
 

  พฒันาการจดักระบวนการเรียนร ูท่ี้เอ้ือต่อการสรา้งแรงจงูใจ     

  ในการเรียนร ูวิ้ชาธรรมชาติศึกษาและประยกุตวิ์ทยาใหก้บั 

  นกัเรียนชัน้ ๖ ในภาคเรียนวิมงัสา ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

... เม่ือความตอ้งการของครแูละนกัเรียนมาเจอกนั 

การเรียนร ูข้องเราจึงบังเกิด ... 



เมื่อความต้องการของครูและนักเรียนมาเจอกัน ... การเรียนรู้ของเราจึงบังเกิด 

 

ปณิตา  เมฆฉาย  (ครูดาว) 

ครูประจ าวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา 

 

 ในปีการศกึษา ๒๕๖๑ ฉัน (ครูดาว – ปณิตา เมฆฉาย) ได้เป็นครูผู้ จดักระบวนการเรียนรู้วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ ห้อง ๖/๑ และ ๖/๓  จงึคอ่ยๆ ก่อเกิดการเรียนรู้และปรับพัฒนาการสอนให้กับนักเรียนร่วมกับครูคูวิ่ชา (ครูตงั)  และ

ฝ่ายวิชาการ (ครูอัม)  ซึง่มีเร่ืองราวการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองจนปลายปีการศกึษานี ้ เป็นเส้นทางการเป็นครูท่ีชวนให้เรียนรู้ในทุกวนั  

 

 

 

แด่เธอ...ผูร่้วมทางที่มีความหมาย 

 



๑. ค้นพบปัญหาในช้ันเรียน 

 ขณะท่ีท าหน้าท่ีครูฉันมกัเกิดความคิดและความรู้สึกท่ีหลากหลาย หลายครัง้ ท่ีฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจท่ีได้เห็นนักเรียนมีความสุขกับก ารเรียนรู้ 

นกัเรียนเข้าถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้ด้านแก่นสาระวิชา และการเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ เข้ากับชีวิตประจ าวนัของเขา  บางครัง้ผลนัน้เกิดจากทัง้ความตัง้ใจตามท่ี

คาดการณ์ไว้  แต่ในหลายๆ ครัง้  ฉันมกัจะค้นพบมนัหลงัจากท่ีเกิดผลในชัน้เรียนแล้ว  ซ่ึงมีทัง้ประสบความส าเร็จเกิดท่ีวางแผนไว้  และบางครัง้ผลก็ไม่ได้ประสบ

ความส าเร็จต่างจากท่ีคาดหมาย ซ่ึงพบได้จากการท่ีบางครัง้นกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คยุ เล่น เหม่อลอย หรืออาการไม่อยากอยู่ กับชัน้เรียน หรือช่วงท่ีมี

การแลกเปลี่ยนเม่ือตนเองพดูจบก็หนัไปท าอย่างอ่ืน ไม่ได้ฟังเพ่ือร่วมเรียนรู้กับเพ่ือนต่อ โดยเฉพาะในช่วงทบทวนความรู้ต้นคาบเรียน พ บท่าทีเรียบเฉย และ

แลกเปลี่ยนไปตามค าถามของครู 

 

๒. หาสาเหตุของปัญหาในช้ันเรียน 

จากการเฝ้าสงัเกตสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน ฉันเกิดค าถามว่า “ท าไมผลที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเป็นแบบน้ี” เม่ือทบทวนจึงได้บางส่วน แม้ยังไม่ชัดเจน

นกั แต่ก็ท าให้ฉันเข้าใจว่าตนเองเป็นนกัเรียนรู้จากฐานปฏิบัติท่ีต้องลงมือท าก่อนจึงก่อเกิดความเข้าใจ สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะช่วยก่อเกิดความเข้าใจใหม่และช่วยใน

การพฒันาความเป็นครูของฉัน  แต่อีกใจหน่ึงฉันมีความรู้สึกอยากพฒันาความสามารถในคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในชัน้เรียนได้ดีกว่าเดิม  เพ่ือออกแบบแผนการ

เรียนรู้และจดัการชัน้เรียนได้ดีย่ิงขึน้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสให้นกัเรียนอยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ของตนเอง ได้อย่างมีความสขุ 

 



  ฉันจึงเร่ิมต้นด้วยการตัง้ค าถามกับตวัเอง “ท าอย่างไรฉันจึงจะเป็นครูที่ดีกว่าน้ี” และคิดค าตอบของค าถามนัน้ผ่านประสบการณ์เดิมท่ีได้รับจาก

ชัน้เรียน  การท า Lesson Study กับครูคู่วิชาและฝ่ายวิชาการ  รวมทัง้วง KM ต่างๆ ทัง้ วงระดบัชัน้ ๖  วงหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา  วงช่วงชัน้ท่ี 

๒ (ประถมปลาย)  และวงระดบัประถม (ประถมต้นและประถมปลาย) ท่ีทางฝ่ายวิชาการจัดงานอบ รมเสริมความเข้าใจด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของครูขึน้ภายในโรงเรียน รวมทัง้การศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูท่ีสถาบันอาศรมศิลป์   ซ่ึงรายละเอียดกา รสะท้อนคิดกับตนเอง

เป็นไปดงันี ้

  “ท าไมเราจึงท าอย่างที่ท าอยู่” 

  สิ่งท่ีฉันท าอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ในชัน้เรียนเกิดความเข้าใจจากประสบการณ์เดิมท่ีได้รับจากชัน้เรียนของตนเองและครูคู่ วิชาผ่านกระบวนการ 

Lesson Study  รวมทัง้วงการจดัการเรียนรู้ (KM) วงต่างๆ ของโรงเรียน เม่ือฉันเข้าใจสิ่งไหนเพ่ิม หรือได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจากเพ่ือนครู  ฉันจึงน ามาปรับพัฒนา

ต่อ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตวัเองในฐานะผู้ จดักระบวนการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแผนกระบวนการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนต่อไป ... การแลกเปลี่ยนความคิด

ร่วมกันนีช่้วยต่อจ๊ิกซอว์ความคิดให้ฉันทีละน้อย แต่ฉันก็ยังคงท าคล้ายสิ่งเดิมๆ อยู่เน่ืองจากยังไม่เกิดภาพความเข้าใจนัก  ซ่ึงฉันเข้าใจว่าเกิดจากลักษณะการ

เรียนรู้ท่ีฉันถนดันัน้เป็นฐานการลงมือปฏิบัติก่อนจึงสามารถสร้างความเข้าใจให้กับตนเองได้ หรือเม่ือฉันอ่านหรือฟังสิ่งไหนมา ฉันจะน ามาเช่ือมโยงกับความเข้าใจ

เดิม สิ่งท่ีฉันรู้สึกสงสยั รวมทัง้สิ่งท่ียังไม่เข้าใจการปฏิบัติการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ซ่ึงเป็นการเข้าใจภาคปฏิบัติจากประสบการณ์เดิมของฉันผ่านการท าความ

เข้าใจทฤษฎีจากงานวิจยั บทความ หนงัสือ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ท่ีฉันติดตามอยู่ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรง หรือโดยอ้อม  

  นอกจากนีอี้กสาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้ฉันยังคงท าแบบเดิมๆ คือ ความไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรท่ีจะมาช่วยลับคมความคิดให้ฉันสามารถไปถึง

เป้าหมายได้ การท าความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเอง เพ่ือเข้าใจผู้ คนและสิ่งต่างๆ รอบตวัจึงเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีฉันต้องฝึกเพ่ือพฒันาตนเองต่อไป 



“ฉันจะเรียนรู้เพ่ือท าให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร” 

  เม่ือฉันเกิดค าถามนีข้ึน้มาฉันจึงย้อนกลบัไปมองตวัฉันซ่ึงเป็นผู้ จดักระบวนการเรียนรู้  กระบวนจดัการเรียนรู้  รวมทัง้ผลท่ีเกิดขึ ้นกับชัน้เรียนและ

นกัเรียนท่ีเป็นนกัเรียนรู้จากกระบวนการท่ีจดัขึน้ ทัง้ภาคเรียนฉันทะ วิริยะ และจิตตะ เพ่ือค้นหาว่าอะไรเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีเอือ้ต่อการสร้างการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  ฉันจึงเร่ิมหาแหล่งข้อมลูเพ่ือตามหาข้อสงสยัของฉัน 

จากการประเมินและเขียนสะท้อนเหตผุลของความอยากเรียน ไม่อยากเรียน  เข้าใจ  และไม่เข้าใจของนักเรียนชัน้ ๖/๑ และ ๖/๓ ในภาคจิตตะ

(ภาคเรียนท่ี ๓) พบว่า  ในชัน้ ๖/๑ นกัเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนร้อยละ  ๙๑ นักเรียนมีความรู้สึกเข้าใจในสิ่ง ท่ีเรียนร้อยละ ๑๐๐  ส่วนชัน้ ๖/๓ นักเรียนมี

ความรู้สึกอยากเรียนร้อยละ  ๖๒ นกัเรียนมีความรู้สึกเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนร้อยละ ๘๔ ... ครูอมั ฝ่ายวิชาการ จึงมาสอบถามชวนวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึน้ในชัน้ ๖/๓ ท่ี

นกัเรียนรู้สึกไม่อยากเรียนร้อยละ ๓๘ ซ่ึงมากกว่า ๒ ภาคเรียนท่ีผ่านมา  ในตอนนัน้ฉันไม่สามารถให้ค าตอบได้  เพราะบรรยากาศชัน้เรียนท่ีฉันสมัผัสได้ ฉันรู้สึกว่า

มีบรรยากาศการเรียนรู้ดีว่าภาคเรียนฉันทะและวิริยะ (ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒) นักเรียนพยายามมีส่วนร่วมช่วยกันแลกเปลี่ยนได้ดีและขยายวงกว้างในการ

แลกเปลี่ยนหลายคนมากขึน้  คนท่ีไม่ค่อยแลกเปลี่ยนพยายามมีส่วนร่วมมากขึน้ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ และโต้แย้งความคิดอย่างมีเหตุผลร่ วมกัน ครูมีการลด

บทบาทในการพดูหน้าชัน้เรียนตามค าแนะน าของนกัเรียนท่ีเขียนเหตผุลในเจตคติของภาคเรียนฉันทะและวิริยะท่ีผ่านมา  แต่พบในบางแผนการเรียนรู้ครูยังคงท่ี

บทบาทในการตัง้ค าถามอยู่ตลอดทัง้คาบเรียน  นอกจากนีเ้ร่ิมมีการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีเกมการเรียนรู้มากขึน้  แต่พบว่าเกมนัน้ไม่ได้ดึงดูดนักเรียนได้ทุก

คน ซ่ึงสิ่งเหล่านีเ้ป็นเหตผุลเบือ้งต้นท่ีฉันสนันิษฐานไว้   

ฉันจึงตัง้ใจว่าจะลองสอบถามกับนกัเรียนโดยตรง เพราะฉันยังไม่เคยถามพวกเขาว่าอยากเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบใด มีเพียงการอ่านผ่านสะท้อ น 

การเรียนรู้ท้ายคาบ (AAR)  และเหตผุลในเจตคติ   



สปัดาห์ท่ี ๖ ก่อนไปภาคสนาม  ฉันบอกเล่าสิ่งท่ีจะเรียนในภาคเรียนหน้ากับนกัเรียนชัน้ ๖/๓ และให้นักเรียนเขียนภาพชัน้เรียนท่ีอยากให้เป็น 

รวมถึงลกัษณะกิจกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึน้ เพ่ือก่อเกิดความเข้าใจในเนือ้หาท่ีจะเรียนในภาคเรียนวิมงัสา (ภาคเรียนท่ี ๔) ท่ีจะถึงนี ้ ...ฉันพบว่านักเรียนพยายาม

เขียนความต้องการของตนเอง  และเม่ือนกัเรียนแลกเปลี่ยน ฉันจึงเกิดความเข้าใจมากขึน้ว่าในภาคเรียนนีบ้างคาบอาจไม่มีในสิ่ง ท่ีนักเรี ยนต้องการ  ฉันจึงให้

สญัญากับนกัเรียนว่าจะน าความต้องการของทกุคนมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนในภาคเรียนหน้า และให้นกัเรียนติดตามว่าจะปรากฏอยู่ ในช่วง

คาบเรียนใดบ้าง  

นอกจากนีฉ้ันได้ส ุ่มตวัแทนนกัเรียนในชัน้เรียน ๖/๓  ซ่ึงทัง้หมดเป็นนกัเรียนผู้ หญิงท่ีมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนในชัน้เรียนน้อย แต่นกัเรียนทัง้หมด

นีมี้พฒันาการในการติดตามและจดจ่ออยู่กับชัน้เรียนมากขึน้จาก ๒ ภาคเรียนท่ีผ่านมา โดยนกัเรียน ๒ ใน ๔ คน ท่ีพดูคยุด้วย เป็นนกัเรียนท่ีมีบางช่วงเวลาท่ีหลุด

กับเรียนอยู่บ้าง เช่น การพดูคยุกับเพ่ือน และเหม่อลอย  ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนช่วงกิจกรรมท่ีไม่ดึงดดูความสนใจให้อยากติดตามการเรียนรู้  

การพดูคยุกับนกัเรียนท าให้ฉันพบว่ากิจกรรมท่ีเขาชอบคือการได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  แต่สิ่งท่ีพวกเขารู้สึกไม่อยากเรียนเพราะเร่ืองการอ่าน

แผนท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว  ซ่ึงฉันเข้าใจว่าโจทย์การเรียนรู้ท่ีใช้ยังไม่ท้าทายต่อความอยากรู้ของพวกเขา และบางช่ วงของกิจกรรมซ่ึงดูน่าสนใจและ

สนกุ แต่มีใบงานเยอะ ท าในเวลาจ ากัดและให้เวลาน้อย (กว่าท่ีนกัเรียนต้องการ) ท าให้รู้สึกกดดนัและกระชัน้ รวมทัง้ยังไม่ได้ท าความเข้ าใจได้เท่าท่ีควร ท าให้ฉัน

ย า้ความส าคญัเร่ืองการท าความเข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีเน้นเฉพาะแก่นสาระส าคญั  เพ่ือน ามาออกแบบลักษณะกิจกรรม  โจทย์  ใบงาน  และ

เวลาในการเรียนรู้ให้เหมาะสมย่ิงขึน้ ซ่ึงเหมือนกับท่ีฉันเคยรู้สึกว่าหากเราจดักระบวนการเรียนรู้จนนกัเรียนรู้สึกได้ว่าตนเองก าลงัเล่นเป็นตวัละครท่ีด าเนินเร่ืองราว

