
ส่วนที่หน่ึง : ใคร่ครวญสะท้อนตนเอง 

      ฉนัจะเป็นครูทีดี่กว่านีไ้ด้ ถ้าฉันมุ่งมั่นพฒันาความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจอย่างสม ่าเสมอ 

เพราะเม่ือฉนัเจอความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือความความทกุข์ใจหรือเหน่ือยล้าทางจิตใจในเร่ืองใดก็ตาม ฉัน

มกัจะหมดแรงกายและแรงใจท่ีจะท าสิง่ท่ีอยากท าให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ หลายต่อหลายครัง้ฉันมักมีความอดทน

ตอ่ความเจ็บป่วย หรือความทุกข์ใจได้ใจได้น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ฉันมักแพ้ต่อสภาวะความทุกข์ทางร่างกาย

และจิตใจอยู่บ่อยครัง้ หรือกว่าจะผ่านพ้นไปได้ก็มักจะใช้เวลานาน ดงันัน้ฉันจึงอยากจะมีพลงักายและใจท่ี

เข้มแข็งและมีแรงขบัเคลือ่นท่ีท่ีสม ่าเสมอมากกวา่นี ้เพื่อท่ีจะท าให้ฉนัมีพลงัท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาตวัเองให้เป็นครูท่ี

ดีได้ตอ่ไป  

      ฉนัเรียนรู้ที่จะท าให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้โดยการมองสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตัวฉัน นักเรียน ภาระงานท่ีต้อง

รับผิดชอบ ด้วยความเป็นจริง ไม่คาดหวงั ไม่กดดนัตวัเอง มองทกุอย่างและยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้ แม้สิ่งนัน้จะ

ไม่ใช่สิง่ท่ีฉนัคิดอยากจะให้เป็น มองความไม่สมบูรณ์ด้วยใจท่ีพร้อมจะเมตตามากขึน้ น้อมรับความทุกข์ต่างๆ 

อย่างเข้าใจให้มากขึน้ ปล่อยวางในสิ่งท่ีเราอยากจะจัดการให้มากขึน้ วางอัตตาของตัวเองลงให้ง่ายขึน้ 

มองเห็นสิง่ท่ีดีมากกวา่สิง่ท่ีเราอยากจะให้ดีตามความต้องการของเรา ยอมรับสิ่งท่ีผู้ อ่ืนเป็นมากกว่าสิ่งท่ีตวัฉัน

อยากให้คนอ่ืนเป็น 

       ฉนัคิดว่าตนเองสามารถเป็นครูทีดี่กว่านีไ้ด ้เพราะฉันศรัทธาในการเห็นความดีงามท่ีพฒันาได้ใน

ตวัของผู้ อ่ืน ฉนัเช่ือในศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัของมนษุย์ทกุคน เม่ือฉันศรัทธาและเช่ือใน ๒ สิ่งนีจ้ึงท าให้ฉันย้อน

มองมาที่ตวัฉนัเองวา่ แม้ฉนัจะไม่ได้เช่ียวชาญในสาระความรู้ใดๆ อยา่งชดัเจน แม้ฉันจะไม่ได้รับการเชิดชูจาก

ใครวา่เก่งกาจสามารถในวิชาการใดด้วยความเป็นเลศิ แตฉ่นัก็ระลกึถึงตวัเองได้วา่ตวัฉนัเป็นคนท่ีมีใจอยากจะ

พฒันาตวัเอง ฉนัเช่ือในความสามารถที่จะพฒันาตวัเองได้อยูเ่สมอ แม้จะด้วยวิธีการใด ใช้เวลานานเพียงไหน 

ดงันัน้ฉนัจึงคิดวา่ฉนัอยากจะท าให้สิง่ท่ีฉนัเช่ือ สิง่ท่ีฉนัศรัทธาไปก่อเกิดในตวัผู้ อ่ืนเช่นกนั 

        ฉนัมองความรู้เป็นกระบวนการถ่ายทอดสิ่งท่ีดีงามให้เคลื่อนท่ีไปอย่างมีความหมาย และมี

