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“ดิฉันไมไดคาดหวังใหเกิดผ
ลสัมฤทธิ์

ที่พุงเปาไปที่โรงเรียน และคุณครูเพียงประการเดียว

แตทายที่สุดคาดหวังใหเกิด 
‘กรอบวิธีคิดใหมๆ’

ที่ไดจากการเรียนรูรวมจากเ
ครือขาย sQip รุนแรก

อันจะเปนประโยชนในการข
ยายผลตอเพื่อนครูในรุนตอๆ ไป”

โครงการว�จัยปฏิบัติการโรงเร�ยนพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง  (School Quality Improvement Program : sQip) 

เรียนสุข
สนุกสอน

-News

แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูผาน Lesson Study (LS) 
บทเรียนการจัดการหองเรียนแบบฉบับประเทศญี่ปุน

เปดหองเรียน sQip :
หองเรียนแหงความเสมอภาค
เพื่อความสุขของครูและผูเรียน

ปรุงรสดวยมือครู

เรื่องเดนในฉบับ

9
ฉบับ

กันยายน
2561

 

นายนคร ตังคะพิภพ 
หัวหน้า Q-Coach โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

วงรอบที่ 3 ของการพัฒนาโรงเรียนด้วยตนเอง

 เวลาของการด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพด้วยโรงเรยีนเอง 

ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนา คุณภาพต่อเนื่อง

(School Quality Improvement Program) หรือ sQip ผ่าน

ไปแล้วเกือบ 1 ปีครึ่ง ซึ่งหมายถึง การวิจัยและการพัฒนา 

(Research & Development) ก�าลังจะผ่านวงรอบที่ 3 ใน

เดือนตุลาคม 2561 นี้ เพื่อก้าวสู่วงรอบที่ 4 ต่อไป ดังนั้น ใน

ปลายวงรอบที่ 3 โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการ sQip 198 

โรงเรียน ใน 14 จังหวัด จึงมีการประชุมปฏิบัติการเปิดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 

กระจายใน 7 พืน้ที ่ซึง่ได้เลอืกสถานทีพ่ร้อมวางแผนกจิกรรม 

KM เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน 1 

และครูแกนน�าในโรงเรียนตามประเด็นเรื่องท่ีก�าหนด 2 คน 

ท้ังยังจะมีนักเรียนร่วมประชุมปฏิบัติการด้วยอีก 1 คน รวม

เป็น 4 คน ต่อ 1 โรงเรียน อีกด้วย

 ประเด็นส�าคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ล้วนพิจารณา

ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยมิติของการ

เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ มีครูกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไก

การขบัเคลือ่นเพือ่คุณภาพนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน ซึง่ทุกโรงเรยีน

ได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใน 3 วงรอบ หรือ 3 ภาคเรียน 

ตัง้แต่ ให้จดุเน้นวงรอบทีห่นึง่ เป็น “เรยีนสขุ สนกุสอน” สร้าง

โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข โรงเรียนน่าอยู่ 

น่าเรยีน ครรูกัเดก็ เดก็รกัคร ูฯลฯ ส่วนจดุเน้นในวงรอบทีส่อง
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อีกหนึ่งภาคเรียนถัดมา คือ “ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการ

เป็นทุน” เป็นผลท�าให้การตั้งเป้าหมาย (Q-Goal) ของแต่ละ

โรงเรียนเป็นเป้าหมายเพื่อนักเรียนที่พึงจะได้รับอย่างตรงกับ

ศกัยภาพตามบรบิทพืน้ถ่ิน และให้โอกาสอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม 

เริ่มมีการพัฒนากระบวนการที่ครูทุกคนร่วมมือร่วมใจสร้าง

การใฝ่รู ้ใฝ่เรียน เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC ) ที่มีเครื่องมือ

และร่องรอยการปฏิบัติภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายวิธี 

น�ามาเป็นวงแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกันเป็นระยะๆ ต่อเนือ่ง 

