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๑.  ความนํา 

 จากโครงการเพ่ือ “การเปลี่ยนแปลง” เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษาของเด็กและเยาวชน ให้มี
ทกัษะความสามารถและสมรรถนะการเรียนรู้เท่าทนัโลกศตวรรษท่ี ๒๑ เม่ือเทียบเคียงกบัคณุภาพทัง้ของ
เด็ก/เยาวชนและครูในประเทศ เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ซึ่งมีนกัเรียนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย
สามารถจดัการเรียนรู้แบบ Group Discussion ด้วยตนเอง มีผู้ นํากลุม่เอง ดําเนินการประชมุเอง โดยมีครู
คอยสงัเกตการณ์ และช่วยตัง้คําถามหรือให้คําแนะนําเม่ือนกัเรียนต้องการ ตวันกัเรียนมีผลงานท่ีมาจาก
การออกแบบโจทย์เอง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้บคุลิกภาพปรากฏเป็นเด็กและวยัรุ่นท่ี
มีชีวิตชีวา รู้จกัช่ืนชมชีวิต มีความภาคภมูิใจในตนเอง มีความคิดอ่านลึกซึง้ สามารถแสดงตนได้ทดัเทียม
ผู้ ใหญ่ มีความจดจ่อเอาใจใส่กบัการเรียนรู้อยู่กบัการเรียนรู้นัน้ๆ อย่างเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ไม่ใช่รอครูพาเรียนไปพร้อมๆ กบัเพ่ือนทัง้ชัน้ สําหรับครู มีบคุลิกการทํางานเป็นทีมท่ีร่วมกนัทุ่มเทการงาน
ลงสู่ชัน้เรียนให้เกิดผลกับผู้ เรียนได้จริง ครูเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ ด้วยการ
เตรียมพร้อม และดําเนินการสอนด้วยวิธีการลกึซึง้ มีส่ืออปุกรณ์แหล่งค้นคว้าให้ผู้ เรียนและมีการประเมิน
เพ่ือพฒันาผู้ เรียนไปพร้อมๆ กับการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้มีเป้าหมายอยู่ท่ีการบรรลผุลการเรียนของ
ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล ด้วยลกัษณะประการตา่งๆ เหลา่นีแ้ล้วนัน้ 
 
 การดําเนินการให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับโรงเรียนของรุ่งอรุณ จึงกําหนดจุดตัง้ต้นไว้บน
พืน้ฐานการเปลี่ยนแปลงสําคญั ๖ ประการ ได้แก่ 
 
 ๑. เป้าหมายการจัดการศึกษา  ให้มีความชดัเจนในวิสยัทศัน์ท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนอย่างสมบรูณ์ทกุ
มิต ิ(Whole Child Development) 
 
 ๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ให้มุง่ไปท่ีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ ผู้ เรียน
มีการลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองบนโจทย์ท่ีท้าทาย หรือโจทย์ท่ีมาจากสถานการณ์จริงตรงหน้า 
 
 ๓. การพัฒนาครู 

๓.๑ พฒันาบทบาทท่าทีวิธีการสอน ให้เป็นครูท่ีเปิดโอกาสทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้จนเข้าใจ
ความหมาย คณุคา่ และการประยกุต์ใช้วิชาความรู้นัน้ๆ ได้  
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๓.๒ พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษย์ ให้เป็นครูท่ีรับรู้ผู้ เรียนอย่างปราศจากอคติ ช่วย
ผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพของแตล่ะคน 

๓.๓ พฒันาการทํางานเป็นทีม  เพ่ือช่วยกนัเตรียมการสอน และทบทวนผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนราย
กลุม่-รายบคุคล ตลอดจนช่วยกนัปรับเปล่ียนตนเองจากครูผู้สัง่สอน เป็นครูผู้สงัเกตเดก็ ผู้ตัง้คําถามกระตุ้น
การเรียนรู้ ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผู้สร้างแรงบนัดาลใจและเสริมแรงผู้ เรียน ผู้ วิจัยในชัน้เรียน ผู้
ประเมินและพฒันาผู้ เรียนได้ตลอดเวลา และเป็นผู้ เอือ้ให้เด็กแสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในชัน้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ คือ คําถามกระตุ้นความใฝ่รู้ (Appreciative Enquiry) และการฟัง
ผู้ เรียนอยา่งลกึซึง้ (Deep Listening) 
 ๔. โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องเป้าหมาย วิธีการ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ชดุความรู้ กิจกรรม รวมทัง้ระยะเวลา 
 ๕. สภาพแวดล้อม  รวมทัง้ส่ืออปุกรณ์ให้เอือ้ตอ่บรรยากาศการเรียนรู้ 
 ๖. วิธีการวัดและประเมินผล  เน้นท่ีการประเมินเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 
(Formative Assessment) ด้วยเคร่ืองมือวดัและประเมินท่ีหลากหลาย 
 
 เพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในการปรับเปล่ียนโครงสร้างและกระบวนการทํางานของครูทัง้
โรงเรียน จงึได้ดําเนินการจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารก่อนเปิดภาคเรียนแรก ให้ครูและผู้บริหารร่วมกนัตัง้โจทย์
ใหมถ่ึงเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนวา่จะมีคณุลกัษณะ ทกัษะ สมรรถนะ และความรู้ใดท่ีควรบรรล ุให้ครู
ฝึกตนเองในเร่ืองการออกแบบจากผลไปสู่เหตุ คือ การจัดกระบวนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัผงัวงจร
ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย กระบวนการ และการประเมินผล (OLE) ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ทัง้ ๒ ระดบั คือ แผนใหญ่รายเทอม (Roadmap) และแผนยอ่ยรายวนั-รายสปัดาห์ พร้อมทัง้
วางกลไกติดตามพฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบทีมโค้ช และการทบทวนการจดัการเรียนการ
สอนในชัน้เรียน ตลอดจนการประเมินทกัษะความรู้ และคณุลกัษณะผู้ เรียนรายกลุ่ม-รายบคุคล (AAR) ให้
เป็นระบบการทํางาน R to R (Routine to Research) สม่ําเสมอทกุสปัดาห์อย่างตอ่เน่ืองตลอดภาคเรียนท่ี
ผา่นมา  
 ดังนัน้  ภารกิจหลักตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของโรงเ รียน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย ภารกิจสําคญั ๓ ประการ คือ 

๑. การทํา Project for Change ของการจดัการเรียนการสอน 
๒. การวดัและประเมินผลเพ่ือพฒันา (Formative Assessment) 
๓. การจดัระบบโค้ช เพ่ือสง่เสริมและประเมินผลการทํางานของครู  

โดยมีระบบการติดตามจดัเก็บร่องรอยหลกัฐานจากการประชุม AAR ของทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัชัน้
อนบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย รวมทัง้การประชมุทีมโค้ชของทัง้โรงเรียน   



๔ 
 

 เพ่ือติดตามการดําเนินภารกิจสําคญัดงักล่าว ในการพฒันาความสามารถของบุคลากรครูและ
นกัเรียน รวมไปจนถึงการพฒันาหลกัสตูร แผนการสอน การประเมินผล และการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้เหล่านี ้ให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ โรงเรียนได้รวบรวม
คณะกรรมการ และคณะทํางานขึน้ชดุหนึ่ง ทําหน้าท่ีติดตามการประชมุเก็บรวมรวมร่องรอยหลกัฐาน และ
วางระบบการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือรองรับการประเมินตนเองประจําปี ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และเหมาะกบั
บริบทของโรงเรียนท่ีทําการเปล่ียนแปลงทัง้ระบบ ซึง่จะพิจารณาจากมาตรฐานและเกณฑ์ชีว้ดัของโรงเรียน 
สําหรับดําเนินการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปพร้อมกนั  
 
๒.  กระบวนการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง 
 
 ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ของโรงเรียนรุ่งอรุณนัน้  หัวใจสําคัญของการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายคือการประชมุแบบ After Action Review ในทกุโรงเรียน โดยมีนกัเรียนเป็นเป้าหมาย โรงเรียน
อนบุาล  ประถม  และมธัยม  มีแนวทางในการจดัประชมุ  ดงันี ้
 
เป้าหมาย 

 พฒันาการประเมินเพ่ือพฒันาเดก็และตรวจสอบและจดัการเรียนการสอนด้วยหลกัการ “OLE” 
โดยมีกําหนดการประชมุแบบ “After Action Review” และการบนัทกึการประชมุอยา่งสม่ําเสมอ 
 
วิธีการ 

๑. นําผลการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนมาแลกเปล่ียนและวิเคราะห์ร่วมกนัวา่สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ในการประเมินหรือไม ่อยา่งไร ด้วยวธีิการท่ีครูทบทวนและสะท้อนการสอนของตนเอง
หรือใช้วีดทิศัน์การสอนในห้องเรียนของครูในวนั/สปัดาห์นัน้ ประกอบการสะท้อนตนเองของครู 

๒. ผู้ นิเทศใช้คําถาม (ครูคูช่ัน้ ครูสายวิชา ผู้ชว่ยครูใหญ่ ครูใหญ่ ผู้ เช่ียวชาญ) เพ่ือให้ครูพิจารณาวา่
กระบวนการท่ีเกิดขึน้ไปแล้วนัน้ ทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้มากน้อย
เพียงใด ครูดจูากสิง่ใดท่ีบอกวา่นกัเรียนได้ผลตามวตัถปุระสงค์นัน้ๆ และมีเกณฑ์พิจารณาอยา่งไร 

๓. ผู้ นิเทศให้ความเห็นและเสนอแนะวิธีการท่ีทําให้ครูเกิดความชดัเจนและเห็นความสอดคล้อง ของ
การกําหนดวตัถปุระสงค์ กระบวนการและวิธีการประเมิน เพ่ือให้เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และเพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ขาออกท่ีเป็นรูปธรรมอยูเ่สมอ 

๔. ท่ีประชมุร่วมกนัเสนอแนะความเห็นเพ่ือวางและจดัปรับแผนการสอนในสปัดาห์ตอ่ไป 
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๓.  ผลการเปล่ียนแปลง 
 
 จากการสงัเคราะห์รายงานการประชมุ AAR ของทกุระดบัชัน้ตัง้แตอ่นบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ประกอบกับผลการประชุมจดัการความรู้และถอดบทเรียนของทีมโค้ช เพ่ือ
สรุปผลการเปล่ียนแปลงจากการดําเนินงานในภาคเรียนแรกของปีการศกึษา ๒๕๕๗ รวมทัง้ระบจุดุท่ีควร
พฒันา  สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 
๓.๑  โรงเรียนอนุบาล 

 
 ๓.๑.๑  รูปแบบการประชุม (AAR) 

 โค้ชประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก ๒ ท่าน และครูใหญ่โรงเรียนอนบุาล รวม ๓ ท่าน แบง่
การโค้ช ออกเป็น ๓ กลุม่ กลุม่ละ ๔ ห้อง ในแตล่ะห้องคละนกัเรียน ๓ ระดบั คือ อนบุาล ๑, ๒ และ ๓ อยู่
ในห้องเดียวกนั 
 การดําเนินงานของ Coach ผา่นการประชมุ ๓ ระดบั คือ  

๑. Coach ประชมุร่วมกบั รองศาสตราจารย์ประภาภทัร  นิยม  
      ทกุวนัองัคาร  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  
๒. Coach ทัง้ ๓ คน ประชมุร่วมกนั และ   
      ทกุวนัพฤหสับดี  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. 
๓. Coach ประชมุกบัครูแตล่ะโถง 
      ทกุวนัพฤหสับดี  เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐  น. 

