เรสนียุกนสอนสุข
ฉบับ
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หัวหน้า Q-Coach โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

วงรอบที่ 3 ของการพัฒนาโรงเรียนด้วยตนเอง

เวลาของการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพด้วยโรงเรียนเอง
ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนา คุณภาพต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program) หรือ sQip ผ่าน
ไปแล้วเกือบ 1 ปีครึ่ง ซึ่งหมายถึง การวิจัยและการพัฒนา
(Research & Development) ก�ำลังจะผ่านวงรอบที่ 3 ใน
เดือนตุลาคม 2561 นี้ เพื่อก้าวสู่วงรอบที่ 4 ต่อไป ดังนั้น ใน
ปลายวงรอบที่ 3 โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการ sQip 198
โรงเรียน ใน 14 จังหวัด จึงมีการประชุมปฏิบัติการเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)
กระจายใน 7 พืน้ ที่ ซึง่ ได้เลือกสถานทีพ่ ร้อมวางแผนกิจกรรม
KM เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดส�ำหรับผู้บริหารโรงเรียน 1
เรื่องเดนในฉบับ
แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูผาน Lesson Study (LS)
บทเรียนการจัดการหองเรียนแบบฉบับประเทศญี่ปุน

และครูแกนน�ำในโรงเรียนตามประเด็นเรื่องที่ก�ำหนด 2 คน
ทั้งยังจะมีนักเรียนร่วมประชุมปฏิบัติการด้วยอีก 1 คน รวม
เป็น 4 คน ต่อ 1 โรงเรียน อีกด้วย
ประเด็นส�ำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล้วนพิจารณา
ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยมิติของการ
เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ มีครูกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไก
การขับเคลือ่ นเพือ่ คุณภาพนักเรียนทัง้ โรงเรียน ซึง่ ทุกโรงเรียน
ได้ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใน 3 วงรอบ หรือ 3 ภาคเรียน
ตัง้ แต่ ให้จดุ เน้นวงรอบทีห่ นึง่ เป็น “เรียนสุข สนุกสอน” สร้าง
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข โรงเรียนน่าอยู่
น่าเรียน ครูรกั เด็ก เด็กรักครู ฯลฯ ส่วนจุดเน้นในวงรอบทีส่ อง
เปดหองเรียน sQip :
หองเรียนแหงความเสมอภาค
เพื่อความสุขของครูและผูเรียน

ปรุงรสดวยมือครู

อีกหนึ่งภาคเรียนถัดมา คือ “ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการ
เป็นทุน” เป็นผลท�ำให้การตั้งเป้าหมาย (Q-Goal) ของแต่ละ
โรงเรียนเป็นเป้าหมายเพื่อนักเรียนที่พึงจะได้รับอย่างตรงกับ
ศักยภาพตามบริบทพืน้ ถิน่ และให้โอกาสอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
เริ่มมีการพัฒนากระบวนการที่ครูทุกคนร่วมมือร่วมใจสร้าง
การใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เ รี ย น เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ทางวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC ) ที่มีเครื่องมือ
และร่องรอยการปฏิบัติภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายวิธี
น�ำมาเป็นวงแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันเป็นระยะๆ ต่อเนือ่ ง
เพือ่ น�ำประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับปรุงกระบวนการและวิธกี าร
ของตน ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในหลายโรงเรียน เกิดมี
ครูแกนน�ำสามารถขยายผลกระบวนการ PLC ให้กบั โรงเรียน
อื่นๆ ใน เขตพื้นที่ในหลายเขต ส�ำหรับวงรอบที่สามที่จะจบ
วงรอบในเดือนตุลาคม 2561 นี้ จึงเป็นการน�ำจุดเน้นทีก่ ำ� หนด
เป็นแผนงานร่วมกันไว้วา่ “วิธกี ารชัด ตัวชีว้ ดั ดี” มาเป็นหัวข้อ
ส�ำคัญของการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัน 09.00 - 10.00

