
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการด าเนินงาน 
 

โครงการพัฒนาครูแกนน าเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. (แตกหน่อกระบวนกร) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ ชุมชนกระบวนกร มจธ. ล าดับที่ 1 
 



 



 

รายงานการด าเนินงาน 
 

โครงการพัฒนาครูแกนน าเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ 
ให้กับนักศึกษา คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.  

(แตกหน่อกระบวนกร) 
 
 
 
 

โดย  
ทีมกระบวนกร มจธ.  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

 
 
 

เอกสารเผยแพร่ ชุมชนกระบวนกร มจธ. ล าดับที่ 1 

 
  



 

เอกสารเผยแพร่ ชุมชนกระบวนกร มจธ. ล าดับท่ี 1 
 

รายงานการด าเนินงาน : โครงการพัฒนาครูแกนน าเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 
(แตกหน่อกระบวนกร) 
 
คณะท างาน  

1) ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย  หัวหน้าโครงการ 
2) ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ  คณะท างาน 
3) ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล คณะท างาน 
4) ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ คณะท างาน 
5) ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์  คณะท างาน 
6) ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ คณะท างาน 
7) ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย  คณะท างาน 
ทีมกระบวนกร มจธ. พ.ศ. 2557 ภายใต้การก ากับดูแลโดย  
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 

 
จัดท ารูปเล่มรายงาน : ดร.วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2558  จ านวน 50 เล่ม 
สนับสนุนการพิมพ์โดย :  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 
 
จัดพิมพ์โดย:  
ชุมชนกระบวนกร มจธ.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มจธ. 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-8585 โทรสาร 0-2427-8886 
อีเมล์  facitrain.kmutt@gmail.com 
 
พิมพ์ที่ บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด 
 

ออกแบบ จัดรูปเล่ม/ตรวจทานอักษร 

จรัญญา แสงทอง /สมหมาย โกศลเกียรติสกุล 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ก               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

 
ค าขอบคุณ 

 
ความส าเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นมิได้ หากขาดบุคคลต่าง ๆ ที่หมุนเวียน

สัมพันธ์ให้มาบรรจบพบกัน “ข้าพเจ้า” ในที่นี่หมายถึง “คณะท างานฯ” ต้องขอขอบคุณ  
ผู้บ่มเพาะความรู้นี้ จนเกิดเป็นรูปร่างดังผลงานที่ปรากฏในรายงานเล่มนี้ ผู้ที่ข้าพเจ้าอยาก
ที่จะกล่าวขอบพระคุณในช่วงแรกคือ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ รศ.ดร.สุภาภรณ์              
เทอดเทียนวงษ์ และอาจารย์สมพงษ์ เผือกเอ่ียม แห่งโครงการทักษะวิศวกรรมแบบ           
บูรณาการ (C-Paper) ที่ท าให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสองค์ความรู้นี้เป็นครั้งแรก ขอบคุณอาจารย์
วิศิษฐ์  วังวิญญูและทีม ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้นี้ให้แก่ข้าพเจ้า และขอบคุณหลายต่อ
หลายท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้น าองค์ความรู้นี้มาใช้จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของข้าพเจ้า 
รวมทั้งผู้แต่งหนังสืออีกหลายเล่มที่ข้าพเจ้าได้อ่านจนภายหลังได้ก่อประกอบมาเป็น              
องค์ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้น ามาใช้ในการท าโครงการครั้งนี้ 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฑิพากร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ผู้อ านวยการสถาบัน               
การเรียนรู้ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และผศ.ดร.กิติเดช 
สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ คนปัจจุบัน ที่ได้เปิดโอกาสให้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาส
ได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจให้ข้าพเจ้าอย่างเสมอมา 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณตัวเอง (คณะท างาน) ที่มุ่งมั่น เรียนรู้ ศึกษาองค์ความรู้นี้ 
ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกัน จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณเพ่ือน
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ ที่ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการ
รวบรวมรายงานฉบับนี้ และข้าพเจ้าขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ สิ่ง ที่มีส่วนช่วยเหลือ
เกื้อกูลให้การด าเนินงานนี้ประสบผลส าเร็จและไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ 

