
ครูเปลี่ยนใจ ... ใจเด็กเปลี่ยน 

ครูสุรีย ์ศรีประทุม (ครยูุย้) 

หนว่ยวชิามานษุและสังคมศกึษา ชัน้ ๖ 

ถ้าใจของครเูริ่มที่จะ “เปลี่ยน”  

เปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนมุมมอง  เปลี่ยนกระบวนทัศน์  

ครูจะเห็นเด็กในมุมที่เปลี่ยนไป  

และ “ใจเด็ก” ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 



  

ถ้าใจของครูเร่ิมเปล่ียน เปล่ียนความคิด  เปล่ียนมมุมอง  เปล่ียนกระบวนทศัน์ ครูจะเห็นเดก็ในมมุท่ีเปล่ียนไป ครู

จะเข้าใจเดก็ เดก็เข้าใจครู ใจเดก็จะเปล่ียนแปลงพร้อมสร้างการเรียนรู้ท่ีดีงาม 

ตลอดเวลาท่ีฉันได้เรียนรู้และทําหน้าท่ีครู  ฉันมักจะนําพาตนเองไปสู่วิถีดัง้เดิม คือ “ครู ผู้ ทําหน้าท่ีถ่ายทอด

ความรู้”  หลายปีท่ีผา่นมา ฉนัหลงคิดวา่ตนเองนัน้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของครูชัดเจนมากขึน้ ฉันมกัจะคิด

วา่ ฉนัเป็นครูท่ีสามารถนําพาเดก็ให้ไปสูก่ารเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  และหากวา่เดก็นัน้ สามารถเขียนความรู้

ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจตรงตามส่ิงท่ีต้องการนําเสนอแสดงวา่เดก็มีความรู้  แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ความรู้ท่ีเดก็เขียนออกมานัน้เป็น

ความรู้ท่ีครูอย่างฉนัยดัเหยียดให้พวกเขาจดและจํา …  

 

ทําไม ?  ฉันถึงทําเช่นนี ้ทําเพ่ืออะไร  เด็กจะได้ส่ิงใดจากการกระทําเช่นนี ้ทุกครัง้ท่ีถูกกระตุ้นด้วยคําถาม

ประมาณนี…้มกัมีเสียงสะท้อนตอบออกมาจากความคิดเสมอ  

“ ก็เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ียากมาก หากมีในข้อสอบจะตอบคําถามไมไ่ด้ ” 

“ เร่ืองนีม้นัยาก เดก็จําความรู้ได้ไมห่มดกต้็องจดบนัทึกเอาไว้ให้ครบสิจ๊ะ ” 

“ เด็กไม่แลกเปล่ียน ไม่ตอบคําถาม เพราะ ยังไม่เข้าใจในบทเรียนสินะ ถ้าเช่นนัน้ควรจดความรู้เอาไว้ศึกษา

เพ่ิมเติมละ่กนั ” 

“ เดก็หลดุจาการเรียนรู้ตามไมท่นั แตอ่ย่างน้อยเดก็ก็ยงัมีสมดุบนัทึกความรู้เป็นตวัช่วยเวลาทํางานโครงงานฯ ” 

“ ถ้าเดก็จดบนัทึกตามท่ีครูเขียนไว้บนกระดาน  อย่างน้อยก็ผา่นสายตาบ้าง คงพอนึกอะไรออกบ้างละ่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงพชัรมณฑ์  เลิศรุ่งวิเชียร (เหมย่) 

ภาพของตนเองท่ีฉนัเห็นมาตลอดเวลาหลายปี คือ ภาพของครูยืนหน้าชัน้เรียน ตัง้คําถามและเขียน

คําตอบของเดก็ท่ีอยากได้ยินขึน้บนกระดาน พาเดก็มองให้เห็นว่าส่ิงท่ีเขียนนัน้เป็นความรู้สําคญัท่ีเด็กต้องรู้ 

แล้วท้ายสดุเด็กทุกคนต้องเขียนความรู้ลงในสมดุตามแบบท่ีฉันเขียนไว้ทุกอย่าง เหมือนแม้กระทั่งรูปแบบ

