
การปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได ยอมเกิดจากคนที่กลาแหวกกระแสหลักเพ่ือพัฒนาโรงเรียนของตนเองใหมี
ความแตกตางเพ่ือแสดงผลลัพธที่เห็นเดนชัดจากพฤติกรรมผ ูเรียนที่สามารถเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งความงอกงาม
จากภายในและสติปญญาภายนอก

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนอีกหน่ึงโรงเรียนที่รวมเดินในเสนทางสายปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพลิกฟนความมีชวิีตชวีา   ในการศึกษาดวยการฉีกกรอบเกณฑทีเ่คยสอนนักเรยีนดวยการทองจําการอานเขียน
ตามตําราเรยีนเปล่ียนมาเปนการเรยีนร ูแบบบูรณาการโดยเนนผ ูเรียนเปนสําคัญและกิจกรรมการเรียนร ูยงัมคีวามสดใหมเทา
ทนัโลกดวยการใช 3 นวัตกรรมปฏิรปูการเรยีนร ูไดแก การเรียนร ูโดยใชหนวยบูรณาการทีใ่ชปญหาเปนฐาน   (PBL :  Problem
Based Learning)เพ่ือพัฒนาปญญาภายนอก การใช "จิตศึกษา" เพ่ือพัฒนาปญญาภายในและการพัฒนาคุณภาพครูผาน
การสรางชุมชนการเรียนร ูวิชาชีพ(PLC : Professional Learning community)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดดําเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนร ูต้ังแตปการศึกษา 2560 ตามโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จากการปรับเปล่ียนส ูการเรียนร ูแบบบูรณาการ ส่ิงที่เกิดขึ้นคือ ความงอกงามที่เกิดขึ้นกับผ ูเรียน
มีเพ่ิมขึ้น ในทุกวันสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาครูใหมีแนวคิดใหมในการเปนผ ูกระต ุนผ ูเรียนใหเรียนร ูและคิดริเริ่มดวยตนเอง
ภาพที่ฉายชัดขึ้นจากความเปล่ียนแปลงครั้งน้ีมีหลักฐานคือผ ูเรียนคอยๆ กาวเขาส ูการเปนมนุษยที่สมบูรณ ผ ูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมกับการเรียนร ูของบุตรหลานมากขึน้อีกทัง้คุณครยูังมีความเปนครูอยางแทจรงิที่ปรารถนาดีกับผ ูเรียน
ในทุกยาม



- ร ูตัวหรือการมีสติผ ูเรียนสามารถกลับมาร ูตัวเองไดดวยตัวเองอย ูเสมอ
ร ูเทาทนัความคดิหรอือารมณเพือ่ใหร ูวาตองหยดุหรอืไปตอกบัส่ิงทีก่ําลังเปนอย ูเมือ่มภีาวะ
ร ูตวักจ็ะสามารถจัดการอารมณตนเองไดรวดเรว็ เชนกนัตองไมฝนกบัธรรมชาตขิองเดก็ๆ
แตละวัยดวย

- การมีจิตใหญมีความรักความเมตตามหาศาล
- การมีสัมมาสมาธิสามารถตัง้ใจมั่นจดจอ  เพือ่กํากบัใหการเรียนร ูของตนหรือ

การทําภาระงานของตนเองใหสําเร็จลุลวงไดทัง้มีความอดทนทั้งดานรางกายและจิตใจ
- การรับร ูอารมณและความร ูสึกของตนเอง (ร ูตวั) และผ ูอ่ืนไดอยางวองไวและ

กลับมาอย ูกับการใครครวญตัวเองไดเสมอๆ
- การเหน็คณุคาในตวัเองคนอ่ืนและส่ิงตางๆ เพือ่การดําเนินชีวิตอยางมเีปาหมาย

และมีความหมาย ซ่ึงการเห็นคุณคาก็จะนํามาส ูการเคารพส่ิงน้ัน
- การเห็นความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางตนเองกับส่ิงตางๆ นอบนอมตอ