การเรียนรู้ได้ นกัเรียนรู้สึกเหมือนก าลงัดหูนงัสกัเร่ืองอยู่ ได้ก็คงดี เขาจะได้รู้สึกอยากติดตามอย่างต่อเน่ืองและมีความรู้สึกร่วมไปกับเร่ืองราวในชัน้เรียน 

ฉันจึงถามต่อไปว่า “ถ้าหากปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้น้องๆ ในรุ่นต่อไปอยากเรียนรู้เร่ืองแผนท่ีมากขึน้ นกัเรียนอยากให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น

อย่างไร”  ...นกัเรียนคนแรกบอกฉันว่าเขาชอบโจทย์ท่ีท้าทาย ได้คิด แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน อีกทัง้ยังช่วยสร้างความอยากรู้และพยายามคิดเพ่ือแสดงความคิดเห็น



ของเขากับเพ่ือน  นกัเรียนคนท่ีสองเสนอว่าอยากให้ท ากิจกรรมเป็นเกม แต่ไม่ต้องมีใบงานมากนกัและมีเวลาท่ีเหมาะสม  คนต่อมาเสนอว่าอยากให้เกมแผนท่ี มี

มากกว่าแผนท่ีกายภาพหรือแผนท่ีจริง เช่น ใช้ภาพสตัว์ ลกูอม หรือของท่ีน่าสนใจ (ในวยัพวกเขา) มาเป็นสญัลกัษณ์จ าลองในแผนท่ี และอีกคนคนบอกว่าอยาก

ลองสร้าง หรือเดินตามแผนท่ีด้วยตนเอง  ซ่ึงสิ่งเหล่านีท้ าให้ครูเห็นความต้องการภายในของนกัเรียนมากขึน้ 

เม่ือได้รับฟังนกัเรียนและอ่านเหตผุลในเจตคติของนกัเรียนในภาคเรียนจิตตะ  ย่ิงย า้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องว่าโจทย์ท่ีท้าทายในสิ่งท่ี เขาอยากรู้และ

สนใจ  กิจกรรมในรูปแบบเกม ทดลอง  หรือลงมือท า  ใบงาน  และเวลาท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเขาได้  ซ่ึงตัวฉัน ในฐานะครูผู้ จัดกระบวนการ

เรียนรู้จะต้องมองให้ออกว่าอะไรคือความท้าทายและอยากรู้ของนกัเรียนในวยัชัน้ ๖ นี ้และฉันต้องเปิดโอกาสและช่วงเวลาให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นหรือความ

ต้องการในการสร้างการเรียนรู้ของเขาให้มากกว่านี ้

  ตอนนีฉ้ันรู้ว่าตวัเองต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชัน้เรียน แต่ตัวฉันต้องการแนวคิด ( idea) ใหม่ๆ เพ่ือเป็นฐานในการต่อยอดการจัด

กระบวนการเรียนรู้  ซ่ึงฉันจะต้องหาจากช่องทางอ่ืนๆ มากกว่าภายในโรงเรียน เพ่ือหาสิ่งแวดล้อมใหม่มากขึน้ รวมทัง้ปรับเปลี่ยนมุมมอง ให้การรับสารแบบรับรู้ 

เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ และประเมินค่า เพ่ือก้าวสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลมู) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีต้องการสร้างให้กับนกัเ รียน แต่ครัง้นี ้

ฉันจะหาวิธีการพฒันาทกัษะด้านนีใ้ห้กับตวัเองมากขึน้รวมทัง้หาเป้าหมายในการพฒันาตนเองให้ชดัเจน เพ่ือจดักระบวนการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนให้ดีขึน้กว่าเดิม 

 

“ท าไมฉันคิดว่าตนเองเป็นครูที่ดีกว่าน้ีได้” 

 ในการจดัการเรียนรู้ทัง้ ๓ ภาคเรียนท่ีผ่านมา ฉันพบว่ามีหลายๆ ครัง้ ท่ีนกัเรียนรู้สึกสนกุ สนใจ และพยายามเรียนรู้ทัง้การลงมือท าและแลกเปลี่ยน  

นกัเรียนท่ีเดิมไม่ค่อยแลกเปลี่ยน ก็พยายามการแลกเปลี่ยนได้ดีขึน้ นกัเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจในการฟังเพ่ือนแลกเปลี่ยน สามารถฟังการแลกเปลี่ยนในบางแผนการ



เรียนรู้ได้ดีขึน้ในบางแผนการเรียนรู้ เน่ืองจากฉันมีพฒันาการในการออกแบบจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเกมกิจกรรม ลงมือท า และสร้างการ มีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนความคิด มีรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้ในชัน้เรียนได้หลากหลายรูปแบบมากขึน้กว่าการถาม -ตอบค าถาม ... ซ่ึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

บางอย่างของฉันช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชัน้เรียนได้ 

นอกนีฉ้ันมีความเช่ือว่าฉันจะสามารถท าทกุสิ่งตามเป้าหมายได้ หากฉันไม่ละทิง้ความพยายามท่ีจะหาวิธีการเพ่ือไปถึงสิ่ง ท่ีเป็นเป้าหมายของฉัน 

แม้มนัอาจจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม สกัวนัฉันบรรลสุิ่งนัน้ได้ ... และถึงแม้ฉันจะเดินทางผิด ฉันก็จะเรียนรู้เพ่ือหาทางใหม่จนกว่ าจะเจอปลายทาง และ

ปลายทางของฉันมกัเจอว่ายังสิ่งน่าสนใจอ่ืนรอคอยให้ฉันเดินไปหาอยู่เสมอ รวมทัง้ฉันยังมีความเช่ืออีกว่าศักยภาพของมนุษย์ทุกคนสามารถท าทุกอย่างได้ 

(ยกเว้นคนท่ีเกิดมาพร้อมพนัธุกรรมท่ีมีความบ่งพร่องทางสมองหรือร่างกาย) อยู่ ท่ีว่าจะมีใจรักท่ีจะสู้ไม่ถอยหรือจะยอมถอดใจไปก่อนหรือไม่  

ดงันัน้ ฉันจึงเช่ือเสมอว่าฉันเป็นครูที่ดีกว่าน้ีได้ เพราะฉันเห็นตวัเองคิด ท า และมีเป้าหมายท่ีพยายามท ามันอยู่  ท าจนค่อยๆเกิดความเข้าใจ มี

พฒันาการในการจดักระบวนการเรียนรู้ และมีจิตวิญญาณความเป็นครูพฒันาขึน้ตามประสบการณ์ซ่ึงสิ่งเหล่านีเ้ป็นหลกัฐานท่ีพิสจูน์ว่าความเช่ือของฉันคือความ

จริงของฉันเช่นกัน 

 

“ฉันมองความรู้เป็นผลผลิตหรือกระบวนการ” 

 ส าหรับฉันมองว่าการเรียนรู้คือกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ หากอ่านและท าความเข้าใจความคิดของตนเอง ฉันรู้สึกได้ว่าฉันมองว่ามันคือผล ผลิตท่ี

ได้จากกระบวนการ โดยความรู้หน่ึงอาจเกิดได้จากหลายกระบวนการ แต่จะเกิดจากการตกผลึกความเข้าใจผ่านวิธีการเรียนรู้ท่ีตนถนัดได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนท่ีไม่ใช่

ทางของตนเอง 



 แต่เม่ืออ่านท าความเข้าใจค าถามอีกครัง้ฉันเร่ิมไม่แน่ใจว่าตวัเองเข้าใจแบบนัน้ถูกต้องหรือไม่ ... ฉันต้องเรียนรู้เพ่ือเข้าใจวิธีก ารเรียนรู้ของตนเอง 

การท่ีฉันเข้าใจมนัแสดงว่าวิธีการเรียนรู้ของฉันก็ถือว่าเป็นความรู้ชดุหน่ึงเช่นกัน เพราะมนัสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจต่อยอดในเร่ืองอ่ืนๆ ให้กับฉันได้ 

 

“ฉันจัดให้นักเรียนแบบไหนเป็นนักเรียนที่ดี” 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา ฉันคิดว่านกัเรียนท่ีพดูแลกเปลี่ยนตอบค าถามออกมาจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ แต่เม่ือฉันมีประสบการณ์

จดัการเรียนรู้มากขึน้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉันพบว่าเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิดท่ีเกิดขึน้ขณะเรียนรู้ ซ่ึงสามารถมีได้

หลากหลายรูปแบบ เช่น  การติดโพสต์อิทความเข้าใจและเดินอ่าน การเวียนฐานเขียนความเข้าใจ การเล่นเกมทายและให้เหตผุล และการน าเสนอแนวคิดท่ีมีต่อ

โจทย์สถานการณ์ ฯลฯ 

 

“ฉันเอาแนวความคิดว่าการปฏิสัมพันธ์ทางความรู้มีมากกว่าการแลกเปล่ียนมาจากไหน” 

 ฉันค้นพบจากการสงัเกตการณ์จดักระบวนการในงาน KM ของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนในวง KM ของหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์

วิทยา การสงัเกตการจดักระบวนการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ ในระดบัชัน้เดียวกัน และค าแนะน าจากฝ่ายวิชาการในการพฒันาแผนการเรียนรู้ จนฉันก่ อเกิดความเข้าใจ

จากการน าไปปฏิบัติในชัน้เรียนของตนเองในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ และพบว่านกัเรียนสามารถสร้างความความเข้าใจได้ด้วยตนเองเช่นกัน และผลลัพธ์ท่ี

เกิดขึน้กับชัน้เรียนในคาบท่ีมีมากกว่าการแลกเปลี่ยนธรรมดา พบว่านกัเรียนอยากมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เพ่ือเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้มากขึน้ 

 



“การสอนของฉันมีข้อดีอะไรบ้าง” 

 จากการสงัเกตการณ์สอนของตนเอง และเหตผุลของความรู้สึกอยากเรียนและความรู้สึกเข้าใจในเจตคติของภาคเรียนจิตตะ พบว่าการสอนของฉัน

มีข้อดี คือการเปิดโอกาสให้นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมผ่านการทดลอง กิจกรรม และเกม มีสื่อท่ีน่าสนใจ มีการเรียนรู้แบบกลุ่ม มีการแลกเป ลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกันในชัน้เรียน ช่วยสร้างความสนกุในการเรียนรู้และฝึกทกัษะการคิดให้กับนกัเรียน  รวมทัง้มีเนือ้หาท่ีเช่ือมโยงร้อยเรียงกัน นอกจากนีน้กัเรียนยังสะท้อนว่าการ

อธิบายของฉันท าให้เกิดการคิดเป็นภาพ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และมีตวัอย่างประกอบการอธิบาย  

 

“ในความคิดของฉัน  จุดเด่นที่สุดในการท าหน้าที่ครูของฉันคืออะไรบ้าง” 

จดุเด่นของฉันคือการมีใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง พยายามท าความเข้าใจแนวความคิดของคนอ่ืนอย่างรอบด้าน ทัง้ การ

ฟังนกัเรียน เพ่ือนครู ผู้ ปกครอง  รวมทัง้การใช้ทกัษะนีใ้ช้ชีวิตประจ าวนัของตนเองผ่านการตัง้ค าถามเพ่ือจับประเด็นให้กับตนเองว่า ‘แก่นสาระของสารท่ีเขา

ต้องการสื่อถึงเราคืออะไร’ อยู่เสมอ รวมทัง้ยังมีทกัษะการคิดและสงัเกตปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งหน่ึงอย่างรอบด้านได้ดีกว่าเดิม ท าให้ฉันสามารถน าไปปรับ

พฒันาตนเองและการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน และสิ่ง นีเ้องท่ีท าให้ฉันสามารถพฒันาทกัษะการฟังจบัประเด็นท่ีดี จนพาไปสู่การตัง้ค าถามไต่ระดับ

ความคิดให้กับนกัเรียนได้ดีขึน้กว่าเดิมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีท้กุครัง้ท่ีฉันจบัประเด็นได้ดี ฉันพบว่าเกิดจากสภาวะใจท่ีพร้อมด้วยสติ สติท่ีรับรู้สิ่ง ท่ีได้ยิน ซ่ึงช่วย

ให้ฉันลดการตีความค าพดูผ่านการคิด ความรู้สึก หรือทศันคติของตนเองลงไปได้ดีย่ิงขึน้ ฉันมองว่าน่ีคือทกัษะการสื่อสารท่ีส าคัญท่ีฉันเรียนรู้ ผ่านวัฒนธรรมของ

โรงเรียนเพลินพฒันา และวิถีพทุธท่ีซึมซบัจากการศึกษาต่อในหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูท่ีสถาบันอาศรมศิลป์  

 



“อะไรคือสาเหตุที่ท าให้ฉันไม่พอใจการสอนของตน  หรือเป็นสาเหตุให้ฉันคิดปรับปรุงตนเอง หรือปรับปรุงการสอนของตน” 

จากการสงัเกตการชัน้เรียนท่ีฉันสอนห้อง ๖/๑ นกัเรียนมีพืน้ฐานชอบเรียนด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมท่ีดี แต่พบพฤติกรรม  คุยเล่น และไม่ฟัง

ขณะเพ่ือนแลกเปลี่ยน  ท าให้ฉันอยากหากิจกรรมการเรียนรู้ และหารูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนท่ีน่าสนใจให้กับนกัเรียนมากขึน้  ... ส่วนในชัน้เรียนห้อง ๖/๓ 

นกัเรียนร่วมแลกเปลี่ยนดี นกัเรียนพยายามฟังเพ่ือนอยู่จ านวนมาก แต่บางคนมีสีหน้าเรียบเฉย บางคนเหมือนรู้สึกเบ่ือ ไม่ชอบ ไม่อยากเรี ยน แต่ไม่ได้แสดงออก

ชดัในชัน้เรียน รู้อีกทีตอนผลเจตคติออก สิ่งนีเ้ป็นอีกสญัญาณหน่ึงท่ีเตือนว่าฉันช้ากับการประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้ (Formative Assessment) ท าให้ฉันมองเห็น

เหตปัุจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกับการก่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ือน าไปปรับพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบโจทย์นกัเรียนได้ไม่ทนัท่วงทีนัก ซ่ึงเป็นเหตุให้การส่งเสริม

การเรียนรู้ให้กับนกัเรียนเป็นไปได้ช้าเช่นกัน 

 

 “ใครเป็นผู้พูดเป็นส่วนใหญ่ ... มีการพูดจากใจของนักเรียนแค่ไหน ...  ความแตกต่างระหว่างสุนทรียสนทนากับการให้โอกาสนักเรียนตอบ

ค าถามแบบมีค าอธิบายประกอบแตกต่างกันอย่างไร” 

