	จาก	PDA,	PDF	Downloads



สรุปการประยกุตใ์ช้จ้รงิในห้องเรยีน
 นางณิชาภัทร เหตเุกษ ศ์กึษานิเทศ์ก์ สุพปิ.หนองบวัิล�าภ ู เขต 2 
การดำาเนิน่ิงานิขยายผ่ล้ห้ลั้กสตูรโดยทำาการจัดอบรมให้ค้รูจาก	22	ห้อ้งเรยีนิ
ที�เขา้รว่มโครงการ	Active	Learning	เปน็ิเวล้า	2	วันิ	แล้ะเพิ่่�มแอพิ่พิ่ล่้เคช้ั�นิที�
ใช้้ในิการอบรมเป็นิ	 จำานิวนิ	 16	 แอพิ่พิ่ล่้เคช้ั�นิ	 จัดอบรมครู	 56	 ท่านิ	 แล้ะผู่้
บร่ห้าร	22	ท่านิ





จากการน�าไปใช้พบว่า
	 1.	 คณุครูได้ใชค้วามรูจ้ากหลักสตูรน�าไปประยุกต์และพฒันารูปแบบ
การสอนโดยเฉพาในชว่งโควิดได้น�าไปใช้มากในการเรยีนการสอน
	 2.	ได้ความรูส้�าหรับการน�าไปท�าสื่อการสอน	เชน่	ในเรื่องการท�าหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์	การตัดต่อวีดีโออยา่งง่ายเป็นต้น
	 3.	น�าความรูไ้ปประเมินนักเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมการท�าขอ้สอบออนไลน์

แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร
	 1.	ควรมีการเพิม่กิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดได้เชน่	ยูทปูเปอร	์หรือ	
ติ�กต๊อก
	 2.	ควรมีการใชก้ระบวนการเรยีนท่ีใชแ้อพพริเคชั่นท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับขั้นตอนการสอน
	 3.	การแนะน�าและเลือกใชแ้อพพรเิคชัน่ท่ีสามารถประเมินความเขา้ใจ
ในเน้ือหาการเรยีนทางออนไลน์
	 4.	 ก่อนการอบรมควรมีการค�านึงถึงฐานความรู้ของครูแต่ละท่านว่ามี
พื้นฐานความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยใีนระดับใดและควรแบง่กลุม่ในการเรียนรู้





1. หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร
	 วิทยาการค�านวณ	 (Computing	 Science)	 ซึ่งประกอบด้วย
วิทยาการคอมพวิเตอร	์(Computer	Science)	เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร	(ICT)	และการรูดิ้จิทัล	(Digital	Literacy)	ส�าหรบัการเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
วิทยาการคอมพวิเตอร	์ (Computer	Science)	 มีจุดเน้น	2	สว่นคือ	สว่นท่ี	1	
การใชก้ารคิดเชงิค�านวณ	 (Computational	 thinking)	 เพื่อการแก้ปัญหา
อยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	ซึ่งประกอบไปด้วย
	 1.	การแบง่ปัญหาใหญอ่อกเป็นปัญหา/งานยอ่ย	(Decomposition)
	 2.	การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธกีารแก้ปัญหา	(Pattern	
recognition)
	 3.	การพิจารณาสาระส�าคัญของปัญหา	(Abstraction)
	 4.	การออกแบบอัลกอริทึม	(Algorithms)



สว่นท่ี	 2	 การเขยีนโปรแกรม	 (Programing)	 โดยเน้นการเขยีนโค้ด	 (Coding)	
แบบไม่ใชค้อมพิวเตอร์ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานได้ก�าหนด
เป้าหมายการเรยีนรูวิ้ทยาการคอมพวิเตอร์ในระดับอนุบาลไว้	3	ประการ	คือ	1)	
แก้ปัญหาอยา่งง่ายได้	 2)	 แสดงล�าดับขัน้ตอนการท�างานโดยใชภ้าพ	 และ/หรอื
สญัลักษณแ์ละ	 3)	 เขียนโค้ดอยา่งง่ายโดยใชส้ื่อแบบไมใ่ชค้อมพวิเตอรผ่์านการ
เล่น		โดยก�าหนดการจัดประสบการณก์ารเรยีนรูใ้ห้เด็กอนุบาลเรยีนรูทั้กษะและ
แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญผา่นกิจกรรมการลงมือกระท�า	(Active	Learning)	
การเล่น	(Play)	และกิจกรรมบูรณาการภาษา	วิทยาศาสตร์	และคณติศาสตร์โดย
เฉพาะการปูพื้นฐานแนวคิดและทักษะเก่ียวกับ	 แบบรูป	 การแก้ปัญหา	 การใช้
ตัวแทน	และการเรยีงล�าดับของสิง่ต่างๆ

	 ท้ังน้ีท่ีผา่นมาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด�าเนิน
การเก่ียวกับวิทยาการค�านวณ	(Computing	Science)	ในระดับอนุบาลมาแล้ว	
เชน่	การประกาศใช้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย	พทุธศักราช	2560	ซึง่ก�าหนด
มาตรฐานคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ขอ้	10	มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้น
ฐานในการเรยีนรู้และก�าหนดประสบการณ์ส�าคัญคือ	 การคิดรวบยอด	 การ
คิดเชิงเหตผุล	 การตัดสนิใจและแก้ปัญหาโครงการพฒันาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป	 (High	Scope)	 เป็นการสอนเด็กอนุบาลให้เรียนรู้	
ผา่นการเล่นและการลงมือท�า	 และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ซึง่เป็น
โครงการท่ีใชกิ้จกรรมการเรยีนรูท่ี้ได้จากประเทศเยอรมนีในการพฒันาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์

	 ส�าหรบันักเรยีนอนุบาล	 การก�าหนดประสบการณก์ารเรยีนการสอน
วิทยาการค�านวณ	 (Computing	 Science)	 ในระดับอนุบาล	 เชน่	 การรูเ้ง่ือนไข
และกติกาของเกมท่ีเล่น	การแก้ปัญหาอยา่งง่ายจากการลองผิดลองถกู	การเล่า
เรื่อง	 การท�าความเขา้ใจล�าดับขัน้ตอนตลอดจนมีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ในเรื่องท่ีเหมาะสมกับวัยในระดับอนุบาล	 การปฏิบติัตนเม่ือพบคนแปลกหน้า	
การดแูลสิง่ของของตนเองและสว่นรวม	เป็นต้น	โดยการสง่



เสรมิการเรยีนการสอนวิทยาการค�านวณ(Computing	 Science)	 ในระดับ
อนุบาล	 ไมใ่ชก่ารเขยีนค�าสัง่คอมพวิเตอร์	 แต่เป็นเรื่องการสร้างกระบวนการ
คิดให้กับเด็กอนุบาล	 ถือเป็นทักษะท่ีต้องเรง่สรา้งให้กับคนรุน่ใหม	่ รวมไปถึง
คนรุน่เก่าก็ต้องใชทั้กษะน้ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุซึ่งกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเหล่าน้ีเป็นสิ่งส�าคัญท่ีเด็กทุกคนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลควรได้รบัการปลกูฝัึง	 เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยท่ีีจะน�าประเทศไปสูก่ารพฒันาตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ต่อไป

	 ในระดับประถมศึกษาน้ัน	 ได้ปรบัเปล่ียนหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปสูห่ลักสตูรวิทยาการค�านวณ	ท่ีมุง่เน้นให้ผู้เรียนได้พฒันาทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ	 มีทักษะการคิดเชงิ
ค�านวณ	 ซึง่ผู้เรยีนสามารถน�าทักษะน้ีไปประยุกต์ใชเ้พื่อแก้ปัญหาในชวิีตจรงิได้
ด้วย	 เป็นการเตรยีมเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	
ซึง่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพฒันาประเทศต่อไปได้	

	 การสอนวิทยาการค�านวณส�าหรับปฐมวัยและช่วงชั้นประถมต้นน้ัน
ครูผู้สอนควรจัดผา่นกิจกรรมบูรณาการรว่มกับการเล่น	 หรอืจัดกิจกรรมผา่น
แนวทาง	 Computer	 Science	 Unplugged	 เพื่อเป็นการสรา้งพื้นฐานให้กับ
เด็ก	Computer	Science	Unplugged	(CS	Unplugged)	 เป็นแนวคิดการเรยีน
คอมพวิเตอรส์�าหรบัเด็กอนุบาลไปจนถึงชัน้ประถมปลาย	 เพื่อสรา้งความเข้าใจ
ในหลักการพื้นฐานของคอมพวิเตอรแ์ละตรรกศาสตร	์ โดยไมจ่�าเป็นต้องใช้
คอมพวิเตอร	์ แต่ใชกิ้จกรรมการเล่นสนุก	 ไพ	่ ปรศินาเกม	 เกมกระดาน	 หรอื
อุปกรณ์ส�านักงาน	เครื่องใชใ้นบา้นมาประกอบกับแนวคิดน้ีเพื่อเป็นส่ือแหง่การ
เรียนรู	้ เน้นการผสมผสานตรรกศาสตรเ์ขา้กับการเรยีนรูเ้ก่ียวกับคอมพวิเตอร	์
และผสมความสนุกลงไปอีกเล็กน้อยจากการเรียนท่ีเน้นกิจกรรมท�าให้เด็กได้
เล่นได้ขยบัรา่งกาย	เรยีกได้ว่าพฒันาการท้ังสมองและรา่งกายไปพร้อมกัน



การเรยีนการสอนแบบ	CS	Unplugged	น้ันยงัมุง่ให้เด็กเขา้ใจแนวคิดพื้นฐานของ
ตรรกศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร	์ ใชง้านเป็นและรูเ้ท่าทันท้ังขอ้ดีและเสยี	 แนวคิด
น้ีไมไ่ด้มุง่ให้เด็กเป็นอัจฉรยิะท่ีสามารถสรา้งจรวดหรอืโปรแกรมอัศจรรย์ได้	 แต่
มุง่ให้เด็กเขา้ใจถึงเทคนิคต่างๆ	 ขัน้พื้นฐานท่ีท�าให้จรวดหรอืโปรแกรมต่างๆ	 น้ี
อัศจรรยข์ึน้มา	 เสมือนเตรยีมความพรอ้มสูก่ารต่อยอดหากเด็กคนน้ันมีความ
สนใจต่อไป	 	 โดยแนวคิดน้ีเชื่อว่าพฒันาการของเด็กน้ันจะตอบสนองการเรียน
รูภ้าคปฏิบติัได้ดีกว่าภาคทฤษฎีในห้องเรยีน	 กิจกรรมท่ีกระตุน้ให้เด็กได้ขยบั
รา่งกายน้ันเหมาะส�าหรบัเด็กในวัย	 5-12	 ขวบท่ีพฒันาการของสมองยังไมเ่ต็ม
ท่ีมากกว่าการน่ังหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องราวเทคนิคต่างๆ	
เพราะความซบัซอ้นในเชงิทฤษฎียงัไมเ่หมาะกับการศึกษาของชว่งวัยน้ี	 CS	 Un-
plugged	 น้ีเป็นแนวคิดท่ีเกิดมาจากกลุม่นักวิทยาศาสตรด้์านคอมพวิเตอรช์าว
นิวซแีลนด์	3	คนคือ	Tim	Bell	กับ	Ian	H.	Witten	และ	Mike	Fellows	ท่ีรว่มกัน
เขียนหนังสอื	Computer	Science	Unplugged	น�าเสนอแนวทางการเรยีนรู้ใหม่
ด้านคอมพวิเตอรแ์ละตรรกศาสตรแ์ก่เยาวชน	 ซึง่สามารถต่อยอดไปถึงศาสตร์
อ่ืนๆ	อยา่ง	อัลกอรทึิม	การเขียนโปรแกรม	การเขยีนโค้ด	เป็นต้น

2.การประยกุตใ์ช้ในบรบิทการศึึกษาไทย
	 ส�าหรับการสอนวิทยาการค�านวณในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	
สิง่ท่ีวิทยากรจ�าเป็นจะต้องเน้นยำาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจก็คือ	กิจกรรมท่ีคุณครู



ท�าอยูน้ั่น	 ในสว่นใดของกิจกรรมสอดคล้องกับ	 องค์ประกอบของการคิดเชงิ
ค�านวณ	 หรอืสิง่ท่ีต้องเน้นยำาเพื่อให้เกิดการคิดเชงิค�านวณจะสามารถท�าได้
อยา่งไร	ยกตัวอยา่งเชน่	กิจกรรมท่ีเป็นการฝึึกนักเรยีนประจ�าวันอยูแ่ล้ว	เชน่	
ภายหลังจากการต่ืนนอนกลางวัน	 ก็เพิม่เติมล�าดับข้ันตอน	 โดยให้เด็กๆ	 เป็น
คนก�าหนดขั้นตอนในการใชช้วิีตของตนเองได้เลย	เพยีงแต่ต้องผา่นค�าถามท่ี
คณุครูต้องกระตุ้นเป็นต้น	หรอืบางโรงเรียนท่ีมีการสอนด้วยโครงงานส�าหรบั
เด็กอนุบาล	 เชน่การท�าไอติม	 	 ให้เด็กๆ	 เพิม่ความคิดเชงิค�านวณในเร่ืองขอ
งอัลกอรทึิมให้ชดัเจนมากขึ้น	 ผ่านค�าถามให้เด็กๆ	 คิดและตอบหรอืพดูออก
มาอยา่งเป็นล�าดับขั้นตอน	เป็นต้น	

