การปฏิ รู ปการศึ กษาจะเกิ ดขึ้ นได ยอมเกิ ดจากคนที่ กลาแหวกกระแสหลั กเพื่ อพัฒนาโรงเรี ยนของตนเองใหมี
ความแตกตางเพื่อแสดงผลลัพธที่ เห็นเดนชัดจากพฤติกรรมผูเรียนที่สามารถเปนมนุษยที่ สมบูรณพรอมทั้งความงอกงาม
จากภายในและสติปญญาภายนอก
โรงเรี ยนชําฆอพิทยาคม อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนอีกหนึ่ งโรงเรียนที่ รวมเดินในเสนทางสายปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พลิกฟนความมีชวี ิตชีวา ในการศึกษาดวยการฉีกกรอบเกณฑทเี่ คยสอนนักเรียนดวยการทองจําการอานเขียน
ตามตําราเรียนเปลี่ยนมาเปนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและกิจกรรมการเรียนรูยงั มีความสดใหมเทา
ทันโลกดวยการใช 3 นวัตกรรมปฏิรปู การเรียนรูไดแก การเรียนรูโดยใชหนวยบูรณาการทีใ่ ชปญหาเปนฐาน (PBL : Problem
Based Learning)เพื่อพัฒนาปญญาภายนอก การใช "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาปญญาภายในและการพัฒนาคุณภาพครูผาน
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ(PLC : Professional Learning community)
โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูตั้งแตปการศึกษา 2560 ตามโครงการ
โรงเรี ยนประชารัฐ จากการปรั บเปลี่ ยนสูก ารเรี ยนรูแบบบู รณาการ สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นคือ ความงอกงามที่ เกิ ดขึ้ นกั บผูเรียน
มีเพิ่มขึ้น ในทุกวันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาครูใหมีแนวคิดใหมในการเปนผูกระตุนผูเรียนใหเรียนรูและคิดริเริ่มดวยตนเอง
ภาพที่ฉายชัดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีหลักฐานคือผูเรียนคอยๆ กาวเขาสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมกับการเรียนรูของบุตรหลานมากขึน้ อีกทัง้ คุณครูยังมีความเปนครูอยางแทจริงที่ปรารถนาดีกับผูเรียน
ในทุกยาม

ความเปนชุมชน

เปาหมาย
- รูตั วหรื อการมีสติ ผูเ รียนสามารถกลั บมารูตั วเองไดดวยตัวเองอยูเสมอ
รูเทาทันความคิดหรืออารมณเพือ่ ใหรูวา ตองหยุดหรือไปตอกับสิง่ ทีก่ ําลังเปนอยูเมือ่ มีภาวะ
รูตวั ก็จะสามารถจัดการอารมณตนเองไดรวดเร็ว เชนกันตองไมฝน กับธรรมชาติของเด็กๆ
แตละวัยดวย
- การมีจิตใหญมีความรักความเมตตามหาศาล
- การมีสมั มาสมาธิสามารถตัง้ ใจมั่นจดจอ เพือ่ กํากับใหการเรียนรูของตนหรือ
การทําภาระงานของตนเองใหสําเร็จลุลวงไดทงั้ มีความอดทนทั้งดานรางกายและจิตใจ
- การรับรูอารมณและความรูสกึ ของตนเอง (รูตวั ) และผูอนื่ ไดอยางวองไวและ
กลับมาอยูกับการใครครวญตัวเองไดเสมอๆ
- การเห็นคุณคาในตัวเองคนอืน่ และสิง่ ตางๆ เพือ่ การดําเนินชีวติ อยางมีเปาหมาย
และมีความหมาย ซึ่งการเห็นคุณคาก็จะนํามาสูการเคารพสิง่ นั้น
- การเห็นความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางตนเองกับสิ่งตางๆ นอบนอมตอ
สรรพสิ่งทีเ่ กื้อกูลกันอยู
- การอยูดว ยกันอยางภราดรภาพ ยอมรับในความแตกตางเคารพและใหเกียรติ
กันการมีวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมอยูอยางพอดีและพอใจไดงา ย
กระบวนทัศนของจิตศึกษาประกอบดวย
1. ความเปนชุมชน 2. การใชจิตวิทยาเชิงบวก 3. กิจกรรมจิตศึกษา