เม่ือฉันกลบัมาใคร่ครวญกับตนเองกับปัญหาท่ีพบนีท้ าให้ฉันอยากรู้ว่าบทบาทความสมัพนัธ์ในชัน้เรียนระหว่างตวัฉันกับนกัเรียนเป็นอย่าง ไร ...ฉัน

พบว่าฉันให้คณุค่ากับการท่ีนกัเรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Constructive Learning)  ผ่านประสบการณ์การลงมือท าและการแลกเปลี่ยนความคิด (Active 

Learning) และต้องการให้นกัเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Student-centered Learning) แต่พบว่าในบางแผนการเรียนรู้ท่ีพบว่านักเรียนยังไม่มีส่วน

ร่วมหรืออยากรู้กับมนัด้วยตนเอง ซ่ึงมกัเกิดในแผนการเรียนรู้ท่ีฉันเป็นผู้พดูเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียน หากดูผิว

เผินฉันให้นกัเรียนสร้างความรู้เองจริง แต่ฉันช่วงการพดูย า้ซ า้และขยายประเด็น ซ่ึงใช้เวลานาน ท าให้นกัเรียนซ่ึงก้าวเข้าส ู่วัย รุ่ นแล้วรู้สึกแบบเบ่ือหน่ายหรือไม่

อยากฟังเกิดขึน้ รวมทัง้กิจกรรม ค าถาม และเนือ้หาท่ีน ามาแลกเปลี่ยนมกัเป็นค าถามแบบปิด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีโอกาสท่ีจะแล กเปลี่ยนแนวคิด 



ทศันคติ หรือความรู้สึกภายในน้อย สิ่งท่ีเขาแลกเปลี่ยนคือเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ซ่ึงอาจจะไม่ใช่สิ่งท่ีเขาต้องการจะรู้ แต่เป็นสิ่ง ท่ีครูต้องการจะให้เขารู้

อย่างเดียว จึงเป็นเหตใุห้นกัเรียนยังไม่เป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองอย่างแท้จริง เพราะฉันให้โอกาสนกัเรียนให้การอธิบายความรู้  แต่ยังพานกัเรียนไปไม่ถึงการ

สร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือทศันคติต่อการเรียนรู้ การฟังและพดูจากความเข้าใจ เพ่ือยกระดบัการเปลี่ยนแปลงตวัเองได้ชดัเจนนกั  

 

“นักเรียนมีบทบาทตัดสินใจในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแค่ไหน ... เสียงของนักเรียนได้รับการรับฟังบ่อยไหม ... ข้อเสนอของนักเรียนน าไปสู่

การเปล่ียนแปลงแค่ไหน ... ดุลยภาพของอ านาจในการพูดในห้องเรียนเป็นอย่างไร” 

การท่ีฉันซ่ึงจริงๆ ต้องการสร้างการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ แต่ยังไม่เอือ้กระบวนการท่ีพานักเรียนไป

ถึงสิ่งนัน้ ทัง้การเน้นการพดูของฉัน และการโอกาสรับฟังความต้องการหรือความคิดภายในของนกัเรียนน้อย ท าให้ห้องเรียนของฉันยังมีการดึงอ านาจการเรียนรู้ไว้

ท่ีครู ซ่ึงขดักับความต้องให้อ านาจการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

 

“ฉันต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพ่ือให้นักเรียนมีเวลาคิด” 

 เพ่ือให้นกัเรียนมีเวลาคิดมากขึน้ ฉันจึงต้องท าความเข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้ทัง้ ๓ ด้าน ของแต่และแผนการเรียนรู้ให้ชดัเจนขึน้ เน้นความเข้าใจท่ี

แก่นสาระส าคญั และให้คณุค่าการวิธีการคิด เพ่ือออกแบบค าถามท่ีเป็นปลายเปิด ท่ีสะท้อนมากกว่าความรู้เนือ้หาสาระ แต่ท าให้เรียนรู้วิ ธีการคิดและวิธีการ

เรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละแต่ละมากขึน้ นอกจากนีค้วรฝึกการสงัเกตนกัเรียนและคาดการณ์  หาแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนและ



ดึงดดูให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ รวมทัง้บริหารเวลาในแต่ละกิจกรรมแต่ละแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพ่ือออกแบบแผนให้นกัเรียนสนใจเรียน รู้ ลงมือท า ร่วมคิดหา

ค าตอบ และแสดงความคิดเห็นมากขึน้ 

 

“เป็นไปได้ไหมว่าแม้จะให้เวลานักเรียนคิด และฟังค าตอบแบบมีค าอธิบายประกอบ แต่ฉันก็ฟังเฉพาะค าตอบที่ตรงกับใจฉัน” 

ถึงแม้ฉันจะมีทกัษะการฟังจบัประเด็นอยู่เป็นฐานเดิม แต่ในหลายๆ ครัง้ฉันก็พบว่าตนเองมกัฟังอย่างมีเป้าหมายแบบเจาะจงเกินไป เช่น กา รฟัง

เพ่ือนจบัท่ีแก่นของความรู้ในสาระวิชา จนบางครัง้ลืมสงัเกตว่า ณ ขณะนัน้มีอะไรเกิดขึน้อีก แล้วสิ่งนัน้เกิดจากอะไร...สิ่งนีท้ าให้ ฉันปิดหูอีกข้างหน่ึง (หูแทน

ประสาทสมัผัสทัง้หก – ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ) หขู้างท่ีมีเสียงอ่ืน ซ่ึงเป็นเสียงท่ีจะช่วยให้ฉันความเข้าใจสิ่งอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองได้ดีย่ิงขึน้  

 

 ฉันเข้าใจเพ่ิมขึน้ว่ากระบวนจดัการเรียนรู้ของฉันยังคืนอ านาจให้กับนกัเรียนได้ไม่เพียงพอ ฉันยังคงใช้อ านาจในการควบคุมชัน้เรียนเพ่ือเป็นดัง

ความคาดหวงัอยู่ แม้อ านาจนีจ้ะไม่ได้แสดงออกมาผ่านการแสดงอารมณ์เชิงลบ แต่กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีจัดขึน้ครูยังคงยึดอ านาจไว้กดขี่ ตีกรอบ  ไม่เอือ้

โอกาสให้นกัเรียนแสดงความต้องการภายใน เพ่ือให้นกัเรียนไปในแนวเดียวกันกับท่ีเราคาดหวงั  ซ่ึงขดักับความตัง้ใจท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีคืนอ านาจให้

นกัเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองตามธรรมชาติของนกัเรียน โดยท่ีครูอย่างฉันไม่รู้ตวั ... แล้วนกัเรียนจะได้อ านาจคืนได้อย่างไร 

 



มาถึงตอนนีส้ิ่งท าให้ค าท่ีติดค้างคาใจฉันดงัขึน้อีกครัง้ “โลกของเด็ก” (ติดค้างมาจากงาน Open Class ท่ีขอนแก่น และงาน KM ภาคเรียนวิริยะท่ี

ผ่านมา) ฉันว่าสิ่งนีแ้หละท่ีฉันต้องท าความเข้าใจอย่างจริงจงั ตอนนีฉ้ันรู้สึกว่าการท่ีฉันคาดการณ์แผนได้ไม่ชัดเจน มองภาพชัน้เรีย นไม่ออก จับประเด็นการ 

Formative Assessment ได้เพียงบางส่วน ซ่ึงดเูพียง Learning Style ความรู้สึก ทศันคติ วิธีคิด และทกัษะการสร้างความรู้ด้วยตนเองของเด็ก  หรือการมาถึง   

บางอ้อ เกิดความเข้าใจหลงัจากจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนเสร็จไปแล้ว ... มนัเกิดจากสิ่งท่ีติดค้าง แต่ฉันไม่เคยสะสางกับมันอย่างจริงจัง ...  อาการท่ีคิดแผนทีไรก็

รู้สึกตนั น่าจะเกิดจากสาเหตสุ าคญัท่ีฉันได้ตระหนกัรู้คือ...เพราะฉันยังเข้าไปไม่ถึงโลกของนักเรียน  แปลกมากท่ีเม่ือคิดสิ่งนีไ้ด้ฉันรู้สึกแทงไปท่ีใจเข้าอย่างจัง 

เป็นการโดนแทงท่ีไร้ความเจ็บปวด แต่มีรอยยิม้ท่ีรู้สึกเอ่อล้นเหมือนว่าตวัเองก าลงัค้นพบทางสว่าง ... ทางท่ีจะมอบอ านาจการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเป็นเจ้าของ

การเรียนรู้ของตวัเองได้ดีมากขึน้ ... นอกจากใจท่ีโดนเขย่าแล้ว ตอนนีส้ิ่งนีก้ าลงัเขย่าความคิด และร่างกายของฉันให้อยากลงมือท า  เพ่ือเข้าส ารวจโลกภายในของ

นกัเรียนได้ดีขึน้ 

 

“ท าไมฉันจึงปฏิบัติอย่างที่ท าอยู่ทุกวัน...ท าไมจึงไม่ท าความเข้าใจโลกของนักเรียน” 

ท่ีผ่านมาฉันพยายามฝึกทกัษะการสงัเกตและคาดเดาว่ากิจกรรมแบบไหนท่ีท าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หา ฉันพบว่าตัวเองติดกรอบ

เก่ียวกับเนือ้หา เน้นให้นกัเรียนเข้าใจท่ีเนือ้หา เม่ือตัง้ค าถามจึงเน้นค าถามท่ีไต่ระดบัความเข้าใจในเนือ้หา ซ่ึงท าให้หลงลืมว่าค าถามท่ีท าให้เข้าใจเนือ้หาในแบบ

ไหนท่ีจะช่วยให้นกัเรียนอยากคิดและหาค าตอบกับมนั แม้สิ่งนีท้างฝ่ายวิชาการมีการแนะน ามาบ้างแล้ว แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าตวัเองควรมีวิธีคิดหรือตัง้ค าถามอย่างไร 

เม่ือคิดทบทวนมากขึน้ฉันพบว่าฉันไม่รู้ว่าแรงจงูใจในการเรียนรู้ ความต้องการ และความสนใจของนกัเรียนวยันีค้ืออะไร หรือบางอย่างก็ รู้แต่ยังไม่

เห็นว่าส าคญันกั เพราะฉันให้คณุค่ากับเนือ้หาด้านความรู้มากกว่า ประกอบกับยังไม่ส ังเกต ไม่เห็นชัน้เรียนอ่ืนๆ และยังไม่ศึกษาความรู้ จากแหล่งข้อมูลทาง



วิชาการ เช่น งานวิจยัด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ท าให้ยังปรับพฒันาตามกรอบความคิดเห็น ต่อยอดจากฐานปฏิบัติของตนเอง และจากชัน้เรียนของคู่ วิชาเพียง

เท่านัน้ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนในวง KM ช่วยสร้างภาพความเข้าใจให้กับฉันเพียงบางส่วน เน่ืองจากเป็นการรับข้อมูลจากผู้ อ่ืน รวมทัง้ในบางครัง้ไม่ได้

ตัง้เป้าหมายว่าจะน าไปลงมือท าปรับใช้ในทนัทีเพ่ือสร้างความเข้าใจจากฐานปฏิบัติท่ีตนเองถนดั จึงหลงลืมความรู้ความเข้าใจชดุนัน้ 

 

“ท าไมฉันรู้สึกว่าการท าความเข้าใจแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงส าคัญกับฉันมาก” 

ในความเข้าใจของฉันตอนนีพ้บว่าการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีน าพานกัเรียนให้สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

มีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้ในชัน้เรียนและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองได้นัน้ เกิดจากการท่ีครูเข้าใจแรงจงูใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึง

แรงจงูใจท่ีฉันหมายถึงนีค้ือรวมทัง้แรงจงูใจภายนอก เช่น ต าแหน่งท่ีนัง่ การจดัโต๊ะเรียน บรรยากาศในชัน้เรียน บทบาทของครู ฯลฯ และแรงจูงใจภายใน เช่น 

ความสนใจใคร่รู้ ความกระตือรือร้น ความท้าทาย ความชอบ ความสนใจ ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีถนดั ความเช่ือ ทศันคติ การยอมรับคุณค่าของตนเอง -เพ่ือนร่วมชัน้

เรียน การปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้กับผู้ อ่ืน การเห็นคณุค่าของสิ่งท่ีเรียนต่อตวัเองและสงัคม ฯลฯ  

การท่ีตวัฉันเองยังไม่สนใจประเด็นนีอ้ย่างจริงจงั ท าให้ฉันละเลยปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจ นักเรียนกับฉัน ท าให้ฉันมองไม่เห็นว่า

นกัเรียนมองโลกอยู่ในมมุไหนได้ชดัเจนนกั สิ่งเหล่านีท้ าให้ฉันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อนกัเรียนได้เพียงบางกลุ่มหรือเพียงบางแผนการเรียนรู้ท่ี

สามารถพานกัเรียนทัง้หมดบรรลกุารเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ฉันจึงเกิดค าถามว่าในหลายๆ ครัง้ว่า ท าไมผลจึงเป็นแบบนี ้หรือท าแบบนีม้ันก็ดีน ะ โดย

ท่ีฉันคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับนกัเรียนได้ไม่ชดัเจนนกั ...น่ีจึงเป็นเหตใุห้ฉันอยากเข้าใจกับมันมากขึน้เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ    

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาให้กับนักเรียนช้ัน ๖ ในภาคเรียนวิมังสา ของปีการศึกษา ๒๕๖๑  



การค้นพบนีท้ าให้ฉันพบว่าการสะท้อนคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ (Critical Thinking) เป็นสิ่งท่ีฉันควรฝึกอย่างจริงจงั เพราะ สิ่งนีท้ าให้ฉันเข้าใจสิ่ง ท่ี

ซ่อนอยู่ในการสร้างการเรียนรู้ของตวัฉันและการเรียนรู้ของนกัเรียนในแบบท่ีฉันไม่เคยมองเห็นชดัขนาดนีม้าก่อน  นอกจากนี ช่้วยตอกย า้ความเข้าใจให้กับฉันว่า

การเรียนรู้ของนกัเรียนมีปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีซบัซ้อนมาก ทัง้ปัจจยัจากบุคลิกของครู วิธีการคิดของครู วิธีการและรูปแบบกระบวนก ารเรียนรู้ สื่อ ล ักษณะค าถาม 

การสงัเกตและประเมินขณะเรียนรู้ปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน บรรยากาศชัน้เรียน ความสนใจของนักเรียน รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ทัศนคติ -ความเช่ือของ

นกัเรียน ความพร้อมในการเรียนรู้ของนกัเรียน ฯลฯ  ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ได้นัน้เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ี ยวเน่ืองกัน ทัง้ครู-นักเรียน นักเรียน-