 
ประเดน็การ Coach เป็นไปตามกิจกรรมหลกัในโรงเรียนอนบุาล ๕ กิจกรรม คือ การเลน่ การฟังนิทาน  
การช่วยเหลือตนเอง การทําอาหาร และการทําโครงงาน 
กระบวนการ Coach เร่ิมจากการกระตุ้นครูให้สร้างความสมัพนัธ์ของครูกบัศษิย์ ปรับทศันคตจิากท่ีเคย
มองออกจากตวั เพง่โทษไปท่ีเดก็หรือทางบ้านแล้วตดัสนิ มาเป็นการมองหาทางแก้ไข โดยตัง้ต้นท่ีครูเป็นผู้
ลงมือกระทําก่อนแล้วจงึไปสูก่ารทําโครงงาน และประเดน็อ่ืนๆ  การจดักิจกรรมให้ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ 
คณุคา่ ไมเ่น้นกิจกรรม  การให้พืน้ท่ีกบัความรู้ขาออกของนกัเรียนเป็นรูปธรรม  การใช้ส่ือและกิจกรรมและ
กระบวนการสอดคล้องกบัวยัและธรรมชาตกิารเรียนรู้   
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 ๓.๑.๒  บทสะท้อนการเรียนรู้ของครูอนุบาล 
 

 เห็นเดก็ละเอียดขึน้ซึง่บางครัง้มองข้ามไป 

 มีเป้าหมายในการประเมินท่ีชดัเจนขึน้ 

 ปรับทศันคตคิรูให้มองเดก็ในทางบวก โดยดจูากจดุดีท่ีเดก็มีพฒันาการ การสงัเกต
เดก็เป็นรายบคุคล ระบลุกัษณะอาการและปัญหาของเดก็ได้ เห็นประโยชน์ในการทํา
บนัทกึพฤตกิรรมเดก็ท่ีต้องการความช่วยเหลือ และการตดิตามผลพฒันาการของเดก็
ตอ่ไป 

 ได้ทกัษะการ “เอ๊ะ” จากโค้ชวา่จะต้องทําอะไรเพิ่มเตมิอีก หรือเดก็มีการเปล่ียนแปลง
หรือไม ่

 ครูพฒันาความสมัพนัธ์กบัเดก็ ได้รับความไว้วางใจจากเดก็ มีความเข้าใจเก่ียวกบั 
AAR และบทบาทของครูในฐานะ Learning facilitator  

 ครูได้จดัลําดบัความคดิในการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ตอ่ท่ี
ประชมุ 

 
 ๓.๑.๓  ผลการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ 

 

 การเปล่ียนแปลงของครู 
 ครูเห็นผลดีของการจดัการเรียนการสอนแบบชัน้คละ ระดบัอนุบาล ๑ - ๓ ว่าเหมาะกับเด็กและ
พฒันาเด็กได้ ครูเห็นความสําคญัว่าครูต้องมีความสดใหม่ ต่ืนตวั มีความยืดหยุ่นสงูมาก เพ่ือการจดัการ
เรียนรู้ท่ีรองรับความแตกตา่งของนกัเรียนให้ได้ 
 การประเมินระยะแรก ผลปรากฏท่ีความสมัพนัธ์ของครูกบัเดก็จากกิจกรรมท่ีทําประจํา และการทํา
โครงงานซึง่มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีทําตามความสนใจของครูมาเป็นโครงงานท่ีเกิดจากความสนใจ
ของเดก็ ระยะตอ่มาปรากฏผลท่ีครูพฒันาทกัษะการสงัเกตเห็นความสนใจของเด็ก และขยายผลในเทอมท่ี
สอง  ครูจดัทําบนัทกึการสงัเกตและบทสนทนากบัเดก็สม่ําเสมอ 
 
 การเปล่ียนแปลงของเดก็ 
  ผลการเปลี่ยนแปลงเห็นได้จากการท่ีเด็กอยากมาเรียน  เวลาในการร้องไห้โยเยของน้องอนบุาล ๑ 
สัน้ลงมาก ความสมัพนัธ์ระหวา่งพ่ี – น้องในชัน้เรียนดีมีลกัษณะช่วยเหลือกนัและกนั เดก็มีความจดจ่อและ
เป็นเจ้าของการเรียนรู้ กระตือรือร้นท่ีจะทํากิจกรรม ไปสอบถามข้อมลู/ทํากิจกรรมเหมือนท่ีโรงเรียน  การ
เปล่ียนแปลงเหลา่นีม้าจากครูเปล่ียนแปลงท่ีตนเองก่อน ตัง้หลกัท่ีตนเองก่อน ตามท่ีโค้ชใช้คําถามกบัครูว่า
จะตัง้หลกัทําอะไรท่ีตวัครูเอง เพ่ือเข้าช่วยเหลือเดก็เป็นรายบคุคล 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  ข้อติดขัดของครูอนุบาลอยู่ท่ีวางเป้าหมายการทํากิจกรรมเน้นไปท่ีทักษะ โดยคิดไม่ถึงว่าเด็กมี
ความรู้ได้จึงไม่หยิบจบัความรู้มากนกั โค้ชต้องช่วยครูให้ประมวลความรู้เป็นระยะๆ  อีกจุดหนึ่ง คือ การ
เปล่ียนกิจกรรมบ่อยโดยท่ีใช้กิจกรรมนัน้เพ่ือการเรียนรู้ยงัไม่คุ้มค่า กบัยงัต้องเพิ่มขัน้ตอนให้เด็กนําความรู้
ในเร่ืองนัน้ออกมาถ่ายทอดด้วย ปัญหาของโค้ชมักหลงไปกับเร่ืองราวของครูจนลืมพาครูเข้าถึงคุณค่า
เช่นเดียวกบัท่ีเกิดในโรงเรียนประถมและมธัยม 
 
 ๓.๒  โรงเรียนประถม 
 

๓.๒.๑  รูปแบบการประชุม (AAR) 

ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่ทําหน้าท่ี Coach ตามระดบัชัน้ โดยมีตารางการประชมุ AAR ดงันี ้ 
ระดบัชัน้ประถม  ๑  วนัจนัทร์ เวลา  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
ระดบัชัน้ประถม  ๒ วนัพฤหสับดี เวลา  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ระดบัชัน้ประถม  ๓ วนัพธุ  เวลา  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ระดบัชัน้ประถม  ๔ วนัองัคาร เวลา  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ระดบัชัน้ประถม  ๕ วนัพธุ  เวลา  ๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  
ระดบัชัน้ประถม  ๖ วนัพฤหสับดี เวลา  ๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. 

 
ประเดน็การ Coach ในเทอมท่ีผา่นมาเน้นท่ีการทําโครงงาน โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพาครูพิจารณาทกัษะ 
ท่ีจําเป็น ความรู้ และคณุคา่/คณุลกัษณะท่ีสามารถลงรายละเอียดในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินท่ีเกิด
จากการลงมือทําโครงงานตามความสนใจของนกัเรียนมากกวา่การประเมินเพ่ือตดัสนิ  ซึง่ขยายผลในเทอม 
๒/๒๕๕๗  ครูมีความพิถีพิถนัในการจดักระบวนการเรียนรู้จากโครงงานของนกัเรียนและช่วยกนัวางเกณฑ์
การประเมนิทกัษะให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินเพ่ือพฒันา (Formative Assessment) ยิ่งขึน้ 
วิธีการท่ีใช้ คือ การถ่ายวีดีโอการเรียนการสอนของครู นํามาดพูร้อมกนัในท่ีประชมุ แล้วให้ครูผู้สอนและครู
ในทีมร่วมสะท้อนผลการสอน ทกุวชิาสามารถแนะนํา ร่วมพดูคยุแลกเปล่ียนเช่ือมโยงได้  
ประเดน็การเรียนรู้ร่วมจากห้องเรียนท่ีมาจากการสงัเกตการสอนของครูใหญ่และครูผู้ช่วยได้แก่ พฤตกิรรม
เดก็ การระบวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้ การจดักิจกรรม กระบวนการ เทคนิควิธีการตัง้คําถาม การตรวจสอบ
ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน และการจดัการชัน้เรียน  
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  ๓.๒.๒  บทสะท้อนการเรียนรู้ของครูประถม 
 

 เข้าใจในความหลากหลายของนกัเรียนมากขึน้ ครูไปปรับปรุงท่ีการสอนของครู เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้ ครูมีการตรวจสอบตนเอง 

 เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์ กิจกรรม การประเมินผลวา่สอดคล้องกนั
หรือไม ่พฤตกิรรมการเรียนใดของนกัเรียนท่ีควรประเมิน ครูอธิบายได้วา่ ครูทําอะไร
อยูต่ัง้แตต้่นไปตลอดเส้นทาง  

 ครูมีวิธีการตรวจสอบวา่นกัเรียนได้เรียนรู้จริงตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้  

 ยืดหยุน่มากขึน้ ไมย่ดึตดิแผน แตเ่ป้าหมายชดั ปรับไปตามความสนใจของนกัเรียน 
ครูมีอิสระในการสอนมากขึน้  

 ทําไปเรียนรู้ไป อาศยักลุม่/ทีมช่วย ต้องการการทําซํา้ ทําให้ไมห่ลดุไปกบัความเคยชิน
เดมิ คือการยดึตดิแผน มีการปรับแก้งานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบันกัเรียน กิจกรรมท่ี
สง่ผลตอ่การพฒันาทกัษะของนกัเรียนเป็นตวัตัง้ มีการทํางานร่วมกบัวิชาอ่ืน ไมเ่อา
เนือ้หานํา มีการประเมินผลรายทาง เพ่ือพฒันาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ของ
นกัเรียน โดยไมมุ่ง่เน้นท่ีผลเฉพาะชิน้งานอยา่งเดียว 

 ครูเปล่ียนจากผู้ กํากบัมาเป็นผู้ รับฟัง รอด ูรอจงัหวะให้คําแนะนํา จดุท่ีกําลงัหาความ
สมดลุ คือ การตามเดก็มากเกินไป และการให้ความรู้ของครูซึง่อาจมาจากการตัง้
คําถามของครูและนกัเรียน 

 เห็นกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียนชดัเจนขึน้  พฒันานกัเรียนถงึ
เป้าหมายปลายทางได้เทา่กนัแม้อาจใช้เวลาตา่งกนั  ครูเช่ือวา่นกัเรียนทกุคนเรียนรู้ได้
จริง  

 นกัเรียนเป็นเจ้าของงานมากขึน้ ไมร่อถาม ลดการพึง่พงิ เกิดความภมูิใจ 
 

 ๓.๒.๓  ผลการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ 
 

 การเปล่ียนแปลงของครู 
 ก่อนหน้าท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี ้ครูมกัตัง้เป้าหมายท่ีชิน้งานและการ
ประเมินชิน้งาน ปัจจุบนัครูเห็นความสําคญัของการฝึกทกัษะและกระบวนการระหว่างทางก่อนท่ีจะเป็น
ชิน้งานซึง่ครูต้องปรับตวัมากว่าทําอย่างไรจึงมองเห็นกระบวนการ  เม่ือครูให้ความสําคญักบัระหว่างทาง 
เดก็ก็ใสใ่จกบักระบวนการในระหวา่งทางนัน้ด้วย ครูลดการตดัสนิถกู-ผิด ใช่-ไมใ่ช่ และต้องฝืนตวัเองมากท่ี
จะไมบ่อก ไมส่อนจนกวา่จะถึงเวลา 
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 การเปล่ียนแปลงของเดก็ 
 การเปล่ียนแปลงของครูมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของเด็ก เด็กรู้สกึเป็นเจ้าของงานมากขึน้ และเช่ือ
วา่ตนเองเป็นเจ้าของงานจริง ตา่งจากเม่ือครูเร่ิมการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  เดก็ยงัมีความลงัเลใจ ท่าทีท่ีเห็นได้
ชัดว่าเปล่ียนไปของเด็ก คือ ปัจจุบนั เด็กไม่มวัรอถามครู จากเดิมท่ีรอถามครูบ่อยมาก กล่าวได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงมีผลตอ่ความรับผิดชอบเรียนรู้ด้วยตนเองและความเป็นผู้ นําของเดก็ประถม 
 
 ผลต่อการประเมินรายบุคคล 

การเรียนรู้รายบุคคลและการประเมินรายบุคคล ครูเห็นชดัเจนขึน้ ครูมีภาพของเด็ก ทําให้เข้าไป
ช่วยพฒันาตอ่ยอดได้ ครูเปล่ียนจากการตดัสนิเดก็และรอประเมินเดก็ท่ีปลายทาง มาเป็นการพฒันาเด็กไป
ถึงคะแนนระดบั ๑๐ ได้เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จะช้าหรือเร็วต่างกัน ผลประจักษ์ในข้อนี ้ทําให้ครูได้ข้อ
สรุปวา่ เดก็ทกุคนสามารถเรียนรู้ได้จริง 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การท่ีครูต้องปรับตวัวางแผนไปตามการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นกลุม่ๆ ด้วย ทําให้ต้องใช้เวลาในการ
ค้นคว้าและดแูลนกัเรียนเพิ่มเตมิ ระยะแรกๆ ครูจงึเกิดอาการเหน่ือยล้าอยูบ้่างเพราะครูต้องมองลว่งหน้าให้
ออกและต้องปรับบทบาทท่าทีของตนเองในการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ซึง่ค่อยๆ คล่ีคลายไป เม่ือครู
เร่ิมมีเป้าหมายชดัเจน และมีความยืดหยุน่กบัแผนการสอนของตน ทําให้ลดความคาดคัน้ตอ่ตนเองและตอ่
นักเรียนลง  ปัจจุบันจุดอ่อนอยู่ ท่ีครูส่วนใหญ่ยังไหลไปตามความสนใจของเด็ก ทําให้เนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ขาดความชดัเจน  
 
๓.๓  ในโรงเรียนมัธยม 
 

๓.๓.๑  รูปแบบการประชุม (AAR) 

จดัการประชมุเป็นกลุม่สายวชิาได้ ๔ กลุม่  
๑.  สายวิชาบรูณาการ วิชาสงัคมศกึษา - วิชาภาษาไทย 
๒.  สายวิชาวทิยาศาสตร์ : ชีววทิยา เคมี และ ฟิสกิส์ 
๓.  สายวิชาคณิตศาสตร์ 
๔.  สายวิชาภาษาองักฤษ (ประชมุรวมทัง้โรงเรียน ระดบัอนบุาล  ประถม  มธัยม) 

 
ทัง้ ๔ สาย หวัหน้าสายวิชาทําหน้าท่ีเป็นโค้ช  จดัประชมุสปัดาห์ละครัง้  ยกเว้น สายวิชาภาษาองักฤษ จดั
ทกุ ๒ สปัดาห์  ตารางการทํางานรายสปัดาห์  เป็นดงันี ้ 
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ตารางการทาํงานครูโรงเรียนมัธยม (ช่วงบ่าย) ประจาํภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

วัน เวลา กระบวนการทาํงาน 

จนัทร์ ๑๔.๒๐ – ๑๖.๑๐ น. ครูสอนตามปกติ 

อังคาร ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. AAR ครูทีมบรูณาการ AAR ครูทีมวิทยาศาสตร์ AAR ครูทีมคณิตศาสตร์ 

พุธ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

๑๗.๐๐ น. 