เพือ่น�าประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับปรงุกระบวนการและวธิกีาร

ของตน ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในหลายโรงเรียน เกิดมี

ครแูกนน�ำสำมำรถขยำยผลกระบวนกำร PLC ให้กบัโรงเรยีน

อื่นๆ ใน เขตพื้นที่ในหลำยเขต ส�าหรับวงรอบที่สามที่จะจบ

วงรอบในเดอืนตลุาคม 2561 นี ้จงึเป็นการน�าจดุเน้นทีก่�าหนด

เป็นแผนงานร่วมกันไว้ว่า “วธิกีารชดั ตวัชีว้ดัด”ี มาเป็นหวัข้อ

ส�าคัญของการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เพยีงการเตรยีมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้(เวท ีKM) 

7 พื้นที่ครั้งใหม่ ในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ได้มีการตื่นตัวของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครู ในระดับที่น่าจะให้ประโยชน์ต่อกัน

เป็นอย่างดี อาจเนื่องมาจากกระแสของกำรประกำศ 

กฎกระทรวงเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำแนวใหม่ และกำรก�ำหนดกำร

ประเมินรอบ 4 ของ สมศ.ด้วย ท�าให้โรงเรียนทั้งประเทศให้

ความสนใจ มาก โรงเรียนในโครงการ sQip จึงตรวจสอบ

ตนเองที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องมาก่อนหน้า

แล้ว ถึง 3 ภาคเรียน และพบว่ำมีควำมสอดคล้องกับแนวใหม่

ของกระทรวงฯ และ สมศ.มำก โดยเฉพำะกำรมีเป้ำหมำย 

(Q-Goal) มีกระบวนการหลักท่ีพอเหมาะแก่การจัดวิธีการ

การให้ผลบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดขึ้น และมีตัวชี้วัดต่างๆ ที่

สามารถวัดผลประเมินผลคุณภาพว่าได้ระดับใด โรงเรียน 

sQip จึงตื่นตัวส�าหรับการน�าประสบการณ์ที่ได้พัฒนามาเป็น

ล�าดบันัน้ มาแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้พือ่การขยบัขบัเคล่ือน “วธีิการ

ชัด ตัวชี้วัดดี” ให้ดีขึ้นอีก

 ในการนี้ โครงการ sQip ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นคณะกรรมการก�ากับทิศ ทีมที่ปรึกษา และภาคีร่วมมือจาก 

สพฐ./ สมศ./ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา/ศึกษานเิทศก์ และผูท้รงคณุวฒุต่ิาง ๆ  เป็นจ�านวนมาก เพือ่ช่วยให้กจิกรรมทีอ่อกแบบ

ไว้ในตารางก�าหนดกิจกรรม มีความเชื่อมโยงและตอบโจทย์คุณภาพให้โรงเรียนน�ากลับไปพัฒนาต่อไป

 จดหมายข่าว “เรยีนสขุ สนกุสอน “ ฉบบันี ้จงึเป็นการสือ่สารแนวทางการจดั KM และความคาดหวงัในประโยชน์ทีโ่รงเรยีน 

sQip พึงได้รับจากทุกภาคีสนับสนุน และ หวังว่า วงรอบที่สี่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 จะเป็น 

ห้วงเวลาที่ตกผลึกการท�างานเชิงคุณภาพของแต่ละโรงเรียนมากที่สุดนะครับ

วัน 09.00 - 10.00 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 15.00 - 16.30 น.