นกัเรียน และนกัเรียน-เพ่ือน ท่ีเกิดทัง้ในด้านปฏิสมัพนัธ์ทางการลงมือปฏิบัติ การคิด รวมทัง้การเข้าใจเหตภุายในใจของการลงมือปฏิบัติ ท่ีมาของความคิด และ

ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ต่อเร่ืองราวต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



๓. วิธีการเพ่ือก้าวสู่การแก้ปัญหาในช้ันเรียน 

  การท่ีฉันจะพฒันาตนเองเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายได้นัน้ สิ่งแรกท่ีฉันต้องท าความเข้าใจคืออะไรท่ีจะมาเก่ียวเน่ืองกับแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของ

นกัเรียน ว่ามีปัจจยัใดเก่ียวเน่ืองบ้าง ทัง้จากประสบการณ์เดิมและงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือเห็นเหตปัุจจยัรอบด้านมากขึน้ และน าไปวางแผนการเรียนรู้และจดัการ

ชัน้เรียนไปในแนวทางนัน้... สิ่งต่อมาท่ีฉันต้องการเข้าใจคือวิธีการเรียนรู้และวิธีการปฏิบัติของตนเองท่ีจะส่งเสริมให้สร้างแผนการ เรียนรู้และการจัดการชัน้ท่ีช่วย

สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน เพ่ือปรับพฒันาตวัเองในการจดัการเรียนรู้และสร้างการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนได้ดีย่ิงขึน้ 

  นอกจากนีฉ้ันต้องการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของตนเองในการคิดวางแผน คาดการณ์การตอบสนองของนกัเรียนให้รอบด้านมากขึน้ ฝึกการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการสร้างแรงจงูใจของนกัเรียน โดยสงัเกตความรู้สึกและอาการตอบสนอง ต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องขณะเรียนรู้ในชัน้เรียน และเปิด

โอกาสให้นกัเรียนแสดงออกถึงความต้องการภายในมากขึน้  ฝึกตัง้สายตาการประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้โดยมองให้เห็นแรงจงูใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนทัง้

ภายนอกและภายในชดัเจนอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สะท้อนคิดกับตนเอง ครูคู่วิชา และสมัภาษณ์นกัเรียนคนท่ีต้องการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้มากเป็นพิเศษหรือ

คนท่ีมีการตอบสนองแสดงความสนใจในชัน้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ือปรับพฒันาให้ทนัท่วงที เช่น ภายในคาบเรียนนัน้ หรือคาบถัดไป ใ ห้รวดเร็วย่ิงขึน้ 

เม่ือน าความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 



๔. ผลการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในช้ันเรียน (ตวัอย่างเพียงส่วนหน่ึง) 

ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒ 
ก่อนจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ห้อง ๖/๑ 

ฉันทบทวนเป้าหมายกระบวนการ 
และสื่อเรียนรู้ก่อนเร่ิมสอน 

(พบหลงัจากเข้าชัน้เรียน)  - ฉันมีความมั่นใจและสติในการเข้าชัน้เรียนทุก
อย่างพร้อมเข้าสู่ชัน้เรียน  
 
(ความพร้อมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
ฉัน ส่งผลโดยตรงต่อนกัเรียน) 

ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 

ช่ว ง ต้ นค าบ ฉั น ส อบถ ามสิ่ ง ท่ี
นกัเรียนอยากรู้เก่ียวกับไฟฟ้า 

- แม้ช่วงแรกจะมีคนยกมือเพียงเล็กน้อย แต่เม่ือฟัง
สิ่งท่ีเพ่ือนอยากรู้แล้วเขาจึงอยากแลกเปลี่ยนสิ่ง ท่ี
อยากรู้เช่นกัน  
- ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียนให้ความสนใจร่วม
แลกเปลี่ยนกันทัว่ทัง้ห้อง เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
แบบกลุ่ม  
- มีความสนกุสนานและกระตือรือร้น 

- สะ ท้อนใ ห้เ ห็น ว่า นัก เ รี ยน สน ใจ ในกา ร
แลกเปลี่ยนค าถามท่ีถามความคิดเห็นภายในใจ
หรือบอกความอยากรู้ของเขา 
 
(ใช้ค าถามท่ีเชิญชวนต่อการเร่ิมต้นเรียนรู้) 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 

เม่ือเข้ากิจกรรมเสริมความพร้อม 
กิ จ กร รมกลุ่ ม เก มจ าล อง กา ร
เคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน (ตวัแทนคือ
ลกูบอล) ฉันอธิบายขัน้ตอนการเล่น
เกม ซ่ึงกิจกรรมนีมี้จุดประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจว่าไฟฟ้าคืออะไร 

- จากช่วงขัน้น าด้วยค าถามพบว่าความรู้สึกของ
นกัเรียนยังเป็นไปในทางบวกคืออยากเรียนรู้ แต่เม่ือ
เข้าช่วงการอธิบายขัน้ตอนการเล่นเกมท่ีนาน 
เน่ืองจากเกมมีความซับซ้อนนักเรียนกว่าคร่ึงห้อง
หลดุจากการเรียนรู้  

- เกมสามารถดึงดดูความสนใจจากนกัเรียนได้ แต่
ลกัษณะของเกมควรไม่ซบัซ้อนต่อการเล่นและใช้
เวลาในการอธิบายมากเกินไป เพราะแทนท่ีจะ
สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ จะกลบักลายเป็นการ
ลดความสนใจของนกัเรียน 
- ภาวะอารมณ์ความอยากรู้ถูกหยุดชะงักนานเกิด
ไป ความรู้สึกในการอยากเรียนรู้จึงลง 
 
(ลกัษณะกิจกรรมและเวลาควรเหมาะสม) 

เม่ือนักเรียนลงมือเล่นกิจกรรมส่ง
บอลพบปัญหาความไม่เข้าใจขึน้อีก
ค รั ้ง  ฉั น สั ง เ ก ต เ ห็ น จึ ง มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ณ ขณะนัน้ 
จากการท ากิจกรรมรายกลุ่มย่อย
เป็นการร่วมกันท ากิ จกรรมทัง้ชัน้
เรียน โดยมีฉันร่วมเล่นด้วย 

- นักเรียนเร่ิมเข้าใจมากขึน้ สามารถดึงนักเรียน
กลบัมาสนใจในการเรียนต่อได้ แต่ก็พบว่าความรู้สึก
อยากเรียนรู้ของนกัเรียนลดลงจากตอนต้นคาบเรียน 

- การท่ีฉันมีสติกับการจดักระบวนการเรียนรู้และ
ประ เมินนักเ รียนขณะ เรียนรู้  ช่วยให้ฉันแ ก้ไข
สถานการณ์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
นกัเรียนต่อไปได้ทนัท่วงทีและราบร่ืนมากขึน้ 
 
(สติและการประ เ มินอารมณ์ความรู้สึกของ
นกัเรียนขณะเรียนรู้ จะช่วยในการจดักระบวนการ
ท่ีเหมาะสมได้) 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 
 
(ต่อ) 

ฉันต รวจ สอบ ความเ ข้ าใจ ขอ ง
นกัเรียนโดยการตัง้ค าถาม ขณะเล่น
เกม และหลังเล่นเกม เพ่ือส ร้าง
ความเข้าใจว่าไฟฟ้าคืออะไร 

- นกัเรียนยกมือแลกเปลี่ยนความเข้าใจ  2 – 3 คน 
นกัเรียนท่ีเหลือมีฟังบาง เล่นบ้าง  
- ฉันรับรู้ได้ว่านกัเรียนไม่ได้เข้าใจทุกคน แต่ได้เพียง
สุ่มถาม ช่วยขยายความ และเขียนสรุปความรู้ขึน้
กระดานให้  

- กิจกรรมส่งบอลนีจ้ะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจได้ดีขึน้ โดยท่ีฉันต้องลดการตัง้
ค าถามชวนมองเช่ือมโยงให้ลดลงปรับให้เรียนรู้
ด้วยตวัเองให้ได้มากขึน้ 
- กระบวนการนีฉ้ันยังไม่สามารถตรวจสอบความ
เข้าใจได้ครบทกุคน จะต้องหาวิธีการสร้างความ
เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจให้ชดัเจนขึน้  
 
(จะต้องวางแผนเ พ่ือพัฒนาการสร้าง รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่ง ท่ีช่วยส่งเสริม
ความสนใจใคร่รู้และการมีความรู้ร่วมต่อไป) 

ฉันให้นกัเรียนด ูstimulation จ าลอง
การเคลื่ อนท่ีของ อิเล็กตรอนใน
วงจรไฟฟ้า เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เป็นภาพเพ่ิมเติม 

- นกัเรียนทกุคนให้ความสนใจกับสื่อชิน้นี ้ - สื่อท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ และเกิดภาพความ
เข้าใจ ช่วยสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ 
 
(สื่อท่ีน่าสนใจและเห็นภาพช่วยสร้างความอยากรู้
และต่อยอดการเรียนรู้) 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 
 
(ต่อ) 

ฉันตัง้ค าถามชวนมองจากเช่ือมโยง
วิ ธี ก า ร เ กิ ด ไฟ ฟ้ า ท่ี นัก เ รี ย น มี
ประสบการณ์เดิม 

- นัก เ รี ย นหล าย คน พย าย า มแ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ของตัวเอง ช่วงนีน้ักเรียนส่วนใหญ่
สนใจในการเรียนรู้ 

- นกัเรียนสนใจในการแลกเปลี่ยนค าถามท่ีถาม
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของเขา และช่วยใน
การสร้างการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 
(ใช้ค าถามท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมเพ่ือเป็นบันได
การเรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้) 

ฉันตัง้ค าถามท้าทายความคิดของ
นัก เ รี ย น ว่ า วิ ธี ก า ร ท่ี นัก เ รี ย น
แ ล ก เ ป ลี่ ย นนั ้น อ ะ ไ ร ท่ี ท า ใ ห้
อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ี 

- นกัเรียนพยายามลองแลกเปลี่ยนคาดเดาความ
เป็นไปได้ แม้ไม่มัน่ใจว่าสิ่งนัน้คือความจริงหรือไม่ 

- นกัเรียนมีความสนใจในการตอบค าถามท่ีท้า
ทายความคิดท าให้อยากรู้ต่อ 
 
(ใช้ค าถามท่ีท้าทายช่วยเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู้และความจดจ่อ อยากติดตามการเรียนรู้
ต่อไป) 

 

 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 
 
(ต่อ) 

ฉันจดักิจกรรมให้นกัเรียน
เข้าฐานวิธีการผลิตไฟฟ้า
แบบต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
แบบกลุ่ ม ทดลอง  เ พ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
...ฉันเดินสงัเกตการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

- นัก เ รียน ใ ห้คว ามส นใจกั บสื่ อ การทดลอง 
โด ย เ ฉ พาะ กั บ สื่ อ แ ป ล ก ๆ ท่ี ไ ม่ คุ้ น เ ค ย ใ น
ชีวิตประจ าวนั และสื่อท่ีเป็นของเล่น (เช่น ไฟฉาย
ไดนาโม อ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์  เรือของเล่น
พลัง ง านแสงอาทิตย์  เ ป็นต้น)  แ ละพยายาม
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน  
- นัก เรียนบางคนพยายามตัง้ ค าถามต่อว่ามัน
เก่ียวกับหลกัการสร้างไฟฟ้าอย่างไร 

- สื่อท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ หรือเหมาะกับวัย ช่วยเสริมพลัง
ความอยากเล่น และอยากรู้ของนกัเรียนได้ 
 
(สื่อท่ีน่าสนใจช่วยสร้างความอยากรู้และต่อยอดการเรียนรู้) 
 
- ฉันสามารถเดินสงัเกตและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
 
(ลกัษณะกิจกรรมแบบกลุ่มท่ีมีการลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ฉันมีเวลาสังเกตและประเมินการ
เรียนรู้ของนกัเรียนได้) 

ฉั น จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลก เปลี่ ยนความรู้จาก
การทดลอง  ให้นักเรียน
ค่อยๆ แลก เปลี่ยนทีละ
ฐาน โด ยฉั นเ ขีย นขึ ้น
ก ร ะด าน ใ ห้  ตามช่ อ ง
ตารางบันทึกท่ีสร้างไว้  

- นกัเรียนท่ีสนใจการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเน่ืองมี
เพียงส่วนน้อย 4 – 5 คน นักเรียนคนอ่ืนๆ คุยกัน
หรือเล่นอปุกรณ์ 

- วิธีการแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างปฏิสมัพันธ์ทางความรู้แบบฉัน
ถามนักเรียนตอบ ไม่เชิญชวนหรือสร้างความน่าสนใจใ ห้
นกัเรียนอยากแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน 
 
(การยึดอ านาจท่ีครูต้องด าเนินกระบวนการหลกั แม้ความรู้จะ
มาจากนกัเรียนเอง ยังไม่เร้าความสนใจในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน) 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๑ 
 
(ต่อ) 

เ ม่ื อ พ บ ปั ญ ห า  ฉั น
ปรับ เปลี่ยนวิธี การใหม่
เป็นการนับจ านวนช่องที
จะแลกเปลี่ยน และสุ่ ม
เลขท่ีนักเรียนให้ออกมา
เขียนความรู้ท่ีได้ …เพ่ือน
ด้านในช่วยแก้ไขความรู้
อย่างมีเหตผุล 

- นกัเรียนทัง้ ห้องมีความกระตือรือร้นมากขึน้ ทัง้คนท่ี
ออกมาเขียนและคนท่ีอยู่ด้านใน และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ได้ดี 
- นกัเรียนช่วยกันแก้ไขความรู้โดยท่ีไม่รู้สึกว่าตวัเองจะผิด
หรือถูก เพียงให้เหตผุลความคิดเห็นของตนเอง และฉัน
ให้นักเรียนทัง้ ห้องร่วมยืนยันความรู้นีร่้วมกัน จนเกิด
ความรู้ของห้อง 

- การปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นการ
แลกเปลี่ยนโดยการยกมือตอบค าถาม แต่สามารถจัด
กระบวนการได้หลากหลายรูปแบ 
 
(รูปแบบกิจกรรมของการการปฏิสัมพันธ์ทางความรู้ มี
ส่วนช่วยในการการแสดงออกสิ่ง ท่ีตนเองรู้และอยากรู้
ได้) 

 

 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคือ
อะไร และ
เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖ /๑ 
 
(ต่อ) 