3. สรุปการประยกุตใ์ช้จ้รงิในห้องเรยีนของครู
 ครูแก้ม  เนาวิรตัน์  ธิีมา ครูสุาวิแหง่ศ์นูยพ์ฒันาเด็กเล็กกาดฮาวิ 
จังหวัิดเชยีงใหม	่ เป็นหน่ึงในครูท่ีเข้ารว่มอบรมและน�ากิจกรรมไปใช้กับเด็ก
นักเรยีนได้อยา่งชดัเจน	ครูแก้มรบัผิดชอบเด็กเตรยีมอนุบาล	2	–	3	 	ซึง่ก�าลัง
อยูใ่นวัยท่ีต้องสง่เสรมิเรื่องพัฒนาการทางรา่งกาย	 และพฒันาการด้านสติ
ปัญญา	 ตามแนวทางของหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย	 ครูแก้มได้น�ากิจกรรม	
Block	ไม้	ซึง่เน้นไปท่ีการพฒันากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆ	ในการต่อบล็อกไม้	
และสง่เสรมิจินตนาการของเด็ก	 ในการต่อรูปแบบอยา่งสร้างสรรค์	 	 ภายหลัง
จากเด็กๆ	 ได้เริม่ท�าการต่อบล็อกไม้อยา่งคล่องแคล่วแล้ว	 จึงเริม่เสรมิในจุด
เน้นของการคิดเชิงค�านวณเข้าไปในกิจกรรมเป็นความท้าทายความสามารถ
ของเด็ก	 คือ	 การให้เด็กต่อบล็อกตามแบบรูปท่ีครูผู้สอนเป็นคนก�าหนด	 เพื่อ
ให้เด็กได้คิดถึงเรื่อง	 แบบรูป	หรอื	 	 Pattern	 	 ซึง่เป็นองค์ประกอบของการคิด
เชงิค�านวณ	และยงัท้าทายความคิดนักเรยีนต่อ	โดยการกระตุน้ให้ผู้เรียนสร้าง
แบบรูปเป็นของตนเอง	 และกระตุน้ด้วยค�าถามเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา
กับผู้เรยีนถึงเหตผุลในการต่อบล็อกเป็นแบบรูปต่างๆ	 กัน	 ครูแก้มสะท้อนให้
ฟ้งัว่า	 เน่ืองจากเด็กยงัเล็กมาก	 ดังน้ันจึงอาจไม่ได้ตามความต้องการของครู
ทกุครัง้	แต่เด็กๆ	จะเริม่พฒันาไปเรื่อยๆ	ผา่นการเล่น	ซึง่ครูต้องคอยสังเกต



และกระตุน้ให้ผู้เรยีนได้ลงมือท�า	 นอกจากน้ันแล้ว	 ครูแก้มยังได้ท�ากิจกรรมต่อ
ไป	 ในเรื่องของการหา	 “แบบรูปท่ีหายไป”	 น่ันคือ	 การให้เด็กรูจั้กคาดเดา	 เม่ือ
เห็น	Pattern	ของการต่อแล้ว	สามารถบอกได้ว่า	ต่อไปต้องเป็นอยา่งไร	หรอืเม่ือ
ครูท�าให้แบบรูปไมส่มบูรณ	์ นักเรยีนจะตอบได้ว่า	 ต้องเติมอะไรเพื่อให้	 Pat-
tern	น้ันสมบูรณ	์	เพื่อให้เด็กได้ใชค้วามคิดเชงิค�านวณมากย่ิงข้ึน	อยา่งไรก็ตาม	
ครูแก้ม	สะท้อนว่า	ท้อเหมือนกัน	เพราะในชว่งแรกๆ	เด็กๆ	จะไมค่่อยสนใจการ
ตอบค�าถามเท่าไรสว่นใหญจ่ะเล่น	ต่อไปเรื่อยๆ	ต้องใช้เวลาพอสมควรกับการท่ี
จะให้เด็กๆ	เริม่ตอบค�าถาม	แต่เม่ือท�าได้	ครูแก้มก็รูส้กึว่า	ท้าทายและสนุกดี

	 นอกเหนือจากบล็อกไม้แล้ว	 ครูแก้มยงัเอากิจกรรมรอ้ยลกูปัดเขา้ไป
บูรณาการกับการจัดการเรยีนรูข้องเด็กๆ	 ซึ่งหลักการใกล้เคียงกับกิจกรรม
บล็อกไม้	 	 แต่ในกิจกรรมน้ี	 ครูแก้มได้เพิม่เรื่องอัลกอรทึิมมากข้ึน	 	 ก่อนการ
รอ้ยลกูปัดน้ัน	ครูแก้มจะมีแบบของการรอ้ยลกูปัดก่อน	แล้วเร่ิมกิจกรรมการ
อธบิาย	โดยท่ีให้เด็กๆ	บอกขั้นตอนของการร้อยลกูปัดรว่มกันก่อน	เพื่อแสดง
เป็น	อัลกอรทึิม	จากน้ันจึงให้เด็กๆ	ลงมือร้อยลกูปัด	นอกจากน้ันยงัแทรกไป
ด้วยการพจิารณาสาระส�าคัญของปัญหา	(Abstraction)		ซึ่งครูแก้มจะ



กระตุ้นด้วยค�าถาม	เพื่อให้เด็กๆ	ตอบค�าถามตามความคิด	เชน่		ถ้าเราไมผู่ก
ปมท่ีเชอืกก่อนท่ีจะรอ้ยลกูปัด	 นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรข้ึนเอ่ย	 	แล้วเราจะ
เพิม่ขั้นตอนน้ีตรงไหนดีคะ			เป็นต้น

	 อยา่งไรก็ดี	 ครูแก้มได้ให้ข้อเสนอในกิจกรรมของหลักสูตรบางข้อคือ	
ในบางกิจกรรมน้ันอาจจะหนักไปส�าหรับเด็กในชว่งปฐมวัย	 เชน่	 การนับเลข
ฐานสอง	เน่ืองจากความพร้อมของเด็ก	สว่นใหญย่ังนับได้เพียง	1-	10	เท่าน้ัน	
ดังน้ันการแปลงเป็นฐานสอง	คงจะยากเกินไป	สว่นกิจกรรมท่ีเป็นการ		Cod-
ing	 ค�าสั่งน้ัน	 ครูแก้มยังไม่ได้ทดลองน�าไปใช้	 แต่ครูแก้มคิดว่า	 เด็กๆ	 คงจะ
สนุกทีเดียว	

	 ครูนุช	 นุรไอนี	 สุหลง	 	 โรงเรียนบ้านนาหลวง	 	 สังกัด	 กทม.	 ได้น�า
กิจกรรมการพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ	ไปประยุกต์ใช้	

	 ครูนุชเล่าให้ฟ้งัว่า	ก่อนหน้าน้ี	เคยใชก้ารพบักระดาษมาเป็นกิจกรรม
ให้เด็กๆ	 มาก่อน	 แต่เป็นกิจกรรมท่ีเน้นไปท่ีการพฒันากล้ามเน้ือมัดเล็กของ
เด็กๆ	และการสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค์	พอเข้ารบัการอบรม	ก็มองเห็นว่า	
เราสามารถเพิม่จุดเน้นเรื่องอัลกอริทึมได้	 ตอนแรกตัวเองก็ไมเ่ขา้ใจเท่าไร
นักว่า	 อัลกอรทึิมคืออะไร	 ก็ไมไ่ด้จบคอมพวิเตอร์มา	 เลยงงมาก	 หลังอบรม
ก็เขา้ใจว่า	 คือการเน้นล�าดับขั้นตอน	 และให้เด็กๆ	 คิดอยา่งเป็นล�าดับข้ัน
ตอน	ครั้งแรกกับน้องอนุบาลสอง	ครูนุชเริม่จากตัวอยา่งท่ีง่ายๆ	 เชน่การพบั
เสื้อจากกระดาษ	 โดยบอกขั้นตอนให้เด็กๆ	 พับก่อน	 ให้เด็กๆ	 คุ้นชนิกับการ
พบัเป็นรูปเสื้อ	 	 	พอเด็กๆ	พบัเสรจ็ครูนุชก็จะถามเด็กถึงข้ันตอนการพบั	 ให้
เด็กๆ	เล่าให้ฟ้งัว่ามีขั้นตอนการพับอยา่งไร		ครูนุชยงัเสนอด้วยว่า	ในกิจกรรม
ประจ�าวันของเด็กๆ	ท่ีเป็นกิจกรรมให้เด็กรบัผิดชอบตัวเองเชน่	การพบัผ้าอยู่
แล้ว	ครูแค่เพิม่ล�าดับขั้นตอนให้เด็กๆ	ได้คิดมากข้ึนเท่าน้ันเองหลังจากน้ันครู
นุช	ก็เริม่กิจกรรมการพับโดยบูรณาการกับการเน้นอัลกอรทึิมของเด็กๆ



เป็นกิจกรรมการพับจรวดกระดาษ	 	 โดยครูจะมีล�าดับข้ันตอนโดยให้เด็กๆ	
พบัตามล�าดับขั้นตอนน้ัน	 ให้เด็กๆ	 ชว่ยกัน	 แก้ปัญหาจนกว่าจะพบัจรวดให้
ส�าเรจ็		เม่ือส�าเรจ็แล้ว	ก็ให้นักเรยีนทกุคนตกแต่งด้วยสไีม้ให้จรวดของตัวเอง
มีความสวยงาม	 แล้วพานักเรยีนท้ังห้องออกไปท�ากิจกรรมกลางแจ้งด้วยการ
รอ่นจรวด	 โดยให้ทกุคนรอ่นจรวดออกไปให้ไกลและนานท่ีสุด	 ในกิจกรรมน้ี	
ครูนุชบอกว่า	 เด็กๆ	 ต้ังใจพบัมาก	 แล้วก็ว่ิงเล่นกันอยา่งสนุกสนานตอนรอ่น
จรวดเลย	 เป็นการเพิม่กระบวนการคิดเชิงค�านวนในกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้มี
อยูแ่ล้ว

	 โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เป็นหน่วยงานท่ีสง่
ครูเข้ารว่มการอบรม	หลายท่านมีประสบการณ์การสอนในระดับปฐมวัย	แต่
ยังขาดความชัดเจนในประเด็นของการบูรณาการร่วมกับการสอนวิทยาการ
ค�านวณ	 	 เม่ืออบรมเรียบร้อยแล้ว	 ก็มีการน�าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมา
ขยายผลให้กับบุคลากรท่านอ่ืน	 โดยปรับกิจกรรมจากการร้อยลูกปัดเป็น
สร้อยคอ	 เป็นการร้อยสร้อยคอจากขนมรูปต่างๆ	 เป็นแบบรูปท่ีสร้างสรรค์	
และกิจกรรมการท�าแซนด์วิช
ซึ่งเป็นการสร้างล�าดับขั้นตอน	หรือ	อัลกอริทึมในการท�าแซนด์วิชของตนเอง	
และเตรียมน�าไปขยายผลในภาคเรียนท่ี	2	

4. แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร 
	 หลักสตูร	 CS	Unplugged	 :	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย	และชว่งชั้นประถม
ต้น	 ท่ีออกแบบมาให้ครั้งน้ี	 เป็นหลักสตูรขั้นพื้นฐานท่ีเน้นกระบวนการสรา้ง
ความเขา้ใจถึงหลักสตูรวิทยาการค�านวณ	 โดยหลักสูตรจะมีต้นแบบของ
กิจกรรมท่ีพัฒนาการใชก้ารคิดเชิงค�านวณ	(Computational	thinking)	เพื่อ
การแก้ปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	 มีองค์ประกอบด้านการคิด
เชงิค�านวณ	 ท้ังสี่ด้าน	 คือ	 1)	 การแบง่ปัญหาใหญอ่อกเป็นปัญหา/งานยอ่ย	
(Decomposition)		2)	การพจิารณารูปแบบของปัญหาหรอืวิธกีารแก้



ปัญหา	(Pattern	recognition)	3)	การพิจารณาสาระส�าคัญของปัญหา	(Ab-
straction)	 และ	 4)การออกแบบอัลกอริทึม	 (Algorithms)	 	 โดยยังไม่ได้เน้น
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้เข้าอบรม	 เน่ืองจากการบู
รณาการวิทยาการค�านวณเข้ากับหลักสูตรน้ัน	 ยังเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับครูผู้
สอนทุกท่าน
	 ในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขั้นต่อไป	 คงต้องพัฒนาให้เป็น
ระดับท่ีมีความท้าทายครูมากยิ่งขึ้น	 คือ	 เน้นไปท่ีกระบวนการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน	 โดยกิจกรรมท่ีจะออกแบบน้ันเป็นการบูรณาการ
ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูใช้สอนอยูแ่ล้ว	 แต่มาเพิ่มระดับของการคิดเชิง
ค�านวณเข้าไปในกิจกรรม	 เพื่อให้กิจกรรมน้ันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น	 	 ยกตัวอยา่งเชน่	 ครูมีกิจกรรมเข้าจังหวะท่ีให้นักเรียนได้เต้นอยูแ่ล้ว	
ก็จะมารวมกับกิจกรรม	 มาก�าหนดการเต้นของหุ่นยนต์กันเถอะ	 เพื่อให้เกิด
ความท้าทายให้เด็กๆ	 ได้คิด	 และความสนุกสนานในการเรียนและสง่เสริม
พัฒนาในด้านต่างๆ	ของเด็กๆ

	 ประเด็นส�าคัญในการพฒันาหลักสตูรการอบรมคือ	 การแบง่ชว่งชัน้
ของหลักสตูรอบรมให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 เน่ืองจากจุดเน้นของวิทยาการ
ค�านวณท่ีถกูก�าหนดในหลักสตูรน้ัน	มีขอ้เฉพาะท่ีแตกต่างกัน	ดังน้ันจึงควรแบง่
ออกเป็น	1)	หลักสตูรส�าหรบัปฐมวัย	2)	หลักสตูรส�าหรบัประถมต้น	3)	หลักสูตร
ส�าหรบัประถมปลาย	4)	หลักสตูรส�าหรบัชว่งชัน้ท่ี	3		หรอืมัธยมต้น	





1. หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร

	 ห้ลั้กสตูร	 Master	 Teacher	 นัิ�นิเปน็ิห้ลั้กสตูรที�สรา้งความเขา้ใจแล้ะ
การนิำาไปประย่กต์ใช้ข้องแนิวค่ดนิวัตกรรม	 3	 อยา่งมาสรา้งการเรยีนิรูข้องครู
แล้ะเด็ก	 ที�จะสง่ผ่ล้ให้ผู้่เ้รยีนิเปน็ิมนิษ่ยที์�สมบูรณ	์ มกีารพิ่ฒันิาปญัญาภายในิ
แล้ะปญัญาภายนิอก	สามารถูดำาเนิน่ิชี้ว่ตได้อยา่งปกต่สข่โดยมนีิวัตกรรมดังนิี�

จ่ตศึกึษานิวัตกรรมที�พิ่ฒันิาปญัญาภายในิของผู่เ้รียนิ	เนิน้ิกระบวนิการ	ช้ง
เช้ื�อมใช้	้ เพิ่ื�อให้ผู้่เ้รยีนิได้ตระห้นิกัถึูงภายในิจ่ตใจของตัวเอง	 จ่ตศึกึษาเนิน้ิ
ที�การเขา้ใจกระบวนิทัศึน์ิ	3	เรื�อง	ได้แก่	1.	เขา้ใจต่อตัวเอง	2.		เขา้ใจภายในิ
ตัวเอง	แล้ะ	3.	จ่ตว่ทยาเช้ง่บวก		โดยกระบวนิทัศึนิส์ำาคัญคือ	จ่ตว่ทยาเช้ง่
บวก	 ซึ่ึ�งทำาให้ผู้่เ้รียนิเก่ด	 	 Self-esteemSelf-control	 แล้ะพัิ่ฒนิาไปจนิถึูง		
EF	แล้ะ	21st	century	skills		ซึ่ึ�งจ่ตว่ทยาเช้ง่บวก	สอดคล้้องกับวัฒนิธีรรม
ของประเทศึไทยซึ่ึ�งเนิน้ิครูสำาคัญ	ถู้าครูเปลี้�ยนิบทบาทเปน็ิเพิ่ื�อนิ		เปน็ิการ	
EMPOWER	 	 เด็ก	 	 สง่ผ่ล้ให้ผู้่เ้รียนิเก่ดการเรยีนิรูไ้ด้สงู	 โดยเนิน้ิให้ค้รู
ออกแบบ	 ก่จกรรม	 เพิ่ื�อเช้ื�อมโยงไปยงัก่จกรรมอื�นิๆ	รว่มกันิสรา้งการเรยีนิ
รู	้ผ่า่นิกระบวนิการจ่ต	ศึกึษา	โดยเป็นิการสรา้งรว่มกันิของผู่เ้รยีนิกับผู่ส้อนิ

Problem	 Based	 Learning	 (PBL)	 ห้นิว่ยการเรยีนิรูบู้รณาการที�ใช้ป้ญัห้า
เปน็ิฐานิเพิ่ื�อสง่ผ่ล้ให้ผู้่เ้รยีนิเก่ดปญัญาภายนิอก	ที�สอดคล้้องกับบรบ่ทของ
ช่้มช้นิห้รอืว่ถีูช้ว่ีตของผู่	้ เรยีนิ	 เปน็ิเครื�องมอืกระต่น้ิให้้ผู่เ้รยีนิเก่ดทักษะ
แล้ะ	นิำาไปสรา้งสมรรถูนิะผ่า่นิการกระต่น้ิ	 ด้วยปญัห้า

Professional	 Learning	 Community	 (PLC)	 เครื�องมอืในิการพิ่ฒันิาให้้
เปน็ิองค์กรแห้ง่การเรยีนิรูอ้ยา่งต่อเนิื�อง	 เพิ่ื�อให้ค้รูเขา้ใจในิการทำางานิ
รว่มกันิ	 แล้ะทราบถึูงความสำาคัญของการทำางานิรว่มกันินิำาไปสูก่ารสรา้ง
วัฒนิธีรรมขององค์กรแห้ง่การเรยีนิรู้





	 การพิ่ฒันิาครู	เพิ่ื�อให้ม้สีมรรถูนิะสูงในิการพิ่ฒันิาผู้่เรยีนิที�มสีมรรถูนิะ
สงู	สามารถูนิำาความรูไ้ปใช้ป้ระโยช้น์ิได้จรง่จำาเปน็ิต้องมกีารพัิ่ฒนิาครูต้นิแบบ
ให้เ้ก่ดขึ�นิทก่โรงเรียนิ	ครูต้นิแบบจะเปน็ิตัวอยา่ง	 เปน็ิโค้ช้ให้้กับครูคนิอื�นิๆ	 ในิ
การจัดการเปลี้�ยนิแปล้งกระบวนิทัศึน์ิ	 เปลี้�ยนิแปล้งว่ธีีการ	 พัิ่ฒนิาการจัดการ
เรยีนิรูใ้ห้ดี้ย่�งขึ�นิอยา่งต่อเนิื�อง	ผ่า่นิการเรยีนิรูร้ว่มกันิจากฐานิปฏ่ิบต่ั	แล้ะ	PLC



2. การประยกุตใ์ช้ในบรบิทการศึึกษาไทย
	 ว่ทยากรจากห้ลั้กสตูรนิี�	 คือ	 ครูผู่ส้อนิที�สอนิในิโรงเรยีนิล้ำาปล้ายมาศึ
พิ่ฒันิา	 ซึ่ึ�งโดยปกต่แล้้วก็ใช้น้ิวัตกรรมทั�ง	 3	 ด้วยความช้ำานิาญดังนิั�นิส่�งที�ครูนิำา
มาแบง่ปนัิให้กั้บผู่เ้ขา้อบรมจึงเปน็ิประสบการณต์รง	 ยกตัวอยา่งเช้น่ิ	 ครูย่�ม	 ซึ่ึ�ง
เปน็ิครูผู่ส้อนิในิระดับประถูมศึกึษาปีที�	 4	 ได้นิำาห้นิว่ยการเรยีนิรูบ้้านินิอก	 ที�ใช้้
จรง่	 แล้ะมกีารว่เคราะห์้ตัวช้ี�วัดมาเรยีบรอ้ยแล้้ว	 นิำามาเปน็ิตัวอยา่งให้กั้บคณ่ครู	
เพิ่ื�อให้้เขา้ใจถึูงแนิวทางในิการนิำาไปใช้	้ รวมถึูงครูต๋อย	 ซึ่ึ�งเปน็ิครูผู้่สอนิที�ล้ำา
ปล้ายมาศึพัิ่ฒนิามากว่า	 10	 ป	ี ได้ให้ตั้วอยา่งของก่จกรรมที�แสดงให้เ้ห็้นิว่า	 มผี่ล้
ต่อผู้่เรยีนิ

3. สรุปการประยกุตใ์ช้จ้ริงในห้องเรียนของครู
 ครูทิฐนัินท์  ธีนกรธีรีวิณิชย ์จาก โรงเรยีนบา้นหว้ิยนำาขาวิ จังหวัิด
เพชรบูรณ์	 เน่ืองด้วยโรงเรยีนบา้นห้วยนำาขาวน้ันเป็นโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลง
เชงิระบบ	 น่ันคือมีการเปล่ียนแปลงท้ังโรงเรยีน	 โดยการน�าพาของผู้อ�านวย
การ	 	 มีการเปล่ียนวิถีในโรงเรยีน	 คือ	 เปล่ียนตารางสอนของโรงเรียน	 โดยใน
ชว่งเชา้น้ัน	จะเป็นการเรยีนในวิชาหลัก	คือ	คณติศาสตร	์ภาษาไทย	ภาษา



อังกฤษ	 	 สว่นในภาคบา่ยจะเป็นการปรบัเป็นหนว่ยการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
โดยแบง่ชัว่โมงในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเ้ป็น	Quarter	 	ซึง่ในแต่ละ	Quar-
ter	จะใชเ้วลา	10	สัปดาห์	ดังน้ีในแต่ละภาคเรียน	เด็กจะได้เรยีนรู้	4	หนว่ยการ
เรียนรูท่ี้บูรณาการ	ด้วยหลักการของ	problem	base	learning	ครูทิฐนัินท์		เล่า
ให้ฟ้งัว่า	 หลังจากการอบรมสิง่ท่ีเปล่ียนแปลงในตัวครูคือ	 คุณครูวิเคราะห์ตัว
เองได้และมีความสุขในการสอนมากข้ึนคุณครูได้ตระหนักถึงการใช้หลักการ
มากกว่าความรูสึ้กสว่นตัว

	 คณุครูสามารถจัดการอารมณต์นเองได้มากข้ึน	 เชน่เม่ือคณุครูพบ
พฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ของนักเรยีนคณุครูสามารถจัดการกับความรู้สกึตัว
เองก่อนเม่ือสภาวะของคณุครูพรอ้มท่ีจะสอนมากข้ึน	 คุณครูจึงสามารถสรา้ง
พลังบวกให้เกิดขึน้ในห้องเรยีนได้	 และคณุครูยงัได้น�ากิจกรรมการท�า	 brain	
gym	 มาใชป้รบัเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรยีนเพื่อเบีย่งเบนหรือดึงความสนใจของผู้
เรียนในชว่งแรกน้ัน	 ครูใชกิ้จกรรมจิตศึกษาเพื่อปรบัพฤติกรรมของผู้เรยีน	 โดย
การสรา้งพื้นท่ีปลอดภัย	 สรา้งสนามพลังบวกให้เกิดข้ึนในห้องเรยีน	 เป็นการ
เตรยีมผู้เรยีนให้พรอ้มในด้านปัญญาภายในก่อน	 ซึง่ในสว่นน้ีเห็นผลได้ชดัมาก
ในนักเรยีนชว่งชัน้ประถม	 เด็กๆ	 จะเริม่มีความน่ิงหรอืสงบ	แต่ก็ยงัมีเสยีงดังอยู่
นะ	 ตามประสาของเด็กในวัยน้ี	 แต่ก็ดีขึน้บา้งละ	 	 	 สว่นหนว่ยการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการน้ัน	 ครูทิฐนัินท์ได้บอกว่า	 โรงเรยีนบา้นห้วยนำาขาว	 ได้น�าหนว่ยการ
เรียนรูต้้นแบบจากล�าปลายมาศพัฒนามาประยุกต์ใช	้ 	 โดยสิง่ท่ีเปล่ียนแปลงไป	
จะเก่ียวข้องกับการเปล่ียนหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ใกล้โรงเรยีนมากยิง่ขึน้	 เชน่	 จากหนว่ยการเรยีนรูเ้ร่ือง	 ขา้ว	 ก็เปล่ียนเป็นเร่ือง	
กะหลำาเน่ืองจากครอบครวัสว่นใหญข่องเด็กจะปลกูกะหลำาเป็นต้น

ครูจันทร์กรา		บัวจง	
 ครูจันทร ์ของเด็กๆ ม.3 โรงเรยีนสุมทุรสุาครวิิทยาลัย	เป็น
โรงเรยีนในพื้นท่ีสแีดงของสถานการณ์โควิด	–	19	ในชว่งแรกหลังจากท่ี



ได้รบัการอบรมไปน้ันครูจันทรก็์น�ากิจกรรมจิตศึกษาไปใชกั้บพี่ๆ	ม.	3	ยก
ตัวอยา่งเชน่	กิจกรรมการสะท้อนคิดเก่ียวกับตัวเอง	ครูจันทร์ก็จะให้นักเรยีน
น่ังเป็นวงกลมท่ีพื้น	จากน้ันครูจันทรก็์จะต้ังค�าถามว่า	ถ้าจะให้ขอบคณุตัว
เอง	นักเรยีนคิดว่า	อยากจะขอบคณุอะไรตัวเรามากท่ีสุด	แล้วให้นักเรยีนเล่า
สั้นๆ	แล้วครูจันทรก็์จะสรุปผลการสะท้อนของนักเรียน	ให้เห็นว่า	นักเรียน
ทกุคนเป็นคนมีคณุค่าในตัวเอง	ต้องหม่ันดจิูตใจ	ดพูฤติกรรมและหม่ันให้
ก�าลังใจตนเอง	เป็นต้น

	 จากกิจกรรมดังกล่าว	 และอีกหลายกิจกรรมท่ีครูจันทรไ์ด้น�าไปใชใ้น
ห้องเรยีนสิง่ท่ีเห็นผลชดัเจนคือ	 ครูปรบัเปล่ียนแนวคิดของตนเองเชน่	 ไมใ่ช้
อารมณ์	 ปรบัความรูส้กึ	 วิเคราะห์ตนเองและนักเรยีน	 ครูใจเย็นขึน้มาก	 ตอน
แรกก็คิดว่า	 จะไมส่ามารถลดเสียงตัวเองลงได้	 คงจะต้องแขง่กันใชเ้สยีงกับ
เด็กอีก	 แต่ปรากฏว่า	 พอครูเงียบและต้ังใจฟ้งัเด็กมากขึน้บรรยากาศในห้องก็
เปล่ียนไป	 ก็ฟ้งักันมากขึน้นะ	 แต่ไมใ่ชว่่าจะได้ผลในครัง้แรกเลย	 ก็ปรบักันไป
เร่ือยๆ	ท้ังครูท้ังเด็ก	

	 คณุครูจันทรก์ราพบว่านักเรยีนมีการเปล่ียนแปลง	 ดังน้ีลูกนักเรยีน	
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน้นะ	คงเป็นเพราะครูฟ้งัเค้าน่ันแหละ	 เค้ามีตัวตน
ในห้องเรยีนมากขึน้		เด็กเกเรเด็กหนีเรยีนเปล่ียนพฤติกรรมดีข้ึน	เด็กๆ	มีสติมาก