วิธีการบนัทึก(เคร่ืองมือจดัการความรู้)  

 



เสียงสะท้อนเหล่านนัน้ ฉันไม่รู้ว่าถูกหรือผิด 

หรือบางครัง้อาจจะรู้แต่เลือกปิดหูปิดตาไป เพราะฉัน

ยงัเช่ือวา่ ทกุส่ิงท่ีฉนัทําลงไปนัน้ มนัเกิดจากความหวงั

ดี  ความห่วงใย ความกังวลกลวัว่าเด็กจะไม่สามารถ

เขียนอธิบายความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ และกังวลว่าเด็ก

ไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ทํางานได้  …ด้วยเหตปัุจจยัอีกมากมาย... 

 

เม่ือเวลาแห่งการใคร่ครวญมาถึง ฉันได้ตระหนักในบางส่ิง.... ในความปรารถนาดีของครูอย่างฉัน มนัมี

คําบ่งชีใ้ต้บรรทดับางอย่างแอบแฝงอยู่  ซึ่งบางครัง้ฉนัก็เลือกท่ีจะปกปิดมนัเอาไว้ 

 

ส่ิงท่ีเกิดขึน้ไมใ่ช่เพียงการตระหนกัรู้เท่านัน้  แตย่งัมีผลการสะท้อนจากชัน้เรียนท่ีเด็กหลายคนเขียนบอกกล่าวฉัน

คือ กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชามีความสนกุ  น่าสนใจ ครูมีคําถามและวิธีการใหเ้ด็กไดใ้ช้ความรู้  แตท่า้ยคาบเรียนครูใหจ้ด

บนัทึกความรู้ทัง้หมดที่เราแลกเปล่ียนกนั  มนัเยอะเหลือเกินทําใหไ้ม่อยากเรียนวิชามานษุฯ  ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีสะเทือนใจฉัน

พอสมควร เพราะฉันสามารถลดความกลวัของเด็กท่ีมีต่อท่าทีของฉันได้ และสนุกกับการเรียนรู้ แต่เด็กยังมีอาการไม่

อยากเรียนอยู่อีก  หรือแม้แตใ่นวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูประยกุต(์มานษุฯ) ครูบางท่านได้สะท้อนออกมาในเชิงท่ีมอง

เพียงว่า  ฉันต้องการสมุดบันทึกความรู้ที่สวยงาม  เป็นระเบียบ และสมบูรณ์แบบ หรือบางคร้ังก็สะท้อนออกมาใน

ลกัษณะที่ฉนัเนน้เร่ืองการเขียนความรู้ที่ตอ้งการเขียนดี เขียนถูก เขียนครบมากกว่าการสร้างความรู้ของเด็ก บางครัง้ฉัน

ก็แอบแย้งอยู่ในใจวา่ “ก็ท่ีเขียนขึน้กระดานนัน้มาจากการสร้างความรู้ของเดก็ทัง้นัน้แหละ”  

จริงใช่ไหม ? 

จริงหรือเปลา่ ? 

ในความเป็นจริงแล้ว ... กระบวนการจดัการเรียนรู้ของฉนัอาจจะมีบางจดุท่ี

พลาดไป  ฉนัจึงต้องการร่องรอยหลกัฐานท่ีเปรียบเสมือนวา่ฉนัได้สร้างให้เดก็ได้เกิด

การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความสบายใจให้ตวัเอง (เป็นข้อยืนยันว่า ฉันสอนไปแล้วนะ)  

อีกสว่นหนึ่งมาจากการท่ีฉนัขาดความไว้วางใจและขาดความมัน่ในการเรียนรู้และ

การสร้างความรู้ของเดก็ 



 เม่ือถึงจุดเปล่ียน เปล่ียนแรก คือ เปล่ียนตวัเองจากครูท่ีเน้นการเป็นผู้ผลิต  มาเป็นครูท่ีเน้นกระบวนการ 

เปล่ียนท่ีสอง เปล่ียนส่ือ เพ่ิมช่องทางในการรับและสร้างความรู้ รวมทัง้ เปล่ียนกระบวนการการเรียนรู้บางอย่างเพ่ือให้

นกัเรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 เปล่ียนแรก คือ ตัวเอง  ฉนัลดบทบาทของตนเองจากผู้ มีอํานาจสงูสดุ จากผู้ ท่ีครอบครองพืน้ท่ีทัง้หมด

บนกระดาน และจากผู้มีอํานาจชีค้วามถกูผิดตามความรู้ท่ีตนอยากจะให้เกิดในสมดุและชิน้งาน .... เพ่ิมพืน้ท่ีเรียนรู้  คืน

ห้องเรียนให้กบัเดก็ ฉนัเป็นเพียงครูผู้สร้างสถานการณ์โจทย์  สงัเกตการณ์เรียนรู้  ช่วยเหลือแนะนําเพ่ิมเติมตามท่ีเด็ก

ต้องการ และเดินด ูเดินฟัง ความรู้ท่ีเดก็ร่วมกนัสร้าง หากสว่นใดท่ีมีความเข้าใจท่ีผิดพลาดก็ชีแ้นะให้ทบทวนใหม่อีกครัง้  

ไมฟั่นธงวา่ผิดหรือถกู ( ช่วงแรกน่ี...หลดุไปเยอะมากท่ีเดียว ) สดุท้าย เปล่ียนตนเองให้เช่ือมัน่และวางใจว่าเด็กสามารถ

เรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองหากเขามีความสขุบนพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีปลอดภยั ไร้ความคาดหวงัและกดดนั 

 เปล่ียนท่ีสอง คือ เปล่ียนส่ือ เพ่ิมช่องทางในเรียนรู้ รวมทัง้ เปล่ียนกระบวนการ

การเรียนรู้บางอย่างเพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ในส่วนนี ้ฉันต้องพูดคยุ

และสะท้อนผลการจดัการเรียนรู้ (หลงัการสอน) กับคู่วิชา(ครูจริง)อย่างต่อเน่ือง ทัง้การสะท้อนอย่างเป็นทางการตาม

ช่วงเวลาท่ีกําหนดในตารางการทํางาน หรือการสะท้อนแบบไม่เป็นทางการเม่ือเราพบเห็นข้อผิดพลาดจากห้องเรียน  

มากไปกวา่นัน้ ฉนักบัคูวิ่ชา ต้องช่วยกันจัดช่องทางหรือส่ือท่ีมีความหลากหลายให้กับเด็ก  เพ่ือตอบสนองรูปแบบการ

เรียนรู้ (learning style)ท่ีแตกตา่งกนัของเดก็ จาการสงัเกตชัน้เรียนมานาน ฉนัรับรู้ได้วา่เดก็แตล่ะคนมีรูปแบบการเรียนรู้

ท่ีแตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการอ่าน  บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการดูส่ือเคล่ือนไหว บางคนเรียนรู้จากการ

แลกเปล่ียนจจากเพ่ือน อีกหลายรูปแบบท่ีปรากฏ จริงอยู่ท่ีฉันกับคู่วิชาอาจจะจัดเตรียมได้ไม่รอบด้านแต่ก็จะพยายาม

ต่อไป  จุดสําคญัอีกประการหน่ึงที่ฉนัและคู่วิชาเลือกที่จะนํามาใช้ คือ กระบวนการกลุ่ม การจับคู่ที่หลากหลายเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในนําพาเด็กเขา้สู่การสร้างความรู้แบบที่เรียกว่า “ เพ่ือนช่วยเพ่ือน ” 

 

 

นิทรรศการความรู้  

มองด ูสมัผสั ลิม้ลอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มมุภาพเคล่ือนไหว เลา่เร่ืองราว 

มมุนกัอา่น หนงัสือหลากหลาย 

ยงัมีอีกมมุหนึ่งท่ีสําคญั คือ มมุของการแลกเปล่ียนเรียนรู้  มมุนี ้เป็นมมุท่ีสร้างความรู้ให้แก่กันและกันอย่าง