สรรพส่ิงทีเ่กื้อกูลกันอย ู
- การอย ูดวยกนัอยางภราดรภาพ ยอมรับในความแตกตางเคารพและใหเกยีรติ

กันการมีวินัยมีความรับผดิชอบตอตนเองและสวนรวมอย ูอยางพอดแีละพอใจไดงาย
กระบวนทัศนของจิตศึกษาประกอบดวย

1. ความเปนชุมชน  2. การใชจิตวิทยาเชิงบวก   3. กิจกรรมจิตศึกษา

1. สภาพแวดลอม ส่ิงแวดลอมที่ดีจะทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนร ูของทุกคนความรมรื่นความสะอาดและปลอดภัยจะทําให
สบายใจผอนคลายและสงบยิ่งถาใหไดอย ูใกลชิดกับธรรมชาติทั้งดินลม
แสงแดดตนไมก็ยิ่งทําใหพลังชีวิตไดทํางานที่สําคัญตองใหโรงเรียนเปนที่
ทีป่ลอดภยัอย ูหางไกลจากส่ิงรบกวนภายนอกและดีทีสุ่ดคอืใหเดก็ๆปลอดภยั
จากการถกูกระทําทัง้รางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพยีงเทาน้ีกจ็ะทําใหเดก็ๆ
ไดอย ูในบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เกือ้หนุนเมล็ดพนัธ ุทีด่ีในจิตใหเตบิโต

2. สัมพันธภาพ สัมพันธภาพเปนสนามพลังงานซ่ึงทํางานไดตอ
ผ ูคนและส่ิงตางๆทั้งมวลในจักรวาลเราแตละคนเปนผ ูกําหนดวาตองการ
ที่จะสรางสนามพลังเชิงบวกหรือเชิงลบ

3. ความมีวถีิหรือวฒันธรรมองคกร  การปฏบัิตใินวิถโีรงเรยีนจะตอง
ทําอยางมีความหมายมีเหตุผลและคงเสนคงวาโรงเรียนยังตองตระหนัก
อย ูเสมอวาผ ูปกครองทุกคนมีสวนเกื้อกูลตอความ  กาวหนาของเด็กความ
รวมมือกันระหวางผ ูปกครองและครูสงผลโดยตรงตอคุณภาพผ ูเรียน เมื่อ
ผ ูปกครอง ไดเรียนร ูวิถีชุมชนจากบทเรียนที่ เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียน
ผ ูปกครองก็จะนํากลับไปส ูชุมชนจรงิของตนเองได

เปาหมาย ความเปนชุมชน

การกระทําที่ควรลด
ลดการเปรยีบเทยีบลดการตคีา ลดการตดัสินและลดการช้ีโทษ

ลดการสรางภาพของความกลัวเพื่อการควบคุมลดคําพูดดานลบเลิกใช
ความรุนแรง
สิ่งที่ควรทําสําหรบัจิตวทิยาเชงิบวก
        ใหการร ูตัวตองกระทําดวยจิตใหญคือ เต็มเปยมไปดวยความรัก
ความเมตตาพรอมทีจ่ะใหอภยัและใหโอกาสแบบไมจํากดั ครอูาจใชวิธกีาร
ตั้งคําถามเชน "เกิดอะไรขึ้นเลาใหครูฟงหนอย"  "เธอกําลังร ูสึกอยาง

ไร" "เธอคิดวาคนอื่นจะร ูสึกกับเร่ืองน้ีอยางไร" ใหการเรียนร ูคือการ
ใหเด็กไดใครครวญกบัส่ิงทีเ่กิดขึน้อาจจะตัง้คําถามเพือ่ใหเดก็ไดคดิเทยีบ
เคียงดวยตนเองกับผลของการแสดงพฤติกรรมทั้งทางดานบวกและ
ดานลบตอเหตุการณน้ันและควรถามเพื่อใหเด็กไดคิดเองวา "จะแกไข