ข้ึนจากการใชกิ้จกรรมจิตศึกษา	 มีการใครค่รวญในการกระท�าของตนเองมาก
ข้ึน	วิเคราะห์และพจิารณาถึงเหตผุลมากขึน้ว่า	สิง่ใดควรท�าไมค่วรท�า	นอกจาก
น้ันแล้ว	เค้ายงัมีความเป็นผู้น�ามากขึน้	มีสว่นรว่มในห้องเรยีนและมีเป้าหมายใน
การพฒันาตนเองในห้องเรยีน

	 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์โควิดท่ีรุนแรงในจังหวัด
สมุทรสาครเอง	 ท�าให้ต้องปรับการเรยีนการสอนเป็นออนไลน์	 ก็เป็นความ
ท้าทายของครูจันทร	์ ท่ีจะต้องน�า	 การใชจิ้ตศึกษาไปประยุกต์ใชกั้บการสอน
แบบ	 Active	 Learning	 แบบออนไลน์	 แต่อยา่งไรก็ตาม	 ครูจันทร์ก็สามารถ
ปรับให้เกิดการเรยีนรูท่ี้สง่ผลให้นักเรยีนเกิดทักษะต่างๆ	 จนสามารถผลิตชิน้
งานออกมาได้และสามารถน�าชิน้งานน้ันไปจัดกิจกรรมเพื่อน�าเสนอได้

ดร.อนิรุธี พพิฒัน์ปิระภา (ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอสีุาน) อาจารยผ์ูสุ้อน
วิิชา Factory Warehouse
	 อาจารยเ์ตอร	์ เป็นผู้เข้าอบรมท่ีนา่สนใจมาก	 เน่ืองจากเป็นอาจารย์
สอนในระดับอุดมศึกษา	 ท่ีดแูล้วว่า	 กิจกรรมการอบรมซึง่มักเป็นตัวอยา่งหรือ
กรณศึีกษาในระดับของการศึกษาขัน้พื้นฐานเท่าน้ัน	 	 ดังน้ันหลังจากอบรม
อาจารย์เตอรจ์ะต้องน�าไปปรบัให้เกิดประสิทธภิาพกับนักศึกษาเป็นอยา่งมาก	
สิง่ท่ีเป็นจุดเปล่ียนส�าหรบั	 อาจารย์เตอร์	 คือ	 เรยีนรู้ท่ีจะท�าให้ผู้เรียนคิดบวก	
และยงัได้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวเอง	 เห็นสิง่ท่ีตนควรปรับเปล่ียนคือ	 การ
ยกระดับจิตของตนให้เป็นครูท่ีเข้าใจนักเรยีนมากขึน้	 ด้วยหลักการท่ีว่า	 “ไมมี่
หนิกั�อนใดที�โง่”	 และ	 “คนเรีามันต�องมีจุดที�โดดเด่นและคร้ีค่อผู้้�สง่เสรีมิควิาม
โดดเด่นนั�นให�ปรีากัฏ”

	 การอบรมท�าให้	 ดร.อนิรุธได้ทราบว่าการดึงสตินักเรยีนไม่ใชมี่แค่การน่ัง
สมาธเิท่าน้ัน	 แต่มีหลากหลายกิจกรรมท่ีชว่ยให้นักเรยีนสามารถดึงสมาธมิาได้
เชน่กัน	เชน่กิจกรรม	brain	gym	และการใช้เทคนิค	ชง	เชื่อม	ใชส้�าหรบัการจัด



กิจกรรมการเรยีนในห้องเรยีนการท�าสมาธหิรือการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษาน้ันแทบจะไม่มีการพูดถึงหรือน�ามาเป็นสว่นหน่ึงของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ลย	 พอถึงเวลาเรียนสว่นใหญอ่าจารย์ก็จะเริม่กิจกรรม
ไปเลย	 พอได้ลองน�ากิจกรรมไปใชน้ั้น	 ในชว่งแรก	 นักศึกษาก็ดจูะสงสยันะว่า	
อาจารย์ให้ท�าอะไร	แต่พอท�าไปสกัสองสามครัง้	เค้าก็เริม่จะเขา้ใจและเริม่ท่ีจะท�า
ตาม	แต่อยา่งไรก็ดี	อาจารยจ์ะเจอนักศึกษาได้เพยีงสปัดาห์ละ	1		คร้ังเท่าน้ันเอง

	 ในขั้นตอนของการวางแผนการสอนน้ัน	 ดร.อนิรุธยังคิดต่อไปว่า	
กิจกรรมอะไรท่ีจะท�าให้นักศึกษามีความเป็น	 professional	 ในด้านน้ีได้	 ดัง
น้ันการค้นหาวิธีการสอนน้ันท�าให้มีการแบ่งการเรียนออกเป็นสองส่วนคือ	
การสอนทฤษฎีซึ่งไม่เกิน	1	ชั่วโมงและการท�ากิจกรรม	2	ชั่วโมง	นอกจากน้ัน
ยังให้นักศึกษาเข้าไปในสถานประกอบการจริงส�าหรับการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย	 การให้พื้นท่ีกับนักศึกษาชว่ยท�าให้เกิดบรรยากาศการเรยีนรูท่ี้ดีข้ึนใน
ห้องเรยีน	 และลดความกดดันของครูผู้สอน	 เชน่	 เม่ือผู้เรยีนพร้อมและมาถึง
ห้องเรยีน		ครูผู้สอนก็ท�าการสอนต่อเน่ือง	โดยไมไ่ด้หยุดเพื่อต�าหนิความไมมี่
วินัยของนักศึกษา	 	 เป็นการจัดการเรยีนรูแ้บบใชจิ้ตวิทยาเชงิบวกเพื่อชว่ย
ปรับพฤติกรรมและสร้างแนวทางการพัฒนาท่ีดีให้เกิดข้ึนในตัวนักศึกษาได้	



	 ดร.อนิรุธได้วางแผนให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าความรู้ท่ีได้จากการ
เรียนน้ันต้องถามค�าถามได้ว่า	 เรียนอะไร	 เรียนไปท�าไม	 และเรียนเพื่ออะไร	
เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียน	 เข้าใจความสัมพันธ์
ของการเรียนกับชีวิตและงานท่ีจะท�าในอนาคต	 นอกจากน้ันการท�า	 YLO	
(Year	Learning	Outcome)	หรือการออกแบบว่าแต่ละปีนักศึกษาจะมีความ
ส�าเร็จอะไรบ้าง	 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเห็นภาพของตนมากขึ้น	 นอกจากการ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ของตนเองแล้ว	 ดร.อนิรุธยังได้
น�าความรู้ในหลักสูตรไปปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานของศูนย์อบรม	 คือ	
ท�าให้เป็นไปแบบ	Play		Learn		Plearn	คือการฝึึกอบรมน้ันต้องได้สาระและ
สนุกสนาน	 และท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าสิ่งท่ีเรียนไปน้ันสามารถน�าไปแก้
ปัญหาได้อยา่งไร	มีกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาน้ันอยา่งไร	

4. แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร
	 สิง่ท่ีล�าปลายมาศพฒันาอยา่งต่อเน่ืองก็คือ	 การปรับหนว่ยบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับหลักสตูร	 สมรรถนะให้มากยิง่ขึน้	 และเพิม่ระดับความเขม้ขน้
ของหลักสตูรอบรม	ให้มีความลึกซึง้จนถึงแก่นของการจัดการศึกษาให้ได้	เพื่อ
ให้ครูทกุคนสามารถท่ีจะยกระดับการจัดการเรยีนการสอน	 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้เรยีน





	 การออกแบบการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน	 (Commu-
nity	 Innovation	 Project	 :	 CIP)	 มีวัตถปุระสงค์เพื่อแนะน�ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช	้ 6	 ขัน้ตอนแหง่การเรยีนรู	้ (มหาวิทยาลัยศรีปทมุ,	 2562)	
เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจและการน�าความรูไ้ปต่อยอดได้ตามคุณลักษณะของผู้
เรียนในศตวรรษท่ี	 21	 ซึง่ต้องเผชญิกับความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง	
การน�าเสนอกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนผ่านประสบการณ์การคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและมี
ประสทิธภิาพโดยตัวผู้เรยีนเอง	 รวมถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อให้เกิดความได้เปรยีบในการแขง่ขนัได้
	 ปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จในการจัดการเรียนรู้จึงอยู่ท่ีครูผู้สอน	
การพัฒนาศักยภาพของครูท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการสอนและพัฒนาผู้เรียน	
คณุสมบติั	ส�าคัญของครูผู้สอน	คือ	การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนในห้องเรยีน
ท่ีสามารถพัฒนาทักษะแหง่อนาคตให้กับผู้เรยีนได้	 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม	 คือ	 การปรบัเปล่ียนการเรยีนการสอนไปสูก่ระบวนการเรียนรู้รว่ม
กันของท้ังครูและผู้เรยีนท่ีมุง่เน้น	 “กัรีะบวินกัารีเรียีนร้ี�ส�าคัญกัว่ิาควิามร้ี�”	 และ	
“กัรีะบวินกัารีหาค�าตอบส�าคัญกัว่ิาค�าตอบ”	 กล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	 ดังน้ันบทบาทท่ีส�าคัญของครู	 คือ	 เป็นผู้ออกแบบ
การเรยีนรูแ้ละอ�านวยความสะดวก	(Facilitate)	ในการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ีเรียกว่า	
Active	Learning	เพื่อพฒันาทักษะการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	21



	 วัตถปุระสงค์ของหลักสตูรฝึึกอบรมคือ	 เพื่อพฒันาครูให้จัดการเรยีน
การสอนเพื่อเสรมิสรา้งทักษะในศตวรรษท่ี	21	ให้ผู้เรยีนตามหลักการห้องเรยีน
ประสทิธภิาพสูงเพื่อพฒันาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นนิสยัแหง่การเรยีนรู้ท่ี
ดีได้

6 ข้ันตอนแห่งการเรียนรู้มีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี

	 ขั้นตอนท่ี	1:	การประเมินทักษะการคิดของผู้เรียน	 	สามารถด�าเนิน
การผ่านแบบทดสอบ	การตอบค�าถามหรือการท�ากิจกรรมรว่มกันในห้อง
	 ขั้นตอนท่ี	 2:	 การคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจ	 ครูน�า
นักเรียนไปส�ารวจยังสถานท่ีจริงเพ่ือค้นหาปัญหาแล้วน�ามาเป็นประเด็นการ
เรียนรู้	โดยใช้เครื่องมือ	Force	Connection	และ	FILA	Mapping



	 ขัน้ตอนท่ี	 3:	 รว่มมือกันเขยีนแผนการเรยีนรู้	 มีรายละเอียดเรื่องล�าดับ	
ประเด็นการเรยีนรูแ้ละกิจกรรมท่ีให้นักเรยีนลงมือท�า
	 ขั้นตอนท่ี	 4:	 จัดการเรียนรู้	 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์
ความรู้เป็นของตนเองได้
	 ขัน้ตอนท่ี	 5:	 ผู้เรียนประเมินตนเอง	 ผา่นเคร่ืองมือการประเมินท่ี
หลากหลาย		เชน่	Linear,	Spidergram,	Peer	Review	หรือ	เคร่ืองมือการประ
เมินอ่ืนๆ	ท่ีผู้สอนเห็นว่าเหมาะสมกับนักเรียนในห้อง
	 ขัน้ตอนท่ี	 6:	 ชวนคิดต่อยอด	 ครูและนักเรียนทบทวนกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละต่อยอดพฒันาให้ดีขึน้ได้	

	 ห้องเรยีนประสทิธภิาพสงู	(High	Functioning	Classroom)		คือ	ความ
สมัพนัธข์องครูและผู้เรียนท่ีเหมาะสม	 เอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรยีนรู้	 	 โดย
หลักการของห้องเรยีนประสทิธภิาพสูงจะน�าเสนอแนวทางการจัดการเรยีนรู้ให้
ครูเพื่อน�าไปปรบัให้เหมาะสมกับบรบิทของห้องเรยีน	 	 ดจูากผลสมัฤทธิท่ี์เกิด
กับผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	 อาจจะท�าได้มาก	 น้อย	 เรว็หรอืชา้แตกต่างกัน	 	 หลักการ
เป็นเพยีงค�าแนะน�าในเบื้องต้น	 	 ครูผู้สอนสามารถท�าการวิเคราะห์ห้องเรียน
และปรบัให้เหมาะสมกับการเรยีนรูข้องนักเรยีนได้



 	 หลักการของห้องเรยีนประสิทธภิาพสงูจึงอาจกล่าวได้ว่า	 เป็นห้องเรยีน
ท่ีมีพื้นท่ีส�าหรบัผู้เรยีนได้ลองผิดลองถูก	 	 ได้ทดลองท�าและสรุปประสบการณใ์ห้
เป็นความรูข้องตนเองได้		โดยมีครูท่ีเขา้ใจ		จูงใจให้ผู้เรยีนมีแรงบนัดาลใจในการ
เรียนรู	้ 	 คอยอ�านวยความสะดวก	 	 สง่เสรมิและสนับสนุนตามก�าลังของตนเอง		
รวมถึงแนะน�ากระบวนการต่อยอดท่ีมีประสทิธภิาพให้ผู้เรยีนได้	