คุณค่าเพราะเม่ือเรามองใดด้วยสายตาแห่งความหมายและคุณค่า เราจะอยากส่งต่อสิ่งนัน้ไปให้ผู้ อ่ืนด้วย

ความรู้สึกเต็มใจและเป่ียมไปด้วยความสุข เฉกเช่นองค์ความรู้ก็เช่นกัน หากผู้ถ่ายทอดความรู้มองเห็นถึง

ความหมายและคณุคา่ของความรู้นัน้ ก็จะอยากสร้างกระบวนการถ่ายทอดสิ่งท่ีมีความหมายและคุณค่าไปสู่

ผู้ อ่ืนตอ่ไปเร่ือยๆ ไม่สิน้สดุ 



ค ำถำมท่ีต้องกำรค ำตอบอย่ำงจริงใจและตรงไปตรงมำ 

 การสอนของฉนัมีขอ้ดีอะไรบ้าง 

 ข้อค าถามท่ีเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเรา ในมุมหนึ่งฉันเห็นตัวเองว่าเป็นครูท่ีสอนได้

ชดัเจนมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนทุกขัน้ตอน แต่หากต้องกลบัมาใคร่ครวญอีก

มุมหนึ่งในเร่ืองการสอนของตนเองนัน้ฉันค้นพบว่าตัวฉันเป็นคนมีลักษณะนิสยัท่ีชอบความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเป็นคนตรงไปตรงมาทัง้ยงัจริงจงักบัความรู้สกึของตนเอง ฉนัจึงคิดวา่ลกัษณะดงักลา่วของตวัฉัน

จึงไปปรากฎในลกัษณะของการท างานในฐานะครูของฉัน ทัง้การสอน บุคลิกของตวัฉันหน้าชัน้เรียน วิธีการ

บนัทกึงานในสมดุของนกัเรียนในวิชาของฉนั  รวมไปถึงวิธีกาสะท้อนผลการเรียนรู้ของตวัฉนักบันกัเรียนในสมุด

ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  เม่ือใคร่ครวญและพิจารณาถึงตวัตนของฉนัท าให้ฉนัมองเห็นตวัเองลกึไปคือ ในอีก

มุมหนึ่งฉันมองเห็นว่าการเป็นคนมีระเบียบวินัยและความชัดเจน ดังนัน้ในการเรียนการสอนของฉันก็ต้ อง

เร่ิมต้นด้วยความเป็นระเบียบวินยัก่อนเสมอ เร่ิมตัง้แต่พืน้ห้องเรียนต้องสะอาด กระดานต้องลบอย่างสะอาด 

โต๊ะถกูจดัอยา่งเป็นระเบียบ กลา่วคือ ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบก่อนท่ีฉันจะเข้าสอน และเม่ือเร่ิมการสอน ใน

วิชาที่ฉนัสอนนัน้นกัเรียนก็ต้องอยูใ่นภาวะพร้อมเรียน ไม่มีการเลน่คยุ ห้องเรียนต้องเงียบสงบ และเม่ือนกัเรียน

ต้องบนัทกึงาน ฉนัก็ก าหนดกติกาวิธีการบนัทกึงานของนกัเรียนว่าต้องเป็นระเบียบ ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย 

ไม่มีรอยลบสกปรก สดุท้ายการตรวจสมดุบนัทกึงานท่ีฉนัต้องสะท้อนผลผู้ เรียน ฉันก็มุ่งเน้นเพียงจะสะท้อนผล

ในสิ่งท่ีฉันสงัเกตเห็นคือเร่ืองของความมีระเบียบของงานเขียนเป็นส าคญั จากมุมมองของตวัฉันในช่วงเวลา

หนึง่ท่ีผ่านมานัน้ท าให้ฉันค้นพบว่า เม่ือฉันจัดการทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบได้ ฉันก็รู้สกึว่าตวัเองสอนง่ายขึน้ 

ห้องเรียนสงบ งานของนกัเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสิ่งเหลา่นีท้ าให้ฉันคิดมาตลอดว่าฉันมีวิธีการสอนท่ีดี 