10.30 - 12.00 น.
“การประกันคุณภาพภายใน :
งาน sQip ให้มิติสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผน
1 ลงทะเบียน
อนาคตของโรงเรียนอย่างไร”
เวทีเรียนรู้การผลิตสื่อส�ำหรับแกนน�ำนักเรียน
กลุ่ม 1 ผู้บริหาร : วิธีการชัด ตัวชี้วัดดี
กลุ่ม 2 ครู 1 : เรื่องเล่าเร้าพลัง “การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
2 นักเรียน”
กลุ่ม 3 ครู 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q-PLC / LS
กลุ่ม 4 นักเรียน : ถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพียงการเตรียมการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (เวที KM)
7 พื้นที่ครั้งใหม่ ในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ได้มีการตื่นตัวของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครู ในระดับที่น่าจะให้ประโยชน์ต่อกัน
เป็ น อย่ า งดี อาจเนื่ อ งมาจากกระแสของการประกาศ
กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ และการก�ำหนดการ
ประเมินรอบ 4 ของ สมศ.ด้วย ท�ำให้โรงเรียนทั้งประเทศให้
ความสนใจ มาก โรงเรียนในโครงการ sQip จึงตรวจสอบ
ตนเองที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องมาก่อนหน้า
แล้ว ถึง 3 ภาคเรียน และพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวใหม่
ของกระทรวงฯ และ สมศ.มาก โดยเฉพาะการมีเป้าหมาย
(Q-Goal) มีกระบวนการหลักที่พอเหมาะแก่การจัดวิธีการ
การให้ผลบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้น และมีตัวชี้วัดต่างๆ ที่
สามารถวัดผลประเมินผลคุณภาพว่าได้ระดับใด โรงเรียน
sQip จึงตื่นตัวส�ำหรับการน�ำประสบการณ์ที่ได้พัฒนามาเป็น
ล�ำดับนัน้ มาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ การขยับขับเคลือ่ น “วิธกี าร
ชัด ตัวชี้วัดดี” ให้ดีขึ้นอีก
13.00 - 14.30 น.
15.00 - 16.30 น.
เวทีเสวนา :โรงเรียนที่ประสบ
งกลุ่มปฏิบัติแต่ละโรงเรียน
ความส�ำเร็จ(จ�ำนวน 2 โรงเรียน) แบ่
ปรั
บ
แนวทางของโรงเรียนตน
: ผู้บริหาร-ครู-ชุมชน
เวทีเรียนรู้การผลิตสื่อส�ำหรับแกนน�ำนักเรียน
ก้าวต่อไป : Next Step
กิจกรรมกลุ่ม “กลับสู่ฐาน
โรงเรียนของตน” (ที่ประชุม
ใหญ่)

ในการนี้ โครงการ sQip ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นคณะกรรมการก�ำกับทิศ ทีมที่ปรึกษา และภาคีร่วมมือจาก
สพฐ./ สมศ./ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และผูท้ รงคุณวุฒติ า่ ง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ช่วยให้กจิ กรรมทีอ่ อกแบบ
ไว้ในตารางก�ำหนดกิจกรรม มีความเชื่อมโยงและตอบโจทย์คุณภาพให้โรงเรียนน�ำกลับไปพัฒนาต่อไป
จดหมายข่าว “เรียนสุข สนุกสอน “ ฉบับนี้ จึงเป็นการสือ่ สารแนวทางการจัด KM และความคาดหวังในประโยชน์ทโี่ รงเรียน
sQip พึงได้รับจากทุกภาคีสนับสนุน และ หวังว่า วงรอบที่สี่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 จะเป็น
ห้วงเวลาที่ตกผลึกการท�ำงานเชิงคุณภาพของแต่ละโรงเรียนมากที่สุดนะครับ
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นางสาวสมชนก ลดาดก
ผู้ประสานงาน กสศ.

แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน Lesson Study (LS)
บทเรียนการจัดการห้องเรียนแบบฉบับประเทศญี่ปุ่น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เป็นสิ่งที่ได้รับความ
สนใจในการปฏิรปู การศึกษามาอย่างยาวนาน จนกระทัง่ เข้าสู่
ยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง
กระแสสังคมและส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ครูจงึ ต้องมีการตืน่ ตัว รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง และ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้เรียนให้มีทักษะที่จะด�ำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี
2561 เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังครู
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็ น ทราศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั่ น เซนเตอร์
แจ้ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นพ.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ วิทยากรจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ผูแ้ ทนหน่วยงานทางการศึกษา คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า

2,000 คน ได้ ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้
ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรในเวที แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ าก
ต่างประเทศ หัวข้อ “Sharing Experience: Professional
Learning Community (PLC)” หรือแปลเป็นไทยว่า การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ โดยขอน�ำประสบการณ์จากวิทยากรจากประเทศญีป่ นุ่
อาจารย์ Tochiakira FUJII จากมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei มาเล่าให้สมาชิกได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันและใช้เป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนไทย
อาจารย์ฟูจิอิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกั น หรื อ
Lesson Study (LS) โดยเฉพาะด้าน
การสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์ฟูจิอิ
น�ำเสนอในหัวข้อ “Lesson Study:
Japanese approach to improvement of classroom teaching” หรือ
แปลเป็นไทยว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน :
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แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นของ
ชาวญี่ปุ่น
อาจารย์ฟจู อิ ิ ได้เล่าความเป็นมาของ Lesson Study (LS)
ว่าเป็นสิง่ ทีม่ มี าอย่างยาวนานในวงการศึกษาของประเทศญีป่ นุ่
LS เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นการจัดการชัน้ เรียนทีเ่ กิด
ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ มามากกว่า 120 ปี เป็นการศึกษาวิจยั หรือ
การทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนของครู ซึ่ง
เป็นกลุ่มครูที่พบปะกันในระยะยาว เพื่อท�ำงานออกแบบ
ด�ำเนินการทดสอบ ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาบทเรียนอย่าง
ลุ่มลึกและต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จะมีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (Professional
Development) และกระบวนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning) ในบริบทการท�ำงานจริงในชัน้ เรียน
มุ่งให้ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน และปรับกระบวนการท�ำงานด้วย
ตนเอง ประกอบกับการท�ำงานแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเป้าที่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
กระบวนการของ LS ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) การ
ก�ำหนดเป้าหมายของบทเรียน (Goals Setting) ครูและเพือ่ น
ครูจะร่วมกันพัฒนาเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจุดประสงค์
การเรียนรู้ และข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมักจะใช้ค�ำถามเป็นตัวขับเคลื่อน 2) การ
วางแผนออกแบบบทเรียนร่วมกัน (Lesson Planning) ครูรว่ ม
กันก�ำหนดเนือ้ หาบทเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้ บ ทเรี ย นเดีย วกัน 3) การท�ำวิจัย หรือการสังเกต
ชัน้ เรียน (Research Lesson) เป็นการแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้าง
โดยมีการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียน เป็นการสังเกตการสอน และ
ศึกษาความรู้จากนอกห้องเรียน เพื่อน�ำมาใช้ในการจัดการ
ชั้นเรียน โดยมักจะเป็นการแก้ปัญหาในบทเรียนหรือรูปแบบ
การเรียนการสอนผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้เรียน 4) การอภิปรายผลการปฏิบัติการสอน (Post Lesson
Discussion) เป็นการอภิปรายเนือ้ หา การประเมินการจัดการ
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ชั้นเรียน และทบทวนสิ่งที่ ได้เกิดขึ้น ภายในชั้นเรียน และ
5) การสะท้อนบทเรียน (Reflection) การให้ผลสะท้อนหรือ
ข้อเสนอแนะจากการสังเกตการสอนเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขบทเรียน ทั้งนี้ กระบวนการ LS จะด�ำเนินการในระยะ
ยาว และขับเคลือ่ นให้สอดรับกับบริบทในชัน้ เรียนจริง ด�ำเนิน
การเป็นลักษณะของวงจร ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่เป็นการท�ำงาน
ของคณะครู ท่ี ร ่ ว มกั น ศึ ก ษาการสอนและการเรี ย นรู ้ ใ น
ชั้นเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องใน
บริบทการท�ำงานจริง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
อาจารย์ฟจู อิ ิ ยังได้ยกตัวอย่างการเรียนการสอนทีน่ ำ� เอา
LS มาใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้มกี ารทดลองท�ำงานร่วม
กับโรงเรียนในประเทศไทย พบว่าหัวใจส�ำคัญของการใช้ LS
ได้แก่
1. การสังเกตการสอนในชัน้ เรียนของเพือ่ นครู จะต้อง
มีการให้ผลสะท้อนกลับ (Feed back) ทั้งในส่วนของการคุม
ชั้นเรียน ขั้นตอนของการสอน (ขั้นน�ำ ขั้นสอน และขั้นสรุป
บทเรียน) และสภาพชั้นเรียนโดยรวม โดยที่เพื่อนครูจะให้
ความส�ำคัญกับการจดบันทึกการสังเกตการสอน เพื่อเป็น
ประเด็นในการพัฒนาชั้นเรียนต่อไป
2. การสอนบทเรียนต่างๆ ในชัน้ เรียน เช่น การค�ำนวณ
หาพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิต โจทย์แต่ละข้อที่ครูให้นักเรียน
ได้ลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง อาจจะมีวธิ กี ารในการหาค�ำตอบ
ได้มากกว่า 1 วิธี ซึ่งครูควรให้ความส�ำคัญกับการแสดงวิธีท�ำ
ของนักเรียนแต่ละคน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการน�ำเสนอความคิดในชัน้ เรียน
โดยไม่ยึดติดกับแนวเดิม
กระบวนการ Lesson Study (LS) เป็นอีกหนึ่งแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาครูวชิ าชีพทีค่ รูสามารถน�ำไปปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง และสภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริงในชั้นเรียน สิ่งส�ำคัญคือ “คุณครูจะน�ำกระบวนการ
Lesson Study (LS) เข้ามาใช้ในชัน้ เรียนของตนเองได้อย่างไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน”