และสุดท้ายขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ท าให้ ข้าพเจ้ามี ร่างกาย ความคิด และ
ความรู้สึก จนหลอมรวมเป็นเนื้อเป็นตัวของข้าพเจ้าในวันนี้ ท าให้ข้าพเจ้าสามารถสร้าง
ผลงานที่อาจมีประโยชน์บ้างในบางแง่มุม แก่บางคนที่ได้เปิดรายงานฉบับนี้ขึ้นมาอ่าน 
 
 

คณะท างานโครงการฯ 
30 พฤศจิกายน 2557 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ข               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

 
ข้อความจากใจกระบวนกร 

ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย 
 
นับตั้งแต่ได้รู้จักกับค าว่ากระบวนกร ก็รู้อย่างแน่ชัดว่า ถ้าหากน ามาใช้ใน

ห้องเรียน การเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ 
จึงได้เริ่มต้นขึ้น คนแรกที่ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากคือ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล  
ที่ได้เปิดโอกาสให้ท าโครงการนี้ สัมผัสได้ว่าอาจารย์ไม่มีท่าทีท่ีจะตั้งข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อย
กับความคิดนี้ สิ่งที่อาจารย์ท าคือ การให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน นั่นเป็น
สิ่งที่ท าให้ผมได้รับพลังในการขับเคลื่อนจนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วง 

ในระหว่างท าโครงการฯ มิตรภาพได้ก่อเกิดอย่างมากมาย กลุ่มเพ่ือนอาจารย์       
ชุดแรกที่ได้เริ่มศึกษาองค์ความรู้ด้านกระบวนกร ได้แก่ อาจารย์พิเชษฐ์ พินิจ อาจารย์
อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล อาจารย์เสกสรรค์ แย้มพินิจ อาจารย์สุจินต์ จิระชีวะนันท์ 
อาจารย์พรรษา เอกพรประเสริฐ และอาจารย์เพียงเพ็ญ จิรชัย ได้ให้ความร่วมมือ อย่าง
เต็มที่ในการร่วมท ากิจกรรม เขาเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าตอบแทน ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ 
สิ่งเดียวที่ผมและเพ่ือน ๆ เหล่านี้หวังที่จะได้รับคือ เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
ในคณะฯ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน พวกเราจึงลงมือท า ตามแต่ท่ีจะสามารถท า
ได้อย่างเต็มสรรพก าลัง 

ผมเชื่อเสมอว่า “การกระพือปีกของผีเสื้อในประเทศบราซิล จะสามารถ
ก่อให้เกิดพายุทอนาโดในรัฐเท็กซัสได้” เช่นกัน ความร่วมมือเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นใน
โครงการนี้ จึงย่อมมีความส าคัญและมีส่วนช่วยให้โครงการนี้ประสบผลส าเร็จ และ
ความส าเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กับอีกหลายโครงการ
ในอนาคต ทุกสิ่งอย่างย่อมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเสมอ 

เนื้อหาสาระของโครงการแตกหน่อกระบวนกร ในรายงานเล่มนี้ส าหรับผมแล้ว 
เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ที่น าเสนอและมิตรภาพ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย 
เนื้อหาภายในรายงานเล่มนี้ได้บรรจุจิตวิญญาณความเป็นครูของพวกเรา ที่ได้ร่วมแรง  
ร่วมใจจนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วง ในโครงการนี้ได้บรรจุความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้บรรจุ
เทคนิควิธีการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเปลี่ยนห้องเรียนได้อย่างคาดไม่ถึง ผมเชื่อว่ามันจะ
มีประโยชน์มากส าหรับทุกท่าน ที่รักและศรัทธาต่องานสอน มันอาจจะช่วยเพ่ิมพลังของ
ท่านที่เหือดแห้งให้มีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ค               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดี ท่านใหม่ที่เปิดรับ
แนวคิดนี้ สนับสนุนให้ผมได้ท าโครงการนี้ต่อเนื่องและได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฎ์ศรี           
วิยะรัตน์ มาช่วยรวบรวมรายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณ ดร.วิศิษฏ์ศรี          
วิยะรัตน์ ที่ได้จัดท ารายงานเล่มนี้ด้วยความพยายามอุตสาหะจนส าเร็จลุล่วง และสุดท้าย
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมซึ่งผมไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ ขอบคุณมาก ๆ ขอบคุณด้วย            
ใจจริงจากผม 