AAR English teachers 
 

ครูมธัยมปลายสอนตามปกต ิ
ครูมธัยมต้นเก็บงาน / ตรวจงาน / เตรียมแผนการสอน

ของตนเอง 
Coach training / AAR Coach 

พฤหสั ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

ครูมธัยมปลายสอนตามปกต ิ
ครูมธัยมต้นเก็บงาน / ตรวจงาน / เตรียมแผนการสอนของตนเอง 

ศุกร์ ๑๔.๓๐ –  ๑๖.๐๐ น. ครูเก็บงานตนเอง / เตรียมส่ือการสอน 

๑๖.๐๐ น. ชมรมครู 

 
โค้ชดําเนินการประชมุด้วยคําถามท่ีนําครูสู ่

 การทบทวนผลท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนตามแผนท่ีได้สอนไปแล้วเม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

 แผนการสอนและวิธีการเรียนรู้ท่ีจะทําตอ่ไปเพ่ือพาครูตรวจสอบแผนของตนเองตามหลกัการ 
          O-L-E และหลกัการ Input – Process – Output 

    O  (Goal/Objectives) = Knowledge (concept of that content), 21st Century  
          Learning skills และ/หรือ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และคณุคา่ 
    L  (Learning Process) = 9  Roong Aroon Learning steps  

๑.) สิง่ท่ีเดก็สนใจ 
๒.) พดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจ 
๓.) วางแผนวา่จะทําอะไร / อยา่งไร ลําดบัขัน้ตอน 
๔.) ลงมือปฏิบตั ิ
๕.) พดูคยุ / ฟังวา่เดก็รู้อะไรบ้าง / ครูบนัทกึ  
๖.) เดก็ถ่ายทอดสิง่ท่ีได้เรียนรู้ บนัทกึ / วาดรูป/เขียน 
๗.) สะสมบนัทกึเดก็ ครูนํามาประมวลเป็นเร่ืองราวพร้อมกบัเดก็ 
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๘.) เดก็เขียน / สร้างงาน เชน่ Mapping สิง่ท่ีได้เรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกนัเชิง Concept  

๙.) จดัทําความรู้ชดุนี ้ นําเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม  สําหรับผู้ด ู/ ผู้ชม 
    E  (Evaluation) = Attainment Targets for Knowledge, Learning skills และ/หรือ 
         คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และคณุคา่ 

 ครูและทีมช่วยกนัระบผุล (Output) ท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียนให้ชดัเจนและเป็นจริงเพ่ือช่วยให้ 
ครูผู้สอนมีสายตาไปสงัเกตนกัเรียนในระหวา่งทําการเรียนการสอน (เป้าหมายการประเมิน :  
Formative Ass.- ทกัษะการเรียนรู้ Summative Ass.: ความรู้ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์) 

 
  ๓.๓.๒  บทสะท้อนการเรียนรู้ของครูมัธยม 

เกิดการทาํงานเป็นทมี 

 มีการช่วยเหลือแนะนํากนัจากครูในสายวชิาเดียวกนัท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้เข้าถงึนกัเรียน
ได้จริง 

 ช่วยแนะนําวธีิการแก้ปัญหาตา่งๆ ในการสอนท่ีจะพาผู้ เรียนให้บรรลผุลตามท่ีวางแผนไว้ 

 ช่วยคดิหาวิธีการท่ีจะให้นกัเรียนเข้าถึงความรู้และ/หรือทกัษะการเรียนรู้ 

 ช่วยคดิวิธีประเมินและตวัชีว้ดัในการประเมิน (ชว่ยให้ครูใหมเ่ข้าใจเร่ืองการประเมินมาก
ขึน้และครูสามารถประเมนิได้ตามความเป็นจริง) 

เกิดการพัฒนาแผนการเรียนการสอนของครูทุกท่าน 

 เป็น Active Learning คืนบทบาทการเรียนรู้ให้เป็นของผู้ เรียนมากขึน้ 

 ฝึกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ให้ Input – ฝึก/ลงมือทํางาน Doing (process) –ปรากฏผล 
Output 

 ฝึกวางแผนการเรียนการสอนท่ีคํานงึถงึความสมัพนัธ์ของ O-L-E อยูเ่สมอ 

 ฝึกการวางแผนการเรียนรู้แบบโครงงานจาก Real Global Social Issues 

มองเหน็นักเรียนมากขึน้ ว่าเกิดการเรียนรู้อย่างไร ในแตล่ะห้วงเวลาในชัน้เรียนหรือขณะทํา 
กิจกรรม เช่น การทํางานกลุม่ การคดิอยา่งเป็นระบบ การสื่อสารแลกเปล่ียนและการนําเสนอ  
เป็นต้น 

เร่ิมมีการออกแบบการประเมินทกัษะการเรียนรู้  ท่ีจะใช้ในการประเมินเพ่ือพฒันานกัเรียนใน 
ระหวา่งทาง และช่วยเหลือนกัเรียนท่ียงัทําไมไ่ด้ ได้มากขึน้ 
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อ่ืนๆ (จากการสังเกตของผู้ทาํหน้าที่เลขาประจาํกลุ่ม) 

 ครูได้รับรู้ปัญหาของเพ่ือนครูด้วยกนั แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหา 
      และพร้อมกบัช่วยกนัหาทางออกของปัญหาและวิธีแก้ไขอยา่งถกูต้องและชดัเจนขึน้ 

 จากการประชมุ AAR ได้เห็นครูแตล่ะคนชดัขึน้วา่มีข้อตดิขดัเร่ืองใด และการทํางานของ 
      ทีมเป็นอยา่งไร 

 ครูฝึกถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นรายบคุคล 

 โค้ชได้รับทราบปัญหาจากการทํางานของครูรายบคุคล และการทํางานเป็นทีม พร้อมท่ี 
      จะเข้าไปชว่ยเหลือได้อยา่งเท่าทนั 

 ครูมีความต่ืนตวั กล้าบอกปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้กบัเพ่ือนครูด้วยกนั 

 ครูมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันา / ปรับปรุง / เปล่ียนแปลงตนเอง 

 
 ๓.๓.๓  ผลการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ 
 
 สายวิชาวิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
 ครูสอนฟิสกิส์ ครูเคมี และครูชีวะ ร่วมทีมกนัมากขึน้ ความเป็นทีมสายวิชาท่ีใกล้ชิดนําไปสูก่ารช่วย
แก้ปัญหาซึง่กนัและกนั 
 
 ผลที่เกิดขึน้กับครู 
 ครูเร่ิม “เอ๊ะ” ได้เองเป็น เห็นเป้าหมายท่ีจะเกิดกบัเดก็และสามารถระบไุด้ (ถ้ายงัระบไุมไ่ด้ แสดงวา่
ครูยงัมองเด็กไม่ออก ความรู้ก็ได้แค่เนือ้หา แต่ไม่ถึง Concept และคณุคา่) ครูได้ฝึกและและมีพฒันาการ
มากขึน้ ตัง้แตข่ัน้การระบเุป้าหมาย การพาเดก็ทํางาน และการพาเดก็สรุปการเรียนรู้ 
 
 ผลที่เกิดกับโค้ช 
 โค้ชมองกระบวนการในการวางแผน การประเมิน และการตรวจสอบได้มากขึน้  เน่ืองจากการเรียน
การสอนระดบัชัน้มธัยมต้องอิงกบัเนือ้หามาก การพาครูให้คิดหากิจกรรมลงทํากบัเด็กเป็นเร่ืองยาก แตเ่ดิม
ครูมกัสงสยัมากว่า ทําได้อย่างไร การพาครูเข้าตรวจสอบความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอนนัน้ ประกอบด้วย การ
พาให้เข้าใจวา่ เร่ืองนีรู้้ไปทําไม จนถึงกวา่จะรู้เร่ืองนีไ้ด้ต้องมีลําดบัความรู้อะไรมาก่อนอีกบ้าง ความยากจึง
อยูท่ี่ตวัโค้ชเองท่ีไหลไปตามแผนของครูและบางครัง้ไปไมถ่ึงคณุคา่ ด้วยโค้ชยอมผอ่นปรนให้กบัเป้าหมายท่ี
ไปไมถ่ึงคณุคา่นัน้ ต้องอาศยัรองศาสตราจารย์ประภาภทัร  นิยม  คอยช่วยสะกิดเตือนในการประชมุโค้ช 
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 สายวิชาคณิตศาสตร์ 
 การประชมุ AAR สายคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยม ปัจจบุนัมีการสะท้อนความคิดเห็นกนัมากขึน้ 
ครูเร่ิมให้ความสนใจกับเร่ืองของเพ่ือนร่วมทีมด้วย จากท่ีเคยนําเสนอแผนของตนเองเพียงอย่างเดียว 
ประเด็นคําถามเกิดจากวงด้วยกนัเอง มีบรรยากาศการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกนัและกนั เน่ืองจาก
ค้นพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ในห้องเรียนได้ ส่วนใหญ่จะมาจากคนอ่ืนท่ีไม่ได้สอน เพราะไม่ติด
อยูท่ี่เนือ้หา 

 บรรยากาศการพูดคยุของครูระดบัชัน้มธัยมต้น จะครอบคลมุไปถึงเร่ืองพฤติกรรมและข้อติดขดั
ของเด็กรายบุคคล ในขณะท่ีครูระดบัชัน้มธัยมปลายจะถกกนัถึงประเด็นความเข้าใจและแนวคิดตามหวั
ข้อความรู้ต่างๆ ซึ่งมีชีวิตชีวามากขึน้ หลงัจากท่ีครูมีกิจกรรมให้เด็กทําได้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคลากร
หลากหลายสาขาความถนดัมาแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั  
 
 สายวิชาบูรณาการภาษาไทย – สังคมศึกษา 
 โค้ชศึกษาจากรองศาสตราจารประภาภทัร นิยม ว่าพาครูสนทนาในวง AAR บูรณาการลงถึง
คณุคา่ รวมทัง้การปรับพฤตกิรรม ทศันคตแิละวฒุิภาวะของเดก็ซึง่เป็นเร่ืองของการสอนคน ไม่ได้มุ่งแคก่าร
ทบทวนแผนและกิจกรรมเท่านัน้   การประชมุ AAR สายบรูณาการ เดิมมีเนือ้หาสาระอยู่ท่ี O-L-E ชดัเจน 
การพดูคยุกบัเด็กมีทิศทาง ถ้าไม่ย้อนหลงัก็มองไปข้างหน้า แตปั่จจบุนัเน่ืองจากระดบัชัน้มธัยมมีการเรียน
การสอนเป็นโครงงานแบบ Full Scale ครูทําหน้าท่ีให้ Input น้อย การพดูคยุกนัในปัจจบุนัมีการมองไป
ข้างหน้าในสดัสว่นมากกว่า  แตก็่เป็นความยากของโค้ชและครู  ตรงท่ีเราไม่สามารถกําหนดลําดบัขัน้ตอน
สิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ถกูต้อง  ตรงกบัสถานการณ์จริงเสมอไป 
 