นางสาว ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา
ผู้ประสานงาน กสศ.

เปิดห้องเรียน sQip : ห้องเรียนแห่งความเสมอภาค
เพื่อความสุขของครูและผู้เรียน
ความเสมอภาคระหว่างครูและผู้เรียนเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ปัจจัยหนึ่งในการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมจัดเสวนาในการ
ประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภาประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โรงแรมเซ็น ทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ กรุ ง เทพฯ ในหั ว ข้ อ
“โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนือ่ ง เส้นทางพลิกโฉมคุณภาพ
การศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทน
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนจ�ำนวน 2 แห่ง จากจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ sQip เข้า
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ
“เปิดห้องเรียน sQip : ห้องเรียนแห่งความเสมอภาค
เพื่อความสุขของครูและผู้เรียน” โดยตัวแทนครู ได้แก่ ครู
วาสนา จัน ทร์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตะกุกใต้ศกึ ษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครูณชิ นันท์
ศรีวลีรัตน์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไทรโยค
น้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรื่องการสร้าง
ห้องเรียนแห่งความเสมอภาคเพื่อความสุขของครูและผู้เรียน
ด้วยวิธกี ารสอนแบบเปลีย่ นแปลงแนวคิด และวิธกี ารสอนแบบ
สร้างการมีส่วนร่วม ดังนี้
วิธีคิดต่อการเรียนรู้ของเด็ก
โดยครูถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
“แต่เดิม เราคิดว่านักเรียนต้อง
เขียนเหมือนทีเ่ ราสอน ถ้าผิดจาก
ครู ก็ ถื อ ว่ า ตกเลย” ครู วาสนา
จันทร์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ย นตะกุ กใต้

ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล่าถึงความคิด ของตนเองในช่วง
เริม่ ต้นการสอน แต่การเข้าร่วมโครงการ sQip ท�ำให้ความคิด
ของเธอเปลี่ยนไป
“เราเปลีย่ นวิธคี ดิ ว่า เด็กต้องเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง เรามีหน้าที่
ช่วยปรับให้เขาคิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น” โดยครูวาสนาได้
ยกตัวอย่างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เด็กมองว่า
เข้าใจยาก ครูจึงใช้วิธีการสอนแบบ เปลี่ยนแปลงแนวคิด ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยขั้นแรกคือ การรับฟังว่าเด็กมี
แนวคิ ด อย่ า งไร เพื่ อให้ รู ้ ค วามคิ ด ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทาง
วิทยาศาสตร์ของเขาและหาทางเปลี่ยน เช่น ถามว่า อากาศมี
ตัวตนไหม ขั้นที่ 2 คือวิธีการที่จะท�ำให้ทุกคนมีส่วนร่วม และ
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การให้เขียนค�ำตอบใน
กระดาษแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ขั้นที่ 3 คือการท้าทาย
แนวคิด ด้วยการท�ำการทดลองหรือสร้างสถานการณ์ให้คิด
เช่น การให้น�ำขวดไปเก็บอากาศ ขั้นที่ 4 คือการประมวล
แนวคิด สรุปผล และน�ำเสนอ ซึ่งจะท�ำให้ครู ตรวจสอบได้ว่า
เด็กมีการเรียนรู้หรือไม่ และขั้นที่ 5 คือการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น ๆ และชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากการปรับวิธีคิดในการเรียนรู้ของเด็กแล้ว ครู
วาสนายังเล่าว่า กระบวนการ PLC มีความส�ำคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยการเข้าร่วม Q-PLC เมื่อ 3 ปีก่อน
ท� ำ ให้ ท ราบว่ า การใช้ ก ระบวนการ PLC สอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบเสาะ ท้าทาย
แนวคิด และบูรณาการ ในโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ครู
วิ ท ยาศาสตร์ จ ะพู ด คุ ย กั น เพื่ อ หาจุ ด ร่ ว มของการสอน
สะท้อน และทดลองการสอน
แลกเปลีย่ นจุดเด่นในการสอนของตนเอง
คิด
แบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปตามหัวข้อที่คิดว่า
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คนส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นทาง
วิทยาศาสตร์ หากมีเวลาว่างก็จะเข้าไปสังเกตการณ์การสอน
ของเพื่อนครู หากไม่ว่างก็จะใช้การถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อน�ำมา
วิเคราะห์ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การสอนแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดเป็น
วิธีการที่สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ โดยเริ่มต้นจากการ
สั ง เกตว่ า ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ค วามเข้ าใจแบบเดี ย วกั น ไหม
เปรียบเทียบกับการให้คดิ ภาพต้นไม้ แต่ละคนก็จะมีภาพต้นไม้
ที่แตกต่างกันในความคิด หัวใจส�ำคัญคือครูต้องรู้ว่าเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานอย่างไร ส�ำหรับวิชาวิทยาศาสตร์
การสอนแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมี
พื้นฐานทางทฤษฎีที่มั่นคง และสามารถอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้ด้วยหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งเป็นการคิดแบบนวัตกรรม โดยครูวาสนาเชื่อว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป
การสอนแบบเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ได้ ส ่ ง ผล
ให้นักเรียนรักในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ม ากขึ้ น โดยเด็ ก หญิ ง
เนตรดาว บุตรใหญ่ นักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย น
ตะกุกใต้ศึกษา ได้สะท้อนความ
รู้สึกว่า “ชอบเรียนวิทยาศาสตร์
แบบที่ครูสอน เพราะได้ความรู้
เยอะมาก ปกติไม่ค่อยสนิทกับครู แต่
พอเรียนแบบนี้ก็ท�ำให้พูดคุยและสนิทมากขึ้น
ตอนแรกคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งยาก เพราะหลักการเยอะ
และตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอเรียนจบก็สามารถเอาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และได้เข้าร่วมประกวด Science show”
ด้าน ครูณิชนันท์ ศรีวลีรัตน์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่าง
ประเทศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วม
แลกเปลีย่ นการสอนภาษาอังกฤษผ่าน Mini Whiteboard โดย
ครูเล่าว่า ตอนแรกใช้วิธีพูดภาษาอังกฤษกับเด็ก แต่ไม่มีใคร
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ตอบโต้ จึงคิดจะดึงดูดความสนใจให้เด็ก
ชอบภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการใช้ เ กม
Mini Whiteboard ซึ่งเป็นเกมที่
สอนค�ำศัพท์ให้นักเรียนได้ทุกระดับ
โดยใช้กระดาษ A4 สอดไว้ในไส้
แฟ้มใส ใช้ปากกา Whiteboard
เขี ย น และใช้ ทิ ช ชู ่ แ ทนแปรงลบ
กระดาน ซึ่งครูจะเป็นผู้บอกค�ำศัพท์เพื่อให้
เด็กเขียนตอบ
Mini Whiteboard ถือเป็น นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรูม้ ากขึน้ ไม่เพียงแต่วชิ าภาษาอังกฤษ แต่วชิ า
คณิตศาสตร์กส็ ามารถใช้ได้ โดยแบ่งกลุม่ นักเรียน 5 คน และ
แจก Mini Whiteboard กลุ่มละ 1 อัน เพื่อแข่งขันการแก้
สมการ นอกจากนี้ เพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆ ใน Q-network
ก็น�ำเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับนักเรียนของตัวเอง เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน และเพิ่มการตอบโต้ของเด็ก
ส�ำหรับเสียงตอบรับจากผู้ปกครอง ครูณิชนันท์ เล่าว่า
ผูป้ กครองบอกว่าลูกอ่อนภาษาอังกฤษมาก ไม่สามารถฟัง พูด
อ่าน เขียนได้เลย แต่พอขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เรียน
ภาษาอังกฤษด้วย Mini Whiteboard มาหนึ่งภาคการศึกษา
ก็ท�ำให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองรู้สึกประทับใจ
เทคนิคการสอน และการดูแลเด็กรายบุคคลของครู
ผลจากการใช้ Mini Whiteboard ท�ำให้เด็กใส่ใจการ
เรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับครูดีขึ้น กล้าทักทาย ชอบและ
เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยครูณิชนันท์ได้ใช้เทคนิคนี้
ควบคู่ไปกับการเรียกชื่อเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว และ
เป็นการแสดงความใส่ใจว่าสามารถจ�ำชื่อนักเรียนได้ รวมทั้ง
ใช้การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการเวียน
Mini Whiteboard “มีเด็กคนหนึง่ ทีช่ อบเก็บตัว ไม่ปฏิสมั พันธ์
เพราะกลัว แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมี feedback กลับมา เราเชื่อ
ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ หากดึงออกมาใช้ เด็กก็จะประสบ
ความส�ำเร็จ” ครูณิชนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวรัตน์ศิมา ผิวพรรณ
ผู้ประสานงาน กสศ.