 1 ลงทะเบียน

“การประกันคุณภาพภายใน :
งาน sQip ให้มิติสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผน
อนาคตของโรงเรียนอย่างไร”

เวทีเสวนา :โรงเรียนที่ประสบ
ความส�าเร็จ(จ�านวน 2 โรงเรียน) 
: ผู้บริหาร-ครู-ชุมชน

แบ่งกลุ่มปฏิบัติแต่ละโรงเรียน 
ปรับแนวทางของโรงเรียนตน

เวทีเรียนรู้การผลิตสื่อส�าหรับแกนน�านักเรียน เวทีเรียนรู้การผลิตสื่อส�าหรับแกนน�านักเรียน

2

กลุ่ม 1 ผู้บริหาร : วิธีการชัด ตัวชี้วัดดี

กิจกรรมกลุ่ม “กลับสู่ฐาน
โรงเรียนของตน” (ที่ประชุม
ใหญ่)

ก้าวต่อไป : Next Step

กลุ่ม 2 ครู 1 : เรื่องเล่าเร้าพลัง “การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
นักเรียน”

กลุ่ม 3 ครู 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q-PLC / LS

กลุ่ม 4 นักเรียน : ถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน Lesson Study (LS) 
บทเรียนการจัดการห้องเรียนแบบฉบับประเทศญี่ปุ่น
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เป็นสิ่งที่ได้รับความ

สนใจในการปฏรูิปการศกึษามาอย่างยาวนาน จนกระท่ังเข้าสู่

ยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการปรับเปลี่ยนทิศทาง

กระแสสังคมและส่งผลต่อการด�าเนนิชีวติทีเ่ปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ ครจูงึต้องมกีารตืน่ตวั รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง และ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบในการจดัการเรยีนรู้เพือ่เตรียมความพร้อม

ให้แก่ผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจะด�าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างมีคุณภาพ 

 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ส�านักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�าปี 

2561 เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังคร ู

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซนเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นพ. 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบไปด้วย ผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ศึกษาธิการ วิทยากรจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหาร

สถานศกึษาและคร ูผูแ้ทนหน่วยงานทางการศึกษา คณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 

2,000 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้

ร ่วมเป ็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 

ต่างประเทศ หัวข้อ “Sharing Experience: Professional 

Learning Community (PLC)” หรือแปลเป็นไทยว่า การ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์การสร้างชุมชนการเรียนรู ้เชิง

วชิาชพี โดยขอน�าประสบการณ์จากวทิยากรจากประเทศญีปุ่่น 

อาจารย์ Tochiakira FUJII จากมหาวิทยาลัย Tokyo Ga-

kugei มาเล่าให้สมาชิกได้ร่วมเรียนรู ้ร่วมกันและใช้เป็น

แนวทางในการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนไทย

 อาจารย์ฟูจิอิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การพัฒนาบทเรียนร ่วมกัน หรือ 

Lesson Study (LS) โดยเฉพาะด้าน

การสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์ฟูจิอิ 

น�าเสนอในหัวข้อ “Lesson Study: 

Japanese approach to improve-

ment of classroom teaching” หรือ

แปลเป็นไทยว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน : 

นางสาวสมชนก ลดาดก
ผู้ประสานงาน กสศ.
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แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ 

ชาวญี่ปุ่น

 อาจารย์ฟจูอิ ิได้เล่าความเป็นมาของ Lesson Study (LS) 

ว่าเป็นสิง่ทีม่มีาอย่างยาวนานในวงการศึกษาของประเทศญีปุ่่น 

LS เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรู้ในการจัดการชัน้เรียนทีเ่กดิ

ข้ึนในประเทศญีปุ่น่มามากกว่า 120 ปี เป็นการศกึษาวจิยัหรอื

การทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนของครู ซึ่ง

เป็นกลุ ่มครูที่พบปะกันในระยะยาว เพื่อท�างานออกแบบ 

ด�าเนินการทดสอบ ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาบทเรียนอย่าง 

ลุ่มลึกและต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน�าไป

ใช้ในการพฒันาผูเ้รยีนของตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดย

จะมีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (Professional 

Development) และกระบวนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning) ในบรบิทการท�างานจรงิในชัน้เรยีน 

มุ่งให้ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน และปรับกระบวนการท�างานด้วย

ตนเอง ประกอบกับการท�างานแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเป้าท่ีการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 กระบวนการของ LS ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) การ

ก�าหนดเป้าหมายของบทเรยีน (Goals Setting) ครแูละเพือ่น

ครูจะร่วมกันพัฒนาเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจุดประสงค์