ขั ้น โ จ ท ย์ ส ถ าน ก า ร ณ์
ปัญหาเป็นโจทย์ปลายเปิด
ใ ห้ นัก เ รี ย นอ อ ก แ บ บ
สิ่งประดิษฐ์ ท่ีช่วย ปัญหา 
ซ่ึงจะต้องใช้ความเข้าใจ
เร่ืองวิธีการสร้างไฟฟ้ามา
ประยุกต์และสร้างสรรค์การ
ออกแบบเป็นคู่ (ในห้อง 3 
โจทย์สถานการณ์ ดังนัน้ 1 
โจท ย์จะ มีคนออก แบ บ
หลายคู่) ...ฉันเดินสังเกต
การคิดของนกัเรียน 

- นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันออก
แบ บ อ ย่ า ง ตั ้ง ใ จ  ( ทุ ก คู่ ) 
พยายามวาดสื่อความแนวคิด
ของตนเอง 
- ฉันเห็นแนวคิดท่ีหลากหลาย
ของนัก เรียนแม้จะเป็นโจทย์
สถานการณ์เดียวกัน  

-  โจทย์สถานการณปัญหาปลายเปิด เชิงออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยท าให้นกัเรียน
มีแรงจงูใจท่ีจะใช้ความสร้างสรรค์และความร้ายในตวัเองออกมาแก้ปัญหา 
 
(โจทย์สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดช่วยกระตุ้ นการแสดงออกทางความรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีไม่ตีกรอบจ ากัดของค าตอบ  ลดความกังวลในการสร้างความรู้) 
 
- การจดักลุ่มท่ีจ านวนคนน้อยท าให้เห็นความมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความรู้
ของนกัเรียน และเกิดแนวคิดท่ีหลากหลายายใต้โจทย์สถานการณ์เดียวกัน 
 
(จ านวนนกัเรียนต่อกลุ่มมีผลต่อการสร้างความรู้ร่วมกัน ซ่ึงแต่ละลักษณะกิจกรรม
จ านวนนกัเรียนท่ีเหมาะสมไม่เท่ากัน) 
 
- ฉันสามารถเดินสงัเกตและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
 
(ลกัษณะกิจกรรมแบบกลุ่มท่ีมีการลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ฉันมีเวลาสงัเกตและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้) 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กับนักเรียน / 

ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖ /๑ 
 
(ต่อ) 

ฉันใ ห้ตัวแทนนัก เรียนแต่ละโจทย์
สถานการณ์ออกมาน าเสนอแนวคิด
และเหตุผลสนับแนวคิดของตน โดย
ผู้ ฟังมีบทบาทในการช่ืนชมและแนะน า
แน วคิ ดข อ ง เ พ่ือน ค นท่ี ไ ด้ โจ ท ย์
เดียวกันท่ีมีแนวคิดท่ีแตกต่าง 

- นักเรียนตัง้ใจฟัง
การน าเสนอ และ
ร่วมช่ืนชม-แนะน า
แ น ว คิ ด ก า ร
ออกแบบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของเพ่ือน 

- โจทย์ปลายเปิดท่ีน่าสนใจช่วยท าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้แนวคิดของเพ่ือน และ
ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดท่ีหลากหลายภายใต้โจทย์สถานการณ์
เดียวกัน 
 
(โจทย์ปลายเปิดท่ีน่าสนใจช่วยท าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้แนวคิดท่ีหลากหลาย
มากขึน้) 
 
- ฉันเห็นแนวคิดและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
 
(ลกัษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความรู้โดยการน าเสนอ
แนวคิด และผู้ ฟังช่ืนชม-แนะน าแนวคิด พร้อมเหตผุล ท าให้ฉันมีเวลาสังเกตและ
ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้) 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กับนักเรียน / 

ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
หลงัจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ห้อง ๖/๑ 
 

ฉันทบทวนการจัดการ
เรียนรู้แผนสัปดาห์ท่ี ๑
(W๑๐๑)ห้อง ๖/๑ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการจัดการ
เ รียน รู้ใน  ห้อง  ๖/๓  
โดยการใคร่ครวญกับ
ตนเอง 

- ปัจจยัแห่งความส าเร็จ / สิ่งท่ีท าได้ดี 
          การท่ีแผนท่ีเป็น Constructive Learning ทางความรู้ ซ่ึ งเป็นฐานท่ีดีเดิมนัน้ มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างเช่น การจัดการชัน้เรียน การจัดท่ีนั่งและการจัดกลุ่มนักเรียน 
ลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้ และเพ่ิมโจทย์สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด จะช่วยส่งเสริม
ความน่าสนใจในการเรียนรู้ พร้อมทัง้การสร้างความรู้ ความเข้าใจตามเป้าหมายของแผนการ
เรียนรู้ได้ดีขึน้ และตวัฉันเองก็มีเวลาในการสงัเกตและประเมินนกัเรียนได้ชดัเจนขึน้ 
 
สิ่งท่ียังต้องพฒันา 
          อารมณ์ความสนใจในการเรียนรู้ในชัน้เรียนช่วงต่างๆ ตลอดการเรียนรู้มีความส าคัญมาก 
จะต้องรักษาระดบัความสนใจไว้อย่างต่อเน่ือง หากมองเป็นกราฟช่วงต้นควรขึน้เร่ือยๆ ตัง้แต่ขัน้
น า ไปจนขัน้เสริมความพร้อม จะมีช่วงท่ีกราฟน่ิงก็ได้ แต่ไม่ควรตกลงมาก เพ่ือแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ต่อ จนถึงช่วงโจทย์สถานการณ์ซ่ึงเป็นการแผ่ขยายความรู้ความเข้าใจท่ีกราฟควรสูงขึน้
จากเดิมอีกเล็กน้อย หากท าให้ชัน้เรียนเป็นแบบนีไ้ด้ การเรียนรู้จะเหมือนการดหูนังหรือเร่ืองราว
ความต่อเน่ืองท่ีน่าสนใจตามท่ีฉันตัง้ใจไว้ได้         

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กับนักเรียน / 

ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

อ. ๘ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
หลงัจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ห้อง ๖/๑ 
 

ฉันทบทวนการจัดการ
เรียนรู้แผนสัปดาห์ท่ี ๑
(W๑๐๑)ห้อง ๖/๑ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ใน       ห้อง ๖/๓  
โดยการใคร่ครวญกับ
ตนเอง 

- สิ่งท่ียังต้องพฒันา (ต่อ) 
          กิจกรรมช่วงต้นคาบท าให้เกมส่งบอลเพ่ือสร้างความเข้าใจว่าไฟฟ้าคืออะไร ควรปรับเปลี่ยน
กระชบัเวลาขึน้ ครูเข้าร่วมกิจกรรม และเพ่ิมความน่าสนใจเร่ืองความมหศัจรรย์ของไฟฟ้าในรูปแบบ
วิดีทศัน์ก่อนพาเข้าใจกิจกรรมส่งบอล เพ่ือสร้างความสนใจและตัง้ค าถามว่าไฟฟ้าท าให้เกิดสิ่งต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย และตวัมนัเองความจริงคืออะไร (แผนเดิมเป็นถามตอบสัน้ๆ ซ่ึงไม่เร้าความสนใจ) 
          หากต้องการแลกเปลี่ยนแบบถามตอบควรเป็นเร่ืองถามคิดเห็นหรือประสบการณ์เดิม หาก
เป็นการสรุปความรู้ท่ีเป็นโจทย์ปลายปิด เช่นจากกิจกรรมหรือการทดลอง ไม่ควรเสริมประเด็นของ
ครูเข้าไปเพ่ิมเติม เน้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้กันเอง และควรใช้เวลาไม่นานเช่น ช่วงหลังการ
ทดลองวิธีการเกิดไฟฟ้า 

ฉันรับฟังการสะท้อนการ
สงัเกตการจดัการเรียนรู้
โดยครูคู่วิชา 

- ครูคู่วิชาช่วยยืนยันความเข้าใจของฉันและการแสดงออกของนกัเรียนในชัน้เรียนในส่วนท่ีฉันไม่เห็น
ได้หรือเห็นยังไม่ได้ให้ความส าคญัต่อการสงัเกตนกั เช่น นกัเรียน ก สนใจการทดลองมาก ฉายแวว
ตอนนัน้ชดั พดูเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอ่ืน หรือนกัเรียน ข กับ ค นัง่ข้างกันแล้วมีการคยุเล่น เป็นต้น  
เป็นการสะท้อนท่ีท าให้ฉันกลบัมาย้อนมองตวัเองว่าฉันยังต้องพฒันานกัเรียนรายบุคคลเพ่ิมขึน้ และ
พฒันาการสร้างแผนการเรียนรู้ท่ีสร้างแรงจงูใจแก่นกัเรียนให้หลากหลายตอบโจทย์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกันมากขึน้ 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
พ. ๙ ม.ค. ๖๒ 
หลงัจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ห้อง ๖/๑ 
 
(ต่อ) 

ฉันสอบถามนกัเรียนเก่ียวกับ
ความเข้าใจในแผนท่ีผ่านมา
ในช่วงพกักลางวนั  

- ตอนแรกท่ีนกัเรียนเข้าไปชวนคยุเพียงไม่ก่ีคน 
แต่หลงัจากนัน้นกัเรียนคนอ่ืนๆ อีก 2 – 3 คน เดิน
เข้ามาบอกฉันว่าเขาเรียนไม่เข้าใจเลย และขอให้
ฉันอธิบายให้ (ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีฉันมีความเป็น
ห่วงและต้องการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้อยู่
แล้ว)  
- นกัเรียนรายบุคคลได้เพ่ิมเติม แก้ไข และยืนยัน
ความเข้าใจ  

- นกัเรียนต้องการบอกสิ่ง ท่ีเขาติดขัด และต้องการความ
ช่วยเหลือจากฉัน 
- เสียงของนกัเรียนสะท้อนจดุท่ีฉันสงัเกตพบตัง้แต่ในชัน้เรียน 
คือช่วงกิจกรรมส่งบอล นกัเรียนไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วไฟฟ้า
คืออะไร บางคนใช้วิธีจ าได้ แต่ไม่เข้าใจ ดงันัน้ฉันจึงควรปรับ
กิจกรรมในช่วงนี ้
- ย า้กับฉันว่านกัเรียนไม่ได้ไม่อยากไม่เข้าใจ แต่กระบวนการ
ยังไม่สร้างแรงจงูใจและความเข้าใจให้กับเขา 
- หากฉันเปิดโอกาสให้กับนกัเรียนในคาบเพ่ือแสดงออกถึงข้อ
ติดขดั จะช่วยแก้ไขความรู้ภายในห้องได้ดีขึน้ 
 
(นอกชัน้เรียนเป็นพื น้ท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างฉันและ
นกัเรียนได้เช่นกัน ท าให้เขาถึงฉันและฉันเข้าใจเขามากขึน้ ซ่ึง
มีส่วนช่วยในการมองเห็นและเสริมสร้างความสนใจในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน) 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
พ. ๙ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ก่อนจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ห้อง ๖/๓ 
 

ฉันค้นหาและคัด เลือกสื่ อ
วิดีทศัน์ท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
เก่ียวกับความมหศัจรรย์ของ
ไฟฟ้า 

(พบหลงัจากเข้าชัน้เรียน) - เม่ือฉันค้นหาแรงบันดาลใจให้เด็ก ฉันพบว่าฉันได้รับแรง
บันดาลใจ และอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนีด้้วย เป็นการ
ค้นหาและคดัเลือกท่ีสนกุมาก 
- ฉันตดัสินใจตดักิจกรรมส่งบอล แต่ใช้แรงบันดาลใจจาก
วิดีทศัน์และ sitimulation สร้างความเข้าใจร่วมเลย 
 
(เม่ือไรท่ีฉันคิดถึงใจนกัเรียน ใจของฉันก็เปลี่ยนไปเช่นกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒ 
ขณะ
จดัการ
เรียนรู้
แผน
สปัดาห์ท่ี 
๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคือ
อะไร 
และ
เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๓ 

ฉันเร่ิมต้นคาบด้วยการสอบถามสิ่ง ท่ีนักเ รียนอยาก รู้
เก่ียวกับไฟฟ้าเช่นเดิม 
และครูยืนยันว่าการเรียนรู้ภาคเรียนนีจ้ะตอบโจทย์ความ
อยากรู้ทกุอย่าง ของในติดตามดวู่าจะปรากฏในช่วงคาบ
ใด  

- ผลการสอบถามสิ่งท่ีสนใจ อยากรู้ เป็นเช่นเดียวกับ
ห้อง ๖/๑ นกัเรียน คือพยายามบอกความสนใจของ
ตวัเอง และแสดงความอยากรู้ร่วมกับเพ่ือน  

-เป็นการดึงประสบการณ์เดิมใน
ชีวิต ร่วมกับการเจตจ านงในสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ท่ีต้องการได้รับ 
 
(อา รมณ์ และ ความต้อ งกา ร
ภายในมีผลต่อความอยากรู้ และ
แรงจงูใจในการเรียนรู้) 
 
- ย า้ความเข้าใจ ค าถามและสื่อ
ช่วยกระตุ้ นความอยาก รู้และ
ความสนใจแก่นกัเรียนอีกทัง้ เ ร่ิม
สร้างโจทย์ตัง้คามในสิ่ง ท่ีอยากรู้
ของตวัเอง 
 
(ประสบการณ์ยืนยันความเข้าใจ
ให้แก่ฉัน) 

ฉันสร้างแรงบันดาลใจโดยให้นกัเรียนดวิูดีทัศน์ท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกับไฟฟ้า เพ่ือตัง้ค าถามว่าไฟฟ้าคืออะไร 

- นกัเรียนสนใจสื่อวิดีทัศน์มาก ทุกคนตัง้ใจดู และ
เกิดค าถามท่ีอยากรู้มากกว่าท าได้อย่างไรด้วยตนเอง 
- อารมณ์ความสนใจใคร่รู้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็น
มวลหมู่ทัง้ชัน้เรียน แม้แต่นกัเรียนท่ีปกติแลกเปลี่ยน
น้อย หรือหลดุจากการเรียนรู้ได้ง่าย 

ฉันให้ด ูstimulation วิธีการเกิดไฟฟ้า - ผลการสอบถามสิ่งท่ีสนใจ อยากรู้ เป็นเช่นเดียวกับ
ห้อง ๖/๑ นกัเรียน คือพยายามบอกความสนใจของ
ตวัเอง และแสดงความอยากรู้ 

เม่ือฉันจดักิจกรรมให้นักเรียนเข้าฐานวิธีการผลิตไฟฟ้า
แบบต่างๆ ผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม ทดลอง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ...ฉันเดินสงัเกตการเรียนรู้ของนกัเรียน 