การใชจิตวิทยาเชิงบวก
การกระทําที่ควรลด
ลดการเปรียบเทียบลดการตีคา ลดการตัดสินและลดการชีโ้ ทษ
ลดการสรางภาพของความกลัวเพื่อการควบคุมลดคําพูดดานลบเลิกใช
ความรุนแรง

สิ่งที่ควรทําสําหรับจิตวิทยาเชิงบวก
ใหการรูตัวตองกระทําดวยจิตใหญคือ เต็มเปยมไปดวยความรัก
ความเมตตาพรอมทีจ่ ะใหอภัยและใหโอกาสแบบไมจํากัด ครูอาจใชวธิ กี าร
ตั้งคําถามเชน "เกิดอะไรขึ้นเลาใหครูฟงหนอย" "เธอกําลังรูสึกอยาง
ไร" "เธอคิดวาคนอื่นจะรูสึกกับเรื่องนี้อยางไร" ใหการเรียนรูคือการ
ใหเด็กไดใครครวญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจจะตัง้ คําถามเพือ่ ใหเด็กไดคดิ เทียบ
เคียงดวยตนเองกับผลของการแสดงพฤติกรรมทั้ งทางดานบวกและ
ดานลบตอเหตุการณนั้นและควรถามเพื่อใหเด็กไดคิดเองวา "จะแกไข
สิง่ นัน้ ได อยางไร" หลังจากนัน้ ครูควรใหการเรียนรูทเี่ กี่ยวกับพฤติกรรม
ดานลบนั้นผานเรื่องเลาจากเหตุการณจริงที่เปนผลของการแสดงออก
ตอเหตุการณนนั้ ทั้งทางดานลบและดานบวกหรือละครปรับพฤติกรรม
ใหการฝกฝนหมายถึงการใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมดานบวก
ออกมาจริงๆไมใชแคการพูดโดยใชพฤติกรรมแมแบบในการชักนําโดยอาจ
เอาแมแบบ จากคนในสังคมทีเ่ ปนแรงบันดาลใจพอแมหรือครูกต็ อ งเปน
แบบถูกเชนขณะทีค่ รูกําลังสอนถามีเด็กบางคนเลนกันไมตงั้ ใจเรียนแทน
ที่ครูจะตําหนิเด็กคนนั้น ครูก็จะใชการชมหรือขอบคุณผูตงั้ ใจเรียนแทน
เมือ่ เด็กไดเรียนรู วาจะแกไขพฤติกรรมดานลบเหลานัน้ อยางไรแลวครูตอง
สนับสนุนใหเขาแกไขสิ่งนั้นใหลุลวงดวยตนเอง และใหการชื่นชมการ
ทบทวนฝกฝนยังตองทําตอไปอีกระยะซึง่ ขึน้ อยูกบั วาพฤติกรรมดานลบนัน้
ฝงอยูในจิตลึกเพียงใดคุณครูชวยตั้งคําถามใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง
วาสิง่ ที่ทําผิดพลาดอยางไรและจะแกไขอยางไร

1. สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอมที่ดีจะทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูของทุกคนความรมรื่นความสะอาดและปลอดภัยจะทําให
สบายใจผอนคลายและสงบยิ่ งถาใหไดอยูใกลชิ ดกั บธรรมชาติ ทั้ งดิ นลม
แสงแดดตนไมก็ยิ่งทําใหพลังชีวิตไดทํางานที่ สําคัญตองใหโรงเรียนเปนที่
ทีป่ ลอดภัยอยูหา งไกลจากสิง่ รบกวนภายนอกและดีทสี่ ดุ คือใหเด็กๆปลอดภัย
จากการถูกกระทําทัง้ รางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพียงเทานีก้ จ็ ะทําใหเด็กๆ
ไดอยูในบรรยากาศและสิง่ แวดลอมที่เกือ้ หนุนเมล็ดพันธุทดี่ ีในจิตใหเติบโต
2. สัมพันธภาพ สัมพันธภาพเปนสนามพลังงานซึ่ งทํางานไดตอ
ผูคนและสิ่ งตางๆทั้ งมวลในจักรวาลเราแตละคนเปนผูกํา หนดวาตองการ
ที่จะสรางสนามพลังเชิงบวกหรือเชิงลบ
3. ความมีวถิ หี รือวัฒนธรรมองคกร การปฏิบตั ใิ นวิถโี รงเรียนจะตอง
ทําอยางมีความหมายมีเหตุผลและคงเสนคงวาโรงเรี ยนยังตองตระหนัก
อยูเสมอวาผูปกครองทุกคนมีสวนเกื้อกูลตอความ กาวหนาของเด็กความ
รวมมื อกั นระหวางผูป กครองและครู ส งผลโดยตรงตอคุณภาพผูเ รียน เมื่ อ
ผูปกครอง ไดเรี ยนรูวิ ถี ชุ ม ชนจากบทเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นจริ งภายในโรงเรี ยน
ผูปกครองก็จะนํากลับไปสูชุมชนจริงของตนเองได

กิจกรรมจิตศึกษา
โรงเรียนสามารถจัดเวลาสําหรับทํากิจกรรมจิตศึกษาเพือ่ มุงเปาหมายพัฒนาปญญา
ภายในใหกับผูเรียนไวโดยเฉพาะซึ่งควรใชเวลาอยางนอย 10 นาทีกอนเรียนในภาคเชาและ
กอนเริม่ การเรียนในภาคบาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งทางกายและใจใหกับผูเรียน
กอนเรียนไปดวยในตัวไดแก
- กิจกรรมที่ มุงเสริมสรางพลังสงบใหเกิดความสงบภายในและการผอนคลาย
เชนขณะทํากิจกรรมก็เปดเสียงดนตรีทมี่ คี ลืน่ ความถีต่ ่ําการทําโยคะเพือ่ ใหไดอยูกบั ลมหายใจ
การทํา Body Scan เพือ่ การผอนคลายแบบลึกและบมเพราะสิ่งทีด่ ีงามในจิตใตสํานึก
- กิจกรรมที่มุงใหเกิดสติ เพื่อใหเด็กมีความชํานาญในการกลับมารูตัวไดเสมอๆ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเด็กไดรูเทาทันอารมณเชนการเดินตามรอยเทากํากับกาย
การอยูกับลมหายใจการบอกการรับรูจากประสาทสัมผัสขณะนัน้ การทํา Brain Gym
- กิจกรรมฝกสมาธิหรือการจดจอ ใหเด็กมีความสามารถในการคงสมาธิไดยาวขึ้น
เพื่ อกํากับความเพียรทั้ งการเรียนรูและการทํางานใหสัมฤทธิ์ ผลเชนกิจกรรมสงเทียนตอ
บล็อกจินตนาการเปนภาพการรอยลูกปดพับกระดาษ พิธชี า พิธีจัดดอกไม
- กิจกรรมที่มุงใหเห็นความเชื่ อมโยง เห็น คุณคาของตัวเองคนอื่นหรือสิ่งอื่น
เชนการสนทนากั บตนไมการเลาขาวการคนหาคุ ณคาจากสิ่ งที่ ไรคาการขอบคุ ณสิ่ งตางๆ
การพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงและความเสื่อมของตัวเองและสิ่งตางๆ
- กิจกรรมที่มุงใหเกิดการบมเพาะจิตสํานึกที่ดี นิทานเรื่องเลาเพื่อการใครครวญ
การใชคําทีใ่ หพลังดานบวกการเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอนื่ การเดินทางไกลการอยูตามลําพัง
กับธรรมชาติ
- กิจกรรมที่มุงบมเพาะพลังความรักความเมตตาเชนการไหวกันและไหวสิ่งตางๆ
การกอดการขอบคุณกันและขอบคุณสิ่งตางๆการยกยองชื่นชมความดีงามของคนอื่นๆการ
รวมกันชื่นชมศิลปะ