 
22 พฤศจิกายน 2557 

  



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ง               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

 
ข้อความจากทีมกระบวนกร 

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
 

การติดหล่มและการตะเกียกตะกายขึ้นจากหล่มเป็นภาวะที่ข้าพเจ้าพบเห็น        
ได้บ่อยในชีวิตของตนและบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้ลื่นไถลลงไปที่ก้นหล่ม ปัจจุบัน (อย่างน้อย       
ก็ตอนที่ข้าพเจ้าก าลังพิมพ์ข้อความนี้) ข้าพเจ้ามีพละก าลังมากข้ึนในการที่จะขึ้นจากหล่มนี้ 
และข้าพเจ้าก็อาจอยู่ใกล้ขอบหล่มหรือยืนอยู่บนขอบหล่มแล้วก็เป็นได้ 

พลังแห่งจิตตปัญญา พลังแห่งการรู้ตนนั่นเอง ที่ท าให้ข้าพเจ้าขึ้นมาจากหล่มได้
และท าให้โลกทัศน์ของข้าพเจ้ากว้างขวางมากขึ้นเสมือนกับได้รับเลนส์กว้างคู่ใหม่ที่ตนเอง
ได้บรรจงมอบให้แก่ตนเอง ที่ท าให้ตนเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและความเป็น
จริง และธรรมชาติและความเป็นจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากกับ
ข้อความ “the way out is in.” ที่พิมพ์บนเสื้อตัวหนึ่งที่ได้ซื้อมาจากงานประชุมวิชาการ
ด้านจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นเสื้ออันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านพลัม  

จิตตปัญญาท าให้ข้าพเจ้าเปิดมุมมองใหม่กับค าว่า “การเรียนรู้” เมื่อก่อนนี้ค านี้
เป็นค าที่ไม่มีอะไร ไร้ซึ่งนัย ไร้ซึ่งพลังส าหรับข้าพเจ้า แต่บัดนี้มันมีพลังมากยิ่งกว่า          
ดวงอาทิตย์เสียอีก มันให้ทั้งแสงสว่างและความอบอุ่น 

จิตตปัญญาเข้ามาในคณะฯ ก็ด้วยโลกทัศน์อันกว้างไกลของเพ่ือน ผศ.เอกรัตน์ 
รวยรวย เมื่อประมาณ 3 ปี ที่แล้ว ช่วงแรก ๆ ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจ (จะเข้าใจได้อย่างไร
เมื่อข้างในมันแห้งแล้งเสียเหลือเกิน) จนถึงวันหนึ่งค าพูดของเพ่ือนที่เปรียบเหมือนหยดน้ า
ที่หยดลงบนผืนทรายที่มีจ านวนมากพอก็ท าให้ข้าพเจ้าได้เห็นความชุ่มชื้นข้างใน และตั้งแต่
นั้นมาจิตตปัญญาก็เข้ามาในชีวิต ความเข้มแข็งแห่งพลังนี้ได้เพ่ิมพูนมากขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้
เข้ามาเรียนรู้มากขึ้นกับคุรุกระบวนกรหรือปราชญ์ วิศิษฐ์ วังวิญญู และทีมงาน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากคณะฯ ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 หากจะเปรียบจิตตปัญญาว่าเป็นกระบี่แล้ว ก็ย่อมขาดผู้ถือหรือร ากระบี่ไปไม่ได้ซึ่ง
ก็คือ “กระบวนกร” ทีมงานกระบวนกรของคณะฯ ซึ่งสร้างสรรค์โครงการแตกหน่อ
กระบวนกรที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ ได้น าพาจิตตปัญญาเข้าสู่ทั่วทั้งคณะฯ โดยเฉพาะใน              
ชั้นเรียน (อย่างน้อยสุดก็ชั้นเรียนของข้าพเจ้า) พลังนี้ได้ท าให้ผู้เรียนมีตัวตนในแบบที่พวก
เขาเป็นและพวกเขาก็ได้เห็นพลังในตัวเขาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ความมีชีวิตชีวาได้
กลับมาเยี่ยมเยือนชั้นเรียนอีกครั้ง ข้าพเจ้าเชื่อว่าจิตตปัญญาและกระบวนกร (สองอย่างที่



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          จ               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