	 การสง่เสรมิ	5	Habits	of	Mind	หรืออุปนิสยัแหง่ความคิดสรา้งสรรค์	มีนิยามใน
แต่ละอุปนิสยัเอาไว้ว่า
	 นิสยัท่ี	 1	 อยากรูอ้ยากเห็น	 สงสยัและต้ังค�าถาม	 ส�ารวจและสบืเสาะ	 ท้าทาย
สมมติฐาน
	 นิสยัท่ี	2	ยืนหยัดมุง่ม่ัน	อดทนกับความไมแ่นน่อนยนืหยัดต่อความยากล�าบาก	
กล้าท่ีจะแตกต่าง
	 นิสยัท่ี	3	จินตนาการ	เล่นกับความเป็นไปได้	สรา้งความเชือ่มโยง	ใชป้รชีาญาณ
	 นิสยัท่ี	 4	 ท�างานเป็นระบบ	 ประดิษฐแ์ละปรบัปรุง	 พฒันาเทคนิค	 วิเคราะห์	
วิจารณ์
	 นิสยัท่ี	5	ท�างานรว่มกัน	รว่มมืออยา่งเหมาะสมให้และรบัขอ้เสนอแนะ	แบง่ปัน	
“ผลผลิต”

การประยกุตใ์ช้ในบรบิทการศึึกษาไทย
	 CIP	มี	3	 รูปแบบ	คือ	 รูปแบบแรก	Step	Beginner	เป็น	Step	 ท่ีท�า
กับเด็กเล็กๆ	 เด็กเข้าไปส�ารวจชุมชนเม่ือเจออะไรท่ีสนใจเขาก็จะหยิบมาใส่
หยิบมาจับสว่นมากก็จะเป็นสิ่งท่ีเล็กๆ	 น้อยๆ	 ท่ีเรามองเห็นจากน้ันก็มาใช้
เครื่องมือท่ีเรียกว่า	Force	connection,	Fila	mapping	CIP	จะเน้นความคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนระดับต้นและระดับกลาง



สว่นทักษะการคิดวิเคราะห์จะไปเกิดในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติลงมือท�างาน	
ถ้าสอนระดับชัน้	 ม.ปลาย	 อาจต้องเน้น	 Domain	 Knowledge	 เพื่อใชเ้ป็น
ความรูใ้นการเขา้เรยีนมหาวิทยาลัย	 หรอืใชใ้นการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อก็ตาม	 เพราะฉะน้ันในการต้ังต้น	 Project	 จะท�าให้ลึกได้เราต้องส�ารวจโดย
อันดับแรกต้องรูว่้าหลักสตูรหรอืสิง่ท่ีเด็กต้องการเรียนคือเรื่องอะไร	 และเขา
ยงัติดหรอืขาดความชีวั้ดไหน	แล้วถึงจะออกแบบ	fieldtrip	 โดยการต้ังค�าถาม	
ซ่ึงค�าถามอาจต้องเป็นสิง่ชีน้�า	 ครูอาจต้องเป็นผู้ชีน้�าในบางกรณเีพื่อให้เด็ก
ไปถึงสิง่ท่ีตนเองต้องการ	 และต้ังค�าถามชักจูงให้เขาไปโฟ้กัสในสิง่ท่ีจะเกิด		
เหมือนกับการหลอกล่อเขาน่ันเอง	 ก่อนท่ีจะไปก็ต้องมีการต้ังค�าถาม	 เชน่	 จะ
ไปส�ารวจชุมชน	 เราต้องต้ังค�าถามในมุมปัญหาท่ีพบหรือว่าสิง่ท่ีควรพฒันาใน
ชุมชนน้ันควรจะพัฒนาอะไร



มีจุดอ่อนอะไร	 2.	 มีหลักฐานอะไรท่ีบง่ชีไ้ด้ว่าปัญหาน้ันคือปัญหาจรงิๆ	 ซึง่
จุดน้ีจะมีความชัดเจนขึน้ไป	 เราอาจไม่ต้องใช	้Fila	mapping	แล้ว	 เราอาจใช้
ค�าถามเลยก็ได้	 พอกลับมาก็ชวนเขาคิดให้ลึก	 และชวนต้ังค�าถามซำาๆ	 ถึงสิง่ท่ี
ค้นพบเป็นปัญหาจรงิหรอืไม่



	 ขั้นตอน	 Advance	 state	 ของ	 CIP	 จะเน้นท่ี	 critical	 thinking	
และ	 Scientific	 สิง่ส�าคัญคือ	 1.	 ต้ังค�าถาม	 2.	 ให้หาหลักฐานเป็นปัญหา
ท่ีแท้จรงิหรอืเปล่า	 (Problem	 base)	 หรอื	 Problem	 Approach	 มากข้ึน	
เราต้องออกแบบให้ดี	 ถ้าตัวค�าถามดีเราสามารถบูรณาการในเร่ืองตัวชี้วัด
เขา้มาได้มาก	 โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์	 นวัตกรรมท่ีจะเขา้ไปแก้จะเป็น
วิทยาศาสตรจ์รงิ	ถ้าหัวข้อเกิดจาก	critical	thinking	จรงิๆ	การแก้ปัญหามัน
จะมาจากวิทยาศาสตรล้์วนๆ

สรุปการน�าไปประยกุตใ์ช้จ้รงิในห้องเรยีน
 ครูต่อศ์กัดิ�  เสุมอวิงศ์ติ์�บ จากโรงเรยีนแมสุ่ายปิระสุทิธิี�ศ์าสุตร ์
จ.เชยีงราย	 ได้ประยุกต์ใชห้ลักการ	 6	 ขั้นตอนแห่งการเรยีนรูใ้นห้องเรียน	
“โดยภาคเรียีนนี�ได�รีบัผู้ดิชื่อบวิิชื่า IS วิิชื่ากัารีงานอาชีื่พและวิิชื่ากัารีจัดกัารี
เพ่�อกัารีแปรีร้ีป แรีงบนัดาลใจ ซ้�งก่ัอนเขึ้�ารีว่ิมโครีงกัารีสงัเกัตผู้้�เรียีนในชื่ั�น
เรียีนร้ี�สก้ัเบ่�อ ดจ้ากัน�องๆ เขึ้ามีอากัารีง่วิง พด้คยุกััน คร้ีเองก็ัเลยจะมีวิิธีกีัารี
ในกัารีชื่ว่ิยจัดกิัจกัรีรีมให�เขึ้าไม่เบ่�อในขึ้ณ์ะเรียีน ก็ัเลยแสวิงหาวิิธีกีัารีจนพบ



ในเพจโครีงกัารีฯ หลักัสต้รีโครีงงานนวัิตกัรีรีมเพ่�อชุื่มชื่น ผู้ลลัพธีที์�เกิัดข้ึ้�น
กัับผู้้�เรียีน ปรีบัใชื่�กัับผู้้�เรียีนในห�องเรียีนหลักัสต้รีอาชื่พี ซ้�งเปน็เด็กั
อุตสาหกัรีรีมเกัษตรี รีะดับชื่ั�น ม.๔ จัดกัารีเรียีนร้ี�เต็มร้ีปแบบ สว่ินอีกั ๒ กัลุ่ม 
เปน็น�องรีะดับชื่ั�น ม.๓ วิิชื่ากัารีงานอาชีื่พโครีงงานกัลุ่ม ๓ กิัจกัรีรีมชุื่มนุม 
รีะดับชื่ั�น ม.๓ ผู้ลที�เกิัดขึ้้�นพบว่ิา เขึ้าเกิัดควิามกัรีะต่อรีอ่รี�น สนุกัสนานกัับ
กิัจกัรีรีมที�เรีาจัด เขึ้ากัล�าที�จะตัดสนิใจ มีเหตมีุผู้ล หมั�นที�จะเสาะแสวิงหา
ควิามร้ี�จากัชุื่มชื่น จากัครีอบครีวัิ”

	 ผลลัพธท่ี์เกิดขึน้กับครู	 ตัวผมได้รบัประสบการณท่ี์แปลกใหม่	 การ
พฒันาองค์ความรู	้ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหม่ๆ 	 ได้เครอืขา่ย	
กัลยาณมิตร	 ผลลัพธท่ี์เกิดขึน้กับโรงเรยีน	 โรงเรยีนได้ทางเลือกใหมไ่ด้วิธกีาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกวิธหีน่ึงท่ีเป็นโครงงานน�าสูชุ่มชนได้	 สร้าง
เครอืขา่ย	 การมีสว่นรว่ม	 น�าไปสูก่ารพฒันาผลสมัฤทธิใ์นอนาคต	 ผลลัพธท่ี์
เกิดขึน้กับชุมชนท่ีใกล้ตัวกับเด็ก	 คือ	 ครอบครวัของเด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวเด็กบุตรหลานของเขา	 เด็กก็ภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองท่ีเห็นถึง
ภูมิปัญญาต่างๆ	ในท้องถ่ินรวมถึงอาชีพต่างๆท่ีเกิดขึน้	ท�าให้เกิดความศรทัธา	
มีสว่นรว่มผลักดันให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความส�าเร็จใน
อนาคตต่อไป



	 ปัญหาและอุปสรรคและอุปสรรคในการด�าเนินงานคือ	 ภาระงานครู	
แก้โดยการจัดกิจกรรมกลุม่	อาศัยใชส้ื่อเทคโนโลยี	เชน่	Facebook,	Line,	Meet	
ปัญหาความแตกต่างของผู้เรียนแก้ปัญหาโดยการจัดกลุ่มคละกลุ่มผู้เรียน	
สรา้งเง่ือนไขให้นักเรยีนเพื่อให้อยูใ่นสงัคมให้ดี	 ความขดัขอ้งของสื่อต่างๆ
ปรึกษาผู้เชีย่วชาญ/เจ้าหน้าท่ีโสต	 หรอืสบืค้นวิธแีก้ไขปัญหาจากอินเทอร์เน็ต
ด้วยตนเอง	ก้าวต่อไปท่ีจะน�าไปปรับใชใ้นอนาคต	คือ	ใชกิ้จกรรมให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีมากขึน้	 โดยการจัดท�าบญัชีเป็น	 Smart	 farm	 ในรายวิชาบญัชี
พฒันาคณุภาพชวิีต	โดยให้จัดท�าบัญชีครวัเรอืนง่ายๆ	ใน	application	Smart	
me	 ของส�านักงานสหกรณก์ารเกษตร	 (ชมคลิปวิดิโอการจัดกิจกรรมการเรียน
รูใ้นชัน้เรยีน)



แนวทางการพััฒนาหลกัสตูร
 รศ์.ดร.ธัีนยวิิช วิิเชยีรพ์นัธ์ี วิิทยากรจากมหาวิิทยาลัยศ์รปีิทมุ 
วิิทยาเขตชลบุร	ี ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ	 หลักการ	 6	 ขัน้ตอนของการเรียน
รู	้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด�าเนินงานพื้นฐาน	 ส�าหรับครูท่ียงัไมม่ั่นใจในการ
ท�ากระบวนการ	Active	 Learning	และการให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	 	 ถ้าครูมี
ทักษะขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถเลือกใชเ้ครื่องมอือ่ืนท่ีถนัดและมคีวามเหมาะ
สมกับกลุม่ผู้เรยีนได้	 	 อยากจะท้าทายให้ครูพฒันาตนเองให้ท�าในเรื่องท่ียาก
และซบัซอ้นมากขึน้	เพื่อให้กระบวนการเรยีนรูพ้ฒันาไปถึงการหาปัญหาท่ีแท้
จรงิ	 	 แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีคิดขึน้ในห้องเรียนจะสามารถพฒันาไปเป็น
ชิน้งานนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์	 สามารถน�าไปต่อยอดใชไ้ด้จรงิ	 	 โดยน�าเสนอ
ให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีความ
สมบูรณต่์อไปได้



ถอดบทเรยีน: หลักสตูรการจ้ดัการเรยีนรู้
แบบ Active Learning ส�าหรบัผูเ้รยีนใน
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ชลบรุี



	 ทฤษฎีขององค์การ	OECD	คือ	High	Functioning	Classroom	เป็นวิธี
การเรียนรู้ท่ีเหมาะกับยุคสมัยท่ีมีความเปล่ียนแปลงและแข่งขันสูงมากท่ีสุด	
เพราะนอกจากจะมีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แล้ว	 ยังสร้าง
บรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตาม
ธรรมชาติ		ซึง่ค�าว่าธรรมชาติจะหมายถึง	
	 1)	 การเรยีนรูข้องผู้เรยีนจะเกิดจากสิง่ท่ีเขาสนใจหรอืเก่ียวข้องกับชวิีต
ของเขา	
	 2)	การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง	และ	
	 3)	เรยีนรูทุ้กสิง่แบบองค์รวมไมแ่ยกสว่นท่ีระบุว่าการจัดการเรียนการ
สอนท่ีใกล้เคียงกับค�าว่าธรรมชาติมากท่ีสดุ	 ก็คือ	การเรียนรู้แบบกิจกรรม	Ac-
tive	Learning	ท่ีสามารถเรยีนวิชาปกติในโรงเรยีนผา่นการท�ากิจกรรม	Active	
Learning	รว่มกัน

	 ทฤษฎีการเรยีนรู้High	 Functioning	 Classroom	 เป็นแนวคิดพื้น
ฐานและหลักการของทฤษฎีตามแนว	High	Functioning	Classroom	ตามท่ี
องค์การ	OECD	ได้เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างทฤษฎี	Constructivism	
และทฤษฎี	 High	 Functioning	 Classroom	 รวมท้ังให้ค�าจ�ากัดความถึงหัวใจ
ของทฤษฎี	 High	 Functioning	 Classroom	องค์การ	 OECD	 ยืนยันว่าในโลก
ยุคต่อไปจะเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็	 ความสามารถในการ
เรยีนรูเ้ป็นสิง่ท่ีส�าคัญท่ีสดุและควรเป็นสิง่ท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก
ของการศึกษา	 เป็นไปไมไ่ด้ท่ีผู้สอนจะสอนทกุสิง่ท่ีเด็กๆ	 ควรจะรูใ้นอนาคต	
ซึง่บางสิง่บางอยา่งเหล่าน้ันอาจยังไมไ่ด้รบัการพฒันา	 หรือแม้แต่คิดค้น
ขึ้นในขณะน้ีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่และความสามารถท่ีมีความ
เชีย่วชาญในทักษะใหม	่เหล่าน้ันได้อยา่งรวดเร็วจะเป็นข้อได้เปรียบอยา่งมาก
	 ในอดีตโรงเรยีนจ�านวนมากคาดหวังว่า	 เม่ือเด็กๆ	 เรียนจบแล้วพวก
เขาควรรูว่้าจะน�าความรูท่ี้ถกูสอนน้ันไปใชไ้ด้อยา่งไร	 แต่ในโลกยุคใหมเ่รา
ต้องการคนท่ีรูว่้าควรจะท�าอยา่งไรกับสิง่ท่ีไมรู่แ้ละไมเ่คยถูกสอนมาก่อน