 โค้ชต้องให้ระบบคิดไปกับครู  ในสถานการณ์จริงครูต้องใช้อะไรอ่ืนๆ ท่ีมากกว่าแผน  ถ้าครูจับ
เป้าหมายได้  ครูก็จะพลิกสถานการณ์ได้เม่ือกระบวนการไม่เป็นไปตามแผน  การแก้ปัญหาของโค้ช  
บางครัง้ต้องไปช้อนการเรียนรู้ท่ีเด็กแทนครู  ให้เด็กได้รู้ในสิ่งท่ีตนเองรู้ชัดขึน้แต่จะทําได้เม่ือครูผู้ สอน
ยินยอมและต้องการความช่วยเหลือ 
 

 การจดัระบบคิด  หมายถึง  การจดัหมวดหมู่ลําดบัความสําคญัและแยกแยะว่าแตล่ะระดบัสําคญั
อย่างไร  มีการเปรียบเทียบความแตกต่างความเหมือน  ท่ีสําคญัต้องเช่ือมโยงผลไปถึงคณุคา่ท่ีมีต่อชมุชน
และสงัคมไทย  เปิดโอกาสให้ครูได้ย้อนมองความคดิอา่นของตนเอง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โค้ชมีหน้าท่ีซกัถาม  ซึง่อปุสรรคอยู่ท่ีตวัโค้ชเอง  บางครัง้ติดความเกรงใจ  รู้สกึว่าถ้าถามไปจะทํา
ให้ครูรู้สกึเหมือนถกูผลกัเข้ามมุและรู้สกึเสียหน้า การสื่อสารระหว่างทีมสูห้่อง  ถ้าไม่มีมาก่อนการทํา AAR 



๑๔ 
 

ให้ได้ผลยากมากแม้ดูเหมือนว่าวงสนทนาจะเดินไปได้ แต่เนือ้หาและเร่ืองราวท่ีกลบัมาในรอบถัดไปจะ
เปล่ียนไปทกุครัง้ 
 

 ผลการเปล่ียนแปลงเห็นได้ชดัเจนจากเวทีเสวนา  จากเดิมเม่ือครูนําเด็กหยิบประเด็นขาว – ดํามา
พบกนั  เวทีสนทนาแทบไม่ได้ข้อสรุป  แต่เม่ือครูใช้หลกั Positive เปล่ียนเวทีเสวนาให้เป็นเวทีเรียนรู้ และ
ตรวจสอบความรู้ท่ีนักเรียนได้ศึกษา โดยมีวิทยากรมาจากฝ่ายต่างๆ ผู้ ท่ีมาร่วมเป็นครูช่วยแลกเปล่ียน
ความรู้ จึงเกิดเวทีเสวนาท่ีจดัปรับความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คนโดยไม่แบ่งแยกฝ่าย และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือให้เกิดขึน้ได้ 
  

 คําถามท่ีรองศาสตราจารย์ประภาภทัร นิยม มกัจะถามครูในวง  AAR  คือ รู้ได้อยา่งไรวา่เดก็เรียนรู้ 
รู้ได้อย่างไรว่าเด็กได้ความรู้  ครูดจูากอะไร  การไม่แยกการปรับพฤติกรรมเด็กออกจากการเรียนการสอน  
โดยไมรู้่วา่การท่ีเดก็เป็นอย่างนัน้  เพราะครูเองเป็นอย่างนัน้ รองศาสตราจารย์ประภาภทัร นิยม ได้สะท้อน
มาท่ีตวัโค้ชในเร่ืองการใช้หลกั Positive ให้โค้ชใช้กบัครู อยา่งท่ีหวงัให้ครูได้ไปใช้กบัเดก็ 
 
๔. ตวัอย่างการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
 
 ๔.๑  ระดบัอนุบาล 
 
 จากโครงงาน “กินง่าย อยูง่่าย” ของครู เป้าหมายให้เดก็กินผกัอยา่งมีความสขุ ช่วยเหลือตวัเองเป็น 
รู้บทบาทหน้าท่ีของตน และเอือ้เฟือ้ทําประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนได้ตามสมควร ขยายสูก่ารศกึษาเร่ือง “มด” ของ
เดก็ๆ 

ครูสร้างสถานการณ์สมมุติว่า หากเด็กหลงป่า ไม่มีอาหาร ไม่มีนํา้ติดตัวไป เราจะมีชีวิตรอด
อย่างไร เด็กบอกว่าเราต้องไปสํารวจหาอาหาร การสํารวจจึงเร่ิมขึน้ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ออกไปหาสิ่งท่ี
รับประทานได้และเก็บกลบัมาท่ีห้อง เช่น ผกัติว้ ลกูหม่อน พิลงักาสา กะเพรา โหระพา ผกับุ้ง  นําพืชผกัท่ี
เก็บได้มาให้กนัด ูครูจึงพาทําอาหารจากผกัท่ีเก็บมาทนัที ใช้การปรุงอย่างง่ายๆ เป็นยําผกัรวมใส่ไข่ต้ม ซึง่
เด็กนํามาจากบ้านเพ่ือทําไข่เจียวในตอนต้น ปรากฏว่าเด็กกินกันอย่างเอร็ดอร่อย แม้ผักบุ้ งลวกอย่าง
ธรรมดา เดก็สว่นมากก็รับประทาน  ตอ่มาเม่ือมีการทําซํา้ ครูตัง้คําถามวา่”ถ้าเราเก็บผกัอย่างเดียว แล้วผกั
หมด เราจะทําอยา่งไร” เดก็เสนอให้ปลกูเอง และไปซือ้ท่ีตลาด ครูตัง้คําถามตอ่ไปวา่ หากไปซือ้เราจะได้ผกั
จะปลอดจากสารพิษไหม” เด็กจึงตกลงจะปลูกเอง โดยกําหนดสถานท่ีและเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ เช่น ดนิปลกู ซอ่มพรวนดนิ เป็นต้น ในระยะนัน้ ครูจะตัง้คําถามให้เด็กได้แก้ปัญหาเสมอ เช่น เรา
จะนําดินมาจากไหน ด้วยวิธีใด  เด็กสามารถตอบคําถามจากประสบการณ์ของตนได้ ก่อนทําการปลกู ครู



๑๕ 
 

ให้เด็กได้ไปถามข้อมลูเก่ียวกบัวิธีปลกูและวิธีดแูลจากลงุม่อม   ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการเกษตรประจํา
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
ครูและเด็กตกลงทดลองกินข้าวท่ีพืน้ในห้องตามแนวคิด”กินง่าย อยู่ง่าย” ปรากฏว่ามีเศษอาหาร

ตกหล่น และต้องช่วยกนัเก็บกวาด เด็กพบเห็นเหตกุารณ์สองประการคือ เพ่ือนเกิดอาการแพ้ถัว่ลิสง กบัมี
เศษถัว่และอาหารตกหลน่บนพืน้ห้อง จึงสรุปเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา เด็กบอกหลายวิธี ทัง้เร่ืองการช่วยดแูล
อาหารให้เพ่ือนโดยให้พ่ีโตคอยตรวจสอบอาหารวา่ไมมี่สว่นประกอบของถัว่ และกินอาหารอย่างระมดัระวงั 
ช่วยกนัทําความสะอาด และ  เด็กบอกว่าหากอาหารหล่นพืน้มดจะมากินและเข้าอยู่ในห้องของเรา ครูเห็น
ว่าเป็นจดุขยายการเรียนรู้จึงเร่ิมให้เด็กทดลองนําอาหารท่ีมีอยู่ในห้อง เช่น ขนม นํา้จิม้ไก่ นํา้ตาลป๊ีบ ป๊อบ
คอร์น ฯลฯ มาวางตามจดุตา่งๆ ในห้อง เพ่ือพิสจูน์วา่มดจะมากินอาหารจริงหรือไม่ วนัหนึ่งเม่ือกลบัมาจาก
การไปปิกนิกสงัเกตว่าอาหารในจานทดลองลดปริมาณลงแต่ ไม่เห็นมด จึงพยายามตามหาว่าอาหาร
หายไปได้อย่างไร เป็นสิ่งท่ีน่าสนกุท่ีเด็กพบมดแดง ๔ ตวั กําลงัแบกป๊อบคอร์นอยู่บริเวณระเบียงหลงัห้อง 
เดก็เร่ิมคาดเดาวา่ มดจะนําไปไหน นอกจากนัน้ยงัสงัเกตเห็นมดดําตอมอาหารอีกชนิดหนึ่ง มีมดตายอยู่ใน

 

 



๑๖ 
 

 

 

 

นํา้จิม้เหนียวๆ เด็กเปรียบเทียบกบัตนว่าเหมือนล่ืนตกสระว่ายนํา้ ครูให้เด็กสงัเกตรูปร่างลกัษณะของมดท่ี
พบแล้ววาดรูป 

ครูตัง้คําถามต่อไปว่า “เคยเห็นมดท่ีไหน” เด็กเล่าจากประสบการณ์ของตน เช่น ต้นหม่อน       
ลานทราย ไม้ล่ืน หลงัห้อง ในห้อง ครูจึงพาเดินสํารวจ โดยเร่ิมจากบริเวณใกล้ห้อง นํากระดาษไปบนัทึก
ด้วยว่า พบมดอะไร ท่ีไหนบ้าง ครัง้นีเ้ด็กสงัเกตเห็นว่ามีมดอยู่ทัว่ไป บริเวณเสา เชือกท่ีขึงระหว่างต้นไม้ 
บันได ฯลฯ และมีมดชนิดต่างๆ เช่น มดแดง มดดํา มดคันไฟ ครูให้เด็กระบุรูปร่างลักษณะ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับมด และมอบหมายให้เด็กไปหาข้อมูลเก่ียวกับมดด้วยตนเอง ซึ่งเด็กเร่ิมทยอยนํา
ข้อมูลมาเล่าให้เพ่ือนฟัง เด็กเร่ิมตัง้ข้อสงัเกตท่ีเฉพาะเจาะจงว่า มดทําบ้านจากนํา้ลาย และนํา้ลายมด
เหม็น รวมถึงคณุธรรมของมดท่ีมีความอดทน ช่วยเหลือกนั ครูถามตอ่วา่ “จริงหรือไม”่ จงึเร่ิมลงสูก่ารเรียนรู้
ท่ีลงลกึขึน้ ครูหาข้อมลูเก่ียวกบัมดมาเล่าเพิ่มเติม ในการขนดินมาปลกูผกั เด็กสนกุกบัการค้นพบไส้เดือน 
กิง้กือ ซึง่อยูใ่นดนิด้วยและมีความเข้าใจว่าช่วยย่อยดินให้ร่วน เด็กช่วยกนัขมีขมนั ยกดินขึน้รถ ช่วยกนัเข็น 
ครูจบับคุลกิและการทํางานวา่เดก็ๆ ช่วยกนัเหมือนมด  

ถึงเวลาแล้วท่ีครูจะสง่เสริมคณุธรรมจากนิทานจึงนํานิทานเร่ือง “มดขยนักบัจัก๊จัน่เสียงใส” มาเลา่
ให้ฟัง ครูสงัเกตหลงัจากนัน้ว่าเด็กช่วยกันทํางานกิจวตัรในห้องอย่างแข็งขนั โดยไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคแต่
อย่างใด ครูให้เด็กถ่ายทอดความรู้เร่ืองมด ด้วยการปัน้ดิน วาดรูป วาดนิทาน ๔ ช่อง แต่งนิทานและ คิด
ท่าทางประกอบนิทาน ในตอนเย็นก่อนกลบับ้านพ่ีโตนํามาแสดงให้น้องในห้องด ูมีการสะท้อนตนเองและ
การสะท้อนจากผู้ชม ครูเห็นวา่เดก็มีท่าทีรับฟังและสามารถระบถุึงอปุสรรคของตนด้วยการยอมรับอย่างไม่
อิดเอือ้น เช่น “จําบทไมไ่ด้ ตวัเองไมจ่ริงจงัตัง้ใจ ”ครูชวนให้ระบวุิธีแก้ปัญหา ซึง่เดก็มีวิธีท่ีดี โดยบอกวา่ “ถ้า
แสดงผิด ให้เลน่ตอ่ไปไมต้่องหยดุ จบแล้วคอ่ยมาคยุกนั” การแสดงละครได้ทําซํา้หลายครัง้และตา่งสถานท่ี
กนัไป น้องเลก็เร่ิมเข้ามาร่วมกระบวนการได้มากแล้ว ในช่วงนีเ้ดก็มีความแมน่ในลําดบัขัน้ตอนตา่งๆ และมี
การสื่อสาร การทํางานร่วมกนั เช่ือมโยงการดํารงชีวิตของมดกบัวิถีชีวิตของตนเอง ครูให้โจทย์ท่ีท้าทายขึน้
ว่า เด็กๆ จะดแูลกนัเองได้ไหมโดย เร่ิมท่ีกิจกรรมวงกลม ซึง่ครูให้เด็กจดัการกนัเอง เด็กๆ สามารถทําได้ 
และรู้บทบาทวา่ใครจะเป็นผู้ นําในช่วงไหน 