สิง่ท่ีฉนัเป็นนัน้สง่ผลให้ฉนัเกิดวิธีการสอนท่ีดีจริงๆแล้วใช่หรือไม่ แตท่ าไมตวัฉนักลบัไม่เคยพอใจกับวิธีการสอน

ของตวัเองได้เต็มท่ีจริงๆ เสียที ท าไมฉันยงัรู้สกึเหน่ือยล้าอยู่เสมอ ท าไมนกัเรียนท่ีฉันสอนมักจะแสดงความมี

ระเบียบวินยักบัฉนัเทา่นัน้ แตก่ลบัไม่เป็นเช่นนีก้บัครูคนอ่ืนๆ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีควรมีระเบียบวินยั 

 ดงันัน้เม่ือสะท้อนคิดไปถึงลกัษณะท่ีฉันเป็นนัน้กลบัหาความเช่ือมโยงท่ีแท้จริงระหว่างตวัฉัน

กบันกัเรียนไม่ได้เลย มนัเหมือนมีก าแพงบางอยา่งกัน้ขวางความเช่ือมโยงนัน้อยูด้่วยด้วยกลวั ความกังวลในใจ

ของตวัฉนัเอง รวมถึงความไม่สอดคล้องกนัระหวา่งเป้าหมายของตวัฉันกับสิ่งท่ีฉันก าลงัท าอยู่เลย ปัญหาอาจ

เพราะฉันเองกังวลเร่ืองการสญูเสียอ านาจในชัน้เรียน ยึดติดกับมุมมองและบทบาทของตวัเองว่าเป็นครู โดย



มองข้ามประเด็นในเร่ืองคุณค่าด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเรากับผู้ อ่ืนโดยเฉพาะนกัเรียน แน่นอนว่าฉันมี

ความคิดวา่สิง่ท่ีฉนัเป็นสง่ผลให้เกิดการสอนท่ีดี แตม่นักลบัไม่มีความงามในด้านคณุคา่ความเป็นครูเท่าไหร่นกั 

บางค าถามท่ีฉนัถามตวัเอง ฉนัก็ไม่กล้ายอมรับอยา่งตรงไปตรงมาวา่ตวัฉนัยงัมีหลมุด าในใจอยู่ ฉันปิดหลมุด า

นัน้ด้วยก าแพงแห่งความกลวั ความไม่กล้ายอมรับความจริง มันยิ่งท าให้ฉันห่างเหินจากความสมัพันธ์ท่ี

เช่ือมโยงกบัตวันกัเรียน นัน้จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีฉนัอยากจะปรับจุดอ่อนและขยายจุดแข็งของตวัเองให้เติบโตไป

อยา่งมีคณุคา่กบัชีวิตความเป็นครูนัน้เอง 

 

 อะไรคือสาเหตใุห้ฉนัไม่พอใจในการสอนของตนเอง หรือเป็นสาเหตุให้ฉนัคิดปรับปรุงตนเอง

หรือปรบัปรบัปรุงการสอนของตนเอง 

             หากจะบอกคนท่ีไม่เคยพอใจในสิง่ใดได้อย่างแท้จริงก็คือคนท่ีมองหาแต่จุดด าเพียงเล็กน้อย

ในผ้าขาวขนาดใหญ่เพราะตอ่ให้สขีาวมนัมากกวา่สดี าแคไ่หน คนๆนัน้ก็จะมองเห็นสดี าก่อนเสมอ และฉันเองก็

เป็นหนึ่งคนท่ีเป็นเช่นนัน้ ฉันค้นพบตัวเองว่าตัวเองมักไม่เคยพอใจในเร่ืองการสอนของตวัเองได้ง่าย มักจะ

กงัวลกบัเร่ืองเลก็น้อยของนกัเรียนอยูบ่อ่ยครัง้ ฉนัมกักงัวลใจกบัทกุเร่ืองอยูเ่สมอ ซึ่งมันท าให้ฉันกลายเป็นครูท่ี