	 ดังน้ัน	 รูปแบบความสัมพนัธร์ะหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีHigh	 Functioning	 Classroom	 คือ	 ผู้สอนสามารถเรียนรูไ้ปพร้อมๆ	
กับผู้เรยีนได้	 ซึง่เป็นการเปล่ียนความเช่ือเดิมท่ีว่าผู้สอนท่ีเก่งท่ีสุด	 ผู้สอนคือ
คนท่ีรูท้กุอยา่ง	 จึงมีเพยีงผู้สอนเท่าน้ันท่ีสามารถสอนความรูส้�าเร็จรูปน้ันได้		
ในทางตรงกันข้ามทฤษฎี	 High	 Functioning	 Class	 roomได้เปิดวิสัยทัศน์ท่ี
ว่าผู้สอนสามารถท�างานรว่มกันกับผู้เรียนในงานท่ีท้ังสองคนไม่เคยประสบพ
บเห็นมา	 ก่อนได้ดังน้ัน	 ผู้สอนจะสอนให้ผู้เรยีนรูว่้าควรเรียนรูอ้ยา่งไร	 สิง่ใด
ท่ีต้องการและเม่ือไรท่ีจะต้องการความรู้น้ัน	 โดย	 มุง่เน้นท่ีกระบวนการเรียน
รู้	 (Learning	 Process)	 ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างน้ันเป็นหลัก	 ครูท่ีอยูใ่นห้องเรียน
ท่ีมีประสทิธภิาพสงู	 จึงปรบับทบาทของตนเองให้เป็นผู้แนะน�าและผู้อ�านวย
ความสะดวก	 (Coach)	 แทนผู้สอน	 สนับสนุนให้นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีเข้าถึง
ข้อมูลและจัดท�าระบบการวิเคราะห์เพื่อน�าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้สูงท่ีสุด	
ทฤษฎีHigh	 Functioning	 Classroom	 ให้ความส�าคัญกับโอกาสและวัสดุใน
การเรียนการสอนท่ีผู้เรียนสามารถน�าไปสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนภายในตัวผู้
เรยีนเองได้ไม่ใชมุ่ง่การสอนท่ีป้อนความรูใ้ห้กับผู้เรยีน	 แต่ผู้เรียนจะได้เรียน
รู้จากการลงมือท�า	 และผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ด�าเนินกิจกรรมการ
เรยีน	 ลงมือปฏิบติั	 หรอืสรา้งงานท่ีตนเองสนใจ	 แล้วสร้างองค์ความรูข้ึ้นมา
ด้วยตนเอง	 โดยผสมผสานระหว่างความรูเ้ดิมกับความรูใ้หม	่ จากการสังเกต
พฤติกรรม

	 การเรียนรู้ของบุคคลท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเม่ือได้
รับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

	 วิทยากรในการอบรมการจัดการเรียนรูแ้บบ	Active	Learning	ส�าหรบั
ผู้เรยีนในศตวรรษท่ี	 21ได้แก่	 คณุพอล	 คอลลาร์ด	 ผู้ก่อต้ังมูลนิธ	ิ Creativity,	
Culture	 and	 Education	 (CCE)	 และมีประสบการณท์�างานด้านการศึกษา
ในหลายมิติครอบคลมุถึงพื้นท่ีหลายประเทศ	 เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงใน
วงการศึกษาโดยอาศัยแนวคิด	การจัดห้องเรียนแบบ	Active	Learning



มีวัตถปุระสงค์ให้เกิดการเรยีนรูท่ี้แท้จรงิไปถึงตัวผู้เรยีน	 พอลเชื่อว่า	 การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจนให้ดี
ขึ้นได้

การน�าไปประยกุตใ์ช้กบับรบิทการศึึกษาประเทศึไทย 

	 พอลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์	 Active	 Learning	 	 ขึ้น
เพื่อน�าเสนอเครื่องมือท่ีสามารถพัฒนาประสิทธภิาพในชั้นเรียนได้เชน่	High	
Functioning	 Classroom	 (HFC)	 หรือการจัดห้องเรียนประสิทธภิาพสูง	
ควบคู่กับทฤษฎี	Creative	Habits	of	Mind	(CHOM)	หรือ	5	อุปนิสัยแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งได้รับการพัฒนาส�าหรับ	CCE	 โดย	Bill	 Lucas,	Guy	Claxton	และ	
Ellen	Spencer	เม่ือ	CCE	ก่อต้ังขึ้น	ก็มีความจ�าเป็นต้องมีค�าจ�ากัดความของ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้ในห้องเรียน	 น่ันคือการพัฒนาค�า
จ�ากัดความของความคิดสร้างสรรค์ได้แก่	:
	 •	แสดงออกในภาษาท่ีครูและนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
	 •	ระบุทักษะการสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนทุกคนได้รับและน�าไปใช้
	 •	เน้นทักษะท่ีมีค่าส�าหรับการท�างานใหม่ๆ	ในอนาคต
	 •	ปรับปรุงการเรียนรู้



	 หลักการเรื่องความมุง่ม่ันและอดทนในการสอน	 (Resilience)	 การ
ประชุมเชงิปฏิบัติการมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้ผู้เขา้รว่มได้มีโอกาสส�ารวจวิธกีาร
พฒันา	 5	 อุปนิสยัแหง่การเรยีนรูใ้นนักเรยีนในขณะท่ีน�าเสนอหลักสูตรท่ีมีอยู	่
วิธกีารท่ีใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคือให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้องค์ประกอบ
จ�านวนหน่ึงท่ีพวกเขาต้องเอามารวมไว้ในแผนการสอนหน่ึงแผน	ซึง่จะมีผลใน
การปรับปรุงทักษะเฉพาะหรอื5	 อุปนิสยัแหง่การเรียนรู	้ องค์ประกอบท่ีพวก
เขาได้รบัในการท�างานรวมถึงการจัดห้องเรยีนประสิทธภิาพสูงด้วย	 ผู้เข้ารว่ม
อบรมถูกแบง่ออกเป็นกลุ่มและมีการเลือกหัวขอ้หลักสูตรเฉพาะท่ีพวกเขามุง่
เน้นความมุง่ม่ันและอดทนในการสอน	 ถกูเลือกมาเพ่ือแบบฝึึกหัดน้ีเน่ืองจาก
เป็นหน่ึงใน5	อุปนิสยัแหง่การเรยีนรู	้	จากประสบการณ์ของ	CCE	การเรียนการ
สอนเป็นจุดอ่อนของผู้เรยีนท่ีเป็นเด็กด้อยโอกาส	 ดังน้ันการมุ่งเน้นไปท่ีความ
มุ่งม่ันและอดทนในการสอน	 จึงสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา



หมายเหต	ุระหว่างการจัดอบรม	เกิดสถานการณร์ะบาดของโรค	Covid-19	
จึงด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการผา่นทางออนไลน์



ผลการน�าไปประยกุตใ์ช้จ้รงิของครูหลงัการอบรม

 ครูพพิฒัน์ น้อยพทัิกษ์ โรงเรยีนเพลินพฒันา กรุงเทพฯได้มีการโฮ
มรูมทกุสปัดาห์		โดยครูวางแผนรว่มกันกับนักเรยีนในการจัดกิจกรรมซึง่กิจกรรม
ท่ีครูพพิฒัน์ด�าเนินการ	 คือ	 กิจกรรมฐานการฟ้งัเด็ก	 	 กิจกรรมสานสัมพนัธวั์น
พธุ	 	 กิจกรรมวันศุกรฐ์านกายมีการออกแบบวางแผนขยายองค์ความรูอ้อนไลน์	
กิจกรรมน�าของสามสิง่ออกมาโชว์แล้วสะท้อนถึงความคิดของตนเอง	 ณ	 ขณะ
น้ัน	 	 กิจกรรมเริม่ท�าเลิกท�าและท�าต่อไป	 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและ
พฒันาตนเองได้	 	 กิจกรรมการออกแบบแผนการเรยีนรู้มีการปรบัเปล่ียนตาม
บรบิทท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีนเป็นส�าคัญ



 ครูนุชจร ีศ์รจัีนทร ์โรงเรยีนอนุบาลพบูิลยร์กัษ์ จังหวัิดอุดรธีาน ีได้
น�าความรูจ้ากการอบรมหลักสตูร	 online	 active	 learning	 เริม่ต้นได้น�าเสนอ
ต่อผู้บงัคับบัญชา	 จัดกลุม่	PLC	ตามชว่งชัน้	 เริม่จากวางแผนตามสถานการณ์	
เตรยีมสถานการณ์ให้นักเรยีนต้ังค�าถามพบว่านักเรยีนไม่สามารถท�าได้	 จึงท�า	
PLC	กันระหว่างครู	กิจกรรมท่ีน�าไปประยุกต์ใช	้	ครูได้ให้ผู้เรียนปฏิบติักิจกรรม
เองมีการแบง่กลุม่ตามเง่ือนไขท่ีครูก�าหนด	 กรณมีีบางกลุม่ไมส่ามารถประสบ
ผลส�าเรจ็ในการทดลองสามารถวางแผนใหม่ได้	 เป็นแนวคิดในการเพิม่พื้นท่ี
การท�ากิจกรรมในห้องเรียน	สง่เสริมให้ผู้เรยีนเกิดทักษะความคิดสรา้งสรรค์ได้





 1.หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร
 ฟืงั สุะท้อน ถาม ถอด : ทักษะสุ�าคัญของครูเพื่อศ์ษิยใ์นศ์ตวิรรษที ่21 
สิ่งส�าคัญในการพัฒนาทักษะครูเพ่ือจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยส�าหรับพัฒนา
ศิษย์น้ันเริม่ต้นท่ีครูต้องเข้าใจ	“หลักการ”	และฝึึกฝึน	“ทักษะ” ต่างๆ	ดังภาพ
ด้านล่างน้ี	เพื่อน�าไปสูก่ารพฒันาให้เกิดทักษะพื้นฐานแห่ง	การเรียนรู้ท่ีส�าคัญ

ปิรบัฐานใจ ใช้ฐานกาย  ขยายฐานคิด : หลักการคิดถี ่ครูต้องเข้าใจ
	 หลักคิด	 “ปรีบัฐานใจ ใชื่�ฐานกัาย ขึ้ยายฐานคิด”	 น้ันเป็นเรื่องของ
ครูท่ีต้องเขา้ใจว่า	 ในการพฒันามนุษย	์ (นักเรยีน)	 น้ัน	 ต้องเริม่ปรบัท่ี	ฐานใจ	
(Heart)	 ก่อนเป็นส�าคัญเพื่อให้มีความต่ืนรูแ้ละอยากรู	้ โดยควร	 เกิดข้ึนจาก
ภายในตัวเอง	(แรงบนัดาลใจ	=	Inside	Out)	แม้ว่าในชว่งแรกอาจต้องใชแ้รง
จูงใจ	(Outside	In)	ผสมผสานบา้งเพื่อสร้างจุดเริม่ต้นในการปรบัฐานใจ	โดย
อาศัยกระบวนการต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม	เชน่	กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา	 เป็นต้น	จากน้ันครูจึงชวนนักเรียนใช	้ ฐานกาย	 (Hand)	 เพื่อสรา้งการ
รบัรู	้ผา่น	ประสาทสมัผัสพื้นฐานท้ัง	5	ด้าน	(ตา	หู	จมูก	ล้ิน	กาย)	เพื่อหล่อ



หลอมให้ได้รบัมวลประสบการณม์ากท่ีสุด	 เน่ืองจากธรรมชาติของนักเรยีน
น้ันจะชอบการใช้ฐานกายมากกว่าฐานคิดซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนรูแ้บบต่ืนตัว	 (Active	 Learning)	 อยา่งไรก็ดีการออกแบบ
กระบวนการ	Active	Learning	เพื่อให้เกิดการใชฐ้านกายน้ีครูผู้ออกแบบต้อง
ระวังไมใ่ห้ติดกับดักของมิติความคิดท่ีเป็นแค่ความเคล่ือนไหวสนุกสนาน	 ไม่
อยูน่ิ่ง	ซึ่งปรากฏให้เห็นในเชงิกายภาพเท่าน้ัน	หากแต่	Active	Learning	ควร
เป็นการ	 Active	 ทางความคิดผา่นประสบการณท่ี์เขา้กระทบทางประสาท
สมัผัสอยา่งหลากหลาย	 หมายความว่า	 สามารถเป็นสภาวะท่ีดูสงบน่ิง	 แต่
ต่ืนตัวทางความคิด	 ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญของการออกแบบกระบวนการเพื่อ
ผสานการใชฐ้านกายสูก่ารขยายผลไปท่ีฐานคิด	(Head)	ในท่ีสุด	ท้ังน้ีฐานคิด
ท่ีส�าคัญต่อการจัดการเรียนรูใ้นทกุๆ	สรรพสิง่	คือ	หลักการท่ีอิงในระบบ	“ผล
เกิดจากเหต”ุ	เป็นระบบคิดท่ีให้ความส�าคัญกับความเป็นเหตเุป็นผลบนหลัก
การท่ีถกูต้อง	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเรยีนรูบ้นฐานวิจัย