 

  
 
 
           
 

 
 



๑๗ 
 

ข้อสงสยัวา่ มดนํา้ลายเหม็นหรือไม ่ยงัคงดําเนินตอ่ไป โดยเดก็ไปสมัภาษณ์จากครูคนอ่ืนๆ หลายๆ 
คน แล้วนําคําตอบมาแลกเปล่ียนกนั บางคนบอกว่า เหม็น บางคนว่าหอม หรือลองให้มดกดั มีอาสาสมคัร 
ยอมทดลองให้มดกดัท่ีฝามือเพ่ือนํามาดม และสรุปวา่ “นํา้ลายมดมีกลิน่ฉนุๆ” 

ต่อมาครูให้เด็กนําความรู้มาขยายประสบการณ์ โดยทําท่าทางเลียนแบบมด เช่น มดขนอาหาร  
มดเฝ้ารัง มดออกลาดตระเวน ฯลฯ ขณะนีเ้ด็กเร่ิมเล่นรวมกันทัง้ห้องในเร่ืองเก่ียวกับมด  ทําฉากเป็นโรง
ภาพยนตร์ กลุ่มหนึ่งเตรียมอปุกรณ์เล่านิทาน อีกกลุ่มเตรียมท่ีนัง่ผู้ชม  ซึ่งเด็กร่วมกนัเล่นเช่นนีทุ้กวนั ครู
สงัเกตว่า เด็กมีความอดทน ยืดหยุ่น และรับฟังเพ่ือนและแก้ปัญหาความขดัแย้งจากการเล่นอย่างถ้อยที
ถ้อยอาศยั ครูมกัจะชวนเด็กสะท้อนตนเองในกลุ่มทุกๆ เช้า นํามาซึ่งการจดัปรับตนเอง ครูเห็นว่าระยะนี ้
เด็กทัง้ห้อง “หายใจ” เป็นมด เอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง เป็นเหต ุให้สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัมด ได้
อยา่งละเอียด ครูนําวิดีโอเก่ียวกบัชีวิตของมดมาให้ด ูพบว่าเด็กสามารถเก็บประเด็นสําคญัได้ เช่น “ไม่เก็บ
อาหารไว้กินคนเดียว มีหน้าท่ีตา่งกนั มี มดทหาร มดงาน ล้วนทําหน้าท่ีของตน นางพญาคอยควบคมุดแูล
และออกไข่ มดสามารถลอยนํา้ได้ นําใบไม้หมกัเป็นเชือ้ราสําหรับเป็นอาหาร รังของมดมีห้องต่างๆ เช่น 
ห้องเลีย้งตวัอ่อน  มดส่ือสารกนัได้โดยปล่อยกลิ่นเพ่ือให้มดตวัต่อไป ไม่หลงทาง ครูเปรียบเทียบว่าแม้แต่
มดยงัทกักนั เดก็ควรทําอยา่งไร เดก็ตอบวา่เราควร “สวสัดี” หลงัจากสนทนาแล้วครูให้เดก็วาดภาพเป็นการ
สรุปอีกครัง้  ซึ่งเห็นว่าเด็กสามารถจับประเด็นท่ีเห็นเพิ่มเติมจากสารคดีท่ีได้ดูไป สามารถระบุคําว่า 
“สามคัคีคือพลงั” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสรุป เดก็ได้ความรู้เก่ียวกบัมด การดํารงชีวิต คณุลกัษณะโยงมาสูก่ารปฏิบตัิของตน คือ ความ
ขยนั อดทน เป็นระเบียบ เดินเป็นแถว เด็กแบ่งปันของกินของเล่น ช่วยเหลือกนัในกิจวตัร รู้จกัดแูลห้องให้
สะอาด รู้จกัการเป็นผู้ผลิตด้วยการปลกูผกั ทําอาหารรับประทานเอง  เด็กฝึก ทกัษะ การสงัเกต การแสดง
ความคิดเห็น ตัง้คําถาม ค้นคว้าข้อมลู การคาดเดา เปรียบเทียบ จําแนก การเล่าเร่ือง ถ่ายทอดเป็นคําพดู
และภาษาท่าทาง  ซึง่เป็นทกัษะกระบวนการเรียนรู้เพ่ือค้นหาความจริง  สอดคล้องกบัเป้าหมายสูค่วามเป็น
ผู้ “กินง่าย อยูง่่าย”  ดงัท่ีได้ตัง้ไว้ 



๑๘ 
 

๔.๒ ระดบัประถมศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
โครงงาน  “ปลูกผัก รวมมิตร” 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ครูกันยารัตน์ แก้วลิน้ไม้ และครูณัฏฐนันท์ จติต์เพช็ร) 

 
 วิชาโครงงานเปิดตวัด้วยภาคสนามท่ีไร่ปลกูรัก ครูและนกัเรียนกลบัมาทํากิจกรรมปลกูผกัรวมมิตร
ท่ีสวนของโรงเรียน 
 
 ในขัน้ตอนเก่ียวกบัเมล็ด คณุพ่อเจ้าของไร่ให้เด็กเลือกหยิบเมล็ดเอง โดยท่ีไม่รู้ว่าเมล็ดพืชท่ีได้ คือ 
ชนิดไหน ให้เด็กรู้สกึอยากรู้อยากเห็นว่าหน้าตาพืชจะเป็นอย่างไรเม่ือมนังอก พอได้เมล็ดมา เด็กๆ กลบัมา
พดูคยุกนัว่า น่าจะเป็นต้นอะไร บางคนคาดเดาว่าจะเป็นต้นถัว่ฝักยาวตามลกัษณะเมล็ดท่ีได้ แต่ถ้าเป็น
เมลด็เลก็ๆ เดก็คาดเดาไมไ่ด้ ครูช่วยสร้างแรงบนัดาลใจด้วยการเปรียบเทียบเหมือนการท่ีพ่อแม่ต่ืนเต้นเฝ้า
รอลกูท่ีอยูใ่นท้องจะมีหน้าตาออกมาเป็นอยา่งไร 
 
 พอเร่ิมเพาะลงแปลง ครูบอกเด็กว่า ต้นอ่อนเหมือนกบัเด็กเล็กต้องทะนถุนอม เม่ือเพาะเมล็ดเสร็จ 
ครูให้นกัเรียนเขียนบนัทึกถึงเมล็ดของฉนัพร้อมติดซองใส่เมล็ดผกัท่ีปลกู ระบลุกัษณะของเมล็ด จึงมีเร่ือง
วิทยาศาสตร์เข้าไป ภาษาไทยใช้คลงัคําบรูณาการ เด็กระบวุ่าเมล็ดของเขามีรูปร่างลกัษณะอย่างไร ใหญ่ 
เล็ก รี ยาว หรือหยดนํา้ ครูจะระบุให้ฟังเป็นตวัอย่างโดยใช้เมล็ดถัว่ของครู ให้นกัเรียนดวู่าเมล็ดของครูมี
รูปร่างอยา่งไร จากนัน้ นกัเรียนสงัเกตเมลด็ของตนเองแล้วเขียนถึงลกัษณะของเมลด็ตามท่ีเขาเห็น 
 
 

 



๑๙ 
 

 หลงัจากนําเมล็ดลงดิน ครูกบันกัเรียนสนทนากนัถึงการไปดแูลไปรดนํา้ทกุวนั ไปพดูคยุกบัต้นไม้ 
เหมือนเราเลีย้งเดก็สกัคนท่ีแปลงผกั เดก็ไปพบเจอในสิง่ท่ีน่าสนใจ สําหรับเดก็คือสตัว์ท่ีอยูร่อบๆ แปลง เม่ือ
ครูเห็นวา่เดก็สนใจก็ดงึเร่ืองสตัว์มาสนทนา ครูถามวา่ “ท่ีแปลงผกั เราเห็นอะไรบ้าง” เด็กบอกว่า เขาไปเจอ
ตวันัน้ตวันี ้มนัคืออะไร แบบไหน เด็กก็กลบัไปค้นคว้าแล้วกลบัมาคยุกนัอีกทําอย่างนีซ้ํา้ๆ จนออกมาเป็น
โครงงานตามท่ีเขาสนใจ 
 
 ในสปัดาห์ตอ่ๆ มา ผกัเร่ิมโต เราก็ใช้เรียนเร่ืองเก่ียวกบัต้นกล้า เดก็กลบัมาบนัทกึอีก โดยครูทําเป็น
ตวัอย่างให้ดวู่า ต้นกล้าของครูมีลกัษณะแบบนี ้สงูเท่านี ้ดงึคณิตศาสตร์เข้ามา ช่วงนัน้นกัเรียนทําไม้เมตร 
ไม้บรรทดัด้วยกระดาษเอามาวดัความสงูของต้น แล้วเขียนบนัทึก วนันีห้ลงัจากท่ีฉันนําเธอลงแปลงเพาะ
แล้ว ๗ วนั เธอก็ออกมาลืมตาให้ฉนัเห็น ฉนัอยากเห็นเธอจริงๆ นะว่าโตขึน้เธอจะมีรูปร่างยงัไง เด็กเขียนไป
ตามจินตนาการของเขา ครูไม่ลืมแทรกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไปว่า ลกัษณะความสงู ลกัษณะ
ใบเป็นแบบไหน ถ้าพบวา่ใบมีรู มีสาเหตมุาจากอะไร 
 

 
  
 จนถึงสปัดาห์ท่ี ๔ – ๕ ครูเร่ิมเฉลย เม่ือผกัเร่ิมปรากฏรูปร่าง บางครัง้เด็กรู้สกึต่ืนเต้น บางครัง้เด็ก
รู้สกึเสียใจท่ีผกัเขาโตช้า ครูพาเช่ือมโยงหาเหตกุลบัไปว่า ท่ีผกัไม่โตเป็นเพราะเหตใุด ช่วงนีเ้ด็กๆ ยงัต่ืนเต้น
อยู่ เช้าๆ ไปดแูปลง รดนํา้เสร็จก็ไปดูสตัว์ ตรงบริเวณนัน้บริเวณนี ้ดูท่ีแปลงดอกไม้ก็จะมีแมลงปอ และ
เตา่ทอง 
 
 โครงงานตามความสนใจเร่ืองสตัว์ เด็กไปค้นคว้าเอง ศึกษาเร่ืองอะไรได้ก็นํามาเล่า นํามาพดูคยุ
แลกเปล่ียนกนั บางวนัเด็กไปเจอว่าผกัถกูกินไปบ้าง บางทีไม่มีใบเลย เหลือแตก้่าน เขาคอยดวู่าเป็นแมลง



๒๐ 
 

อะไร จากนัน้ไปหาข้อมลูเก่ียวกบัแมลงนัน้ ครูใช้คําถามว่า “ตอนท่ีเรามาจากไร่ปลกูรัก คณุพ่อให้อะไรเรา
กลบัมา" เด็กนึกขึน้ได้ว่ามีปุ๋ ยเป็นก้อนๆ ท่ีเราช่วยกันทํา และมีสะเดาท่ีแช่นํา้ไล่แมลงได้ เด็กก็นําปุ๋ ยมา
บํารุงดิน นําสะเดามาแช่นํา้แล้วไปรดผกั มีการสนทนาถึงว่า ตวันีอ้าจจะไม่ได้กินก็ได้นะ อาจจะเป็นตวัอ่ืน 
แล้วเขาก็คอยไปหาดวูา่เป็นตวัไหนได้บ้าง 
 
 พอถึงเวลาท่ีผกัเร่ิมโต ครูชวนเด็กๆ สนทนาตอ่ว่าจะนําผกัเหล่านัน้มาทําอาหารอะไรได้บ้าง เด็กๆ 
ก็คิดเมนูอาหารท่ีทําจากผกัท่ีเขาปลกู การสรุปตอนท้าย เด็กๆ เห็นระบบนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหว่างคน 
พืช สตัว์ ซึง่บางเร่ืองครูสามารถตอ่ยอดในเทอมท่ี ๓ 
 