การเรียนรู้ และข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

ที่เกิดขึ้นจริง โดยมักจะใช้ค�าถามเป็นตัวขับเคลื่อน 2) การ

วางแผนออกแบบบทเรยีนร่วมกนั (Lesson Planning) ครรู่วม

กนัก�าหนดเนือ้หาบทเรยีน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ภายใต้บทเรียนเดียวกัน 3) การท�าวิจัยหรือการสังเกต 

ชัน้เรียน (Research Lesson) เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

โดยมกีารเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรียน เป็นการสงัเกตการสอน และ

ศึกษาความรู้จากนอกห้องเรียน เพื่อน�ามาใช้ในการจัดการ 

ชั้นเรียน โดยมักจะเป็นการแก้ปัญหาในบทเรียนหรือรูปแบบ

การเรียนการสอนผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของ 

ผู้เรียน 4) การอภิปรายผลการปฏิบัติการสอน (Post Lesson 

Discussion) เป็นการอภปิรายเนือ้หา การประเมนิการจดัการ

ชั้นเรียน และทบทวนสิ่งที่ได้เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน และ 

5) การสะท้อนบทเรียน (Reflection) การให้ผลสะท้อนหรือ

ข้อเสนอแนะจากการสังเกตการสอนเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขบทเรียน ทั้งนี้ กระบวนการ LS จะด�าเนินการในระยะ

ยาว และขบัเคลือ่นให้สอดรบักบับรบิทในชัน้เรยีนจรงิ ด�าเนนิ

การเป็นลักษณะของวงจร ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่เป็นการท�างาน

ของคณะครูที่ร ่วมกันศึกษาการสอนและการเรียนรู ้ใน 

ชั้นเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องใน

บริบทการท�างานจริง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

 อาจารย์ฟจิูอ ิยงัได้ยกตวัอย่างการเรยีนการสอนทีน่�าเอา 

LS มาใช้ในรายวชิาคณติศาสตร์ ที่ได้มกีารทดลองท�างานร่วม

กับโรงเรียนในประเทศไทย พบว่าหัวใจส�าคัญของการใช้ LS 

ได้แก่ 

 1. การสงัเกตการสอนในชัน้เรยีนของเพือ่นคร ูจะต้อง

มีการให้ผลสะท้อนกลับ (Feed back) ทั้งในส่วนของการคุม

ชั้นเรียน ขั้นตอนของการสอน (ขั้นน�า ขั้นสอน และขั้นสรุป

บทเรียน) และสภาพชั้นเรียนโดยรวม โดยท่ีเพื่อนครูจะให้

ความส�าคัญกับการจดบันทึกการสังเกตการสอน เพื่อเป็น

ประเด็นในการพัฒนาชั้นเรียนต่อไป

 2. การสอนบทเรยีนต่างๆ ในชัน้เรยีน เช่น การค�านวณ

หาพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิต โจทย์แต่ละข้อที่ครูให้นักเรียน

ได้ลงมอืแก้ปัญหาด้วยตนเอง อาจจะมวีธิกีารในการหาค�าตอบ

ได้มากกว่า 1 วิธี ซึ่งครูควรให้ความส�าคัญกับการแสดงวิธีท�า

ของนกัเรยีนแต่ละคน เพือ่สร้างความมัน่ใจ และเปิดโอกาสให้

นกัเรยีนทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการน�าเสนอความคดิในชัน้เรยีน

โดยไม่ยึดติดกับแนวเดิม

 กระบวนการ Lesson Study (LS) เป็นอีกหนึ่งแนวคิดใน

การพฒันาคณุภาพคร ูพฒันาครวูชิาชีพท่ีครสูามารถน�าไปปรบั

ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง และสภาพปัญหาที่เกิด

ขึ้นจริงในช้ันเรียน สิ่งส�าคัญคือ “คุณครูจะน�ำกระบวนกำร 

Lesson Study (LS) เข้ำมำใช้ในชัน้เรยีนของตนเองได้อย่ำงไร

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน” 
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 ความเสมอภาคระหว่างครูและผู้เรียนเป็นปัจจัยส�าคัญ