คาถา 3 ข้อ : คาถาของครูเพื่อสุรา้งการเรยีนรูใ้หศ้์ษิย์

	 การขับ เค ล่ือนหลัก คิด ท่ีส� า คัญของค รู ท้ั งหมด น้ี ล้ วน เ ป็น	
“เหตุ”ส�าคัญท่ีจะน�าไปสูก่ารเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี	 21แก่
นักเรียน	 ซึ่งเป็น	 “ผล”	 ท่ีปรารถนาให้เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาของไทย	
ท้ังน้ี	หากกล่าวโดยสรุปในเชิงปฏิบัติของครูแล้วกระบวนการหลัก	3	ประการ
ท่ีเปรียบเสมือน	 คาถา	 3ข้อ	 ซึ่ง	 รศ.ดร.สุธรีะประเสริฐสรรพ์	 หัวหน้าหน่วย
จัดการกลางโครงการเพาะพันธุปั์ญญา	ได้เป็นผู้เสนอไว้	 เพื่อใช้เป็นวลีระลึก
ให้ครูพึงกระท�ารว่มกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง	 ซึ่งสามา
รถน�าไปใช้ได้กับทุกๆ	สถานการณ์ของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้	 โดย
คาถาท้ัง	3	ข้อ	ได้แก่
	 1.	 ถามคือสอนหมายถึง	 การถามต้อนความคิดมากกว่าการบอก
ความรู	้โดยเริม่จากถามให้เกิดความ	กล้าตอบก่อน	แล้วค่อยตามด้วย	ถามให้



เกิดความเก่งคือกล้าคิด	 ซึ่งผู้ถามต้องเข้าใจบันไดของความรู้และความ	 ไม่รู้
ของนักเรียน	(ผู้ตอบ)	เพื่อท่ีจะสามารถออกแบบค�าถามให้เกิดการต้อนความ
คิดของนักเรียนไปสูป่ลายทาง	ของการเรียนรู้ในเรื่องน้ันๆ	ได้

	 2.	 สะท้อนคิดคือเรียน	 หมายถึง	 การชวนนักเรียนสะท้อน/แสดง
ความคิดเห็น	 (ได้ท้ังการพูดและเขียน)	 จากกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นในระหว่างการเรียนรู้	 โดยเริ่มต้นจากการสะท้อนในสว่นท่ีเป็นความรู้สึก	
(ใช้ใจตอบ)	 ก่อน	 แล้วค่อยๆ	 ชวนสะท้อนในสว่นท่ีเป็นความคิด	 (ใช้สมอง
ตอบ)	 เพื่อให้การเรียนรู้น้ันสะท้อนกลับมาท่ี	 ตัวของผู้สะท้อนเอง	 อันเป็น
หลักส�าคัญอยา่งมากในการเรียนรู้ของมนุษย์	

	 3.	 เขียนคือคิด	 หมายถึง	 การฝึึกให้นักเรียนเขียน/บันทึกท้ังในรูป
แบบของบันทึกการเรียนรู้ท่ัวไป	 จนถึงการเขียนบทความท่ีเป็นวิชาการ	 ซึ่ง
ต้องฝึึกบอ่ยๆ	จนเกิดเป็นพฤติกรรมหลักของการเรียนรู้ในทุกๆ	ครั้ง	 ท้ังน้ีจะ
เห็นว่าธรรมชาติของการเขียนน้ันต้องผ่านกระบวนการคิดโดยอัตโนมัติ	 จึง
ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยความอดทน	 ในการฝึึกฝึน	 เพราะเป็นก
ระบวนการท่ีขาดหายไปอยา่งมากกับการศึกษาของไทย	 จากท่ีกล่าวมา
ท้ังหมดน้ี	 หากน�ามาพิจารณาในแง่ของแนวทางการประเมินผลลัพธท่ี์เกิด
ขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านวิถีข้างต้น	 ท้ังในสว่นของตัวครูและนักเรียนแล้ว	 ผล
สัมฤทธิจ์ากสิ่งเหล่าน้ีไม่ควรเน้น	 “เอา”	 ผลลัพธท่ี์เกิดขึ้นจากชิ้นงาน	 หรือ
รูปธรรม	 หรือคะแนนทางวิชาการเป็นส�าคัญ	 แต่เป็นการให้ความส�าคัญกับ	
“กระบวินการ”	 ท่ีผ่านการออกแบบส�าหรับสร้าง	 “การเปิลีย่นแปิลงเชิง
สุมรรถนะ” ในตัวผู้เรียน	 รวมถึงการสร้างพื้นท่ีใหม่ของการจัดการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา	 ผ่านหลักคิดส�าคัญ	 คือ	 Research	 Based	 Learning	 หรือ
การเรียนรู้บนฐานวิจัยซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทายต่อความรู้ความเข้าใจของผู้มี
สว่นได้สว่นเสียในระบบการศึกษาหลักเป็นอยา่งมาก	







2.การประยกุตใ์ช้ในบรบิทการศึึกษาไทย
	 วิทยากรได้น�าหลักสตูรไปปรบัใชใ้นวิชา	IS	(Independent	Study)	ระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีการใชข้ัน้ตอนกระบวนการเรยีนการสอน	ดังน้ี
1.การเขยีนผังเหตผุล
2.ผังเหตผุลเพื่อการคิดเชื่อมโยง
3.การถอดผังเหตุผลเพื่อการเขียนบทความ
4.การเขยีนสะท้อนการคิดในห้องเรยีนการเขียน	Logbook	



3. สรุปการประยกุตใ์ช้จ้ริงในห้องเรียนของครู
	 คุณครูเอกชัย	 อ้ายม่าน	 	 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	 	 จังหวัดเชียงราย	
ได้น�ากิจกรรมจากการอบรมไปเริ่มใช้ในห้องเรียนช่วงเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมโดยน�ากิจกรรมการคิดเชิงเหตุผลไปใช้ในห้องเรียนและออกแบบ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการ
สอนในวิชา	 ISนอกจากน้ันคุณครูยังให้นักเรียนได้ฝึึกเขียนผังเหตุผล	 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	2	โดยได้ประยุกต์ใช้กับหลักสูตร	ดังน้ี

	 1.การฝึึกหาแก่นและเปลือกของความรู้โดยใช้กิจกรรมฝึึกหาแก่น
จากกิจกรรม“ไขเ่จียว”โดยแยกแยะแก่นและสว่นท่ีไม่ส�าคัญได้	 เพื่อสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายละเอียดของกิจกรรมได้	 “ไข่เจยีวิ” การ
ท�ากิจกรรม	เริ่มจากให้ผู้เข้าอบรมเขียนกระบวนการท�าไขเ่จียวต้ังแต่การเตรี
ยมวัตถุดิบ	และขั้นตอนต่างๆจนกระท่ังได้ไขเ่จียวในตอนท้ายสุด		ครูให้พื้นท่ี
นักเรียนในการระดมสมองรายละเอียดการท�าไขเ่จียว	 จากน้ันให้คุณครูเสริม
ความรู้เร่ืองการท�าไข่เจียวจากน้ันหาค�าตอบว่าขั้นตอนใดท่ีจ�าเป็นในการท�า
ไขเ่จียว	หมายถึงท�าแล้วก็ยังได้ไขเ่จียวขั้นตอนน้ันคือ	“แก่น” ของเรื่อง



	 2.	ฝึึกให้การคิดเชิงเหตผุลจากเพลง	“กบรอ้ง”	เน่ืองจากในเพลงกบ
รอ้งจะมีการเรียงล�าดับการเกิดเหตกุารณใ์นล�าดับต่างๆต่อๆกัน	 ซึ่งในเพลง
น้ีจะมีการใช้เหตผุลท่ีสอดคล้องและไมส่อดคล้องกัน	 เพลงกบรอ้งจะท�าให้
นักเรยีนได้ทราบถึงเหตผุลท่ีมีตรรกะและเหตุผลท่ีไมมี่ความเป็นตรรกะ	และ
ฝึึกให้นักเรยีนเห็นถึงสาเหตุจรงิๆของเหตุการณ์

เน้ือเพลง กบรอ้ง
ฝนเอ๋ยท�าไมจ้งตกั จ�าเป็นต�องตกั เพรีาะว่ิากับมันรี�อง

กับเอ๋ยท�าไมจ้งรี�อง จ�าเป็นต�องรี�องเพรีาะว่ิาท�องมันปวิด
ท�องเอ๋ยท�าไมจ้งปวิด จ�าเป็นต�องปวิดเพรีาะว่ิาฝนมันตกั

	 3.	การเขียนแผนผังขยะในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเริ่มเข้าใจมากขึ้น	
และมีความหลากหลายมากขึ้นตามล�าดับขั้น	ดังน้ี	
	 	 3.1	 คาบท่ี	 1	 ให้นักเรียนเขียนผังเหตุผลตามความคิดของ
ตนเองว่าการเกิดขยะในโรงเรียนมาจากสาเหตุใดและผลตามมาจะเป็น
อยา่งไรบ้าง
	 	 3.2	คาบท่ี	2	จะน�าผังเหตุผลของแต่ละกลุ่มมาอภิปรายเพื่อ
ให้เห็นถึงความถูกต้องและสมเหตุสมผล
	 	 3.3	 ใช้ค�าถามเพื่อให้นักเรียนน�าไปสูก่ารต้ังสมมติฐาน	และ
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพื่อ
	 	 3.4	 สนับสนุนสมมติฐานโดยคุณครูเอกชัยต้ังเป้าหมายให้
นักเรียนสามารถเขียนบทความทางวิชาการได้แต่คุณครูเอกชัยพบว่าปัญหา
ของนักเรียน	ณ	เวลาน้ี	คือ	นักเรียนยังไม่มีทักษะการเลือกข้อมูลให้สอดคล้อง
กับหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจและไม่สามารถเลือกข้อมูลท่ีเชื่อถือได้
	 	 3.5	 คุณครูเอกชัยจะฝึึกให้นักเรียนสามารถเขยีนผังเหตผุล
เพื่อรอ้ยเรยีงล�าดับการเกิดเหตกุารณต่์างๆตามประเด็นท่ีนักเรยีนสนใจ	 จาก
น้ันให้นักเรยีนได้ฝึึกเขียน



	 4.	 คุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นบทท่ี	 2	 ของงานวิจัยและน�างาน
วิจัยมาฝึึกให้นักเรียนค้นหาค�าส�าคัญ	 (key	 word)	 	 เพื่อฝึึกหาค�าส�าคัญและ
นักเรียนสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากค�าส�าคัญไปค้นคว้างานวิจัยต่อไป	 สว่นท่ี
เป็นประเด็นหลักในงานและสว่นท่ีเป็นประเด็นรองในงานวิจัย	 นอกจากน้ันใน
งานวิจัยยงัท�าให้นักเรยีนได้ศึกษาและมีประสบการณ์เรื่องการเขียนบทความ
ทางวิชาการอยา่งง่ายๆ	ในชว่ง	3-5	หน้า



คณุครูกรรณิการ ์ไชโยกาศ์ 
	 คุณครูได้น�าหลักสูตรท่ีได้อบรมไปใช้ในวิชาเล่าข่าวโดยการให้
นักเรียนค้นหาข่าวท่ีนักเรียนสนใจแล้วนักเรียนน�าเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน	
จากน้ันให้นักเรียนโหวตข่าวท่ีนักเรียนชอบพร้อมท้ังให้นักเรียนเลือกค�าใน
ขา่วแล้วน�าค�ามาเขยีนเป็นประโยค

4. แนวทางการพััฒนาหลักสูตร 
	 1.	 คณุครูควรมีการ	 feedback	 การเขียนของนักเรียนอยา่งรวดเร็ว
และทันทีในการเขยีน	logbook	ของเด็กและควรให้ผู้ปกครองได้อ่าน	logbook	
ของเด็กด้วย
	 2.	การพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเขียนของนักเรียน

5. ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของโครงการตอ่ไป
	 1.	ชว่ยเพิ่มเวลาในการท�า	work	shop	ให้มากขึ้น
	 2.	เพิ่มตัวอยา่งกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น
	 3.	ชว่ยในเรื่องการนิเทศติดตามให้เร็วกว่าเดิม
	 4.	ชว่ยหาเวที	PLC	เพื่อชว่ยในการแก้ปัญหา
	 5.	โครงการควรมีงบประมาณสนับสนุนครู	(ส�าหรับซื้อไอเดีย)





1. หลกัการส�าคัญของหลกัสตูร
	 พื้นฐานการเรียนรู้ของมนุษย์น้ันเริ่มต้นมาจากการกระทบสัมผัส
ผา่นประสาทสมัผัสท้ัง	 5	 ได้แก่ตามองเห็นหูได้ยนิจมูกดมกล่ินล้ินชมิรสกาย
กระทบสมัผัสจนเกิดการรบัรูท่ี้สมองแล้วปรุงแต่งต่อท่ีจิตใจ	 (	 ภาษาบาลี
เรยีกว่าอายตนะ	 )	 กลไกธรรมชาติเหล่าน้ีคือ	 “เหต”ุ	 หรอืจุดต้ังต้นท่ีส�าคัญ
ของความไม่รู้มากมายจนน�าไปสู่ความอยากรู้เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆกระท่ัง
มนุษย์เกิดการเรียนรู้ข้ึนในท่ีสุดดังน้ันหากพิจารณาในฐานะกระบวนกรแล้ว
วัตถุดิบต้ังต้นท่ีส�าคัญส�าหรับใช้ออกแบบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในมนุษย์คือ
ปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวท่ีสามารถกระทบกับประสาทสัมผัสยิ่งกระทบ
มากและหลายชอ่งทางเท่าไร	 ยิง่เพิม่โอกาสในการเรียนรูข้ึ้นเท่าน้ันอยา่งไรก็
ดีไม่ใช่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นทันทีเม่ือมีปรากฏการณ์แล้วอะไรท่ีเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการเรยีนรูท่ี้แท้จรงิกันแนเ่ม่ือพิจารณาโดยแยบคายแล้วพบว่า	 “ค�า
ถาม”	 คือจุดเริม่ต้นท่ีส�าคัญท่ีสุดของการเรียนรูแ้ละหากพิจารณาลึกลงไป
จะพบความเก่ียวเน่ืองกันของปรากฏการณ์กับการเกิดค�าถามดังน้ี