โรงเรี ย นมี บทบาทในการสร างความฉลาดด านสติ
ปญญาการออกแบบหลักสูตรและการสอนจะตองเปนไปเพือ่
ใหผูเ รียนไดเรียนรูมากกวาแคการรับรู PBL: Problem based
learning ออกแบบการเรียนรูอยางบูรณาการทั้งบูรณาการ
สหวิชา (เชื่อมกลุมสาระ) และบูรณาการในกลุมสาระ

บูรณาการสหวิชาดวย PBL
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน Problem based
learning (PBL) เปนอีกวิธีหนึ่งทีจ่ ะทําใหผูเรียนเขาใจตอปรากฏการณตางๆและได
เครื่องมือทีเ่ ปนทักษะไปพรอมกันนักเรียนจะเปนผูระบุปญหาทีป่ ระสบอยูแลวแสวง
หานวัตกรรมเพื่อลงมือในการแกปญหานั้นดวยตนเอง

ขั้นตอนการเรียนรู
ทําไมตองบูรณาการ
เมือ่ เราแยกสวนเราจะพบวาสิง่ นัน้ พรองไปแมแตรางกายของเราก็เชนกัน
เช น เมื่ อ เราไปตรวจวัดสายตาเราจะพบวาตาแตละขา งสั้นยาวไมเ ทากัน แต
พอประกอบกันทั้งสองขางก็ทําใหการเห็นสมบูรณขนึ้ หรือถาเราวิ่งขาเดียวเฉพาะ
ขาขางที่เราถนัดก็จะพบวาเราวิ่งไดชามากเมื่อเทียบกับการวิ่งสองขาที่รวมเอา
ขาขางที่ไมถนัดเขาไปดวยในปาที่มีความหลากหลายของพันธุพืชจะพบวามีหลาก
หลายของพันธุสัตวอยูดวยดินน้ําอากาศบริเวณนัน้ ก็สมบูรณไปดวยซึง่ จะแตกตาง
อยางชัดเจนกับแปลงปลูกยูคาลิปตัสหรือแปลงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอืน่ ๆ วิชาความรู
ก็เชนกันเราไมสามารถใชอยางโดดๆ ไดเพื่อแกปญหาเรื่องหนึ่งจําเปนจะตองใช
ศาสตรศลิ ปหลายๆอยางการออกแบบหนวยบูรณาการจะชวยใหผูเรียนไดเห็นและ
ไดใชชุดความรูไดอยางแทจริงตัง้ แตตน