เป็นหนึ่งเดียว) จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างคนยุคใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตและเข้าใจความจริงแท้          
  ระดับความจริงแห่งชีวิตซึ่งมีคนกล่าวไว้ว่ามีสามระดับ กล่าวคือ ระดับตัวแทน 
ระดับภาพลักษณ์ ระดับความเป็นเช่นนั้นเอง(ตถตา) ความมีชีวิตชีวาจะเกิดขึ้นได้หรือ
กลับมาอีกครั้งเหมือนช่วงเวลาที่เราเยาว์วัยก็ต่อเมื่อเราข้ามผ่านระดับต่าง ๆ จนเข้าถึง
ระดับความเป็นเช่นนั้นเอง    
             ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งหลายอย่างสุดหัวใจที่ได้ร่วมแรง            
ร่วมใจ ตั้งมั่น อดทน ด าเนินโครงการแตกหน่อกระบวนกรอย่างไม่ลดละ จนรากลงลึกและ
ยอดตั้งตระหง่านท่ามกลางทุ่งหญ้า                           

                                                                                                     
20 มกราคม 2558 

 
 
 

  



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ฉ               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

 
ข้อความจากใจกระบวนกร 
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 

 
 วันแรกที่ได้ยินค าว่า “กระบวนกร” จาก อาจารย์เอกรัตน์ รวยรวย ผมยังมีความ
สงสัยว่ามันคืออะไร เขียนอักษรตกหล่นหรือไม่  และพอได้ยินว่า เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาท่ีเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ก็ยิ่งท าให้เกิดความสนใจขึ้นมา อยากเรียนรู้ว่า
มันคืออะไร “กระบวนกร” ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 
ได้ให้โอกาสผมเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส มันท าให้ผมเริ่มรู้สึกว่ากระบวนกร จะเป็นเครื่องจักร 
กลไกอันส าคัญ ที่จะท าให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนได้ 
 ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการนั้น คงตอบในมิติของสิ่งที่อยู่ข้างในผมนั่นคือ 
“ใจ” กัลยาณมิตรดี ๆ ที่มอบจิตอบอุ่น ที่ช่วยกันหล่อเลี้ยงบ่มเพาะเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างร่วมโครงการนี้ ได้เห็นภาพของรอยยิ้ม ความอบอุ่น ของกิจกรรมที่ผู้เรียน (ท่ีเรา
เรียก นักศึกษา) ได้ร่วมกันก่อ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในหลาย ๆ จุด  หลาย ๆ ส่วน ท าให้พวก
เขาและเรา ได้รู้จักกับค าว่า “การเรียนรู้” มันเป็นเช่นไร ในศตวรรษที่ 21 คงเป็นเรื่องดี
ทีเดียวที่ทีมกระบวนกร จะปลูกสิ่งนี้ให้เกิดข้ึนยั่งยืนต่อไป 
 สุดท้ายนี้ผมคงต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มี
โอกาส ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องราวของกระบวนกร และได้เรียนรู้เรื่องราวดี ๆ 
เช่นนี้ และต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคนใหม่ ที่มีความมุ่งมั่น
สานต่อ เรื่องราวดี ๆ เช่นนี้ด้วย  ขอบคุณ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ที่แนะและน าสิ่งดี ๆ ที่
เกิดขึ้นให้แก่คณะฯ ของเรา ให้แก่ผู้เรียนของเรา และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมกระบวนกรทุก
ท่าน ที่อยู่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ขอบคุณครับ 
 
 

22 ธันวาคม 2557 
  



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ช               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

 
ข้อความจากใจกระบวนกร 

ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ 
 

ส าหรับผมแล้วในทุกปรากฏการณ์ จุดเริ่มต้นมักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจ าเสมอ 
การเริ่มต้นของโครงการแตกหน่อกระบวนกรก็เช่นกัน อาจารย์เอกรัตน์ รวยรวย เป็นผู้น า
ที่ส าคัญในการเริ่มต้นโครงการนี้ โดยการรวมกลุ่มของคนที่เห็นตรงกันว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  จากความเชื่อที่ว่ามนุษย์     
มีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  และด้วยความเชื่อที่ว่า
กระบวนกรมีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  
จากจุดที่บุคคลนั้น ๆ มีอยู่จึงเป็นหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญของกระบวนกร  โดยกระตุ้นให้
เหมาะสมถูกจริตของบุคคลนั้น ๆ จนกระบวนการภายในของบุคคลนั้นท างานต่อเนื่องเกิด
การพิจารณาใคร่ครวญจนสามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตนเองให้เจริญงอกงามได้  