ปรุงรสด้วยมือครู
จดหมายข่าวฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งราวสูตรส�ำเร็จของการถอด
เนือ้ หาและสาระส�ำคัญทีจ่ ะเป็นเทคนิคให้กบั คุณครู จัดท�ำโดย
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา (กสศ.) และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หนังสือเล่มเล็ก
น่ารัก น่าหยิบอ่านจนจบเล่มด้วยเวลาอันสั้น ที่มีลักษณะจิ๋ว
เพียงเฉพาะขนาด ส่วนอานุภาพของเนื้อหาภายในเล่มนั้นเต็ม
ไปด้วยแก่นของความหมายการสร้างสูตรห้องเรียนสุขจาก
แนวทางแห่งการปรุงความสุขในห้องเรียนโดยมีครูเป็นคนปรุง
และอ� ำ นวยความสะดวกแก่ นั ก เรี ย นของคน ที่ ช ่ ว ยให้
ผู้อ่านสามารถที่จะอ่านแล้วเกิดความเข้าใจในความหมายได้
ตั้งแต่หน้าแรกก็ว่าได้
หนังสือ สูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน ฉบับปรุงรสด้วย
มือครู เล่มที่กล่าวถึงเบื้องต้นนั้น ถือเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่เคยเกิดขึ้น เช่น ถ้าโรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความสุข ห้องเรียนจะต้องกลายเป็นฐานปฏิบตั กิ ารทดลองเพือ่
ท�ำการค้นหาค�ำตอบให้ออกมาเป็นรูปแบบสูตรสร้างสุขให้เกิด
ขึ้นให้ได้ก่อนได้อย่างไร โดยได้มีการแนะน�ำเทคนิค วิธีการ
สร้างห้องเรียนให้เด็กtเรียนสุข และครูสนุกสอน จากการ
ศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติของนักวิชาการในไทยและ
ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเทคนิค เช่น พวกเราเชื่อหรือไม่ว่า
เด็กไทยต้องการความรักก่อนความรู้ ซึง่ มาจากผลการส�ำรวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชนจากกลุม่ ตัวอย่าง 24,000 คน ของคณะวิจยั
โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนือ่ ง คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าเชือ่ เช่นนัน่ แล้วครูผสู้ อน
ควรที่จะท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้เด็กได้ทั้งความรักและความรู้