นกัเรียนขยาดหวาดกลวัเม่ือต้องสง่งาน วา่จะผา่นไหม งานนีใ้ช้ได้หรือเปลา่ ดงันัน้ฉนัจึงเร่ิมเอาตวัเองเข้าไปท า

เข้าใจในความรู้สกึของนกัเรียนของฉันมากขึน้ว่าพวกเขาคงมีความรู้สกึว่าตวัฉันนัน้น่าหวาดกลวัเพียงใดเม่ือ

ต้องสง่งาน เม่ือต้องท างานสง่ครูคนนีท้ าไมมนัถึงยากเสยีเหลอืเกิน ยิ่งนานวนัฉนัจึงยิ่งรู้สกึวา่ถ้ายงัเป็นเช่นนีฉ้ัน

คงมีช่องวา่งทางความสมัพนัธ์ของครูกบัผู้ เรียนท่ีขาดความเช่ือมโยงกันไปเร่ือยๆ ดงันัน้ฉันจึงคิดว่าตวัเองควร

จะวางความรู้สกึบางอยา่งภายในตวัตนของฉันลง และใช้ลกัษณะนิสยัในเร่ืองความเป็นระเบียบความชัดเจน

มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึน้ นีอ้าจเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการปลกุจิตวิญญาณความเป็นครูของฉันขึน้มาอีก

ครั ง้  จนมาเป็นเ ร่ืองราวของการเขียนจดหมายสะท้อนผลผู้ เ รียนแบบสร้างสรรค์  (Formative 

Feedback)ซึง่ฉนัน ามาเป็นหวัข้อในการเขียนวิจยัชัน้เรียนของตวัเองในครัง้นี ้

 

 

 

 



ส่วนที่สอง : จดหมายทุกฉบับมีความหมาย 

(จดหมายประเมินการเรียนรู้ Formative Feedback) 

  จากสว่นท่ีหนึ่งท่ีตัวฉันได้เร่ิมการใคร่ครวญสะท้อนตนเองนัน้ท าให้ฉันเร่ิมมองตนเองอย่าง

ตรงไปตรงมาในประเด็นท่ีฉันอยากพฒันาตัวเองทัง้เร่ือง ความเช่ือมโยงท่ีแท้จริงระหว่างตัวฉันกับนักเรียน

ความกลวัในการสูญเสียอ านาจในชัน้เรียน ยึดติดกับมุมมองและบทบาทของตวัเองว่าเป็นครู โดยมองข้าม

ประเด็นในเร่ืองคุณค่าด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเรากับผู้ อ่ืนโดยเฉพาะนกัเรียน รวมถึงการหลงลืมการท า

ความเข้าใจ “โลกภายใน”ของผู้ เรียนให้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ ฉันมองข้ามการท าให้ผู้ เรียนได้มองเห็นถึงการ

เรียนรู้ของตนเองและผู้ อ่ืนให้มากขึน้ ซึง่ในการย้อนมองตวัเองของตวัฉันเองในครัง้นีท้ าให้ฉันเองได้ตระหนกัถึง

ข้อเท็จจริงในตวัฉันเองมากขึน้ว่าสายตาของตัวฉันเองความรู้สึกและวิธีคิดแบบผู้ ใหญ่ท าให้ฉันมองไม่เห็น

ความจริงของ “โลกภายใน”ในตัวผู้ เรียน ดังนัน้ฉันจึงต้องกลบัมาใช้สายตาของผู้ ใหญ่แต่หัวใจท่ีเป็นเด็กเพื่ อ

มองและเข้าใจ“โลกภายใน”ของผู้ เรียน ซึ่งฉันหวงัว่าจะท าให้ฉันเห็นถึงแนวทางการพฒันาผู้ เรียนอย่างแท้จริง

ได้ 

  ดงันัน้เม่ือฉนัต้องท าการวิจยัชัน้เรียนในการท างานจดัการชัน้เรียนฉนัจ าได้วา่แรงบนัดาลใจอีก