 เดก็เห็นด้วยตวัเองวา่ แมลงมาทําอะไรท่ีแปลงผกัของเขา บางคนบอกว่ามนัอาจจะไม่ได้มากิน แต่
แคม่าเดนิเลน่ หรือมาอาศยั ครูใช้คําถาม เช่น เม่ือเด็กเห็นมด “มดมาอยู่ตรงไหน มาทําอะไร?” เด็กตอบได้
วา่ “มดอยูใ่นดนิอยูแ่ล้ว มนัอาศยัอยูใ่นดิน” เม่ือเด็กเห็นนก ครูถามว่า “นกมาทําอะไร” เด็กตอบว่า “นกมา
กินหนอน” แล้ว “คนมาทําอะไร?” เด็กตอบได้ว่า “คน(เรา)มาดแูลผกั” เด็กตอบจากการสงัเกตของเขาเอง 
เด็กเร่ิมมองเห็นความสมัพนัธ์ กลบัจากแปลงผกัมาพดูคยุกนัทกุครัง้ มีสรุปท้ายไปถึงทกุอย่างท่ีอยู่รอบตวั
เราต่างพึ่งพาอาศยักัน เรามีความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตวั ลําดบัต่อไปเขาควรช่วยเหลือสิ่งท่ีอยู่
รอบตวัเขาด้วย เด็กได้เรียนรู้ไปถึงว่า เขามีความสมัพนัธ์กบัครูอย่างไร กบัพ่อแม่และเพ่ือนๆ อย่างไร เป็น
การเรียนรู้เร่ืองของชีวิตด้วย 
 
 เป้าหมายของครู คือ ให้เด็กถ่ายทอดการเรียนรู้ออกมาให้มากท่ีสดุ แตก็่อยู่ภายในระยะเวลาท่ีเรา
สามารถจดัการได้ ท่ีผ่านมา ครูยึดติดกับแบบแผนหยดนํา้มากว่าต้องเป็นแบบนี ้ล่าสดุเม่ือครูให้เด็กทํา
โครงงานตามความสนใจ ปรากฏว่าเด็กออกโครงงานได้เยอะมาก ครูถามเขาว่าท่ีเรียนมาทัง้หมด โดนใจ
เร่ืองอะไร เดก็ระบไุด้ทกุวิชา แตท่ี่ระบไุด้มาก คือ โครงงาน บางคนอยากนําคณิตศาสตร์มารวมกบัโครงงาน
ด้วย 
 
 ในเทอมท่ีผ่านมา ผู้ปกครองสะท้อนกลบัมาว่า เห็นความแตกตา่งของลกู คือ ลกูโตขึน้มาก กล้าท่ี
จะพดู บางคนไม่เคยพดูหน้าชัน้เรียนก็สามารถพดูหน้าชัน้เรียนได้ ทกุคนได้พดู เราแสดงเป็นละครร่วมกนั
ทัง้หมด 
 
 เด็กมีความร่าเริง มีความสุข มีการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การทํางานร่วมกัน การสงัเกต การ
แก้ปัญหา การคดิวิเคราะห์ สว่นหนึง่มาจากการท่ีเราประเมินทกัษะในปีนี ้อยา่งการทํางานร่วมกนัก็มีความ
แตกต่าง จากการยอมรับความคิดเพ่ือนไม่ได้ ถึงปัจจุบนัแม้ยงัไม่ยอมรับ แต่ก็ยอมนัง่อยู่กับเพ่ือน อย่าง



๒๑ 
 

น้อยก็ยงันัง่ฟัง หรือ การแก้ปัญหา นกัเรียนเจอปัญหาอะไร สามารถระบไุด้มาก บอกกบัครูได้โดยละเอียด 
มีวิธีแก้ท่ีรอบด้านกว่าท่ีครูวางไว้ เช่น นํา้ท่วมแปลงผกั เด็กบอกว่า ไม่ใช่แค่แปลงท่ีมีปัญหา ทางเดินข้าง
แปลงเป็นดนิโคลนทําให้อาคารเปรอะเปือ้นต้องมีการแก้ไข แล้วเร่ิมบอกวิธีท่ีจะแก้ไข 
 
 ครูให้เดก็มีการพดูคยุกนั และให้เวลากบัเร่ืองท่ีเขาสนใจมากขึน้ อะไรท่ีเขาพดู ครูจะอยู่กบัเขาและ
รับฟัง  ไม่มีการกําหนดตายตวัว่าวนันีต้้องสอนเร่ืองอะไรให้จบเหมือนอย่างท่ีเคยพลาดกนัมามาก  แตต้่อง
ดวู่าเด็กเป็นอย่างไรก่อน  ซึง่ตอนหลงัเม่ือมีการถอดบทเรียน  ทําให้เราได้คยุกนัถึงเป้าหมายว่าจะเอาอะไร 
ประมาณไหน 
 
 ความเปล่ียนแปลงของครู  เป็นเร่ืองของมมุมองท่ีมีตอ่เด็ก  ถ้าเป็นแตก่่อนก็จะคาดคัน้เด็กว่าทําไม
ต้องเป็นแบบนี ้หรือน่าจะทําได้ดีกว่านี ้มาถึงตอนนี ้เราไม่ตัง้คําถามว่า ทําไมเขาเขียนไม่ได้แต่จะถามว่า 
ทําอยา่งไรให้เขาเขียนได้ และท่ีเดก็ไม่ได้ เพราะเราเร็วไปหรือเปลา่ เม่ือครูไม่ติดเร่ืองแผน หรือจะสอนให้ได้
ตามแผน แต่รู้ว่าเป้าของเราคืออะไร ทําให้เราเห็นเด็กมากขึน้ เม่ือเห็นเขาแล้วก็รู้ว่า จริงๆ แล้วเขาก็อยาก
ทําให้ได้   
 
๔.๓ ระดบัมัธยมศึกษา 

ในหน่วยการเรียน  บูรณาการสังคมศกึษา – ภาษาไทย 
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ครูอดเิรก สมบัตวิงค์) 

 
 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ จบัโครงงานเร่ืองพืน้ท่ีในประเทศไทย ๓ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน
และภาคใต้  ปีนีเ้ป็นปีท่ี ๓ เรามาถอดบทเรียนกนัว่า ๒ ปีท่ีผ่านมา กระบวนการของครูยดัเยียดให้นกัเรียน
ทํา เราจึงมาตัง้ต้นกนัใหม่ในปีท่ี ๓  เราใช้วิธีการใหม่ท่ีเอานกัเรียนเป็นตวัตัง้ ใช้พืน้ท่ีภาคสนามเป็นตวัเปิด
เร่ือง มีการวางเป้าหมายทัง้เทอมไว้คร่าวๆ เช่น ๒ สปัดาห์แรก นักเรียนจะต้องเรียนรู้พืน้ฐานของภาคท่ี
ต้องการศกึษา  เพ่ือให้นกัเรียนมีภาพในใจว่า ถ้าไปภาคเหนือเด็กจะพบอะไรบ้าง มีความจําเป็นอย่างไรท่ี
เขาจะต้องเรียนรู้เร่ืองภาค เป็นความรู้พืน้ฐาน  

 
หลงัจากนัน้ก็ลงชุมชน ประมาณ ๑ สปัดาห์ การลงชุมชนเป็นการไปเรียนรู้เพ่ือหาโจทย์โครงงาน 

ภายใต้เร่ืองราวความเป็นไปของชุมชน ชุมชนท่ีเราเลือก เป็นชุมชนท่ีมีพลงัและมีผู้ ท่ีให้องค์ความรู้ของ
ชุมชน มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถเปิด
โอกาสให้ทกุคนไปเรียนรู้ การเลือกสถานท่ีท่ีมีพลงัทําให้มีประเด็นในการศกึษา เม่ือนกัเรียนไปภาคสนาม 
เขาได้เห็นภาพบริบทสงัคมก่อนท่ีจะเข้าไปในชุมชน ก็เร่ิมท่ีจะตัง้คําถามว่า ทําไมชุมชนข้างนอก ภเูขาจึง
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หวัโล้น ในขณะท่ีหมู่บ้านท่ีเราไปยงัมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาด ๓ - ๔ คนโอบเหลืออยู่  นกัเรียนเข้าไปอยู่กบั
ชาวบ้าน มีประเดน็ท่ีศกึษาวา่ ทําอย่างไรป่าและคนจึงอยู่ร่วมกนัได้ มีโจทย์ของห้อง สองวนัแรกท่ีเขาไปอยู่
กบัชุมชน เขาก็จะเปิดหูเปิดตาทุกเร่ืองว่าทําไมท่ีน่ีจึงอยู่รอดได้ พอวนัท่ีสาม เราก็มาคยุกนัว่า มีประเด็น
ใดบ้างท่ีเขาสนใจ และคิดว่าจะไปตอบโจทย์ของห้องได้ ก็จะไปจบัประเด็น แล้วไปเรียนรู้ แบ่งกลุ่มกนัไป
ตามความสนใจของเขา เช่น บางคนสนใจเร่ืองไร่หมนุเวียน บางคนสนใจเร่ืองชาท่ีปลกูใต้ต้นไม้ บางกลุม่ก็
สนใจเร่ืองการดแูลทรัพยากรไม้ไผท่ี่นํามาประดษิฐ์เคร่ืองมือในการทํามาหากิน หรือแม้แตผ่ึง้หลวง ผึง้โพรง 
และชนัโรง ท่ีชาวบ้านยงัมีวิธีการดแูลรักษาอยู่  เร่ืองราวเหลา่นีไ้ปกระตุ้นนกัเรียน  โดยท่ีครูไม่ต้องบอกให้
ทําเร่ืองโน้นเร่ืองนีเ้หมือนกบัเม่ือก่อน นกัเรียนไปเจอเอง แล้วไปศกึษาอย่างละเอียด จากนัน้ก็ย้อนกลบัมา
วา่ตอบโจทย์ได้หรือไม ่ 

 
เม่ือก่อนเราใช้โจทย์ท่ีคดิวา่เราทําเร่ืองอะไรก็ได้ โดยท่ีไมมี่โจทย์ร่วม ก็สะเปะสะปะเหมือนคมุไม่อยู ่

พอเรามาคยุกนั ในวง AAR วา่น่าจะมีโจทย์ร่วม พอเรามาใช้ปรากฏว่าทกุกลุม่ท่ีทําโครงงานอะไรก็ตาม จะ
โยงกลบัมาท่ีโจทย์ร่วมได้  นกัเรียนตัง้โจทย์ได้  นําไปสูค่ณุคา่ได้โดยผา่นกระบวนการตัง้คําถามของครู  

 
สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ในปีท่ี ๓ นกัเรียนมีความเป็นเจ้าของงานเอง มีการตรวจสอบข้อมลูโดยชาวบ้าน 

พอชาวบ้านรู้ว่าเด็กอยากรู้  ทําให้เด็กเองมีความสนใจใคร่รู้เป็นพิเศษยิ่งๆ ขึน้ไป เพ่ือจะเอาความรู้นี ้
กลบัคืนสูช่มุชน เม่ือก่อนเราเรียนรู้แล้วจบ แตต่อนนีเ้รียนรู้แล้วนําความรู้ท่ีเป็นชิน้เป็นอนันัน้กลบัสูช่มุชนใน
รูปแบบตา่งๆ ทําให้งานของเขามีพลงั และเขาอยากจะทําแล้วทําได้ดีด้วย  

 
สิง่ท่ีน่าทึง่มากกว่านัน้ คือ ครูไม่ต้องไปจดัการ เม่ือก่อนครูจะใช้โครงสร้างอํานาจ ทําไมนกัเรียนไม่

ทํางาน ครูเอาตวัเองเป็นตวัตัง้ แล้วเพ่งโทษ ตอนนีเ้ราเปล่ียนบทบาท เราสงัเกตเห็นว่าเขาทํางานอยู่ เราก็
ปลอ่ยให้เขาทํางานแล้วคอยตรวจสอบเป็นระยะๆ คอยสอบถามถึงความก้าวหน้าของงานตดิตามเป็นช่วงๆ 
ไมไ่ด้ปลอ่ยให้ทํางานตามอําเภอใจ  

 
สิ่งท่ีเห็นและสําคญัมากท่ีสดุคือ กระบวนการทํางานกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการวางแผนงาน 