กระบวนการพัฒนาตนเองจากภายใน ค า ๆ นี้ส าหรับผมแล้วมีความหมายมาก 
การรักษาสมดุลของกระบวนการเรียนรู้จากภายนอกและกระบวนการเรียนรู้ตนเองภายใน
เป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนที่ไม่เพียงแค่รู้จักเข้าใจตนเอง แต่ต้องรู้จักเข้าใจคนอ่ืน ๆ
รวมทั้งสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง  สิ่งนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งของ 
กระบวนกรที่จะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ไปพร้อม ๆ กัน  การเข้าใจตนเองที่ลึกซึ้งตาม
ความเป็นจริงอย่างซื่อตรงเป็นสิ่งส าคัญที่กระบวนกรจะต้องใคร่ครวญเรียนรู้เพ่ือก้าวข้าม
เข้าสู่โลกกว้างที่จะน าพาสู่การเข้าใจผู้อ่ืน กระจกบานเดิมที่เคยใช้ในการตัดสินตนเองและ
ผู้อื่นก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นกระจกสะท้อนตนเองกับสิ่งต่าง ๆ ท าให้มองเห็นตนเองตามความ
เป็นจริงที่ชัดเจนขึ้น กระจกบานใหม่จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของกระบวนการภายใน
และภายนอก การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งด้านดี แจ่มใส เป็นมิตรกับตนเอง                
อ่ิมเอิบ เบิกบานเมื่อมีสิ่งต่าง ๆ มากระทบ และความรู้สึกในด้านไม่ดี ไม่มั่นคงภายใน 
ความคาดหวังและขุ่นมัวของตนเองเมื่อมีสิ่ งต่าง  ๆ มากระทบความสัมพันธ์ของ
กระบวนการภายนอกและภายในนี้หากใช้ปัญญาปฏิบัติจะเห็นความจริงแท้ของตนเอง 
การเห็นความจริงแท้ของตนเองนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาที่จะต้องอาศัยเวลาและ
การฝึกปฏิบัติในการค่อย ๆ ขัดเกลาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความม่ันคง อ่ิมเอิบ เบิกบาน
มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็ยังเรียนรู้อยู่และคิดว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
บางครั้งผมเองก็ท าได้บ้าง ท าไม่ได้บ้าง ส าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง  ซึ่งจะหนักหรือจะเบา



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          ซ               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

ขึ้นอยู่กับค าบางค า เช่น ตัวตนของเรา (ตัวกูของกู) ความคาดหวัง และการปล่อยวาง ฯลฯ  
มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ท าให้ชีวิตผมมีความสุขขึ้น ก็คือ ได้เห็นความส าเร็จและความ
ล้มเหลวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคน แม้ในความล้มเหลวหากดูให้ดีก็ไม่ได้ล้มเหลวซะ
ทั้งหมดมีบางเรื่องที่ส าเร็จปนอยู่ด้วย ความสุขเกิดจากมุมมองเชิงบวกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าท่ี
คนทุกคนสามารถสร้างขึ้นได ้

ผมเองมีความเห็นว่า โครงการแตกหน่อกระบวนกรนั้น เป็นโครงการที่ส าคัญ    
ในการสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ  นั่นหมายความว่า กระบวนกรก็จะเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง
ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน การสร้างคนอ่ืนที่จะต้องสร้างตนเองไปในตัว ฝึกฝนให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของความแตกต่างและความเหมือน การเคารพผู้อ่ืน  ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ 
การเปิดกว้างของจิตใจ การรอคอย จังหวะ ความเชื่อ ความศรัทรา และการปล่อยวางจาก
ความคาดหวัง ฯลฯ  โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ ในบริบทของการเป็นชุมชน
การเรียนรู้ที่จะต้องอาศัยพ้ืนที่แห่งการเติบโต การร่วมกันในการเป็นแรงบันดาลใจ และ
แรงสนับสนุนในการก้าวไป รวมทั้งเป็นฐานที่จะต้องขยายผลร่วมกันจากกลุ่มสู่กลุ่ม จาก
บริบทหนึ่งไปสู่บริบทอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ต่อไป สมกับชื่อ แตกหน่อกระบวนกร นั่นเอง 
 