อยา่งที่ท าให้ฉนัอยากจะปรับเปลีย่นแนวทางการพฒันาผู้ เรียนในเร่ืองของประเมินการเรียนรู้ของตนเองนัน้มา

จากการได้ฟังเร่ืองราวดีๆ จากงาน “ช่ืนใจได้เรียนรู้ ภาคครูเพลนิ”ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีผา่นมา เป็นเร่ืองราวดีๆ ท่ีเกิดขึน้

ในห้องเรียนวิชามานษุและสงัคมของชัน้ ๕ ท่ีครูประจ าวิชาคือครูเตา่ และครูเปีย ได้สะท้อนเร่ืองราวท่ีท าให้เกิด

กระบวนการ Constructive Learning ในชัน้เรียน ซึง่ประเด็นท่ีท าให้ฉันสนใจและสร้างแรงบนัดาลใจ

ให้ตัวฉันคือ ประเด็นท่ีครูได้ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียนเพื่อฝึกผู้ เรียนในเร่ืองความร่วมมือ

(Collaboration) มีความเป็นเจ้าของร่วมกนัในงานท่ีท าเป็นกลุม่ ซึ่งครูผู้สอนได้เปิดโจทย์สถานการณ์ให้

ผู้ เรียนร่วมด้วยช่วยกนัคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา ภายในกลุม่ของตนเอง แนน่อนวา่ในการท างานกลุม่ผู้ เรียนแต่ละ

คนก็จะมีสมรรถนะ ลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างกัน ซึ่งหลงัจากท างานเสร็จครูผู้สอนได้ให้ผู้ เรียนท าการสะท้อนผล

การท างานของเพื่อนในกลุ่มในรูปแบบจดหมาย(Constructive Feedback) โดยให้เพื่อนเขียน

จดหมายสะท้อนผลถึงเพ่ือนในกลุม่ของตนเองในเชิงสร้างสรรค์ นัน้คือการเขียนจดหมายเป็นข้อความช่ืนชม ให้

ก าลงัใจ และแนะน าถึงประเด็นท่ีอยากให้เพื่อนพฒันาตนเอง จาการฟังเร่ืองราวในครัง้นัน้ก่อให้เกิดแรงบนัดาล

ใจในการน าแนวคิดเร่ืองการเขียนจดหมายประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีครูวิชามานุษและสงัคมชัน้ ๕ ได้ให้



ผู้ เรียนท าหลงัจากท างานกลุม่มาท าเป็นจดหมายประเมินการเรียนรู้ Formative Feedback ของนกัเรียน
ชัน้ ๔ วิชามานษุและสงัคมศกึษาในเทอมวิมงัสาที่ผา่นมานัน้เอง 

  ดงันัน้ในเทอมวิมังสาท่ีผ่านมาตัวฉันและคู่วิชา(ครูก๊ิฟ) จึงตกลงกันว่าเราจะน าแนวทางการ

เขียนจดหมายสะท้อนผลการเรียนรู้ของครูเต่าและครูเปียมาใช้กับนกัเรียนชัน้ ๔ แต่เพียงเร่ิมต้นจากการเขียน

สะท้อนการประเมินการเรียนรู้ของตนเองก่อน โดยท าเป็นรูปแบบจดหมายท่ีเขียนถึงครูผู้สอน และครูผู้สอนก็

สะท้อนการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนแตล่ะคนกลบัไปในเชิงสร้างสรรค์ นัน้คือการเขียนเป็นข้อความช่ืนชม 

ให้ก าลงัใจ และแนะน าถึงประเด็นท่ีอยากให้นกัเรียนคนนัน้พฒันาตนเองในเร่ืองใดบ้าง โดยครูก๊ิฟท าหน้าท่ีเป็น

คนออกแบบรูปแบบกระดาษเขียนจดหมายประเมินการเรียนรู้ Formative Feedback ให้มีรูปแบบสดใส 
นา่รัก ให้ผู้ เรียนอยากท่ีจะเขียนจดหมายนีก้ลบัมายงัครูผู้สอน เรียกได้วา่เป็นขัน้เร่ิมต้นของการสร้างแรงบนัดาล