การสร้างชิน้งาน ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร กระบวนการมนัเกิดขึน้ตัง้แตส่ปัดาห์แรก พอไปอยู่ในชมุชน เขาก็
ได้ฝึกใช้ ทักษะสงัคมเพิ่มขึน้มา มีการพูดคุยกันบ่อยมากในกระบวนการกลุ่ม เขาจะคุยกันเอง สิ่งท่ีน่า
อศัจรรย์ใจมาก คือ วนัท่ีจะต้องเตรียมงานหยดนํา้ มีเวลาเตรียมแค่ ๒ วนั และติดวนัเสาร์ - อาทิตย์ด้วย 
ปรากฏว่า นกัเรียนชวนกนัมาโรงเรียนเอง แบง่กลุม่กนัดแูลจดัการกนัเอง มีนกัเรียนกลุม่หนึ่งท่ีมาก่อนหน้า 
เตรียมต้นไม้ไว้เพ่ือประดบัฉาก พอครูมาดใูนช่วงบา่ย เห็นเด็กตัง้วงนัง่คยุกนั เหมือนกบัท่ีผู้ ใหญ่คยุกนั เป็น
ภาพท่ีครูไม่เคยเห็นมาก่อน ครูเข้าไปนัง่ฟังว่าเขาคยุเร่ืองอะไรกนั ปรากฏว่ามีการพดูคยุกนัอย่างเป็นสาระ 
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แล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันด้วย สาระสําคญัวนันัน้ คือ เขาคยุประเมินความคืบหน้าของงานว่าวนันี ้
กลุ่มไหนจะทําอะไรต่อ ใครติดขดัอะไรตรงไหนบ้าง มีเพ่ือนคนไหนจะช่วยอะไรได้บ้าง แต่ละคนก็ได้ตอบ 
แสดงความคดิเห็น ครูนัง่อยูว่งนอก รู้สกึทึง่ท่ีเดก็เร่ิมท่ีจะทํางานเป็น เพราะวา่ครูไว้ใจเขา  

 
ความเป็นผู้ นําผู้ตามต้องอาศยักระบวนการกลุม่ ครูจะคอยเป็น Buddy กบัผู้ นําประมาณ ๒-๓ คน 

ท่ีเขาพอจะคยุกบัเพ่ือนได้ แล้วเขาก็จะนําสิ่งท่ีครูคยุไว้ไปคยุกบัเพ่ือนตอ่ เพ่ือนก็เลือกเองด้วย เพราะว่าเขา
เป็นคนใจเย็น ตรงต่อเวลา วาจาสุภาพ คุยกับเพ่ือนแบบไม่ใช้อารมณ์ แต่ใช้เหตุและผล เป็นคนจริงใจ 
เพ่ือนๆ รับฟัง พอเขาได้รับความไว้ใจจากครู เขาก็ทําเตม็ท่ี มีการจดัเตรียมข้าวปลาอาหารมากินกนัเอง  

 
กระบวนการโครงงาน ในสปัดาห์ท่ี ๓ หลงัจากท่ีเราไปภาคสนาม ๒ วนัแรกดภูาพรวมของชุมชน

ก่อนวา่ชาวบ้านกินอยูก่นัอยา่งไร พอไปอยูก่บัชาวบ้าน วนัท่ีสามและส่ี จบัประเดน็ท่ีต้องตอบโจทย์ของห้อง
ในโครงงานของเขา เร่ิมมีเร่ืองราวมีประเด็นท่ีลุม่ลกึ วนัท่ีห้า เราจะให้เขานําเสนอความรู้ท่ีเขาได้มาจากคน
ในชมุชน รวบรวม จดัหมวดหมู่ นําเสนอชมุชน เพ่ือสะท้อนคณุค่าของชมุชนให้ชาวบ้านตรวจสอบ ซึง่ส่วน
ใหญ่ชาวบ้านก็จะบอกว่าเด็กเรามีวิธีการเก็บข้อมูลท่ีละเอียด และข้อมูลหลากหลาย เพราะว่าเป็น
กระบวนการท่ีเขาถูกฝึกมาตัง้แต่ตอนอยู่ประถม พอไปอยู่ในชุมชน เขากินง่าย อยู่ง่าย เขาทําได้เป็น
ธรรมชาต ิ

 
หลงัจากกลบัมาจากภาคสนาม สปัดาห์ ๔ มาประมวลความรู้ทัง้หมด แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในห้อง 

ตอนอยู่ภาคสนาม ไม่ได้แลกเปลี่ยนกนัทกุวนั เพราะเขาไปเจาะเฉพาะเร่ืองของเขา พอกลบัมาเขาต้องทํา
ส่ือนําเสนอเพ่ือนในห้อง เพ่ือนก็ต้องสรุปเป็นความรู้ของตนเองด้วย เพ่ือประมวลว่า นอกจากเร่ืองของ
ตนเองแล้ว ยังมีเร่ืองของเพ่ือนว่าอย่างไรบ้าง ก็จะได้ประมาณ ๗-๘ เร่ืองต่อชุมชน หลังจากนัน้มีการ
แลกเปล่ียนกันข้ามห้อง เพราะไปคนละจงัหวดั จากนัน้ค่อยเข้าสู่กระบวนการทําโครงงานอย่างละเอียด 
เขียนโครงร่างโครงงาน ไปสู่การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูลมาสนับสนุน การออกแบบ
ชิน้งานตรงนีเ้ด็กสามารถทําได้ตามธรรมชาติของเขา ครูจะกําหนดช่วงเวลาให้ เช่น ประมาณสปัดาห์ท่ี ๖-
๘ การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนโครงร่างโครงงานต้องเสร็จ สปัดาห์ท่ี ๙-๑๐-๑๑ จะต้องผลติชิน้งาน
ให้เสร็จ สปัดาห์ท่ี ๑๒ จะต้องถกูประเมินโดยคนอ่ืน สปัดาห์ท่ี ๑๓ นําเสนอในงานหยดนํา้ฯ มนัจะสอดรับ
กระบวนการตัง้แตต้่นจนถึงสูป่ลายเทอมท่ีจะต้องมีชิน้งานมานําเสนอ  

 
สรุป กระบวนการทําโครงงาน คือ กระบวนการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ชุมชนเป็นต้นแบบแห่งการ

เรียนรู้ แล้วค่อยมาขยายโจทย์ตอ่ท่ีโรงเรียนจากนัน้ก็สร้างนวตักรรมเพ่ือท่ีจะไปตอบโจทย์ชมุชน หรือแสดง
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คณุค่าภมูิปัญญาชาวบ้านให้เป็นท่ีประจกัษ์ เด็กจะจบัประเด็นตรงนัน้ ไม่ได้มุ่งประเด็นปัญหาทัง้หมด แต่
ภายใต้เร่ืองท่ีเขาทําจะมีปัญหาซอ่นอยู ่มีปรากฏอยูใ่นงานเขียนของเขาท่ีเป็นโครงร่างโครงงาน  

 
เทอม ๑ ทุกกลุ่มสร้างผลงาน info graphic มีประมาณ ๘ เร่ือง ส่งไฟล์ชิน้งานให้กับชุมชน

ภาคเหนือไปแล้ว เทอม ๒ นีเ้ป็นเร่ืองภาคอีสาน มีผลงานเป็นหนงัสือเป็น info graphic และ VDO สารคดี 
เพราะเราไม่ได้กําหนดรูปแบบชิน้งาน ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตดัสินใจเอง บางคนเลือกตามความถนดั บาง
คนอยากจะปรับเปล่ียนใหม่ เรียนรู้วิธีการนําเสนอใหม่ท่ีน่าสนใจมากกว่าท่ีเคยทํามา บางกลุ่มอยาก
นําเสนอเป็นรูปเล่มหนงัสือ นกัเรียนจะนําเสนอกบัชุมชน แล้วให้ชุมชนตดัสินใจว่า ถ้าจะทําเป็นชิน้งานนี ้
ชมุชนจะต้องการไหม หรือว่าจะแนะนําอะไร ซึง่ส่วนใหญ่ชาวบ้านยอมรับสิ่งท่ีนกัเรียนตดัสินใจท่ีจะทําให้
ชมุชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนการประเมิน แต่ก่อนเราประเมินเป็นช่วงๆ ตดัตอนให้คะแนน ถ้านกัเรียนทําไม่ได้ก็ตกไปเลย 

เราเช็คทุกวนั มนัไม่เกิดพร้อมกนัทุกคนในทุกวนั บางวนัคนนีเ้กิด ถ้าอีกคนไม่เกิดก็ตกไป แต่ในปีนีเ้ราใช้
วิธีการใหม่ ใครเกิดตอนไหน อย่างไร เราดเูป็นช่วงๆ เราประเมินให้เขาผ่าน เพราะอะไร บอกเขาไปด้วย 
บางคนท่ียงัไมไ่ด้ ครูก็บอกวา่ ตอนนีค้รูยงัไมเ่ห็นวา่เราพฒันาหรือทําให้ตวัเองมีหน้าท่ีในการเรียนรู้หรือเป็น
เจ้าของงานเลย ลองแสดงให้ดกู่อนว่าเขาเป็นเจ้าของงานจริง คําพดูและท่าทีของครูเปล่ียนไป Keyword 
สําคญัอีกคําหนึ่ง คือ งานนีเ้ป็นงานของเด็ก เม่ือก่อนเราคิดว่าน่ีคืองานของครู ถ้าออกมาไม่ดี แปลว่า ครู
เสียหน้า ดงันัน้เราจงึต้องปัน้ทกุอยา่ง ทัง้ภาษา บทท่ีจะนําเสนอ จะต้องเขียนออกมา แล้วครูจะดใูห้ เด็กนํา
กลบัไปท่อง มีผิดๆ ถกูๆ เวลาท่ีนําเสนอ ถ้าเดก็ทําผิดก็จะยืนอึง้ เป็นอาการท่ีนกัเรียนถกูยดัเยียดโดยครู แต่

 



๒๕ 
 

ตอนนีเ้ราพดูถึงเป้าหมายในแต่ละช่วง แล้วให้เขาถอดประสบการณ์จากสิ่งท่ีเขาทําว่ามีเป้าหมายอย่างไร 
ต้องการจะส่ืออะไร จดัลําดบัความสําคญั อนัไหนควรพดูก่อน-หลงั และพดูด้วยภาษาของตนเอง พดูเป็น
ธรรมชาต ิการทําแบบนีน้กัเรียนได้นําเสนอความเป็นตวัเองออกมาเต็มท่ี เขารู้สกึมีความสขุ  เม่ือครูเป็นตวั
ตัง้ต้นเร่ิมฟังเดก็ เดก็จะเร่ิมฟังกนั ไมท่ะเลาะกนัเอง 

  
สายตาของครูในการมองนกัเรียนแตล่ะคาบก็เปล่ียนไป เม่ือมีการประเมินแบบ Formative เราจะรู้

ว่าใครอ่อน แล้วเราก็จะไปช่วยคนนัน้  โดยดูจากวิธีการทํางานของเขา โดยเฉพาะงานเขียนจะเป็นตัว
สะท้อน เช่น นกัเรียนคนหนึ่งเขียนไม่ได้ แตพ่ดูได้ เลา่เร่ืองราวตา่งๆ ลําดบัเหตกุารณ์ได้ ถ้าประเมินชิน้งาน
เขาเขียนไม่ได้ คิดว่าจะให้ตก เม่ือนําเร่ืองนีเ้ข้าสู่ท่ีประชมุ AAR สายบรูณาการ รองศาสตราจารย์ประภา
ภทัร  นิยม  ตัง้คําถามวา่ “จําเป็นด้วยหรือท่ีนกัเรียนทกุคนจะต้องมีการเรียนรู้ในระดบัท่ีเท่ากนั” ซึง่เราตอบ
วา่ศกัยภาพในการเรียนรู้ของเดก็ไมเ่ท่ากนัอยูแ่ล้ว “ถ้าอยา่งนัน้คนท่ีอ่อนเขามีข้อดีอะไรบ้าง” ปรากฏว่าเขา
ไปออกด้านงานไม้ ด้านกีฬา  รองศาสตราจารย์ประภาภทัร  นิยม  ตัง้คําถามตอ่ไปวา่ “ถ้าอยา่งนัน้ เราจะมี
วิธีการใดบ้างท่ีจะทําให้เด็กคนนีเ้รียนรู้ได้ตามศกัยภาพของเขา” เราก็เลยมาช่วยกันคิด ใช้วิธีการอดัเทป 
ตอนท่ีเขาเล่า นําเสนอ  แล้วให้เขาไปถอดเทปออกมา พิมพ์ เขาทําได้มาก จากท่ีเคยเขียนได้แค่ ๒-๓ 
บรรทดั มาเป็น ๗-๘ หน้า เดก็รู้สกึภมูิใจท่ีทําได้ ซึง่วิธีการตรงนีก้ลายเป็นว่า เรามีสายตาท่ีจะดนูกัเรียนเป็น
รายบคุคลมากขึน้  

 
เรามีเกณฑ์การประเมินผลเป็นเกณฑ์กลาง นกัเรียนคนนีอ้าจจะยงัไม่ได้เลย ขณะท่ีนกัเรียนบาง