 

7 มกราคม 2558 
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ข้อความจากทีมกระบวนกร 

ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
 

ในขวบปีแรกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกระบวนกร มจธ. นั้นมีพัฒนาการ
อย่างน่าพอใจ ฉันได้มีโอกาสสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับจิตตปัญญา 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึน ทั้งต่อตัวผู้เรียนและตัวผู้สอนเองอย่างฉัน 

เมื่อพูดถึง นักศึกษาชั้นปีที ่4 ในสายตาของอาจารย์ใหม่อย่างฉัน จะหมายถึง กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนเกือบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ เรียน 
เชี่ยวชาญในตัวผู้สอน รวมถึงเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา (หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นงานที่              
ท้าทายส าหรับผู้สอนหน้าใหม่อย่างฉัน) 

ฉันเริ่มเข้าสู่บทเรียน ด้วยการ Check In โดยให้ค าถามกับผู้ เรี ยนไปว่ า        
“ความสุขในชีวิตของคุณคือ…” แต่ละคนพูดถึงความสุขที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา นักศึกษา
ส่วนใหญ่ตอบแบบทีเล่นทีจริง  แต่มันก็ท าให้ผู้สอนอย่างฉัน ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความคิด ความเป็นไปในชีวิต และความรู้สึกของผู้เรียนแต่ละคน  บรรยากาศในห้องเรียน 
เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ความเป็นกันเองที่ตัวผู้สอนอย่างฉัน มีให้กับ
ผู้ เรียนทุกคน เพราะฉันคิดว่าการเริ่มต้นที่ดี  ก็เปรียบเหมือนกับว่าเราได้ประสบ
ความส าเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้าผู้เรียนเกิดความไว้วางใจในตัวผู้สอน บรรยากาศการเรียน 
ก็จะเต็มไปด้วยความสุข นักศึกษาทุกคนกล้าที่จะแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดง
ความคิดเห็น  โดยไม่มีใครกลัวที่จะตอบค าตอบ หรือมีความกังวลว่าค าตอบของตนเองนั้น
จะถูกหรือผิด จะโดนต าหนิหรือไม่  มันก็เป็นอย่างที่ฉันคิด บรรยากาศในห้องเรียนมีแต่
เสียงหัวเราะ การที่ผู้เรียนแต่ละคนแย่งที่จะตอบค าถาม อยากมีส่วนร่วมและแบ่งปัน
ประสบการณ์ของตนเองกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน บ่อยครั้งที่มีการพูดโต้ตอบไปมาระหว่าง
เพ่ือนในห้องด้วยกันเอง  บางครั้งเวลาที่ฉันสอนก็ยังต้องตะโกนแข่งกับเสียงของนักศึกษา 
จนพลังในตัวของฉันเริ่มลดน้อยถอยลง  

ณ ขณะนี้ ภายใต้ความโกลาหลที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มันมีความสุขเล็กๆ ที่ซ่อน
อยู่ตรงกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพราะฉันได้เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ 
และสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความสุขภายในห้องเรียน ลองนึกถึงภาพห้องเรียนที่มี
ชีวิตชีวา ผู้เรียนทุกคน ล้วนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะ
หลุดไปอยู่ในโลกส่วนตัวหรืออุปกรณ์พกพาขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเขา   
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       เพียงไม่กี่อึดใจก่อนเข้าช่วงสรุปท้ายชั่วโมง ฉันให้เด็ก เขียนบทความบรรยายสรุป 
สิ่งที่ได้เรียนมาในวันนี้ (หรือความรู้ที่คุณได้รับ) โดยจับเวลาทั้งหมด 10 นาที ห้ามทุกคน
หยุดเขียน ให้เขียนไปเรื่อยๆ จนกว่า จะครบตามเวลาที่ก าหนด (เป็นวิธีการหนึ่งของ
แนวคิดจิตตปัญญา การเขียน Journal คือการฝึกให้ผู้เรียนได้นึกย้อนคิด ทบทวนสิ่งที่
เกิดข้ึน และบันทึกลงในกระดาษ เป็นการฝึกให้คิดวิเคราะห์และอยู่กับตัวเอง) 