สิง่น้ันได อยางไร" หลังจากน้ันครูควรใหการเรยีนร ูทีเ่กี่ยวกบัพฤติกรรม
ดานลบน้ันผานเรื่องเลาจากเหตุการณจริงที่เปนผลของการแสดงออก
ตอเหตุการณน้ันทั้งทางดานลบและดานบวกหรือละครปรบัพฤติกรรม

ใหการฝกฝนหมายถึงการใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมดานบวก
ออกมาจรงิๆไมใชแคการพดูโดยใชพฤตกิรรมแมแบบในการชักนําโดยอาจ
เอาแมแบบ   จากคนในสังคมทีเ่ปนแรงบันดาลใจพอแมหรอืครกูต็องเปน
แบบถูกเชนขณะทีค่รกูําลังสอนถามีเดก็บางคนเลนกนัไมตัง้ใจเรียนแทน
ที่ครูจะตําหนิเด็กคนน้ัน ครูก็จะใชการชมหรอืขอบคุณผ ูตัง้ใจเรียนแทน
เมือ่เดก็ไดเรยีนร ู วาจะแกไขพฤตกิรรมดานลบเหลาน้ันอยางไรแลวครตูอง
สนับสนุนใหเขาแกไขส่ิงน้ันใหลุลวงดวยตนเอง และใหการช่ืนชมการ
ทบทวนฝกฝนยงัตองทําตอไปอีกระยะซ่ึงขึน้อย ูกบัวาพฤตกิรรมดานลบน้ัน
ฝงอย ูในจิตลึกเพียงใดคุณครูชวยตั้งคําถามใหเด็กไดเรียนร ูดวยตนเอง
วาส่ิงที่ทําผิดพลาดอยางไรและจะแกไขอยางไร

โรงเรียนสามารถจัดเวลาสําหรบัทํากจิกรรมจิตศกึษาเพือ่ม ุงเปาหมายพัฒนาปญญา
ภายในใหกับผ ูเรียนไวโดยเฉพาะซ่ึงควรใชเวลาอยางนอย 10 นาทีกอนเรียนในภาคเชาและ
กอนเริม่การเรียนในภาคบาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งทางกายและใจใหกับผ ูเรียน
กอนเรียนไปดวยในตัวไดแก

- กิจกรรมท่ีม ุงเสริมสรางพลังสงบใหเกิดความสงบภายในและการผอนคลาย
เชนขณะทํากจิกรรมกเ็ปดเสียงดนตรีทีม่คีล่ืนความถีต่่ําการทําโยคะเพือ่ใหไดอย ูกบัลมหายใจ
การทํา Body Scan เพือ่การผอนคลายแบบลึกและบมเพราะส่ิงทีด่ีงามในจิตใตสํานึก

- กิจกรรมท่ีม ุงใหเกิดสต ิ เพื่อใหเด็กมีความชํานาญในการกลับมาร ูตัวไดเสมอๆ
ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเด็กไดร ูเทาทันอารมณเชนการเดินตามรอยเทากํากับกาย
การอย ูกับลมหายใจการบอกการรับร ูจากประสาทสัมผัสขณะน้ันการทํา Brain Gym

- กิจกรรมฝกสมาธิหรือการจดจอ ใหเด็กมีความสามารถในการคงสมาธิไดยาวขึ้น
เพื่อกํากับความเพียรทั้งการเรียนร ูและการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลเชนกิจกรรมสงเทียนตอ
บล็อกจินตนาการเปนภาพการรอยลูกปดพับกระดาษ พิธชีา พิธีจัดดอกไม

- กิจกรรมท่ีม ุงใหเห็นความเชื่อมโยง เห็น คุณคาของตัวเองคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน
เชนการสนทนากับตนไมการเลาขาวการคนหาคุณคาจากส่ิงที่ไรคาการขอบคุณส่ิงตางๆ
การพจิารณาถงึการเปล่ียนแปลงและความเส่ือมของตัวเองและส่ิงตางๆ

- กิจกรรมท่ีม ุงใหเกิดการบมเพาะจิตสํานึกท่ีดี นิทานเรื่องเลาเพื่อการใครครวญ
การใชคําทีใ่หพลังดานบวกการเปนอาสาสมคัรชวยเหลือผ ูอ่ืนการเดนิทางไกลการอย ูตามลําพงั
กับธรรมชาติ