สมาชิกสามารถทีจ่ ะหาค�ำตอบได้ในหนังสือ สูตรห้องเรียนสุข
สนุกสอน โดยหนังสือได้พยายามชวนมองปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน ให้เห็นเป็นโอกาสเห็นภาพทีช่ ดั โดยใช้วธิ กี าร
คิดที่เรียกว่า Growth Mindset ตามทฤษฎี Mindset ของ
Carol S Dweck นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Stanford ที่ได้
ท�ำการสรุปไว้ว่า ความเชื่อและวิธีการคิด ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ
เนื้อหาในหนังสือสูตรห้องเรียนสุขเล่มนี้ยังรวบรวม
ความหมาย Student engagement ซึ่งเป็นแนวคิดส�ำคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างประสิทธิภาพ จาก
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มุมมองของนักวิชาการ ในแวดวงการศึกษาของเมืองไทย ตาม
บริบทของของประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้
อย่างง่ายว่า Student engagement นัน้ แปลความหมายได้วา่
ผูเ้ รียนสนุกกับการเรียน หรือ ความยึดมัน่ ผูกพันในการเรียน
ของนักเรียน ความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน โดยครูสามารถใช้แบบสะท้อน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community –PLC) เป็นอีกหนึง่ องค์ความรูท้ กี่ ำ� ลังได้รบั ความ
นิยมในแวดวงของการพัฒนาการศึกษาขณะนี้ เพราะเป็นการ
รวมตัวของกลุ่มบุคคลให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของครู และบุคลากรในโรงเรียนเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
การท�ำงานทั้งองค์กร หรือทั้งเขตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หนังสือยังมีการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงานของครู เช่น วลีที่ว่า พยายามเข้านะ แค่ได้ยินก็
แอบยิ้ม หนึ่งในประโยคที่มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ในการ์ตูน
หรือแม้แต่ซรี ยี ข์ องญีป่ นุ่ แน่นอนค�ำนีเ้ ปรียบได้กบั ข้อความให้
ก�ำลังใจ และสะท้อนได้ว่า กระบวนการ ส�ำคัญกว่าผลลัพธ์

ถ้าเปรียบเทียงง่ายๆเมื่อน�ำมาใช้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้
เด็กมีความพยายามเพิม่ มากขึน้ สนใจกระบวนการเรียนรูอ้ ย่าง
ไม่ยอ่ ท้อก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เด็กอยากทีจ่ ะพยายามไป
ให้ถึงเป้าหมายของตน การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เชื่อมั่น
ในศักยภาพของผู้เรียนโดยมองว่าผู้เรียนมีความสามารถที่
แตกต่างกันจนสามารถปรับไปตามลักษณะของผู้เรียน ต้อง
เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องความแตกต่างอย่างยืดหยุ่นในการที่
จะแสวงหาความรู้ได้อีกด้วย
หนังสือ สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน ฉบับปรุงรสด้วย
มือครู เล่มนีเ้ ป็นหนังสืออีกเล่มนึง ที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูมี
แรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในห้องเรียน เป็นตัวช่วยให้
ครูพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างมีความสุข
ต่อไป และท�ำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุขส�ำหรับ
ทุกๆ คน สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับ
อิเล็คโทรนิคได้ที่ QR-code

ติดต่อจดหมายข่าว “เรียนสุข สนุกสอน” โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ได้ที่
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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