สิ่งที่ฉันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เชื่อหรือไม่!!! จากสภาพตลาดสดตลอด 1 ชั่วโมงเศษ         
ที่ผ่านมา ณ บัดนี้ เปลี่ยนมาเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ดูเงียบสงบ จากแม่ค้าพ่อค้าที่แข่งกัน
พูดเสียงดังอย่างกับจะแย่งชิงลูกค้า  แต่ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาตั้งใจจรดปากกาลงบน
กระดาษ และใช้ทุกสมาธิที่พึงจะกระท าได้ บรรจงเรียบเรียงเรื่องราวที่เขาหรือเธอได้
เรียนรู้ในวันนี้  

ฉันแปลกใจตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม ฉันถามว่าเคยเขียนกันบ้างไหม นักศึกษา
ทุกคนล้วนท าหน้างง และถามกับฉันมาว่า เขียนอะไร ท าไมต้องเขียน ไม่เคยท าอะไร  
แบบนี้มาก่อน ดูทุกคนประหลาดใจกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
      นักเรียนทุกคนเร่งให้ฉันรีบจับเวลา เพ่ือจะได้เริ่มเขียนสักที ดูตื่นเต้นกว่าผู้สอนอย่าง
ฉันเสียอีก  พอฉันเริ่มจับเวลา และทุกคนเริ่มจรดปากกาลงบนกระดาษ......  หลังจากหมด
เวลา นักศึกษาทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ท าไมเวลาน้อยจัง ยังเขียนไม่ครบเลย 
อยากจะขอเพ่ิมเวลาอีก พวกเค้ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะเขียน......  ฉันคิดในใจ       
ในที่สุดฉันก็พบกับทางสว่าง จนกว่าจะพบกันใหม่....นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

 
12 มกราคม 2558 
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ข้อความจากทีมกระบวนกร 

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย 
 

เมื่อเข้าร่วมโครงการ “แตกหน่อกระบวนกร” ภาระยิ่งใหญ่ที่ตามมา คือ การ
ขยายผลสู่นักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ข้าพเจ้าได้เลือกที่จะ
ขยายพ้ืนที่ “แตกหน่อกระบวนกร” ลงในจิตใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งก าลังเตรียม
ค้นหาตัวเอง  ค้นหาสถานที่ในการฝึกสหกิจศึกษา  ซึ่งในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นเต็มไป
ด้วยความกังวล ว้าวุ่น กับการออกไปสู่โลกกว้างเพ่ือเตรียมตัวสู่การท างาน 

การอบรมได้เริ่มขึ้น โดยมีข้าพเจ้าเป็นผู้ด าเนินการ มี อ.หฤชัย ยิ่งประทานพร 
อาจารย์ในภาควิชา เป็นผู้ช่วยประสานงานต่าง ๆ  ท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น                          
มี ผศ.ดร.เสกสรรค์  แย้มพินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้เสริมก าลังใจ รับฟัง
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยรอยยิ้มของกัลยาณมิตร เราใช้เวลาในการจัดกิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง 
ในแต่ละครั้งมีความงอกงามเกิดขึ้นในใจ เป็นความงอกงามที่เกิดจากการสะท้อนความจริง 
ความคิด  และความรู้สึก ของนักศึกษาแต่ละคน ท าให้ได้เห็นถึงวิถีความคิดที่แตกต่างกัน
ของแต่ละคน และความงอกงามที่ส าคัญที่เกิดขึ้นนั้น คือ การที่นักศึกษาแต่ละคนพยายาม
ท าความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

