หลักกำร PLC คือกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มจำกกำรเรียนรูด้ ้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ

โรงเรียนชำฆ้อพิทยำคม อำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มี
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อพลิกฟื้นควำมมีชีวิตชีวำในกำรศึกษำด้วยกำรฉีกกรอบ
เกณฑ์ที่เคยสอนนักเรียนด้วยรูปแบบเดิม ยึดครูเป็นศูนย์กลำง สอนแบบกำร
ท่องจำกำรอ่ำน เขียน ตำมตำรำเรียนเปลี่ยนมำเป็นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เท่ำทันโลกสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกำรใช้ 3 นวัตกรรมปฏิรูป
กำรเรียนรู้ได้แก่
1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน
(Problem-based Learning : PBL ) เพื่อพัฒนำปัญญำภำยนอก
2. กิจกรรมจิตศึกษำ เพื่อพัฒนำปัญญำภำยใน
3. กิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพื่อพัฒนำครูมืออำชีพ
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R และ 8C) มีควำมเป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม

กำรใคร่ครวญ กำรจดบันทึก จนเกิด “ปัญญำปฏิบัต”ิ แล้วนำมำสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนกำร SL (Share & Learn) ที่มีคุณภำพ เพื่อให้เกิด “ปัญญำร่วม” ปัญญำร่วมจะทำให้
เกิดกำรพัฒนำองค์กร พัฒนำงำน เพรำะปัญญำร่วมทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้ำหมำยร่วมกัน
เกิดควำมรู้สึกร่วมในเป้ำหมำยนั้น และรู้วิธีทำสู่เป้ำหมำย
องค์ประกอบของกำรทำ PLC
1. เริ่มจำกกำรสร้ำงควำมเป็นชุมชน(สนำมพลังบวก)
2. กำรสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้รว่ มกันด้วยกระบวนกำร SL (Share & Learn) ที่มีคุณภำพ
ระดับกำรสนทนำ
- Debate อภิปรำย ถกเถียง เป็นกำรฟังเพื่อกำรโต้กลับ ไม่เกิดปัญญำร่วม
- Downloading แจ้งให้ทรำบ เกิดปัญญำร่วมน้อย
- Dialogue สุนทรียสนทนำ ภำวกำรณ์ฟังของผู้เข้ำร่วมมีคณ
ุ ภำพสูง ฟังอย่ำงลึกเท่ำทีนควำม
คิดรับฟังมำกขึ้น กำรเรียนรู้ก็มำกขึ้น เกิดปัญญำร่วม
- Creative Discussion เป็นกำรอภิปรำยกันอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ไว้วำงใจ
กัน เกิดปัญญำร่วมได้นวัตกรรมกำรเรียนรู้ร่วม วิธี แรงบันดำลใจ กำรแก้ปัญหำ
ขั้นตอน PLC
Step1 เตรียมสภำวะจิต รูต้ ัวอยู่กับตัวเอง มีสติ เช่น ทำสมำธิ ทำกิจกรรมกำกับจิต Brain
gym ทำจิตศึกษำ อ่ำนบทควำมสัน้ ๆฯลฯ
Step2(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SL (Share & Learn) ด้วย Dialogue หลังจำกทำมำระยะ
หนึ่ง ลงมือทำจริง จนเกิดปัญญำปฏิบัติ และทำReflectionแล้วบันทึกในLogbook
Step2(2) กำรอภิปรำยเพื่อแก้ปัญหำ ด้วย- Creative Discussion
Step3 Empower ขอบคุณกันและกัน
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“จิตศึกษำ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทีจ่ ะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญำภำยใน ได้แก่ กำรมีจติ ใหญ่เพื่อรัก
ได้อย่ำงมหำศำล กำรเคำรพคุณค่ำตัวเองและคนอื่น เพื่อกำรอยูร่ ่วมกันอย่ำงภรำดรภำพกำรมีสติ
ชำนำญเพื่อเท่ำทันอำรมณ์ กำรมีสมำธิเพื่อกำกับควำมเพียรให้สำเร็จ กำรมีควำมรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและผู้อื่น เป็นต้น
กระบวนทัศนของจิตศึกษำ
1. ควำมเป็นชุมชน
2. จิตวิทยำเชิงบวก
3. จิตศึกษำ
3.1 ขั้นตอนในกำรทำกิจกรรมจิตศึกษำ มีดังนี้
1) ขั้นเตรียม เป้ำหมำย ฝึกกำรมีสติ ให้รตู้ ัว
2) ขั้นกิจกรรม เป้ำหมำย ฝึกกำรมีสมำธิจดจ่อ, เคำรพนอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง,
เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น ซึ่งในกำรทำกิจกรรมนั้น ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบ
3 ส่วน ของกระบวนกำร มีดังนี้
1. ชง (สร้ำงแรงประทะ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับกิจกรรม เช่น เล่ำนิทำน
อ่ำนบทควำม ฟังเพลง เล่ำประสบกำรณ์ สื่อของจริง(ใบไม้ ,ก้อนหิน,แจกัน เป็นต้น) รูปภำพ เป็นต้น
2. เชื่อม (ดำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอน)
3. ใช้ (กำรแสดงสู่ภำยนอก เช่น นำเสนอชิ้นงำน,แลกเปลี่ยนเรียนรู,้ แสดงควำม
คิดเห็น เป็นต้น)
3) ขั้นสรุป เป้ำหมำย กำรเคำรพคุณค่ำตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมจิตศึกษำ มี 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 จัดในคำบเวลำเรียน “จิตศึกษำ”
ภำคเช้ำ 20 นำที