- กิจกรรมท่ีม ุงบมเพาะพลังความรักความเมตตาเชนการไหวกันและไหวส่ิงตางๆ
การกอดการขอบคุณกันและขอบคุณส่ิงตางๆการยกยองช่ืนชมความดีงามของคนอ่ืนๆการ
รวมกนัช่ืนชมศิลปะ

การใชจิตวิทยาเชิงบวก กิจกรรมจิตศึกษา



โรงเรียนมีบทบาทในการสรางความฉลาดดานสติ

ปญญาการออกแบบหลกัสูตรและการสอนจะตองเปนไปเพ่ือ

ใหผ ูเรียนไดเรียนร ูมากกวาแคการรับร ู PBL: Problem based

learning ออกแบบการเรียนร ูอยางบูรณาการทั้งบูรณาการ

สหวิชา (เช่ือมกล ุมสาระ) และบูรณาการในกล ุมสาระ

กระบวนการเรียนร ูแบบบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน Problem based
learning (PBL) เปนอีกวิธีหน่ึงทีจ่ะทําใหผ ูเรยีนเขาใจตอปรากฏการณตางๆและได
เครื่องมอืทีเ่ปนทกัษะไปพรอมกันนักเรียนจะเปนผ ูระบุปญหาทีป่ระสบอย ูแลวแสวง
หานวัตกรรมเพื่อลงมือในการแกปญหาน้ันดวยตนเอง

เมือ่เราแยกสวนเราจะพบวาส่ิงน้ันพรองไปแมแตรางกายของเรากเ็ชนกนั
เชนเมื่อเราไปตรวจวัดสายตาเราจะพบวาตาแตละขางส้ันยาวไมเทากันแต
พอประกอบกนัทั้งสองขางก็ทําใหการเห็นสมบูรณขึน้หรือถาเราว่ิงขาเดียวเฉพาะ
ขาขางที่เราถนัดก็จะพบวาเราว่ิงไดชามากเมื่อเทียบกับการว่ิงสองขาที่รวมเอา
ขาขางที่ไมถนัดเขาไปดวยในปาที่มีความหลากหลายของพันธ ุพืชจะพบวามีหลาก
หลายของพันธ ุสัตวอย ูดวยดินนํ้าอากาศบรเิวณน้ันกส็มบูรณไปดวยซ่ึงจะแตกตาง
อยางชัดเจนกับแปลงปลูกยูคาลิปตัสหรือแปลงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอ่ืนๆ วิชาความร ู
ก็เชนกันเราไมสามารถใชอยางโดดๆ ไดเพื่อแกปญหาเรื่องหน่ึงจําเปนจะตองใช
ศาสตรศลิปหลายๆอยางการออกแบบหนวยบูรณาการจะชวยใหผ ูเรยีนไดเหน็และ
ไดใชชุดความร ูไดอยางแทจริงตัง้แตตน

1. การเผชิญปญหาจากสภาพจริง (ขอมูลปฐมภูมิเปนปญหาที่เผชิญอย ูใน
ตัวคน ชุมชนสังคมทีจ่ะสงผลส ูอนาคต) หรือสภาพเหมือนจริง (ขอมูลทุติยภูมิ)

2. การแกปญหาดวยกระบวนการเรยีนร ูโดยการอํานวยการใหเกดิการเรยีน
ร ูภายในของแตละคนและการเรยีนร ูรวมกนัเพือ่ใหเกดิการเปล่ียนแปลงในทางทีด่ขีึน้
และสูงขึน้อยางเปนองครวมทัง้องครวมภายในคนคนหน่ึงซ่ึงองครวมทีเ่ช่ือมสัมพนัธ
กันอย ูในระบบใหญขั้นตอนการเรยีนร ูมีดงัน้ี