ใจให้ผู้ เรียนอยากจะเขียนจดหมายเลยก็วา่ได้ และหลงัจากนัน้จึงเร่ิมให้ผู้ เรียนได้ออกแบบจดหมายของตนเอง 

  จากนัน้ทัง้ตวัฉันและคู่วิชา เร่ิมน าจดหมายประเมินการเรียนรู้ Formative Feedback 
เข้าไปใช้กบันกัเรียนในทกุคาบเรียนในวิชามานษุและสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้ ๔ หลงัจากเสร็จจากการเรียน

การสอน โดยอยูข่ัน้สดุท้ายของแผนการสอนคือการประเมินการเรียนรู้ตนเอง โดยในขัน้นีท้ัง้ตวัฉันและคู่วิชาตก

ลงกนัวา่เราจะให้ช่วงเวลาประมาณ ๕-๑๐นาที ในบรรยากาศท่ีผู้ เรียนต้องตระหนกัและรู้วา่เป็นช่วงเวลาส าคญั

ท่ีตวัเขาจะได้ทบทวน ใคร่ครวญ และประเมินการเรียนรู้ของตนเองวา่เป็นอยา่งไรบ้างตลอดระยะเวลาที่เรียนทัง้

คาบเรียนท่ีผ่านมา หลงัจากผ่านไป ๒ สปัดาห์ ฉันค้นพบว่านักเรียนเร่ิมเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ

ประเมินการเรียนรู้ของตนเองอยา่งตรงไปตรงมา และมีเป้าหมายการพฒันาวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้ชัดเจน

มากขึน้ เพราะทุกข้อความท่ีสง่ผ่านจดหมายท่ีสง่มาถึงตัวฉันซึ่งเป็นครูผู้สอนและต้องท าการเขียนจดหมาย

สะท้อนผลการประเมินการเรียนรู้นัน้กลบัไปทุกครัง้นัน้ท าให้ตัวฉันรับรู้ สมัผัสได้ถึงพลงัแห่งความเช่ือมโยง

บางอยา่งที่เกิดขึน้ระหวา่งตวัฉนักบัผู้ เรียนแล้ว 

  จนกระทัง่จบภาคเรียนวิมงัสา ตวัฉันค้นพบว่าเม่ือจดหมายทุกฉบบัมาจากความตัง้ใจในการ

ทบทวนตนเองมาจากการใคร่ครวญตนเองของผู้ เรียนมาจากการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง แน่นอนว่า

จดหมายทุกฉบับต้องการการตอบกลบั นัน้จึงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีท าให้ตัวฉันต้องมีพลงักายพลงัใจท่ีมาก

เพียงพอจะต้องตอบจดหมายทุกฉบบัอย่างตัง้ใจ ด้วยข้อความท่ีให้ก าลงัใจ ให้แรงขบัเชิงบวก และแนะน า

วิธีการพฒันาตนเองของผู้ เรียนแตล่ะคนอยา่งละเอียดครบถ้วนด้วยสายตาของผู้ใหญ่แตห่วัใจที่เป็นเด็กมากขึน้ 



โดยเน้นท่ีการให้ก าลงัใจ ค้นหาจุดท่ีช่ืนชม แนะจุดท่ีท าได้ดีและอยากให้ท าให้ดีขึน้อีกได้อยา่งไรบ้าง ไม่ใช่การชี ้

จุดผิด ย า้ข้อผิดพลาด อย่างท่ีเคยเป็นมา แน่นอนว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนคือผู้ เรียนมีพฒันาการในการ

เรียนรู้ท่ีดีขึน้ในแตล่ะคนแตล่ะสมรรถนะท่ีตวัฉนัได้เขียนตอบจดหมายไปแตกต่างกันแต่ละคน ตวัฉันคิดว่าการ