- นกัเรียนให้ความสนใจและอยากรู้มาก พยายาม
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ส ังเกตผลและบันทึกผลการ
ทดลอง ไม่มีนกัเรียนคนใดหลดุจากการเรียนรู้ 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้เรียน ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 
พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะ
จดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี 
๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคือ
อะไร และ
เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖/๓ 

ฉันจดักระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้จากการ
ทดลอง ส ุ่มวนัเกิด เช่น วันจันทร์ วันศุกร์) จน
ครบจ านวนนักเรียน และนักเรียนให้ออกมา
เขียนความรู้ ท่ีไ ด้ในตารางบนกระดาน  …  
เพ่ือนด้านในช่วยแก้ไขความรู้อย่างมีเหตผุล 

- นัก เ รียนดูตื่ นเ ต้น และลุ้ นกับการสุ่ มคน
แลกเปลี่ยนในรูปแบบท่ีไม่คุ้นเคย 
- นกัเรียนทัง้ห้องช่วยกันสังเกต เพ่ิมเติม และ
แก้ไขความรู้บนกระดาน เห็นได้ว่านกัเรียนสนใจ
อย่างทัว่ถึง 

- นกัเรียนชอบประสบการณ์ท่ีคาดเดาไม่ได้ ล ุ้ น
ระทึก 
 
(อารมณ์และความต้องการภายในมีผลต่อ
ความอยากรู้ และแรงจงูใจในการเรียนรู้) 
 
- นกัเรียนชอบบรรยากาศการช่วยกันเรียนรู้
และแก้ไขความรู้ 
 
(บรรยากาศในชัน้เรียนมีผลต่อความสนใจและ
สร้างความรู้ร่วมกัน) 

 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / 
ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะ
จดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี 
๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคือ
อะไร และ
เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖ /๓ 
 
(ต่อ) 

ขัน้โจทย์สถานการณ์ปัญหาเป็นโจทย์ปลายเ ปิดใ ห้นัก เรียน
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยปัญหา ซ่ึงจะต้องใช้ความเข้าใจเร่ือง
วิธีการสร้างไฟฟ้ามาประยุกต์และสร้างสรรค์การออกแบบเป็นคู่ 
(ในห้อง 3 โจทย์สถานการณ์ ดงันัน้ 1 โจทย์จะมีคนออกแบบหลาย
คู่) ...ฉันเดินสงัเกตการคิดของนกัเรียน 

- นัก เรียนแต่ละคู่ช่ วยกันออก
แบบอย่างตัง้ใจ (ทกุคู่) พยายาม
วาดสื่อความแนวคิดของตนเอง 
- ฉันเ ห็นแนวคิดท่ีหลากหลาย
ของนัก เ รียนแม้จะ เ ป็นโจทย์
สถานการณ์เดียวกัน  
 
เช่นเดียวกับห้อง ๖/๑ 

-  ย า้ความเข้าใจ โจทย์สถานการณ์ปัญหา
ปลายช่วยกระตุ้นการแสดงออกทางความรู้ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีไม่ตีกรอบจ ากัด
ของค าตอบ  ลดความกังวลในการสร้าง
ความรู้ รวมทัง้จ านวนนกัเรียนต่อกลุ่มมีผล
ต่อการส ร้างความ รู้ ร่วมกัน ซ่ึง แต่ล ะ
ลัก ษณ ะ กิ จ ก รร มจ า นวนนัก เ รี ย น ท่ี
เหมาะสมไม่เท่ากัน) 
และลกัษณะกิจกรรมแบบกลุ่มท่ีมีการลง
มือปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ฉันมีเวลาสงัเกตและประเมินการเรียนรู้ของ
นกัเรียนได้ 
 
(ประสบการณ์ยืนยันความเข้าใจให้แก่ฉัน) 
 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน 
/ ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะ
จดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี 
๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคือ
อะไร และ
เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖ /๓ 
 
(ต่อ) 

ฉันให้ตวัแทนนกัเรียนแต่ละ
โจทย์สถานการณ์ออกมา
น าเสนอแนวคิดและเหตุผล
สนับแนวคิดของตน โดย
ผู้ ฟังมีบทบาทในการช่ืนชม
และแนะน า แนวคิดขอ ง
เพ่ือน คนท่ีได้โจทย์เดียวกัน
ท่ีมีแนวคิดท่ีแตกต่าง 

- นกัเรียนตัง้ใจฟังการน าเสนอ 
และร่วมช่ืนชม-แนะน าแนวคิด
การออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของเพ่ือน 
- พบการโต้แย้งความเป็นไปได้ 
โดยใช้ความรู้การกิจกรรมฐาน
ทดลองในการให้เหตผุล 

- ย า้ความเข้าใจ โจทย์ปลายเปิดท่ีน่าสนใจช่วยท าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้แนวคิดท่ี
หลากหลายมากขึน้ และลกัษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ทาง
ความรู้โดยการน าเสนอแนวคิด และผู้ ฟังช่ืนชม-แนะน าแนวคิด พร้อมเหตุผล ท าให้
ฉันมีเวลาสงัเกตและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
 
(ประสบการณ์ยืนยันความเข้าใจให้แก่ฉัน) 
 
- การคิดวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิด ช่วยให้นกัเรียนพยายาม
ดึงความรู้ชดุต่างๆ มาสร้างความเข้าใจให้กับตนเอง และเกิดการแก้ไขความรู้
ร่วมกันในห้อง 
 
(ลกัษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความรู้โดยการน าเสนอ
แนวคิด ให้บทบาทผู้ ฟังในการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า เป็นการเปิดโอกาสให้
นกัเรียนสร้างความเข้าใจทางความรู้มากขึน้ และการแสดงออกทางความรู้โดยใช้
วิธีการคิดขัน้สงู เป็นการยืนยันในความสนใจในการเรียนรูปแบบหน่ึง) 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักเรียน / ชัน้
เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
ขณะจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
 
ห้อง ๖ /๓ 
 
(ต่อ) 

ฉันให้นกัเรียนประเมินเป้าหมาย
การเรียนรู้และค าตอบค าถามว่า
นกัเรียนชอบอะไรในชัน้เรียนวันนี ้
พร้อมเหตุผล และนักเรียนอยาก
ให้ชัน้เรียนครัง้หน้าเป็นอย่างไร 

- นกัเรียนตัง้ใจเขียนประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง 

- ฉันพบความสนใจและสิ่งท่ีเขาต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนผ่าน AAR ได้ 
 
(การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ช่วยในการสร้างความเข้าใจนกัเรียน
ให้แก่ฉัน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ในครัง้ต่อได้ดีย่ิงขึน้) 

 

 

 

 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กับนักเรียน 
/ ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒  (ต่อ) 
หลงัจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๑ 
(W๑๐๑) 
 
ไฟฟ้าคืออะไร 
และเกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 
ห้อง ๖ /๓ 

ฉั น ท บ ท ว นก า ร
จัดการเรียนรู้แผน
สั ป ด า ห์ ท่ี  ๑
(W๑๐๑)ห้อง ๖/๓ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนการ
จัดก าร เ รี ยน รู้ใ น
แผนต่อๆ ไป  โดย
การใคร่ครวญกับ
ตนเอง 

- ปัจจยัแห่งความส าเร็จ / สิ่งท่ีท าได้ดี 
          ฉันสามารถสร้างน าประสบการณ์เดิมมาปรับพฒันาแผนในชัน้เรียนนีไ้ด้ดีขึน้ 
          การท่ีฉันมีเป้าหมาย และเจตจ านงท่ีดีต่อนักเรียน มีส่วนช่วยในการรักษาบรรยากาศในการ
เรียนรู้และส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนได้ดีย่ิงขึน้ 
การท่ีฉันรู้สึกว่าสิ่งท่ีจดักระบวนการเรียนรู้นีมี้ความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนรับรู้ และเร้าความสนใจ
ให้กับนกัเรียนได้ 
          ฉันสามารถสงัเกตการเรียนรู้ ลกัษณะการเรียนรู้ ความสนใจ และความรู้สึกของ นักเรียนขณะ
เรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้  
 
สิ่งท่ียังต้องพฒันา 
ฉันควรเพ่ิมช่วงเวลาท่ีให้นกัเรียนสะท้อนการเรียนรู้ขอตนเองในช่วงท้ายคาบ เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ท่ี
ท าให้นกัเรียนเห็นคณุค่าในสิ่งท่ีเรียน รวมทัง้คณุค่าภายในของตนเองและเพ่ือน 

 

 

 



ช่วงเวลา ส่ิงที่ฉันกระท า ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับ
นักเรียน / ชัน้เรียน 

ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

ศ. ๑๑ ม.ค. ๖๒ 
ก่อนจดัการ
เรียนรู้แผน
สปัดาห์ท่ี ๒ 
(W๒๐๑) 
 
ห้อง ๖/๑ 

ฉันอ่าน และเขียนตอบกลับ 
AAR นกัเรียนทัง้ ๒ ห้อง 

(พบหลงัจากเข้าชัน้
เรียน) 

- ฉันพบความสนใจและสิ่งท่ีเขาต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนผ่าน AAR ได้ 
 
(การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ช่วยในการสร้างความเข้าใจนกัเรียนให้แก่ฉัน เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ในครัง้ต่อได้ดีย่ิงขึน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองวิธีการเกิดไฟฟ้าด้วยความตัง้ใจ 
ตัวอย่างแนวคิดในการแก้ปัญหาในโจทย์สถานการณ์ปลายเปิด 

ร่วมมือร่วมใจใน 

การแลกเปล่ียน 

ส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

ชิน้งานของ ข้าวป้างและปอฝ้าย   ห้อง ๖/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่เปิดโอกาสให้นักเรียน 

ได้ท าความเข้าใจตนเอง 

และฉันใช้ท าความเข้าใจผู้เรียน 

เพ่ือน าความเข้าใจ 

ไปใช้ปรับพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ต่อๆ ไป 

 

สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน 



หลงัจากนัน้ฉันได้ปรับเปลี่ยนอ่ืนๆ เช่น 

๑. ขัน้น า มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวและกระชบัเวลา ในทกุแผนการเรียนรู้ 

แผนสปัดาห์ท่ี ๒  นกัเรียนทัง้ห้องช่วยจบัคู่บัตรค าช่ือวิธีการผลิตไฟฟ้าและค าอธิบายว่าวีการนัน้ท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีได้อย่างไร  

(แผ่นแม่เหล็กติดกระดาน) 

    เช่น   โซลาเซลล์ - แสงอาทิตย์กระตุ้นให้อิเล็กตรอนในแผงโซลาเซลล์เคลื่อนท่ี 

 แผนสปัดาห์ท่ี ๓  เกมทายช่ือวงจร โดยครูชภูาพวงจรชนิดต่างๆ ทีละภาพ (แผ่นแม่เหล็กติดกระดาน)  นกัเรียนแต่ละคู่ชปู้ายช่ือวงจรท่ีตรงกับ 

ภาพภายในเวลาท่ีก าหนด   

    (วงจรปิด – วงจรเปิด  /  วงจรอย่างง่าย – วงจรขนาน – วงจรอนกุรม) 

 แผนสปัดาห์ท่ี ๔ นกัเรียนทัง้ห้องช่วยกันเรียงล าดบัการขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม (แผ่นแม่เหล็กติดกระดาน) 

 โดยส่งตวัแทนมาครัง้ละ 3 – 4 คน เรียงภายในเวลาทีก าหนด  เม่ือหมดเวลาเพ่ือนกลุ่มต่อไปออกมาช่วยเรียง  

จนกว่าทัง้ห้องยืนยันค าตอบสดุท้ายร่วมกัน 

 แผนสปัดาห์ท่ี ๕ นกัเรียนทัง้ห้องช่วยกันเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ผลกระทบจากการตัง้โรงงานไฟฟ้าราชบุรีต่อพืน้ท่ีสมทุรสงคราม  

โดยออกมาเรียงทีละ 5 – 6 คน 
 

    ฉันสามารถประเมินความรู้เดิมท่ีนกัเรียนจดจ าและเข้าใจได้ครบทกุคนในชัน้เรียนโดยใช้เวลาไม่นาน อีกทัง้ได้ทบทวนแลแก้ไขความเข้าใจ 

ไปพร้อมความสนกุ และช่วยกันเรียนรู้ นกัเรียนมีการปรึกษา ช่วยกันคิด ตอบค าถาม และมีการให้เหตผุลถกเถียงกัน สร้างอารมณ์การเรียนในช่ วงต้นคาบ

ได้ดี  



๒. ระหว่างสปัดาห์ท่ี ๒ เข้าสปัดาห์ท่ี ๓ ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop หัวข้อ Formative Assessment ของเฟซบุ๊ คแฟนเพจ Inskru ท าให้ฉันเกิดความ

เข้าใจมมุอ่ืนๆ ของการประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้มากขึน้ เช่น หากเปรียบการเรียนรู้คือการเดินทางเพ่ือไปยังเป้าหมาย การประเมินขณะเรียนรู้คือการ

ตรวจสอบว่านกัเรียนเดินทางมาถึงไหนแล้ว ครูกับนกัเรียนก าลงัเดินพร้อมกนหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไร  รวมทัง้ได้ แนวคิด (idea) ใน        

การจดัการชัน้เรียนท่ีมีการประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้ด้วยวิการท่ีหลากหลายจากเพ่ือนครูโรงเรียนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการเปิดประสบการณ์ท่ีมีค่ามากในกับ

ตนเอง ท าให้ฉันอยากลองน าแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ 

 

๓. ในสปัดาห์ท่ี ๓ ท่ีถึงแม้จะเป็นการดวิูดีทศัน์เก่ียวกับวิธีการผลิตฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี แต่ขัน้น าท่ีเคลื่อนไหว กระตุ้ นการคิด ท าให้ส่งผลต่อความอยากรู้

และตัง้ใจดวิูดีทศัน์   

 

    นอกจากนีย้ังมีการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแรงดนัไฟฟ้า โดยการท าการทดลองเปรียบเทียบกับแรงดันน า้ ว่าท าไมโรงไฟฟ้าจึง ต้องส่งฟ้าด้วย

แรงดนัท่ีสงู  การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจนเห็นภาพด้วยตนเองนี ้ท าให้นกัเรียนเข้าใจมากขึน้ แต่สิ่งท่ีฉันเห็นมากกว่านัน้คืออาการของความอยากรู้ว่าผลจะ

เป็นอย่างไร (ฉันให้คาดเดา แต่ไม่บอกค าตอบ ให้ผู้ เรียนค้นพบจากการทดลองด้วยตนเอง) และหลายๆ อาสาท่ีจะมาหยิบจบัอปุกรณ์ทดลองให้ ฉัน จึงให้นักเรียน

ผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกันทดลอง 

  อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีนกัเรียนดสูนกุและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมมาก คือ การส่งต่อน า้ด้วยแก้วหรือช้อนเป็นทอดๆ (ห้อง ๖/๓ ปรับเป็นช้อน 

เน่ืองจากสถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5 ท่ีต้องใช้พืน้ท่ีปิดท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึงไม่สะดวกต่อการเดินหรือว่ิง) เพ่ือให้นกัเรียนค้นพบว่าในการส่งไฟฟ้าท่ีระบบสายส่งจะมีการ

สญูเสียพลงังานไฟฟ้าไประหว่างทาง ...ฉันเห็นผู้ เรียนตัง้หน้าตัง้ใจในการท ากิจกรรมมาก และอยากแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกร รมร่วมกับเพ่ือน  ในช่วง

หลงัคาบเรียน ฉันเข้าไปสอบถามนกัเรียนสองคนในห้อง ๖/๑ ท่ีปกติจะคยุเล่นกับเพ่ือน แต่ในคาบนีมี้การสนใจเรียนรู้ ว่าการเรียนรู้วันนีเ้ป็นอย่างไร เขาต้องการ

ความช่วยเหลืออะไรไหม  นกัเรียนตอบกลบัฉันว่ากิจกรรมท าให้เขาเข้าใจสิ่งท่ีคนในวิดีทศัน์พดูมากขึน้ และกิจกรรมท่ีอยู่ในห้องมีความส นุก อีกทัง้ยังบอกกับฉัน



ว่าเพ่ือนๆ ในห้องเราชอบ เพราะรู้สึกท้าทายและได้แข่งขนักัน ท าให้ฉันเข้าใจผู้ เรียนเพ่ิมเติมขึน้อีกว่า นักเรียนวัยนีไ้ม่ได้ต้องการการท้าทาย เพียงความคิด แต่

ต้องการท้าทายด้านการกระท าด้วย ...ค าพดูเร่ืองการแข่งขนันีส้ าหรับฉันเป็นดาบสองคมท่ีควรพึงระวงั  ท่ีไม่ควรให้นกัเรียนติดกับดกันี ้ เพราะสามารถแข่งขันเพ่ือ

เป็นท่ีหน่ึงและข่มผู้ อ่ืนได้ แต่โชคยังดีท่ีการเรียนรู้ครัง้นีไ้ม่มีนกัเรียนคนใดท่ีแข่งขนัเพ่ือต้องการของรางวัล แต่ท าเพ่ือความสนุกและประเมินทักษะส่วนตัวเพียง

เท่านัน้  ส่วนรางวลัท่ีฉันให้คือค าช่ืนชมในการท างานเป็นทีมท่ีทกุคนร่วมแรงร่วมใจกัน ...สิ่งนีท้ าให้ฉันชดัเจนขึน้ว่าทกุเกม กิจกรรม หรือกระบวนการท่ีจัดขึน้จะมี

คณุด้านบวกหรือลบ ขึน้กับว่าครูพาเข้าไปถึงคณุค่าท่ีแท้จริงท่ีจะท าให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมทัง้พัฒนาการอ ยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนและ

สร้างประโยชน์ให้กับสงัคมได้อย่างไร 

 

๔. ระหว่างสปัดาห์ท่ี ๓ เข้าสปัดาห์ท่ี ๔ ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop หัวข้อ Coaching ของเฟซบุ๊ คแฟนเพจ Inskru เหตุท่ีฉันเลือกอบรมครัง้นีเ้พราะ

อยากผันตวัองมาเป็นโค้ชท่ีดีมากขึน้ ซ่ึงฉันรู้ว่าการท่ีฉันจะเป็นโค้ชท่ีดีได้นัน้ฉันจะต้องเข้าใจโลกภาย ในของนักเรียน แต่ฉันยังขาดความเข้าใจหรือการ

มมุมองบางอย่างท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะนีใ้ห้กับฉันได้ 

 

      การเข้าร่วมครัง้นีท้ าให้ฉันรู้สึกขอบคณุตวัเองอีกครัง้ เพราะสิ่งท่ีฉันได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ การย า้ให้ฉันเข้าไปท าความเข้าใจความ

ต้องการภายในของตนเอง และความต้องการในรูปแบบท่ีหลากหลายของแต่ละคน รวมทัง้มมุมองในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ท่ีไม่ใช่ด้านของฉันเพียงอย่าง

เดียว ทกุสิ่งท่ีฉันได้รับในครัง้นีม้นัเหมือนกับสิ่งท่ีฉันรู้อยู่  แต่รู้แบบละเลยท่ีจะท าความเข้าใจกับมนัจริงๆ บางส่วนมาจากการอ่านบทความต่างๆ ท าให้ยังไม่

เข้าใจเท่าท่ีควร รู้แบบท่องจ า หรือบางครัง้มีประสบการณ์ร่วมก็จะเข้าใจในมมุของตนเอง แต่น้อยครัง้นกัท่ีจะใช้เวลาพดูคยุเชิงลึกด้านความต้องการกับใคร 

ซ่ึงสิ่งนีก้ าลงัย า้กับฉันว่าวิธีการเรียนรู้ของฉันเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางความคิดกับผู้ อ่ืน  น าสิ่งท่ีรับรู้เอามาเช่ือมโยงประสบการณ์ตวัเอง รับฟังและลอง

คิดกับคนอ่ืน วิพากษ์ความคิดร่วมกัน ท าให้ฉันเกิดความเข้าใจเร่ืองหน่ึงๆ ในมุมมองท่ีลึกซึง้และรอบด้านมากขึน้  รวมทัง้การตัง้ค าถามท่ีให้ผู้ สนทนา



สะท้อนความต้องการภายในของตนเอง โดยท่ีโค้ชไม่ต้องเสนอวิธีการให้ และค้นพบความต้องการท่ีจะไปถึงค าตอบด้วยตวันักเรียน  สิ่งนีท้ าให้ฉันชัดเจน

ขึน้ว่าวิธีตัง้ค าถามแบบเดิมของฉันคือการตัง้แบบมีค าตอบตายตวัมุ่งไปท่ีวิธีการซ่ึงคาดเดาไว้ว่าต้องเป็นแบบไหน และถามเจาะลึกเพ่ือใ ห้นักเรียนไปใน

แนวทางนัน้  ซ่ึงขดักับหลกัความเช่ือของฉันท่ีเช่ือมัน่ว่า ทกุคนสามารถหาหนทางในการเรียนรู้และแก้ปัญหาแนวทางหรือค าตอบในแบบของตนเอง  

 

      นอกจากนีย้ังชดัเจนขึน้ว่า Coach ต่างจาก Facilitator อย่างไร ท าให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจท่ีพฒันาตนเองเป็นโค้ชท่ีดีต่อไป  และมีสายตาท่ี

ลงลึกขึน้ว่าทกุการกระท าและค าพดูท่ีออกมาเกิดจากความต้องการบางอย่างของนกัเรียน ซ่ึงเป็นความต้องการในระดับต่างๆ เช่น ความต้องการความ

มัน่คง ความต้องการความไม่แน่นอน  ความต้องการความรัก ความต้องการการยอมรับ ความต้องการพฒันาตนเอง และความต้องการแบ่งปันสิ่ง ท่ีตนเอง

มีกับผู้ อ่ืนและสงัคม  ซ่ึงสองสิ่งหลงัจะเกิดขึน้ได้เม่ือเขาเห็นคณุค่าในตวัเอง เติมเต็มค่าให้ตวัเองได้ และพร้อมขยายคุณค่านัน้ต่อไป การท่ีฉันเช่ือมโยง

ความต้องการของตวัเองได้ ท าให้ฉันเข้าใจว่าฉันจะมีสายตาและวิธีการท่ีจะสนบัสนนุและสร้างสิ่งท่ีจะเติมเต็มคณุค่าในชีวิตของนกัเรียนต่อไปได้อย่างไรได้

ดีย่ิงขึน้ 

 

๕. สปัดาห์ท่ี ๔ มีกิจกรรมเป็นเปรียบเทียบการผลิตลกูอมกับการผลิตไฟฟ้า พบว่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนใช้ความรู้สึก ความคิด และลงมือท าเองในการแย่งชิง

ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้า ท าให้นกัเรียนเข้าใจผลกระทบการผลิตไฟฟ้าได้ง่าย และอยากถ่ายทอดความเข้าใจ ซ่ึงสงัเกตเห็นได้ชดัจากความตัง้ใจจดจ่อใน

การเขียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ของทกุคน ได้ร่วม ๑๐ นาที   

 

 



       นอกจากนีย้ังส่งผลให้นกัเรียนอยากรู้และจดจ่อกับสิ่งท่ีจะชมในวิดีทศัน์อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสิ่งท่ีน าให้นกัเรียนได้รับชมเป็นสิ่งใหม่ท่ี

เขาไม่เคยได้รับรู้ จึงเห็นอาการของความจดจ่อชดัเจนเป็นอย่างมาก เช่น มีข้อมลูว่าห้องสรรพสินค้าแห่งใหญ่ ๓ แห่งในกรุงเทพฯ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๑๖ 

จงัหวดั ซ่ึงจะต้องใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเขื่อน ๓ แห่ง ท่ีจะต้องสญูเสียผืนป่า ต้นไม้และสัตว์ป่าจ านวนมากเสียชีวิตและสูญพันธุ์ กว่าหลายร้อยสายพันธุ์  

รวมทัง้ท่ีดินท ากินของชาวบ้าน และการอพยพของผู้ คนอีกนบัไม่ถ้วน  ส่วนนีก้ระตกุความรู้ความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะผู้ ใช้พลังงาน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ

หน่ึงท่ีชวนให้นกัเรียนได้ตระหนกัรู้  

 

๖. ในสปัดาห์ ๕ มีการจดัท่ีนัง่เป็นวงกลม เพ่ือสอดคล้องกับเกมท่ีจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันทัง้ ห้อง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง ครูเองก็

กลายเป็นส่วนหน่ึงของวงกลมนัน้ มิได้มีอ านาจเด่นกว่านกัเรียน  

 

      นอกจากนีก้ารออกแบบเกมแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้า การซือ้-ขายไฟฟ้า การลงทนุ และส่งผู้ เช่ียวชาญไปช่วยเหลือกัน ท้าทาย

ความคิดสร้างสรรค์ของฉันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องได้แก่นสาระแล้ว ยังต้องอาศยัการคาดการณ์สิ่ง ท่ีเกิ ดขึน้ในชัน้เรียนค่อนข้างสูง ทัง้การ

คาดการณ์ว่านกัเรียนจะมีปฏิสมัพนัธ์กับเกมและการ์ดความต้องการอย่างไร นกัเรียนทัง้ห้องท่ีเป็นผู้ เล่นเกมจะตอบสนองแบบไหนได้บ้าง พืน้ท่ีท่ีนักเรียน

จะปฏิสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนการ์ดกันจะเป็นจดุไหนของห้องเรียนได้บ้าง กลไกของเกมจะเป็นอย่างไรท่ีจะสามารถเข้าใจได้ภายในเวลาไม่นาน คาบเรียนนี ้

จะใช้วิธีการจดัการชัน้เรียนในรูปแบบไหน ... ฉันได้น าสิ่งท่ีเป็นประสบการณ์เดิมจากการจดัการชัน้เรียนท่ีผ่านมาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 

รวมทัง้ยังทดลองเล่นเกมด้วยตวัเองกับคู่วิชา เพ่ือประเมินปัญหาท่ีจะเกิดและแก้ไขร่วมกัน 

 

 



     เม่ือนกัเรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรผ่านการเล่นเกมด้วยตนเองแล้ว จึงเขียนเส้นทางลูกศรโยงความสัมพันธ์

ทางการร่วมมือด้านพลงังาน ซ่ึงเป็นสมัพนัธ์ท่ีมีความซบัซ้อนได้เข้าใจอย่างชดัเจนขึน้ 

 

      ในช่วงก่อนหมดของคาบเรียนสดุท้ายของภาคเรียนนี ้ฉันให้นกัเรียนสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันในชัน้เรียน  ซ่ึงสิ่ง ท่ีนักเรียนออกมามีทั ้งด้าน

ความรู้ (เช่น ความร่วมมือด้านพลงังานไฟฟ้าของอาเซียน ฯลฯ) ด้านทกัษะ (เช่น การสงัเกต การวางแผน การท างานเป็นทีม ฯลฯ) และด้านคุณค่า (เช่น 

การร่วมมือกันของทกุคนจะสร้างให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการท่ีเป็นประโยชน์ของพวกเราได้) สิ่ง ท่ีเป็นทักษะและคุณค่านีไ้ม่ใช่จะเกิดขึ ้นไม่ได้เลยหา

กระบวนการไม่ชีช้วนและไม่มีห้วงเวลาให้นกัเรียนคิดและถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองออกมา จึงท าให้ฉันกลบัมาย า้ความส าคญัในการแลกเปลี่ย นสิ่ง ท่ี

ได้เรียนรู้ เพ่ือยกระดบัการไหลเวียนความคิดเชิงลึกกับนกัเรียนให้เกิดขึน้ในทกุๆ คาบต่อไป 

     ของขวญัอีกชิน้หน่ึงท่ีฉันได้จากการให้ห้วงเวลาสะท้อนความคิดของนักเรียน มาจากค าถามของฉันว่า “ในภาคเรียนนีน้ักเรียนคิดว่า

กระบวนการเรียนรู้ในภาคเรียนรู้นีเ้ป็นอย่างไร สิ่งไหนท่ีท าให้นกัเรียนการเรียนรู้ได้ดี  และสิ่งไหนท่ียังไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้ครูน าไปปรับ

พฒันาให้ดีขึน้กับน้องๆ รุ่นต่อไป” ท่าทีของฉันเป็นท่าทีเปิดรับความคิดเห็น นกัเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนต่อค าถามนีอ้ย่างหลากหลาย  

ค าตอบของนกัเรียนท่ีสะท้อนกับฉันคือ การท่ีกิจกรรมมาในรูปแบบเกม เขาได้ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้ลงมือต่อรอง เวียนหาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนด้วยตนเอง เกิดความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ และครูค่อยน าส ู่เนือ้หาท่ีต้องการต่อไป ท าให้เขารู้สึกสนกุ พร้อมกับได้ความรู้ไปด้วย และ

เพ่ือนทกุคนก็ร่วมมือกันดี ร่วมท า ร่วมแลกเปลี่ยน จนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านีเ้ข้าใจง่าย ... การสะท้อนของนกัเรียนท าให้ฉันขอบคณุกับกา รก้าวข้ามข้อจ ากัดของ