1. การเผชิญปญหาจากสภาพจริง (ขอมูลปฐมภูมิเปนปญหาที่เผชิญอยูใน
ตัวคน ชุมชนสังคมทีจ่ ะสงผลสูอนาคต) หรือสภาพเหมือนจริง (ขอมูลทุติยภูมิ)
2. การแกปญ
 หาดวยกระบวนการเรียนรูโดยการอํานวยการใหเกิดการเรียน
รูภายในของแตละคนและการเรียนรูรว มกันเพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้
และสูงขึน้ อยางเปนองครวมทัง้ องครวมภายในคนคนหนึง่ ซึง่ องครวมทีเ่ ชือ่ มสัมพันธ
กันอยูในระบบใหญขั้นตอนการเรียนรูมีดงั นี้
1) ขัน้ ชง เปนขัน้ กระตุนใหเกิดการปะทะจริงทางประสาทสัมผัสทางความ
คิดหรือความรูสกึ โดยวิธกี ารสืบคนทดลองปฏิบตั เิ กิดความรูความเขาใจระดับบุคคล
ครูตองตัง้ คําถามเกงเพือ่ จะปลุกเราความใครรู
2) ขั้นเชื่อม เปนขั้นของการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบเปนการเชื่อมโยง
สิง่ ทีต่ นเองรูกับสิ่งที่คนอืน่ รูทงั้ ยังไดรวมกันตรวจสอบขอเท็จจริงทีแ่ ตละคนพบเพือ่
การมองเห็นรอบดานของขอเท็จจริงขัน้ ตอนนีย้ งั ลดความอหังการในตัวในขณะเดียว
กันโครงสรางองคความรูและความเขาใจก็จะกอขึน้ ในสมองในทีส่ ุดก็จะพบคําตอบ
ดวยตนเองขัน้ ตอนนี้ครูตอ งเปนนักอํานวยการทีจ่ ะสรางบรรยากาศใหเกิดการแลก
เปลีย่ นกันอยางแทจริงไมผลีผลามสรุปเสียเองเพราะการทําอยางนัน้ จะเปนการลด
ทอนศักยภาพการเรียนรูในตัวผูเรียน
3) ขั้นใช ซึ่งจะเปนกระบวนการที่จะทําใหโครงสรางความเขาใจในสมอง
คมชัดขึ้นโดยการใหผูเรียนตอบสนองตอโจทยใหมทันทีหลังจากขั้นเชื่อมเชนการ
ทําภาระงานหรือชิน้ งานใหมการทําการบานหรือการปรับใชในชีวติ จริงเปนตนขัน้ ตอน
นีค้ รูตอ งเปนนักสังเกตการณทสี่ ามารถมองเห็นความกาวหนาหรือความขัดของของ
เด็กแตละคน

เด็กๆ นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูชีวิตจริง
จุดเดนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปน
การเรียนรูจากชีวติ จริงลงมือปฏิบตั ิจริงและเพือ่ ใชในชีวิตจริงเกิด
การใชองคความรูและทักษะอยางบูรณาการเสริมสรางทักษะที่
จํ า เป น ต อ การเรี ย นรูอ ย า งต อ เนื่ อ งด ว ยกระบวนการคิ ด
การแกปญหา