มากเลยท่ีเดียว ฉันคิดว่า  มุมน่ีเป็นมุมท่ีเปล่ียนโลกทัศน์ของครูอย่างฉันมาก ฉันชอบเดินและแอบนั่งฟังการ

แลกเปล่ียนของเดก็ ฉนัพบวา่ เดก็เขามีคําพดู วิธีการและตวัอย่างท่ีสอดคล้องกบัวยัของเขามาใช้ในการอธิบายความรู้

ให้เพ่ือนเข้าใจ เช่น การกระจายตวัของวัฒนธรรมแสงเทียน  เด็กก็หยิบยกเร่ืองนาฏกรรมการแสดง “โขน” มาเป็น

ตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นวา่ หลายประเทศในกลุม่อาเซียนมีการแสดงโขน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจุดกําเนิดเดียวกัน คือ 

อินเดีย ลกัษระเช่นนีก้็คือลกัษณะการกระจายตวัของจดุกําเนิดวฒันธรรมท่ีกระจายไปอย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ และสามารถ

ไปได้อยา่งรอบทิศทาง 



 จากจดุเปล่ียนทัง้ 2 จดุ ฉนัถือวา่มีความสําคญัเท่าเทียมกนั แตค่วามยากนัน้ตา่งกนัมาก จดุเปล่ียนท่ียากท่ีสดุ ก็

คือ การเปล่ียนตวัฉนัเองน่ีแหละ ฉนัต้องวางใจตน ไมค่าดหวงั เช่ือมัน่ในความสามารถและความใฝ่ดีของเด็ก อยากจะ

บอกทุกท่านว่า ค่อนข้างเป็นเร่ืองท่ียากสําหรับฉันเลยท่ีเดียว ตลอดเวลาของการทํางาน ครูคนนีต้ัง้ตนอยู่บนความ

สมบรูณ์แบบและต้องการเห็นผลผลิตท่ีออกมาเป็นชิน้เป็นอนัท่ีชดัเจน จบัต้องได้ (มีหลกัฐานยืนยนั ) ฉนักลวัและกงัวลใจ

เหมือนกนัวา่มาถกูทางหรือเปลา่  สดุท้ายก็ตัง้สติและคิดวา่ “อยา่มวัแตค่ิด หากเราลงมือทําเราจะได้รู้ผลของการกระทํา

นัน้วา่ ถกูหรือผิด หากไมล่งมือทําเราก็คงไมไ่ด้เรียนรู้อะไรเลย  

 ผลท่ีออกมา... คุ้มค่าท่ีได้ทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็หญิงณชัชา   จลุยเกียรติ (แป้ง) 

เดก็หญิงนบัพนัพร  หงส์คู ่(พะแพง) 

 



 

 
เดก็หญิงณิชา สงัขะวิชยั (กีกี)้ 

 



 ผลงานชดุนี ้ฉนัเลือกท่ีจะนํามาออกส่ือ เน่ืองจากเด็กเหล่านี ้ เป็นตวัแทนของเด็กท่ีไม่ถนัดในเร่ืองของการจด

บนัทึกและไมค่อ่ยแลกเปล่ียนในกลุม่ย่อยหรือกลุม่ใหญ่ ตลอดเวลาท่ีเรียนร่วมกนัมา การยกมือเพ่ือแลกเปล่ียนนัน้มีน้อย

มาก  ตลอดเวลา 3 ภาคเรียนท่ีผา่นมา ฉนัคอ่นข้างกงัวลใจกบัเดก็กลุม่นีม้าก  กลวัวา่พวกเขาจะหลดุจากการเรียนรู้ไม่มี

ความรู้มากพอท่ีจะไปทํางานตอ่ได้  แตเ่ม่ือคืนพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ให้เขาอย่างเปิดโล่ง  ส่ิงเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองการันตีได้ว่า 

เดก็ทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู้ละสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของตน 

 ผลของการวิจยัเปล่ียนครูคนนี.้..คอ่ยทอแสงสวา่งออกมาเร่ือยๆ เดก็หลายคนท่ีสามารถบนัทึกความรู้ได้ดีอยู่แล้ว 