1) ขัน้ชง เปนขัน้กระต ุนใหเกิดการปะทะจรงิทางประสาทสัมผัสทางความ
คดิหรอืความร ูสึกโดยวิธกีารสืบคนทดลองปฏบัิตเิกดิความร ูความเขาใจระดบับุคคล
ครตูองตัง้คําถามเกงเพือ่จะปลุกเราความใครร ู

2) ขั้นเชื่อม เปนขั้นของการแลกเปล่ียนและตรวจสอบเปนการเช่ือมโยง
ส่ิงทีต่นเองร ูกับส่ิงที่คนอ่ืนร ูทัง้ยังไดรวมกนัตรวจสอบขอเทจ็จรงิทีแ่ตละคนพบเพือ่
การมองเหน็รอบดานของขอเทจ็จรงิขัน้ตอนน้ียงัลดความอหงัการในตวัในขณะเดยีว
กันโครงสรางองคความร ูและความเขาใจก็จะกอขึน้ในสมองในทีสุ่ดกจ็ะพบคําตอบ
ดวยตนเองขัน้ตอนน้ีครูตองเปนนักอํานวยการทีจ่ะสรางบรรยากาศใหเกดิการแลก
เปล่ียนกันอยางแทจรงิไมผลีผลามสรปุเสียเองเพราะการทําอยางน้ัน จะเปนการลด
ทอนศกัยภาพการเรียนร ูในตัวผ ูเรียน

3) ขั้นใช ซ่ึงจะเปนกระบวนการที่จะทําใหโครงสรางความเขาใจในสมอง
คมชัดขึ้นโดยการใหผ ูเรียนตอบสนองตอโจทยใหมทันทีหลังจากขั้นเช่ือมเชนการ
ทําภาระงานหรอืช้ินงานใหมการทําการบานหรอืการปรบัใชในชีวิตจรงิเปนตนขัน้ตอน
น้ีครตูองเปนนักสังเกตการณทีส่ามารถมองเหน็ความกาวหนาหรอืความขดัของของ
เดก็แตละคน

ทําไมตองบูรณาการ
ข้ันตอนการเรียนร ู

บูรณาการสหวิชาดวย PBL

จุดเดนของการเรียนร ูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)  เปน

การเรยีนร ูจากชีวติจริงลงมือปฏิบตัิจริงและเพือ่ใชในชวีิตจรงิเกดิ

การใชองคความร ูและทักษะอยางบูรณาการเสริมสรางทักษะท่ี

จําเปนตอการเรียนร ูอ ยางตอเนื่ องดวยกระบวนการคิด

การแกปญหา

เด็กๆ นําสิ่งที่ไดเรียนร ูไปส ูชีวิตจริง



1. การเตรียมองคกรเตรียมสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่นปลอดภัย
และสัปปายะ

2. กอรูปวัฒนธรรมองคกรใหม การรวมกันกําหนดเปาหมายองคกร
และขอตกลงเบ้ืองตนการออกแบบกิจกรรมเพือ่ลดลําดับช้ันใหนอยลง เปนองคกร
ระดับราบมากย่ิงขึน้ และสรางกลไกใหเกิดการแลกเปลีย่น เรยีนร ูอย ูเสมอทัง้เปนคนไกล
ที่ดึงดูดผ ูที่มีสวนเกี่ยวของเขามาอย ูในกระบวนการดวย เชน การกําหนดชวงเวลา
สถานที ่หวัขอ ผ ูเขารวม และผ ูนําวงแลกเปล่ียนเรยีนร ู
ในแตละครั้ง ซ่ึงผ ูนําหรือผ ูบริหารเปนองคประกอบสําคัญมากในขัน้ตอนน้ี

3. กิจกรรม PLC

- Dialogue หรือกระบวนการสุนทรียะสนทนาเพื่อเรียนร ูเพือ่การเรียนร ู
กันและกันดวยการคุยกันในระดับราบ เนนการฟงอยางร ูเทาทันจิตใจของตนเอง
เพือ่การขจัดการตดัสินทีเ่กดิขึน้ขณะฟงการฟงน้ันก็จะเตม็ไปดวยความกรณุาตอกนั
ทุกคนจะมีโอกาสรับเน้ือความไดอยางครบถวนทั้งมิติและเน้ือหาตัวอยางหัวขอ
คําถามเพือ่Dialogue เชน หาปทีแ่ลวเราเห็นองคกรเราเปนอยางไรอีกหาปขางหนา
เราอยากเห็นองคกรเราเปนอยางไรอะไรที่หลอหลอมใหเรากลายเปนคนแบบน้ี
เราอย ูตรงไหนของจักรวาลเราเกีย่วของกบัส่ิงตางๆรอบตัวอยางไรเปนตน