ปัจจัยหนึ่งในการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข กองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมจัดเสวนาในการ

ประชมุทางวิชาการของคุรสุภาประจ�าปี 2561 ณ ศนูย์ประชมุ

วายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โรงแรมเซ็นทราศูนย์

ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ 

“โรงเรยีนพฒันาคณุภาพต่อเนือ่ง เส้นทางพลกิโฉมคณุภาพ

การศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทน

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนจ�านวน 2 แห่ง จากจังหวัด

สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ sQip เข้า

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ 

 “เปิดห้องเรียน sQip : ห้องเรียนแห่งความเสมอภาค

เพื่อความสุขของครูและผู้เรียน” โดยตัวแทนครู ได้แก่ ครู

วาสนา จันทร์อยู่ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรยีนตะกกุใต้ศกึษา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและครูณชินนัท์ 

ศรีวลีรัตน์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไทรโยค

น้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรีได้แลกเปลี่ยนเรื่องการสร้าง

ห้องเรียนแห่งความเสมอภาคเพื่อความสุขของครูและผู้เรียน

ด้วยวธิกีารสอนแบบเปลีย่นแปลงแนวคิด และวธีิการสอนแบบ

สร้างการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 วิธีคิดต่อการเรียนรู้ของเด็ก

โดยครูถือเป็นหัวใจส�าคัญ 

 “แต่เดิม เราคิดว่านกัเรยีนต้อง

เขยีนเหมอืนทีเ่ราสอน ถ้าผดิจาก

ครูก็ถือว่าตกเลย” ครูวาสนา 

จันทร์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกุกใต้

เปิดห้องเรียน sQip : ห้องเรียนแห่งความเสมอภาค
เพื่อความสุขของครูและผู้เรียน

ศกึษา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเล่าถึงความคดิ ของตนเองในช่วง

เริม่ต้นการสอน แต่การเข้าร่วมโครงการ sQip ท�าให้ความคดิ

ของเธอเปลี่ยนไป 

 “เราเปลีย่นวธิคีดิว่า เดก็ต้องเรยีนรูด้้วยตวัเอง เรามหีน้าที่ 

ช่วยปรับให้เขาคิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น” โดยครูวาสนาได้

ยกตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาท่ีเด็กมองว่า

เข้าใจยาก ครูจึงใช้วิธีการสอนแบบ เปลี่ยนแปลงแนวคิด ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยขั้นแรกคือ การรับฟังว่าเด็กมี

แนวคิดอย ่างไร เพื่อให ้รู ้ความคิดท่ีคลาดเคล่ือนทาง

วิทยาศาสตร์ของเขาและหาทางเปลี่ยน เช่น ถามว่า อากาศมี

ตัวตนไหม ขั้นที่ 2 คือวิธีการที่จะท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วม และ

กระตุ ้นให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การให้เขียนค�าตอบใน

กระดาษแล้วแลกเปล่ียนกับเพื่อน ขั้นที่ 3 คือการท้าทาย

แนวคิด ด้วยการท�าการทดลองหรือสร้างสถานการณ์ให้คิด 

เช่น การให้น�าขวดไปเก็บอากาศ ขั้นที่ 4 คือการประมวล

แนวคิด สรุปผล และน�าเสนอ ซึ่งจะท�าให้ครู ตรวจสอบได้ว่า

เด็กมีการเรียนรู้หรือไม่ และข้ันที่ 5 คือการประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์อื่น ๆ และชีวิตประจ�าวัน

 นอกจากการปรับวิธีคิดในการเรียนรู้ของเด็กแล้ว ครู

วาสนายังเล่าว่า กระบวนการ PLC มีความส�าคัญต่อการ

จัดการเรียนการสอน  โดยการเข้าร่วม Q-PLC เมื่อ 3 ปีก่อน 

ท�าให้ทราบว่าการใช้กระบวนการ PLC สอดคล้องกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบเสาะ ท้าทาย