ท่ีฉันมีพลงัแรงกายและแรงใจท าสิ่งนีไ้ด้เพราะตวัฉันรู้สกึถึงผลท่ีเกิดขึน้กับทัง้ตวัผูเรียนและตวัฉันว่าผู้ เรียนมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้กบัตวัฉนั รู้สกึถึงความเช่ือมโยงท่ีก าแพงในใจของตัวฉนัและผู้ เรียนเบาบางลง ตวัฉนัเองก็มี

ความสขุมากขึน้คลายความกงัวลใจได้ดีขึน้  สว่นตวัผู้ เรียนบางคนสามารถพฒันางานเขียนของตนเองได้ดีขึน้ 

ผู้ เรียนบางคนร่วมแลกเปลีย่นในชัน้เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนบางคนช่วยงานเพื่อนเม่ือต้องท างานกลุม่ได้ดีขึน้ ดงันัน้

แม้ฉนัต้องใช้แรงกายแรงใจมากกวา่ที่เคยมีเพียงใด ฉนัก็รู้สกึวา่ฉนัอยากจะท าสิง่นีใ้ห้ครบถ้วน ฉนัรู้สกึวา่ฉันยิม้

อยา่งมีความสขุทุกครัง้ท่ีก่อนเร่ิมคาบเรียนผู้ เรียนของฉันตัง้ใจอ่านจดหมายท่ีฉันเขียนตอบพวกเขา และพวก

เขาบางคนก็ยิม้กบัจดหมายของเขาเอง และแม้บางครัง้เม่ือฉันไม่สามารถจะตอบจดหมายของผู้ เรียนได้ พวก

เขาก็จะถามหา และคอยถามว่าเม่ือไหร่ฉันจะตอบจดหมายย้อนหลงัของพวกเขา นัน้ก็ท าให้ตวัฉันรู้สกึได้ว่า

พวกเขาเฝ้ารอการตอบจดหมายของฉนัอยูน่ัน้เอง 

 ดงันัน้ฉนัคิดว่าการเร่ิมต้นท าจดหมายประเมินการเรียนรู้ Formative Feedback สง่ผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้กับตัวผู้ เรียนในขัน้แรกแล้ว และคงจะเป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของ

ผู้ เรียนตอ่ไป ซึง่การพฒันาตอ่ไปตามท่ีคิดไว้คือ การท าให้ผู้ เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของผู้ อ่ืนตอ่ไป สว่นตวัฉัน

เองฉันคิดว่าฉันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉันเรียนรู้ท่ีวางอัตตาของตวัเองลง มองเห็นสิ่งท่ีดีมากกว่าสิ่งท่ีเรา

อยากจะให้ดีตามความต้องการของเรา ยอมรับสิ่งท่ีผู้ อ่ืนเป็นมากกว่าสิ่งท่ีตวัฉันอยากให้คนอ่ืนเป็น เพราะใน

เม่ือฉนัคิดวา่ตนเองสามารถเป็นครูท่ีดีกวา่นีไ้ด้ เม่ือฉันศรัทธาในการเห็นความดีงามท่ีพฒันาได้ในตัวของผู้ อ่ืน 

ฉนัเช่ือในความสามารถที่จะพฒันาตวัเองได้อยูเ่สมอ แม้จะด้วยวิธีการใด ใช้เวลานานเพียงไหน ดงันัน้ฉนัจึงคิด

วา่ฉนัอยากจะท าให้สิง่ท่ีฉนัเช่ือไปก่อเกิดในตวัผู้ เรียนได้เช่นกนั 

        การพัฒนาผู้ เรียนของครูถือได้เป็นการพัฒนาตัวครูไปพร้อมๆ กัน เพราะการเ รียนรู้ท่ีดีคือ

กระบวนการถ่ายทอดสิ่งท่ีดีงามให้เคลื่อนท่ีไปอย่างมีความหมาย และมีคุณค่าเพราะเม่ือเรามองสิ่งใดด้วย

สายตาแหง่ความหมายและคณุคา่ เราจะอยากสง่ตอ่สิง่นัน้ไปให้ผู้ อ่ืนด้วยความรู้สกึนีเ้ช่นเดียวกนั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