	 กระบวนการท่ีก่อให้เกิดค�าถามข้างต้นน้ีปกติจะเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว
ซ่ึงการออกแบบกระบวนการเพื่อให้เกิดค�าถามน้ีคือศิลปะอย่างหน่ึงของ
กระบวนกรท่ีต้องท�าหน้าท่ี	“ชื่ะลอกัารีเกิัดสภาวิะไม่ให�เรีว็ิเกิันไป”และ/หรอื	
“ท�าให�เห็นสภาวิะเหล่านั�นได�ชื่ดัเจนขึ้้�น”	 สว่นจะเป็นวิธกีารใดก็ข้ึนอยูกั่บ
บรบิทของการเรยีนรูน้ั้นๆและ



ท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงคือคุณภาพของค�าถามท่ีเกิดขึ้นน้ันย่อมส่งผล
โดยตรงต่อวิถีท่ีจะเกิดต่อเน่ืองไปเรื่อยๆสู่วิธีการแสวงหาค�าตอบน่ันเป็น
เพราะ	“ค�าถาม(จะ)บอกัทิศค�าตอบ(จะ)บอกัทาง”

แนวิคิดหลักของการพัฒนาครูของมูลนิธิีปัิญญาวุิฑฒ ิ
ฟืัง สุะท้อน ถาม ถอด : ทักษะสุ�าคัญของครูเพื่อศ์ษิยใ์นศ์ตวิรรษที ่21

	 สิ่งส�าคัญในการพัฒนาทักษะครูเพื่อจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยส�าห
รับพัฒนาศิษย์น้ันเริ่มต้นท่ีครูต้องเข้าใจ	 “หลักการ”	 และฝึึกฝึน	 “ทักษะ” 
ต่างๆ	 ดังภาพด้านล่างน้ี	 เพื่อน�าไปสูก่ารพัฒนาให้เกิดทักษพื้นฐานแห่ง	 การ
เรียนรู้ท่ีส�าคัญ



ทักษะหลักท้ัง	4	ประการท่ีครูต้องฝึึกฝึน	ประกอบด้วย
 1. ฟืงั อยา่งใครค่รวิญ คือ	 ทักษะในการฟ้งัด้วยใจท่ีเป็นกลางของ
ครูต่อนักเรยีน	 ไมด่่วนตัดสนิ	 พิพากษา	 ฟั้งแบบเอาใจเขามาใสใ่จเรา	 (Em-
pathy)	เพื่อให้เขา้ถึงความรูสึ้ก	ความต้องการ	ท้ังในด้านจิตใจ	และ	ความคิด
ของนักเรยีน	 ส�าหรับใชเ้ป็นต้นทนุในการสอน	 ออกแบบกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาต่อไป	
 2. สุะท้อน การรบัรู	้ คือ	 ทักษะท่ีต่อเน่ืองจากทักษะการฟ้งัอยา่ง
ใครค่รวญ	 โดยเป็นการแสดงการรบัรู	้ 	 (Acknowledgement)	 ของครู	 ผ่าน
การใชท้ั้งภาษากายหรอือวจนภาษา	 และ/หรอื	 การใชค้�าพดูสะท้อนกลับท่ี	
สั้น	กระชบั	ได้ใจความ	เพื่อให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีในการสื่อสาร	ไมเ่ป็นเพยีง
แค่การสื่อสารทางเดียวจาก	นักเรยีน	จนน�าไปสูก่ารเกิดพื้นท่ีปลอดภัย	พื้นท่ี
แหง่ความเขา้ใจ	อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการออกกระบวนการ	เพื่อการเรยีนรู้
ต่อไป
 3. ถาม ใหคิ้ด	 คือ	 ทักษะในการใชค้�าถามท่ีมีประสทิธภิาพ	 ไมย่าก
หรอืง่ายเกินไปต่อบรบิทของ	 ผู้เรยีนชว่ยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดต่อ
นักเรยีน	 ซึ่งแนน่อนว่านักเรยีนจะกล้าคิดได้	 ต้องถกูถามบนพื้นท่ีปลอดภัย	
พื้นท่ีแหง่อิสรภาพทางความคิด	 โดยจะได้มาจากการท่ีครูมีทักษะการฟ้งั
อยา่งใครค่รวญ	 และการสะท้อนการรบัรูท่ี้ดี	 ซึ่งเม่ือเกิดการถามในพื้นท่ี
การเรยีนรูจ้ากครูสูนั่กเรียนแล้ว	 พลวัตของการเรยีนรูย้อ่มเกิดข้ึนและหมุน
เกลียวไปเรื่อยๆ	ตามสถานการณแ์ละกระบวนการท่ีได้ออกแบบไว้	
 4. ถอด บทเรยีน คือ	 ทักษะท่ีครูสามารถจับประเด็นหรอืสรุป
ผลท่ีเกิดขึ้นจากปรากฏการณต่์างๆ	 ของการเรียนรู	้ นับเป็นทักษะการคิด
สงัเคราะห์	 เพื่อการสร้างสรรค์ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการชว่ยให้ตัวครูและผู้
เรยีนเห็นผลลัพธท่ี์เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูต่้างๆ	 โดยไมไ่ด้เป็นการน�า
ทฤษฎีมาบอกเล่าให้ฟ้งัลอยๆ	 แต่อาศัยการเชื่อมโยงจากสถานการณท่ี์เกิด
ขึ้นจรงิเขา้สูก่ารอธบิายบนฐานความรูท่ี้เก่ียวขอ้ง	 ทักษะพื้นฐานท้ัง	 4	 ด้าน
น้ีเป็นสิง่ท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของครู	 ซึ่งต้องผา่นการ	 “ฝึึกฝึน”	 บอ่ยๆ	 จนช�า
นาญ	ไมส่ามารถท่ีจะสง่มอบแบบตัวความรูห้รือทฤษฎีได้โดยตรง



	 การถามเป็นเทคนิคส�าคัญท่ีชว่ยกระตุ้นให้ผู้เรยีนคิด	 และตอบ
สนองต่อการเรยีนรู	้ เป็นสิง่ท่ีท�าให้ผู้สอนได้เห็นการโต้ตอบของผู้เรยีน	 เพื่อ
สามารถประเมินผลในสภาพจริงและส่งเสริมผู้เรียนได้ครบทุกมิติของการ
เรยีนรูม้ากยิง่ขึ้น	 ดังน้ันการพฒันาหลักสตูรฝึึกอบรมคร้ังน้ี	 ได้แลกเปล่ียน
เรยีนรู	้สรา้งความเขา้ใจกับบทบาทครูในยุคศตวรรษท่ี	21	รวมถึงการพฒันา
ทักษะการถามให้มีประสทิธภิาพและกระตุ้นผู้เรยีนได้	 และแนวทางการน�า
ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเองให้เหมาะสมกับรายวิชาและระดับชั้นท่ี
ปฏิบติัการสอน
 



2.การประยกุตใ์ช้ในบรบิทการศึึกษาไทย
	 วิทยากรได้น�าหลักสูตรไปปรับใช้ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีขั้นตอนการใชก้ระบวนการเรยีนการสอน	ดังน้ี

	 1.	 What	 สิง่ท่ีนักเรยีนสนใจหรืออยากเรียนรู้	 (Theme)	
กระบวนการน้ีจะให้นักเรียนน�าเสนอสิ่งท่ีนักเรียนสนใจจากการท�า
กิจกรรมส�ารวจชุมชนจากน้ันครูจะต้ังค�าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชนท่ี
นักเรยีนส�ารวจ	นักเรยีนชว่ยกันอภิปรายสิง่ท่ีนักเรยีนได้ส�ารวจมาจาก
น้ันให้ทุกคนเลือกประเด็นท่ีตนเองสนใจน�าเสนอหน้าห้องเรียน	
นักเรยีนทกุคนจะลงความเห็น
ว่านักเรียนสนใจจะท�างานในธีมใดโดยวิเคราะห์จากบริบทของท้อง
ถ่ินและความเหมาะสมของการเรียนในห้องเรยีน
	 2.	 Must	 Know	 สิง่ท่ีต้องรูมี้อะไรบ้าง	 แบง่เป็นหัวข้อยอ่ย	
นักเรยีนจะแบง่ประเด็นยอ่ยจากเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ	 กล่าวคือ
หลังจากได้หัวข้อท่ีสนใจแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีข้อมูลใดท่ี
เก่ียวข้องบา้ง	 ให้ทกุกลุ่มวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ยเรียงจากความส�าคัญ
มากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุด	 แบง่หัวขอ้กันเพื่อสบืค้นขอ้มูลแล้วน�ามา
เสนอหน้าห้องเรียน
	 3.	Trend	ผลงานด้านน้ันคนอ่ืนแก้ไขหรอืพฒันารูปแบบใด
มาแล้วบา้ง	 เม่ือทกุคนวิเคราะห์ขอ้มูลหรือประเด็นยอ่ยรว่มกันแล้ว
ให้วิเคราะห์ว่ามีใครท�างานในลักษณะเดียวกัน	 น้ีบ้างและงานน้ัน
ประสบความส�าเร็จอยา่งไร	 อะไรท�าให้ประสบความส�าเรจ็และรว่ม
กัน	ถอดบทเรียนผลงานน้ัน
ของงานดังกล่าวน้ันมีอะไรบา้ง	 นักเรียนจะปรบัปรุงแก้ไขหรอื
พฒันาให้ดีขึ้นได้อยา่งไร	มีขั้นตอนการท�าอยา่งไรบ้าง
	 5.	 Idea	 สรุปประเด็นและน�าเสนอแนวคิดท่ีจะพฒันา	
นักเรียนสรุปประเด็นท่ีจะพัฒนาช้ินงานท้ังหมดจากน้ันให้ออกมา
น�าเสนอหน้าชั้นเรยีน



3. ประสบการณ์น�าหลกัสตูรไปประยกุตใ์ช้ของครูผูร้ว่ม
โครงการ 
 คณุครูรุจิดา สุขุใสุ  ได้น�าหลักสุตูรท้ัง 5 ขัน้ตอนปิรบัใชใ้นหอ้งเรยีน 
ดังนีเ้ลือกผลการเรยีนรูท่ี้ต้องฝึึกทักษะการคิดเชงิเหตแุละผล	 เขยีนเป้าหมาย
การเรยีนท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในห้องเรยีน	 เขียนแผนการเรยีนรู	้ ปรบัแผนการ
จัดการเรยีนรูโ้ดยเน้นการต้ังค�าถามท่ีสง่เสรมิทักษะการคิดเชงิเหตแุละผล	น�าสู่
ห้องเรยีน	 วัด	ประเมินผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน	 จากการจัดการเรยีนการสอน
พบว่ากิจกรรมท่ีนักเรยีนชอบและประทับใจจากการจัดการเรยีนการสอน	 จาก
การท�าการทดลองคณุครูชว่ยเราสรุปผล	การใชค้�าถามของคณุครูท�าให้นักเรยีน
เข้าใจผลการทดลองมากขึน้	 นักเรยีนมีความประทับใจการเอาใจใสข่องคณุครู	
โดยเฉพาะการสรา้ง



พื้นท่ีปลอดภัยในชั้นเรียน	 นักเรียนประทับใจในค�าพูดของคุณครูท่ีนักเรียน
ฟ้ังแล้วสบายใจ	รื่นหู	นักเรียนมี	ความมุ่งหวังและมีความต้ังใจท�าสิ่งต่างๆให้
ดีขึ้น	 นักเรียนอยากต้ังใจเรียน	 อยากมีเวลาอ่านหนังสือ	 และท�างานให้เสร็จ	
นักเรียนอยากเรียนวิชาเคมีให้เข้าใจยิ่งขึ้น

 คณุครูอนุสุษิฐ ์เก้ือกลู	คณุครูได้สรา้งห้องเรยีนให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
สขุเพื่อเสรมิประสทิธภิาพการพฒันาการคิดเชิงเหตผุล	 การถามนักเรียนจะ
ถามเป็น	step	การต้ังค�าถามอยา่งต้ังใจและไล่	step	ของค�าถามให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดพร้อมกับเช่ือมโยงและวิเคราะห์กระบวนการสอนท่ีเหมาะสม
กับห้องเรยีนท่ีรบัผิดชอบ	สุว่ินคณุครูปิิติภาคย ์ ป่ิินรอด ได้สรา้งกระบวนการ
เรียนการสอนคณุครูปิติภาคยไ์ด้ใช	้3	model	คือ	1)	backward	design	2)	tri-
ple	C	3)	SCR	Model	ในการสอนวิชาโครงการและวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถสรา้งนวัตกรรมได้	1	ชิน้



4. แนวทางการพััฒนาหลกัสตูรส�าหรบัการอบรมพััฒนาครัง้ตอ่
ไป
	 1)	 การพัฒนาเรื่องของตัวอยา่งค�าถามท่ีใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย	
การพฒันาค�าถามเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชงิเหตผุล
	 2)	การพฒันาเรื่องเป้าหมายการพัฒนาทักษะการคิดเชงิเหตผุล
	 3)	การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผู้เรียน
	 4)	การพฒันาขั้นตอนและกระบวนการสอนให้ชดัเจนยิง่ข้ึน