องคประกอบของ PLC
1. การเตรียมองคกรเตรียมสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่นปลอดภัย
และสัปปายะ
2. กอรูปวัฒนธรรมองคกรใหม การรวมกันกําหนดเปาหมายองคกร
และขอตกลงเบือ้ งตนการออกแบบกิจกรรมเพือ่ ลดลําดับชัน้ ใหนอยลง เปนองคกร
ระดับราบมากยิง่ ขึน้ และสรางกลไกใหเกิดการแลกเปลีย่ น เรียนรูอยูเสมอทัง้ เปนคนไกล
ที่ดึงดูดผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามาอยูในกระบวนการดวย เชน การกําหนดชวงเวลา
สถานที่ หัวขอ ผูเขารวม และผูนําวงแลกเปลีย่ นเรียนรู
ในแตละครั้ง ซึ่งผูนําหรือผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญมากในขัน้ ตอนนี้
3. กิจกรรม PLC
- Dialogue หรือกระบวนการสุนทรียะสนทนาเพื่อเรียนรูเพือ่ การเรียนรู
กันและกันดวยการคุยกันในระดับราบ เนนการฟงอยางรูเทาทันจิตใจของตนเอง
เพือ่ การขจัดการตัดสินทีเ่ กิดขึน้ ขณะฟงการฟงนัน้ ก็จะเต็มไปดวยความกรุณาตอกัน
ทุกคนจะมีโอกาสรับเนื้อความไดอยางครบถวนทั้ งมิติและเนื้อหาตัวอยางหัวขอ
คําถามเพือ่ Dialogue เชน หาปทแี่ ลวเราเห็นองคกรเราเปนอยางไรอีกหาปขางหนา
เราอยากเห็นองคกรเราเปนอยางไรอะไรที่หลอหลอมใหเรากลายเปนคนแบบนี้
เราอยูตรงไหนของจักรวาลเราเกีย่ วของกับสิ่งตางๆรอบตัวอยางไรเปนตน
- Lesson Study เปนกระบวนการรวมกันพัฒนากิจกรรมการสรางการ
เรียนรูของกลุมครู ตัวอยางหัวขอคําถามเพือ่ Lesson Studyเชน ทําอยางไร ที่จะให
องคกร (โรงเรียน) พัฒนาปญญาภายในใหกับผูเรียนกิจกรรมฝกฝนการรูตวั มีอะไร
บางทําอยางไรบางกับเด็กแตละวัยการฝกใหเด็กไดใครครวญควรมีกิจกรรมใดบาง
การฝกฝนDialogue มีกระบวนการอยางไรเปนตน
-S&L (share and Learn) แลกเปลีย่ นเรียนรูจากประสบการณความสําเร็จ
หรือความลมเหลว จากหนางานของกันและกัน เนนการอภิปรายรวมกันสรางอยาง
สรางสรรคโดยมีเจตจํานงทีด่ ตี อ การทําใหงานพัฒนาขึน้ หรือเด็กๆไดรบั การพัฒนาขึน้
อาจทําเปนคูเ ปนกลุมยอยและเปนกลุม ใหญทั้ งองคกรตั วอยาง หั วขอคําถาม
เพื่อS&Lเชนอะไรคือปญหาหรือสิ่งที่เราตองการพัฒนาทําอะไรบางทําอยางไรผล
เปนอยางไรอะไรทีย่ ืนยันวาเราไดพบผลเชนนั้นเราสามารถทําอะไรไดบางเปนตน

- AAR(After Action Review) เปนการรวมกันอภิปรายสรุปในแตละ
แงมมุ หลังจากเสร็จสิน้ กิจกรรมเพือ่ ทําใหเกิดการใครครวญหรือการทบทวนตอเรือ่ ง
นั้น ๆ ตัวอยางหัวขอคําถามเพื่อAAR เชนเห็นอะไรรูสึกหรือคิดอยางไร อะไรที่เรา
ไดเรียนรูเปนตน
การสราง PLC ยังครอบคลุมถึงเด็กและผูปกครองอันเปนองคประกอบ
สําคัญดวยทั้งในแงของเปาหมายกระบวนการและกิจกรรมนั่นหมายถึง PLC
จะสรางมวลพลังแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับคนที่แวดลอมอยูใหววิ ัฒนขึ้น

PLC จะชวยยกระดับความรูความเขาใจของครูแตละคน
ทั้งมิติความรูความเขาใจในเนือ้ หาที่จะสอนและความรูความเขาใจตอการสอนเชนหลัก
สูตรจิตวิทยาการสอนการออกแบบกิจกรรมการวัดและประเมินผล

PLC ชวยใหครูแตละคนคนพบความหมายของชีวิต
ความหมายของการเปนครูรูสึกถึงคุณคาของงานครู เห็นเปาหมายที่สําคัญรวมกันเปน
บุ คคลและองค ก รการเรี ยนรูทํา งานเป น ที ม มี ความเป นกั ล ยาณมิ ตรนั่ น คื อ ความมี
อุดมการณ
PLC ชวยยกระดับทักษะของครูแตละคน
เชนทักษะการออกแบบการเรียนรูทกั ษะการสือ่ สารทักษะ ICT ทักษะการวัดและประเมิน
ผลตลอดจนทักษะชีวติ เชนทักษะการจัดการความขัดแยงทักษะการจัดการอารมณทกั ษะ
การอยูรวมกันเปนตน