เร่ิมแสดงศกัยภาพบางอย่างมากขึน้ เช่น มีการวาดภาพประกอบเพ่ือสร้างความเข้าใจในกับตนเอง  หากผู้ อ่ืนมาอ่านก็

สามารถเข้าใจและเห็นภาพชดัเจนมากขึน้ เร่ิมเพ่ิมสีสนัในสมดุของตนเอง จาเดิมทีท่ีฉนัเห็นเป็นเพียงตวัอกัษรท่ีดํา เขียน

ตอ่กนัยาว ไมต้่องอา่นทําความเข้าใจอะไรกนัมาก เพราะเขียนตามกระดานมาทัง้สิน้  ครัง้นี ้ปรากฎความรู้ท่ีงอกงามมาก

กวา่เดิมมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็หญิงธาดาภา โภคะวิบลู  (พราว) 

     
เดก็หญิงไชย์นิษ   ฮยุ   (ไชย์นิษ) 



 แสงทองอันเรืองรองงดงามของความรู้  ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ของเด็ก ส่องสว่างนําทางให้ฉันอย่าง

ตอ่เน่ือง  เดก็จบัคูแ่ลกเปล่ียนและเพ่ิมเติมความรู้ให้กนั มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถของแต่ละคนและคู่เพ่ือนท่ี

จบัได้ในแตล่ะครัง้ 

 

 

  

สว่นที่บนัทกึเอง สว่นที่เพิ่มเติม 

เดก็ชายธีร์  อกัษรวรรณ (ธีร์) 

เดก็หญิงนนัท์นภสั  จนัทร์ร่มเยน็ (นภสั) 



นอกจากฉนัจะได้เห็นทา่ทีอนัเป็นกลัยาณมิตรตอ่กนัในการแลกเปล่ียนข้อมลู การสะท้อนความรู้สกึระหวา่งเพ่ือน

ท่ีนําเดก็ไปสูมิ่ตรภาพและความเข้าใจอนัดีระหว่างกัน  ข้อดีอีกประการหนึ่ง การจับคู่แลกเปล่ียนในแต่ละครัง้ฉันจะใช้

การจบัสลาก  ซึ่งเดาไมไ่ด้เลยวา่ครัง้นีเ้ดก็คนใดจะคูก่นั ในช่วงแรกของการทําแบบนี ้เดก็ก็มีบ่นกนับ้าง  บางคนไม่อยาก

ทํางานเลย  รู้สกึวา่เพ่ือนมาเป็นภาระ แตเ่ม่ือชีช้วนให้เห็นถึงคณุค่าของการเลือกคู่แบบนี ้ว่า จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ  เด็กได้ฝึกการทํางานกับเพ่ือนท่ีมีความหลากหลาย และมากไปกว่านัน้เด็กจะได้เปิด

มมุมองในการมองเพ่ือนบางคน  “ เพ่ือนช่วยเพ่ือน ” ช่วยกนัจริง ได้นําพากันสู่การสร้างคววามรู้ท่ีเกิดจากความ

เข้าใจของพวลเขาเองจริง  ฉันแอบคิดในใจว่าว่า  หากฉันทําเช่นนีต้ัง้แต่ภาคเรียนแรก  เด็กท่ีขาดความมัน่ใจในการ

แลกเปล่ียน เดก็ท่ีกงัวลท่ีจะตอบเพราะกลวัเพ่ือนล้อเลียนคงลดน้อยลง ฉนัมีตวัอย่างถ้อยคําดีท่ีเพ่ือนส่งผ่านถึงเพ่ือนมา

ฝากให้อา่นกนัพอสงัเขป 

ฮาชิ : ผมคิดมาตลอดวา่ ตนเองไมค่อ่ยช่วยเพ่ือน  ถึงจะช่วยก็อาจจะออกมาไมด่ี แต ่เต้กลบัเขียนวา่ผมสามารถ

ช่วยงานกลุม่ได้ดี  ถ้าตัง้ใจ 

เซย่า : ฉันคิดว่า ฉันอาจจะเป็นตวัถ่วงเพ่ือน  เพราะฉันเรียนรู้ได้น้อย  ข้อมลูไม่มี  แต่พอมาอ่านท่ีเกียเขียน 