แนวคิด และบูรณาการ ในโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ครู

วิทยาศาสตร ์จะพูดคุยกันเพื่อหาจุดร ่วมของการสอน 

แลกเปลีย่นจดุเด่นในการสอนของตนเอง และทดลองการสอน

แบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปตามหัวข้อที่คิดว่า

นางสาว ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 
ผู้ประสานงาน กสศ. 
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 คนส ่วนใหญ ่ยั งมีความเข ้ าใจคลาดเค ล่ือนทาง

วิทยาศาสตร์ หากมีเวลาว่างก็จะเข้าไปสังเกตการณ์การสอน

ของเพื่อนครู หากไม่ว่างก็จะใช้การถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อน�ามา

วิเคราะห์ร่วมกัน 

 อย่างไรก็ตาม การสอนแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดเป็น 

วิธีการท่ีสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ โดยเริ่มต้นจากการ

สังเกตว่าครูและนักเรียนมีความเข้าใจแบบเดียวกันไหม 

เปรยีบเทียบกบัการให้คิดภาพต้นไม้ แต่ละคนก็จะมภีาพต้นไม้

ที่แตกต่างกันในความคิด หัวใจส�าคัญคือครูต้องรู้ว่าเด็กมี

ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานอย่างไร ส�าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ 

การสอนแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมี 

พื้นฐานทางทฤษฎีที่มั่นคง และสามารถอธิบายปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ได้ด้วยหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ�าวัน 

ซึ่งเป็นการคิดแบบนวัตกรรม โดยครูวาสนาเชื่อว่าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป 

 การสอนแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดได ้ส ่งผล 

ให้นักเรียนรักในการเรียนวิชาวิทยา- 

ศาสตร ์มากขึ้น โดยเด็กหญิง 

เนตรดาว บุตรใหญ่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

ตะกุกใต้ศึกษา ได้สะท้อนความ

รู้สึกว่า “ชอบเรียนวิทยาศาสตร์

แบบที่ครูสอน เพราะได้ความรู้

เยอะมาก ปกติไม่ค่อยสนิทกับครู แต่

พอเรียนแบบนี้ก็ท�าให้พูดคุยและสนิทมากขึ้น 

ตอนแรกคดิว่าวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองยาก เพราะหลกัการเยอะ 

และตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอเรียนจบก็สามารถเอาไป

ประยุกต์ใช้ได้ และได้เข้าร่วมประกวด Science show” 

 ด้าน ครูณิชนันท์ ศรีวลีรัตน์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่าง

ประเทศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วม

แลกเปลีย่นการสอนภาษาองักฤษผ่าน Mini Whiteboard โดย

ครูเล่าว่า ตอนแรกใช้วิธีพูดภาษาอังกฤษกับเด็ก แต่ไม่มีใคร

ตอบโต้ จงึคดิจะดงึดดูความสนใจให้เดก็

ชอบภาษาอังกฤษด้วยการใช้เกม 

Mini Whiteboard ซึ่งเป็นเกมท่ี

สอนค�าศัพท์ให้นักเรียนได้ทุกระดับ 

โดยใช้กระดาษ A4 สอดไว้ในไส้

แฟ้มใส ใช้ปากกา Whiteboard 

เขียน และใช ้ ทิชชู ่ แทนแปรงลบ 

กระดาน ซึ่งครูจะเป็นผู้บอกค�าศัพท์เพื่อให้

เด็กเขียนตอบ  

 Mini Whiteboard ถือเป็นนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้

นกัเรยีนได้เรยีนรูม้ากขึน้ ไม่เพยีงแต่วชิาภาษาองักฤษ แต่วชิา

คณิตศาสตร์กส็ามารถใช้ได้ โดยแบ่งกลุม่นกัเรยีน 5 คน และ

แจก Mini Whiteboard กลุ่มละ 1 อัน เพื่อแข่งขันการแก้

สมการ นอกจากนี้ เพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆ ใน Q-network 

ก็น�าเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับนักเรียนของตัวเอง เพื่อสร้างความ

สนุกสนาน และเพิ่มการตอบโต้ของเด็ก 

 ส�าหรับเสียงตอบรับจากผู้ปกครอง ครูณิชนันท์ เล่าว่า 

ผูป้กครองบอกว่าลกูอ่อนภาษาองักฤษมาก ไม่สามารถฟัง พดู 

อ่าน เขียนได้เลย แต่พอขึ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และได้เรียน

ภาษาอังกฤษด้วย Mini Whiteboard มาหนึ่งภาคการศึกษา 

ก็ท�าให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองรู้สึกประทับใจ

เทคนิคการสอน และการดูแลเด็กรายบุคคลของครู 

 ผลจากการใช้ Mini Whiteboard ท�าให้เด็กใส่ใจการ

เรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับครูดีขึ้น กล้าทักทาย ชอบและ

เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยครูณิชนันท์ได้ใช้เทคนิคนี้ 

ควบคู่ไปกับการเรียกชื่อเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว และ

เป็นการแสดงความใส่ใจว่าสามารถจ�าชื่อนักเรียนได้ รวมทั้ง

ใช้การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการเวียน 

Mini Whiteboard “มเีดก็คนหนึง่ทีช่อบเกบ็ตวั ไม่ปฏสิมัพนัธ์ 

เพราะกลัว แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมี feedback กลับมา เราเชื่อ

ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ หากดึงออกมาใช้ เด็กก็จะประสบ

ความส�าเร็จ” ครูณิชนันท์ กล่าวทิ้งท้าย 
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ปรุงรสด้วยมือครู
 จดหมายข่าวฉบบันีเ้ป็นเร่ืองราวสตูรส�าเรจ็ของการถอด

เนือ้หาและสาระส�าคัญทีจ่ะเป็นเทคนคิให้กับคุณคร ูจดัท�าโดย 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หนังสือเล่มเล็ก 

น่ารัก น่าหยิบอ่านจนจบเล่มด้วยเวลาอันสั้น ที่มีลักษณะจิ๋ว

เพียงเฉพาะขนาด ส่วนอานุภาพของเนื้อหาภายในเล่มนั้นเต็ม

ไปด้วยแก่นของความหมายการสร้างสูตรห้องเรียนสุขจาก

แนวทางแห่งการปรงุความสขุในห้องเรยีนโดยมคีรูเป็นคนปรงุ

และอ�านวยความสะดวกแก่นักเรียนของคน ที่ช ่วยให้ 

ผู้อ่านสามารถที่จะอ่านแล้วเกิดความเข้าใจในความหมายได้

ตั้งแต่หน้าแรกก็ว่าได้ 

 หนังสือ สูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน ฉบับปรุงรสด้วย 

มือครู เล่มที่กล่าวถึงเบ้ืองต้นนั้น ถือเป็นการรวบรวมองค์

ความรู้ที่เคยเกิดขึ้น เช่น ถ้าโรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

ความสุข ห้องเรียนจะต้องกลายเป็นฐานปฏบิตักิารทดลองเพือ่

ท�าการค้นหาค�าตอบให้ออกมาเป็นรูปแบบสตูรสร้างสขุให้เกดิ

ขึ้นให้ได้ก่อนได้อย่างไร โดยได้มีการแนะน�าเทคนิค วิธีการ

สร้างห้องเรียนให้เด็กtเรียนสุข และครูสนุกสอน จากการ

ศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติของนักวิชาการในไทยและ

ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเทคนิค เช่น พวกเราเช่ือหรือไม่ว่า 

เดก็ไทยต้องการความรักก่อนความรู ้ซึง่มาจากผลการส�ารวจ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 

และตวัแทนชมุชนจากกลุ่มตวัอย่าง 24,000 คน ของคณะวจิยั

โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพฒันาคณุภาพต่อเนือ่ง คณะ

ครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ้าเชือ่เช่นนัน่แล้วครผููส้อน