-  Lesson Study เปนกระบวนการรวมกันพัฒนากิจกรรมการสรางการ
เรียนร ูของกล ุมครู ตวัอยางหวัขอคาํถามเพือ่ Lesson Studyเชน ทาํอยางไร ที่จะให
องคกร (โรงเรียน) พัฒนาปญญาภายในใหกับผ ูเรยีนกจิกรรมฝกฝนการร ูตวัมีอะไร
บางทําอยางไรบางกบัเดก็แตละวัยการฝกใหเด็กไดใครครวญควรมกีิจกรรมใดบาง
การฝกฝนDialogue มีกระบวนการอยางไรเปนตน

-S&L (share and Learn) แลกเปล่ียนเรยีนร ูจากประสบการณความสําเรจ็
หรอืความลมเหลว  จากหนางานของกนัและกนั เนนการอภปิรายรวมกนัสรางอยาง
สรางสรรคโดยมเีจตจํานงทีด่ตีอการทําใหงานพฒันาขึน้หรอืเดก็ๆไดรบัการพฒันาขึน้
อาจทําเปนค ูเปนกล ุมยอยและเปนกล ุมใหญทั้งองคกรตัวอยาง หัวขอคําถาม
เพื่อS&Lเชนอะไรคือปญหาหรือส่ิงที่เราตองการพัฒนาทําอะไรบางทําอยางไรผล
เปนอยางไรอะไรทีย่ืนยันวาเราไดพบผลเชนน้ันเราสามารถทําอะไรไดบางเปนตน

องคประกอบของ PLC - AAR(After Action Review) เปนการรวมกันอภิปรายสรุปในแตละ
แงมมุหลังจากเสรจ็ส้ินกจิกรรมเพือ่ทําใหเกดิการใครครวญหรอืการทบทวนตอเรือ่ง
น้ัน ๆ  ตัวอยางหัวขอคําถามเพื่อAAR เชนเห็นอะไรร ูสึกหรือคดิอยางไร อะไรที่เรา
ไดเรียนร ูเปนตน

การสราง PLC ยังครอบคลมุถึงเด็กและผ ูปกครองอนัเปนองคประกอบ

สําคัญดวยท้ังในแงของเปาหมายกระบวนการและกิจกรรมน่ันหมายถึง PLC

จะสรางมวลพลังแหงการเรียนร ูใหเกิดขึ้นกับคนท่ีแวดลอมอย ูใหววิัฒนขึ้น

PLC จะชวยยกระดับความร ูความเขาใจของครูแตละคน

ท้ังมิติความร ูความเขาใจในเนือ้หาท่ีจะสอนและความร ูความเขาใจตอการสอนเชนหลัก
สูตรจิตวิทยาการสอนการออกแบบกิจกรรมการวัดและประเมินผล

PLC ชวยใหครูแตละคนคนพบความหมายของชีวิต

ความหมายของการเปนครูร ูสึกถึงคุณคาของงานครู เห็นเปาหมายท่ีสําคัญรวมกันเปน
บุคคลและองคกรการเรียนร ูทํางานเปนทีมมีความเปนกัลยาณมิตรนั่นคือความมี
อุดมการณ

PLC ชวยยกระดับทักษะของครูแตละคน

เชนทักษะการออกแบบการเรียนร ูทักษะการสือ่สารทักษะ ICT ทักษะการวดัและประเมิน
ผลตลอดจนทักษะชีวติเชนทักษะการจัดการความขัดแยงทักษะการจัดการอารมณทักษะ
การอย ูรวมกันเปนตน