ความคิดก็เปล่ียนไป เกียบอกวา่ ฉนัสามารถจดบนัทึกได้สัน้ลงและนําไปใช้งานได้  ฉนัอยากขอบคณุเพ่ือนท่ีเขียนถึงฉัน

แบบนี ้

เต้ : ผมได้เห็นส่ิงท่ีเพ่ือนเขียนถึงผม (เป็นท่ีพึงของเพ่ือนได้ มีความพยายาม ตัง้ใจทํางานมาก)ทําให้รู้สึกว่า

ตนเองนัน้มีคณุคา่มากขึน้  เพราะเพ่ือนเขียนไปในทางท่ีด ี

สุดท้ายก็กลับมามองท่ีตัวครู ...ใคร่ครวญตนเอง  พบเจอเหตปัุจจยั  หาแนวทางท่ีพาตนออกจากบ่วง

เดิม ได้ทบสอบความคิดและแนวทางท่ีวางไว้แล้ว เห็นผลเชิงประจักษ์ ส่วนสดุท้ายฉันได้ร้องขอกับเด็กว่า  เด็กสะท้อน

เพ่ือนเพ่ือนําพากนัสูก่ารพฒันาแล้ว ช่วยบอกกลา่วเตือนครูบางได้ไหมวา่ “เดก็เห็นการเปล่ียนแปลงอะไรในตวัครูบ้างใน

ภาคเรียนนี”้ 

 

็ ์  ี ์ ไ โ ์  



 

 

 

 

เดก็หญิงธาดาภา โภคะวิบลู  (พราว) 

เดก็หญิงญาดา  ธนสมัพนัธ์  (ใบเตย) 



 

 

 

 

 

 

เดก็หญิงพราวชมพ ู มณีวงศ์ (บวั) 

เดก็หญิงณฏัฐิรา  จลุยเกียรติ (ปริญญ์) 



 แสงสว่างจากปลายอุโมงค์... การทําวิจัยครูเปล่ียนครูในครัง้นี ้ ฉนัไม่รู้ว่าท่ีเขียนมานัน้มนัตรงตามท่ี

ประเดน็ท่ีทกุท่านเข้าใจหรือเปลา  แตสํ่าหรับฉนัแล้วงานวิจยัครัง้นี ้ฉนัได้พาตนเองก้าวผา่นความคิดแบบเดิมเร่ืองท่ีเกาะ

แน่นกบัฉนัมานาน มาถึงตอนนี ้ฉนัเช่ือในประโยคท่ีวา่  “ ทุกคนมีส่วนดีท่ีจะพัฒนาได้ ” ฉนัได้ตะหนกัว่าเด็กท่ี

มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูเป็นเพียงผู้สร้างพืน้ท่ีและเครือขา่ยของการเรียนรู้ให้เขาได้

เข้าไปสนกุกบัความรู้นัน้ แล้วพวกเขาจะเก็บเก่ียวความรู้ด้วยตนเอง ฉนัอาจเหน่ือยในการเตรียมส่ือ เตรียมจัดพืน้ท่ีแห่ง

การเรียนรู้  แตฉ่นัวา่มนัคุ้มกบัแรงท่ีเสียไป มากไปกวา่นัน้  เม่ือฉันไม่ต้องแสดงตวัเป็นดาราทอล์กโชว์หน้ากระดานแล้ว  

ทําให้ฉนัได้มีโอกาสเห็นเดก็ในบริบทของการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ และเห็นเดก็ในหลายวาระมากกวา่เม่ือครัง้ก่อน 

สว่นบรรยากาศในห้องเรียนไมต้่องพดูถึง สบาย...สบาย มาถึงตรงนีแ้ล้วต้องจบบทเสียที  แล้วพบกนัใหมค่รัง้หน้านะคะ 

 

 

ตวัอย่างการบนัทกึผู้ เรียน ฉบบัที่นํามาเขียนให้อ่านออกค่ะ 

 

  

 

 

 