ควรท่ีจะท�าอย่างไรถึงจะท�าให้เด็กได้ท้ังความรักและความรู้ 

สมาชกิสามารถทีจ่ะหาค�าตอบได้ในหนงัสอื สตูรห้องเรยีนสขุ 

สนุกสอน โดยหนังสือได้พยายามชวนมองปัญหาที่เกิดข้ึน

ภายในโรงเรยีน ให้เหน็เป็นโอกาสเหน็ภาพทีช่ดั โดยใช้วธิกีาร

คิดที่เรียกว่า Growth Mindset ตามทฤษฎี Mindset ของ 

Carol S Dweck นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Stanford ท่ีได้

ท�าการสรุปไว้ว่า ความเชื่อและวิธีการคิด ส่งผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ 

 เนื้อหาในหนังสือสูตรห้องเรียนสุขเล่มน้ียังรวบรวม 

ความหมาย Student engagement ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญ 

ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างประสิทธิภาพ จาก 

นางสาวรัตน์ศิมา ผิวพรรณ
ผู้ประสานงาน กสศ. 
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มมุมองของนกัวชิาการ ในแวดวงการศึกษาของเมอืงไทย ตาม

บริบทของของประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้

อย่างง่ายว่า Student engagement นัน้แปลความหมายได้ว่า 

ผูเ้รยีนสนกุกบัการเรียน หรือ ความยดึมัน่ผกูพนัในการเรยีน

ของนกัเรียน ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยครูสามารถใช้แบบสะท้อน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community –PLC) เป็นอกีหนึง่องค์ความรู้ทีก่�าลงัได้รบัความ

นยิมในแวดวงของการพฒันาการศกึษาขณะนี ้เพราะเป็นการ

รวมตัวของกลุ่มบุคคลให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู ้

ร่วมกนัของคร ูและบคุลากรในโรงเรยีนเปลีย่นแปลงวฒันธรรม

การท�างานทั้งองค์กร หรือทั้งเขตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากน้ี หนังสือยังมีการสร้างแรงบันดาลใจในการ

ท�างานของครู เช่น วลีท่ีว่า พยายามเข้านะ แค่ได้ยินก็ 

แอบยิ้ม หนึ่งในประโยคที่มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ในการ์ตูน 

หรอืแม้แต่ซรีย์ีของญีปุ่น่ แน่นอนค�านีเ้ปรยีบได้กับข้อความให้

ก�าลังใจ และสะท้อนได้ว่า กระบวนการ ส�าคัญกว่าผลลัพธ์ 

ถ้าเปรียบเทียงง่ายๆเมื่อน�ามาใช้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้

เดก็มคีวามพยายามเพิม่มากขึน้ สนใจกระบวนการเรยีนรูอ้ย่าง

ไม่ย่อท้อกอ็าจจะเป็นแรงผลกัดนัให้เดก็อยากทีจ่ะพยายามไป

ให้ถึงเป้าหมายของตน การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เชื่อม่ัน 

ในศักยภาพของผู้เรียนโดยมองว่าผู้เรียนมีความสามารถที ่

แตกต่างกันจนสามารถปรับไปตามลักษณะของผู้เรียน ต้อง

เป็นคนท่ีมีความเชื่อเรื่องความแตกต่างอย่างยืดหยุ่นในการที่

จะแสวงหาความรู้ได้อีกด้วย

 หนังสือ สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน ฉบับปรุงรสด้วย 

มือครู เล่มนีเ้ป็นหนังสืออีกเล่มนึง ที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูมี

แรงบนัดาลใจในการสร้างความสขุในห้องเรยีน เป็นตวัช่วยให้

ครูพร้อมท่ีจะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างมีความสุข

ต่อไป และท�าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุขส�าหรับ

ทุกๆ คน สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับ 

อิเล็คโทรนิคได้ที่ QR-code