ตนเองอย่างต่อเน่ือง เพราะฉันบรรลเุป้าหมายของการท่ีท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้โดยท่ีไม่รู้อยากว่าไม่อยากรับมัน  อยากมีส่วนร่วมกับ การเรียน เกิดความ

อยากรู้และสนใจในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความต้องการและความสนใจภายในช่วยให้เขาก่อเกิดการเ รียนรู้ได้จริงๆ   

นอกจากนีส้่วนท่ีเขาไม่ค่อยเข้าใจ นกัเรียนต่างสะท้อนมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคือขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โดยนักเรียน

ให้เหตผุลว่ามีขัน้ตอนซบัซ้อนและเยอะ ท าให้เขาจ าไม่ได้  … การสะท้อนของนกัเรียนนีท้ าให้ฉันเห็นชดัเจนขึน้ว่าในครัง้นัน้ฉันใช้เวลาในการขยายความ

ความเข้าใจด้านความรู้ความจ ามากเกินไป ซ่ึงสิ่งนัน้ไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีต้องท่องจ าขัน้ตอนได้ ในครัง้นัน้ฉันยังไม่ท าให้นกัเรียนเข้าใจเป้าหมาย

ท่ีแท้จริงในการเรียนรู้เร่ืองนัน้ ... ฉันจึงกล่าวตอบขอบคณุนกัเรียนส าหรับการสะท้อนให้คณุครูทราบ และคลายความกังวลให้กับนักเรียนว่าไม่จ าเป็นต้อง

จ าได้ แต่เป้าหมายของเนือ้หานัน้คือการผลิตไฟฟ้าโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้ มค่าท่ีส ุด และในกระบวนผลิตไฟฟ้ามีการเปลี่ยนรูปพลั งงานท่ี

หลากหลายกว่าจะมาเป็นพลงังานไฟฟ้า นกัเรียนจึงคลายข้อกังวลใจลง ... สิ่งนีย่ิ้งย า้กับฉันว่าควรชัดเจนในเป้าหมายด้านคุณค่าท่ีต้องการให้ นักเรียน

ได้รับ 

 

 

 

 

 



นอกจากผลท่ีฉันสงัเกตเห็นได้จากชัน้เรียนด้วยตนเองและการสะท้อนจากเพ่ือนครู รวมทัง้การอ่านสะท้อนการเรียนรู้และสอบถามนักเรียน

รายบุคคลนอกชัน้เรียน  ฉันยังพบว่าผลการประเมินเจตคติด้านความอยากเรียนในห้องเรียน ๖/๓ มีแนวโน้มสงูขึน้ และนกัเรียนห้องเรียน ๖/๑ ยังคงรักษาความ

สนใจในการเรียนอยู่ในระดบัดีเช่นเดิม (เพ่ิมเติมคือลดการคยุและเล่นอปุกรณ์ลง และมีส่วนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันมากขึน้) ดงัข้อมลูด้านล่าง 

 

ห้อง ๖/๑ จิตตะ วิมังสา  ห้อง ๖/๓ จิตตะ วิมังสา 

  
 
 

ร้อยละ ๙๑ 

 
 
 

ร้อยละ ๙๑ 

   
 

 

ร้อยละ ๖๒ 

 
 

 

ร้อยละ ๘๓ 

   



๕. วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในช้ันเรียน (ตวัอย่างเพียงส่วนหน่ึง) 

 
๕.๑ ส่ิงที่ฉันได้เรียนรู้ 

๑. ปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน มีความซบัซ้อนและหลากหลายเหตปัุจจยั 

๑.๑ ความพร้อมของฉัน (ครู) ทัง้ด้านอาร์มความรู้สึกต่อเนือ้หา ต่อสื่อการสอน ต่อนกัเรียน ฯลฯ ก่อนเข้าชัน้เรียนและขณะจดัการเรียนรู้ 

๑.๒ การกระตุ้นอารมณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์มีส่วนส าคัญมากท่ีท าให้นักเรียนอยากรู้ และสนใจในการเรียน ทัง้

อารมณ์สนกุ ตื่นต้น แปลกใหม่ น่าสนใจ ท้าทาย แข่งขนั ฯลฯ ซ่ึงช่วงต้นคาบมีส่วนส าคญัมากท่ีจะท าให้ผู้ เรียนติดตามไปตลอดทัง้คาบเรียน 

๑.๓ การสงัเกตและประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้ และทบทวนการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม เพ่ือวางแผนปรับพฒันาในการจัดการ

เรียนรู้ครัง้ถัดไป 

๑.๔ ค าถามมีผลต่อความสนใจของนกัเรียน ส่งผลต่อความสนใจในการเรียน เช่น ค าถามฉุกคิดช่วงต้นคาบควรหยั่งประสบการณ์เดิมหรือ

เบือ้งลึกเก่ียวกับข้อสงสยัของนกัเรียนค าถามท่ีต้องการให้สร้างความรู้ต่อหรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ  

๑.๕ สื่อท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เห็นภาพชดัเจน เกิดความรู้ท่ีจบัต้องได้ทัว่ถึงทกุคน 

๑.๖ ลกัษณะกิจกรรมเป็นแบบเคลื่อนไหว ได้ลงมือท า หรือกระตุ้นความคิด 

๑.๗ ลกัษณะกิจกรรมเอือ้ต่อการไหลเวียนความรู้ความเข้าใจร่วมกับเพ่ือน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกม การแลกเปลี่ยนท่ีมีการโต้แย้งให้เหตผุล  

๑.๘ ช่วงเวลาแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 

๑.๙ ครูลดบทบาทการพดูให้น้อยท่ีสดุ เน้นการลงมือท าและนกัเรียนสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางความรู้กันเอง  

๑.๑๐ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนกัเรียนท่ีไม่ใช่รูปแบบครูมีอ านาจมากกว่านกัเรียน แต่นกัเรียนมีอ านาจการเรียนรู้ของตนเอง 



๒. การท่ีครูจะช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนได้นัน้ ครูจะต้องหาจดุสมดลุระหว่างความต้องการของครู คือด้านเป้าหมายการเรียนรู้ (ด้านความรู้ 

ทกัษะ และเจตคติ) กับความต้องการของนกัเรียน (ความสนใจ ความชอบ  ลกัษณะการเรียนรู้  ปัจจยัภายนอกในแลภายในท่ีจะช่วยเอือ้การเรียนรู้อ่ืนๆ) 

 

 

 

น าโลกของครูและโลกของนักเรียนมาเจอกัน   จนเกิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเรา 

 

 



๓. ปัจจยัท่ีเอือ้ให้โลกของครู (ฉัน) และโลกของนกัเรียนมาผสานกันได้ มีความซบัซ้อนและหลากหลายเหตปัุจจยั 

๓.๑ ครูชดัเจนในเป้าหมาย เพียรหาหนทาง หมัน่ทบทวน และมือท าอย่างต่อเน่ือง (ครูเป็นนกัเรียนรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง แผนการเรียนรู้ และ

พฒันานกัเรียน) 

๓.๒ ทกัษะการมองเห็นแรงจงูใจของนกัเรียนมีได้หลากหลาย เช่น การสงัเกตและประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้ การให้นกัเรียนเขียนหรือพูด

สะท้อนการเรียนรู้ การรับฟังการสะท้อนการสงัเกตการสอนจากเพ่ือนครู การรับฟังหรืออ่านการจัดการเรียนรู้ของครูท่านอ่ืน (KM บทความ หรือ

งานวิจยั) รวมทัง้การพดูคยุสอบถามนกัเรียนนอกชัน้เรียน 

๓.๓ ทกัษะส าคญัในการสร้างแรงจงูใจ คือ การสื่อสาร จิตวิทยา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการ ฯลฯ 

๓.๔ สภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และวิธีคิดของครู ในขณะจดัการเรียนรู้ ทัง้ต่อนกัเรียนและเนือ้หาสาระท่ีต้องการสร้างในแผนการเรียนรู้ 

มีส่วนส าคญัมากในการน าพานกัเรียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้โดยมีรากฐานจากแรงจงูใจในการเรียน 

๓.๔ การทบทวนและใคร่ครวญกับตนเอง และน าสิ่งท่ีเรียนรู้นัน้ไปปรับใช้ทนัที ทัง้ในชัน้เรียน  ณ ขณะนัน้ ห้องเรียนถัดไป หรือแผนถัดไป ท า

ให้ชดุความรู้ความเข้าใจของฉันไม่ขาดหาย และย า้ความเข้าใจจากฐานปฏิบัติท่ีตนเองถนดัได้ชดัเจนขึน้ 

 

๔. การท่ีฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตวัองได้ คือ การรู้ว่าตวัเองต้องการพฒันาอะไร สิ่งนีท้ าให้ฉันค่อยๆ เข้าใจทัศนคติ วิธีคิด วิธีการเรียนรู้ และ

วิธีการท างานของตนเอง  

 

ตวัอย่างเช่น ฉันต้องการพฒันาทกัษะการสงัเกตและประเมินนกัเรียนรู้ขณะเรียนรู้ ทักษะการเข้าใจแรงจูงใจภายนอกและภายในของ

นกัเรียน  ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกรบวนการ และทกัษะการจดัการชัน้เรียน 



ฉันใช้วิธีการดงัแผนผังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๕. แผนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียน สงัเกตได้ว่าครูจะลดบทบาทลงกลายเป็นผู้ อ านวยการเรียนรู้ จัดหา จัดเตรียมสื่อ กิจกร รม 

กระบวนการ ตัง้ค าถามฉุกคิด กระตุ้น ท่ีไม่มากจนเกินไป มีขัน้น าท่ีเร้าความสนใจ กิจกรรมเป็นแบบลงมือท า ร่วมมือกนท าเป็นกลุ่ ม มีการ

แลกเปลี่ยนความคิด รูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนมีความหลากหลายและกระตุ้นความสนใจในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากเพ่ือน และท า

ให้ผู้ เร่ืองเห็นเร่ืองราวท่ีเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จนก่อเกิดความเข้าใจแลขยายความเข้าใจของตนโดยใช้กระบวนการคิดขัน้ส ูงเพ่ือหาค าตอบใน

โจทย์สถานการณ์ปลายเปิด ซ่ึงจะมีการแสดงแนวคิดท่ีหลาหลายของนกัเรียน 



หากจะสรุปความรู้ใหม่ท่ีฉันได้เรียนรู้ออกมาให้ชดัเจนขึน้  คงปรากฏชดัดงัแผนภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.๒ ส่ิงที่ฉันเปล่ียนแปลงไป 

๑.   การมองเห็นและยอมรับในข้อเด่นและข้อจ ากัดของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และการมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาตนเองและนักเรียน ช่วยสร้าง

ความกล้าท่ีจะก้าวออกจากกรอบเดิมไปยังสิ่งท่ีตนเองไม่คุ้นเคย เพ่ือหาหนทางใหม่   

 

     จากเดิมท่ีชอบดวิูดีทศัน์และอ่านบทความทางการศึกษา ก็เพ่ิมความคิดว่าจะน ามาปรับใช้กับตนเองอย่างไร และลงมือท าเลย รวมทัง้ออกไปหา

ประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น Workshop ในหวัข้อท่ีตนเองสนใจ กับหน่วยงานนอกโรงเรียน  โดยท่ีฉันขวนขวายท่ีอยากจะรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เกิด

ความเข้าใจและได้แนวคิดวิธีการใหม่ๆ ก็น ามาปรับใช้ในบริบทของตนเอง 

 

๒.   การเรียนรู้สิ่งใหม่ น ามาคิด และวางแผน ลงมือท าอย่างต่อเน่ือง นีช่้วยให้ฉันพฒันาทกัษะการออกแบบและจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่ อการ

สร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

 

๓.   ฉันเข้าใจตนเองมากขึน้ ทัง้ในแง่ความเช่ือ ทศันคติ วิธีคิด วิธีการเรียนรู้ และวิธีการท างานของตนเอง ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่ งเหล่านีข้อง

นกัเรียนได้ดีย่ิงขึน้ 

 

 



๔.   ฉันรู้และเข้าใจพฤติกรรม ความคิด และความสนใจของนกัเรียนวยัชัน้ ๖ มากขึน้ ท าให้ฉันปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร จนนักเรียนเข้าถึงได้อย่าง

เป็นธรรมชาติได้ดีย่ิงขึน้ 

 

๕.   ฉันปรับเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) ได้ดีย่ิงขึน้ 

 

๖.   ฉันพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ 

 

๗. ฉันสงัเกตและประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code ภาพประกอบงานวิจัย (บรรยากาศชัน้เรียน ใบงาน และงานเขียนสะท้อนการเรียนรู้)   



ขอขอบคุณแหล่งความรู้และกัลยาณมิตรทุกท่าน 

 

 ♥ ต้นฉบับวิจัยชัน้เรียนเปล่ียนครู  ท่ีแปลและเรียบเรียงสะท้อนคิดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และครูใหม่ – วิมลศรี ศษิุลวรณ์   ท่ีแนะน าแหล่งชีน้ าทาง

ความคิดนี ้ เพ่ือใคร่ครวญหาสาเหตเุบือ้งลึกท่ีช่วยพฒันาความเป็นครูให้กับฉัน 

 ♥ หนังสือปรับปรุงการสอนเล็กน้อยได้ผลย่ิงใหญ่ ท่ีเขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และครูใหม่ – วิมลศรี ศษิุลวรณ์    ท่ีจดุประกายการสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน 

 ♥ หนังสือประเมินเพ่ือมอบอ านาจการเรียนรู้ ท่ีเขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ... บทความ และ Workshop จาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ Inskru – 

พืน้ที่แบ่งปันไอเดียการสอน  ... Youtube ที่แสดงกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ ... และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ียังมิได้กล่าวถึง  ท่ีให้แนวคิดใหม่ๆ 

ส าหรับตัง้สายตาและออกแบบกิจกรรมเพ่ือประเมินนกัเรียนขณะเรียนรู้  (Formative  Assessment) และการมอบอ านาจการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หรือนักเรียน

เป็นเจ้าของการเรียนรู้ (Student-centered Learning) 

 ♥ งานวิจัย จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ฐานเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ ๖ แรงจูงใจและความต้องการกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  ท่ีเขียนโดย ไทย ทิพย์สวุรรณกุล   และทฤษฎีด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ ของนกัจิตวิทยาท่านต่างๆ 

 ♥ คณะเพ่ือนครูโรงเรียนเพลินพัฒนา ส าหรับการสงัเกต การรับฟัง และการสะท้อนคิด เพ่ือให้ค าแนะน าในการพฒันาความเป็นครูให้กับฉัน 

 

... เราจะเจอกนัเม่ือใจเราพร้อมออกเดินทาง ... 



 