กลุ่ม สามารถทําได้ภายในครัง้เดียว คนนีอ้าจจะทําสกั ๗ รอบ เราก็ใช้วิธีทําให้เขารู้สกึว่าตวัเองมีคา่ คนท่ี
เขียนไม่ได้ มีปัญหาคือเขาไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไร ครูไปเพ่งว่าเขาขีเ้กียจ ทําไมไม่สง่ เราไปโทษเขา แตท่ี่จริง
แล้ว เขาตดิขดั ครูถามเขาตรงๆ วา่ ครูจะช่วยได้อยา่งไรบ้าง นอกจากการถอดเทป เขาบอกว่าเทอมนีมี้งาน
เขียน ๗-๘ เร่ือง ขอเป็นคําถามยอ่ยๆ ให้เขาได้ไหม ครูก็ตรวจสอบได้วา่ ถ้าถามแบบนีเ้ดก็จะเข้าใจไหม การ
ถามของครูจะใช้วิธีการเขียนและตรวจสอบความเข้าใจของเขาได้ด้วยว่าทําอะไร อย่างไร ทําไปทําไม และ
เดก็คดิอยา่งไรกบัเร่ืองนัน้  

 
เบือ้งต้นให้เขาตอบคําถามสัน้ๆ มาก่อนแล้ว เอาคําตอบนัน้ๆ มารวมเป็นเร่ืองเดียวกนั จึงทําให้ได้

ชิน้งานออกมาได้ ตอนนีเ้ขาเขียน ๖-๗ หน้า จากการตอบคําถามสัน้ๆ ถามว่าเขาติดขดัไหม ตอนนีก็้ยงั
ติดขดัอยู่ แตเ่ขาพฒันาขึน้จากเดิมท่ีเคยเขียนไม่ได้มาเขียนได้ ครูต้องแนะให้ว่าจะต้องทําอะไรตอ่ อย่างไร 
เรียบเรียงความคิดให้เขาเป็นลําดบัขัน้ตอนก่อน เราต้องยอมรับว่าการทํางานเป็นทีม เขาอาจจะไม่ทัน
เพ่ือน แตต้่องเร่ิมจากกระบวนการทํางานท่ีเขาเรียบเรียงได้ก่อน แล้วคอ่ยเอาไปรวมกบัเพ่ือนในกลุม่ของเขา  

 



๒๖ 
 

ทีมบรูณาการจะช่วยกนัทํา template เวลาสรุปการประเมินจะนํามาขมวดอีกครัง้ให้เป็นคะแนน
โดยภาพรวม สิง่ท่ีจะประเมิน คือ ทกัษะ แบง่ออกเป็น ๗๐ คะแนน ได้แก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการทํางานเป็นทีม และ
ทกัษะการระบคุณุคา่ สว่นท่ีเป็นการประเมินองค์ความรู้ท่ีเป็น Summative อีก ๓๐ คะแนน จะเป็นความรู้
เก่ียววิธีการทําโครงงาน ความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิภาคท่ีเขาไปศกึษา และความรู้เก่ียวกบัชมุชนท่ีเขา
เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ถ้าเป็น Summative จะใช้การสอบ เม่ือเทอมท่ีแล้วเราใช้การสอบปากเปล่า 
เด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เราสามารถตรวจสอบความรู้ สอบถามรายละเอียด ถ้า
เขายงัตดิขดั เราจะได้เพิ่มเตมิให้ แตข้่อออ่น คือ ใช้เวลานานมาก  คนละประมาณ ๑-๒ ชัว่โมง ครูจะเตรียม
ชดุคําถาม แตล่ะข้อครูจะมีแบบประเมินวา่อยูใ่นระดบั ดีมาก ดี ปานกลาง หรือพอใช้ เพราะฉะนัน้เด็กก็จะ
ไมห่ลดุเป้าหมายท่ีเราตัง้เอาไว้ตัง้แตแ่รก  

 
แบบประเมินจะทําให้ครูมีภาพนกัเรียนอยู่ในหวัใจ เราไม่ได้ประเมินทุกคาบ ดวู่าช่วงนัน้นกัเรียน

เป็นอยา่งไร  ถ้ามีพฒันาการในช่วงนัน้ ครูก็จะบนัทกึในช่วงนัน้เลย ถ้ายงัไมไ่ด้ ครูก็ยงัไมป่ระเมิน ถ้าถามวา่
มนัเป็นตวับลอ็กของครูไหม ช่วงแรกครูกงัวลใจมาก แตต่อนหลงัการทํา Template อยา่งนีเ้ป็นตวัช่วยให้ครู
มีตุ๊กตา ไม่ได้บล็อกครู Template ไม่ใช่ตวัชีว้ดั ๑๐๐ % ว่า เขาจะได้เท่ากนั แต่เขาเกิดพฒันาการในเร่ือง
นัน้ดีขึน้มาต่อเน่ือง มนัเป็นตุ๊กตาให้ครูได้นํามาประมวลและสงัเคราะห์เป็นคะแนนภายหลงัได้ ไม่ใช่เป็น
คะแนนท่ีสดุ  

 
เคยได้ยินผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า การท่ีครูให้นกัเรียนแก้งานแล้วครูบอกสิ่งท่ีเขาต้องแก้ไปด้วยว่า

ตอนนีเ้ขาอยู่ในระดบัไหน เช่น เขาอยู่ในระดบั ๒ ถ้าหากพฒันางานจะได้ปรับเพิ่มตรงนีอี้กเป็น ๓ เขามี
กําลังใจท่ีจะไปทําต่อ ข้อดีของการใช้ Formative ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึน้จากการประเมินของครู  
เม่ือก่อนเราตดัสินเร็วไป การประเมินแบบนีเ้ด็กมีโอกาสได้ทบทวนตนเองด้วย และท่ีสําคญัคืออยากทําให้
ดีกว่านี ้เท่าท่ีดงูานของนกัเรียนมา จะเห็นว่าแต่ละคนมีพฒันาการด้านการใช้ภาษาดีขึน้ เทอมนีเ้ป็นเร่ือง
ของการพิมพ์และทําเป็นหนงัสือ บางคนอาจจะต้องมีการพฒันาเร่ืองของการเว้นวรรคตอน การย่อหน้า 
การใช้คําศพัท์ ครูก็จะมีหมายไว้ในใจวา่เดก็คนนีจ้ะต้องพฒันาเร่ืองนี ้ๆ  เดก็หลายคนเคยบอกวา่ รู้วา่ครูต้อง
ประเมินหลายครัง้ เห็นใจครู เขาขอทําดีๆ แต่การส่งอาจจะช้ากว่าเพ่ือนบ้าง แต่งานของเขาได้คุณภาพ 
ตรวจครัง้เดียวก็ผา่น เป็นข้อดีของ Formative ข้อจํากดัเลก็น้อย คือ ตอนท่ีเราประเมินเป็น ปผ.๓ เน่ืองจาก
มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต้องมาเกล่ียคะแนนอีกรอบหนึ่ง บางทกัษะท่ีเราประเมินไป เราประเมินบ่อย
มาก ก็มาดวู่าแต่ละตอนจะเน้นทกัษะอะไร เลือกมาจาก ๖ ทกัษะท่ีระบมุานัน้ ถ้าเราเก็บข้อมลูไว้อ้างอิงดี 
จะได้เห็นพฒันาในช่วงนัน้ ข้อดีของการทํา Formative แบบรายทางก็จะดีต่อการพฒันาของนกัเรียนจริงๆ 



๒๗ 
 

โดยท่ีครูไม่ต้องมาดแูคป่ลายทาง และเป็นหลกัฐานท่ีเด็กจะมาตรวจสอบภายหลงัได้ด้วย ไม่มีข้อสงสยั ทํา
ให้ครูไมด่ ุทําให้การสอนทกุครัง้มีเป้าหมายการประเมินท่ีซอ่นอยูเ่บือ้งหลงั  

 
เวที AAR เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้ครูเห็นตวัเอง ครูแต่ละท่านประสบการณ์ไม่เหมือนกนั พอ

ฟังวิธีการของครูคนอ่ืนแล้วชอบใจก็อาจนําไปพฒันาต่อ  ความรู้สึกของครูท่ีเคยถอดประสบการณ์ของ
ตนเอง รู้สึกเบาต่างจากเม่ือก่อนรู้สึกหนักหน่วงว่าครูอุ้มแบกไว้ทัง้หมด เราคิดว่านั่นคืองานของครู พอ
ตระหนกัว่าเป็นงานของเขา เราเรียนรู้จากเขาอย่างตรงไปตรงมา ซื่อๆ ใครท่ีทําได้ดี เราก็บอกว่าดี ตรงไหน 
อย่างไร ใครท่ียงัจะต้องช่วยอยู่ก็ทําไป ไม่ประจานเขาตอ่หน้าคนอ่ืน มาคยุกนั ๒ คน ว่าติดขดัตรงไหน เขา
ก็ได้กําลงัใจ เรามีวิธีการพดูท่ีเร้ากศุล วิธีการพดูของครูก็จะเปล่ียนไป เด็กก็ไว้วางใจครู เวลามีปัญหาอะไร 
เขาจะกล้าบอกครู  

 
สิ่งท่ีครูประทับใจ คือ รู้ว่าทุกคนเรียนได้ รู้ว่าทุกคนอยากดี รู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่

เหมือนกนั และท่ีประทบัใจมากกว่านัน้ คือ การได้เห็นคณุค่าของความเป็นคนในตวัเรา ของนกัเรียน และ
ของเพ่ือนร่วมงาน รู้ว่าท่ีจริงแล้ว นกัเรียนคือครูของเรา เขารู้จากสิ่งท่ีเขาเป็น เราก็สอนจากสิ่งท่ีเขาเป็นนัน่
แหละ เราหวงัอยากจะให้เขาเรียนได้ พึ่งพาตนเองได้ แล้วเปล่ียนวิธีการใหม่ ทําให้เรารู้สกึว่าภารกิจนีเ้ป็น
เขา ไมใ่ช่เป็นเรา  
 
๕.  สรุปสาระสาํคัญของการเปล่ียนแปลง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ในการดําเนินงานโครงการ Project for Change มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงโรงเรียนรุ่งอรุณ ๕ ด้าน 
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ประเดน็ในการเปล่ียนแปลง ส่ิงที่มีการเปล่ียนแปลง 

๑. เป้าหมายการจดัการศกึษา การนําทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 

๒. หลกัสตูรและวิธีการวดัและประเมินผล  การเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานปัญหาจริง 
 การให้โอกาสนกัเรียนเป็นเจ้าของการเรียนท่ีนกัเรียนมี

ความสนใจจริง 

 ใช้วิธีการประเมินเพ่ือพฒันา (Formative  
Assessment) เป็นวิธีการประเมินด้านทกัษะท่ีจําเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เชน่ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  



๒๘ 
 

ประเดน็ในการเปล่ียนแปลง ส่ิงที่มีการเปล่ียนแปลง 

 การทํางานร่วมกนัเป็นต้น ประเมินด้านความรู้ คณุคา่ 
และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ โดยมีสดัสว่นคะแนน ตัง้แต ่
ร้อยละ๕๐-๘๐ ขึน้อยูก่บัวิชาและระดบัชัน้ท่ีเรียน 

๓. การพฒันาครู พฒันาระบบนิเทศและการประชมุครูท่ีสม่ําเสมอทกุ
สปัดาห์ด้วยกระบวนการ AAR (After Action Review) ท่ี
โค้ชใช้คําถามให้ครูทบทวนความสอดคล้อง ๓ ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ ทกัษะ และคณุคา่กบักระบวนการในชัน้เรียนและ
สิง่ท่ีเป็นความรู้ขาออกของนกัเรียน (Output) ซึง่มีผลทํา
ให้ครูเกิดการย้อนมอง ถงึวธีิการรวมไปถงึการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียนได้ละเอียดขึน้ (Self 
Reflection) ครูจงึเกิดความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของ
นกัเรียนแตล่ะคนได้มากยิง่ขึน้ 

๔. โครงสร้างการจดัการเรียนการสอน  อนบุาลจดัเป็นห้องเรียนคละอาย ุ

 ประถมและมธัยมปรับการเรียนวิชาสขุภาวะกายจิต 
ศลิปะ ดนตรี พละ แบบคละระดบัชัน้ ตามความสนใจ 

 
๕. สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ การมีส่ืออปุกรณ์และแหลง่เรียนรู้ท่ีจําเป็น เพ่ือครูเข้าถึงได้

ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 
กลา่วได้วา่การประชมุแบบ  AAR มีวาระการประชมุท่ียดึกบัการประเมินเพ่ือพฒันา ด้วยหลกัการ “OLE”  

โดยมีโค้ชเป็นผู้ ดําเนินการในแตล่ะโรงเรียน เป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน ๕ ด้าน ดงัท่ีกลา่วในตารางเบือ้งต้น 

 