ภำคบ่ำย 15 นำที (Body scan)

ก่อนเลิกเรียน 30 นำที

รูปแบบที่ 2
- บูรณำกำรศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตศึกษำ ในหน่วยกำรเรียนหลัก
st

โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (21 century school)

- กิจกรรมเสริม เช่น ศิลปะ ดนตรี กำรละคร กิจกรรมทำงสังคม เป็นต้น
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กระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน Problem based learning
(PBL) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเข้ำใจต่อปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ และได้เครื่องมือที่เป็นทักษะ
ไปพร้อมกัน นักเรียนจะเป็นผูร้ ะบุปัญหำที่ประสบอยู่ แล้วแสวงหำนวัตกรรมเพื่อลงมือในกำร
แก้ปัญหำนั้นด้วยตนเอง
ขั้นตอนกำรเรียนรู้
1. กำรเผชิญปัญหำจำกสภำพจริง (ข้อมูลปฐมภูมิเป็นปัญหำที่เผชิญอยู่ในตัวคน ชุมชน
สังคม ที่จะส่งผลสู่อนำคต) หรือสภำพเหมือนจริง (ข้อมูลทุติยภูมิ)
2. กำรแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ โดยกำรอำนวยกำรให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยใน
ของแต่ละคนและกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น และสูงขึ้นอย่ำง
เป็นองค์รวมทั้งองค์รวมภำยในคนคนหนึ่งซึ่งองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์กันอยู่ในระบบใหญ่ ขั้นตอน
กำรเรียนรู้มดี ังนี้
1) ขั้นชง เป็นขั้นกระตุ้นให้เกิดควำมรู้สึก โดยวิธีกำรสืบค้นทดลองปฏิบัติ เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับบุคคล ครูต้องตั้งคำถำมเก่งเพื่อจะปลุกเร้ำควำมใคร่รู้
2) ขั้นเชื่อม เป็นกำรเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองรู้กับสิ่งที่คนอื่นรู้ ทั้งยังได้ร่วมกันตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่แต่ละคนพบเพื่อกำรมองเห็นรอบด้ำนของข้อเท็จจริง ในที่สุดก็จะพบคำตอบด้วย
ตนเอง ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นนักอำนวยกำรที่จะสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรแลกเปลีย่ นกันอย่ำง
แท้จริง
3) ขั้นใช้ ซึ่งจะเป็นกระบวนกำรให้ผู้เรียนตอบสนองต่อโจทย์ใหม่ทันทีหลังจำกขั้นเชื่อม
เช่น กำรทำภำระงำนหรือชิ้นงำนใหม่ กำรทำกำรบ้ำน หรือกำรปรับใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น
ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นนักสังเกตกำรณ์ที่สำมำรถมองเห็นควำมก้ำวหน้ำหรือควำมขัดข้องของเด็ก
แต่ละคน
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