งานกระบวนกรเป็นงานที่ขยายโลกทัศน์ น าไปสู่การเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต น าไปสู่
การเกิดปัญญา  ข้าพเจ้าชอบค ากล่าวของ กฤษณมูรติ ในหนังสือ “แห่งความเข้าใจชีวิต
และการศึกษาที่แท้” แปลโดย  รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ที่มุ่งมั่น
น าพาลูกศิษย์ให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในฐานะของการเป็นนักจิตวิทยาที่กล่าวว่า “ปัญญา
จะเกิดขึ้นเม่ือปราศจากความกลัว  ปัญญาเป็นภาวะละเอียดอ่อนลึกซึ้งและไม่มี
ขอบเขต  ปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อท่านเข้าใจกระแสของจิตใจทั้งหมด.. และเม่ือท่านเข้าใจ
มัน ท่านไม่จ าเป็นต้องศึกษาจากหนังสือแม้แต่เล่มเดียว เพราะว่าจิตใจของท่านนั้นได้
บรรจุความรู้แห่งมนุษย์ไว้ทั้งสิ้น ดังนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในตนเองและ
ความสามารถเข้าใจตนเองจะเกิดขึ้นเม่ือท่านใส่ใจกับโลก กับคน กับสิ่งของ และกับ
ความคิดที่อยู่รอบตัวท่าน ปัญญาไม่ใช่สิ่งท่ีจะหามาได้เหมือนการเรียนในห้องเรียน แต่
ปัญญาจะเกิดขึ้นเม่ือท่านปฏิเสธสิ่งที่ครอบง า นั่นก็คือเม่ือท่านปราศจากความกลัว ซึ่ง
โดยแท้จริงแล้วก็หมายถึงการที่ท่านได้สัมผัสกับความรัก เพราะเม่ือปราศจากความ
กลัวเท่านั้นที่ความรักแท้จริงจะเกิดขึ้น” งานกระบวนกรจึงเป็นงานแห่งการเพาะเมล็ด
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พันธุ์แห่งปัญญา เมื่อลูกศิษย์ของเรามีจิตใจที่ปราศจากความกลัว เขาย่อมมีพลังที่จะท าสิ่ง
ต่าง ๆ ได้อีกมากมายโดยมีความรักท่ีแท้เป็นเครื่องน าพาชีวิต 

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและนักศึกษาทุกคน ที่ช่วยกันแต่งแต้ม
สีสัน ให้ภาพของงาน “แตกหน่อกระบวนกร” ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ออกมาสวยงาม รอวันที่ “เมล็ดพันธุ์ที่ตกลงดิน จะผลิรากผลิใบ เติบใหญ่
แข็งแรง”                           
 

22 ธันวาคม 2557  
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บทท่ี 1       

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาครูแกนน าเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ 

                    ให้กับนักศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.   
                    (แตกหน่อกระบวนกร) 

 

2. หลักการและเหตุผล 
การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดเพียง ครูท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน

เพียงอย่างเดียว หากแต่การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน ดังปรากฏใน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 11 ด้าน ของนโยบายด้านการศึกษาของ มจธ. (KMUTT 
Education Version 3.0)  

นักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์ “การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ นอกจากจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ของคณะฯ แล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
คุณลักษณะนี้ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้คณะฯ แห่งนี้ เพ่ือออกไปสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 

เป็นที่ยอมรับว่า ทักษะการเรียนรู้นั้น มิได้ถูกสอนในหลักสูตรใด ๆ อย่างเป็น
ระบบ การจัดโครงการอบรมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะเสริมคุณลักษณะนี้ให้กับผู้เรียนให้มี
เอกลักษณ์ท่ีมีลักษณะเด่นในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้  
ภายใตก้ารเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างแทจ้ริง 

และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนภายหลังจากการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนรู้ให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ฯ จึงมีความจ าเป็นไม่ด้อยไปกว่ากัน ในโครงการ

รายละเอียดโครงการ 
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นี้จ าเป็นต้องพัฒนาครูเพ่ือไปพัฒนาผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่าง
แท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยใจให้กับคณาจารย์ของคณะฯ 
2) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ให้กับ

นักศึกษาของคณะฯ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) อาจารย์แกนน า (แตกหน่อกระบวนกร) เป็นอาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์ฯ 

ภาควิชาละ 2 ท่าน จ านวนอย่างน้อย 14 ท่าน 
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 จ านวน ประมาณ 400 คน หรือไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้โครงการที่ตอบวิสัยทัศน์ของคณะฯ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้

ภายในคณะฯ  
2) ได้พัฒนาอาจารย์แกนน า ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3) ได้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยใจ เก็บไว้เป็นองค์ความรู้ของคณะฯ 
4) ได้จัดอบรมทางด้านการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์ในคณะฯ และเพ่ือ

ตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพเรื่อง การเรียนการสอน 
5) ได้ผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 
6) ได้พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

และตอบสนองการพัฒนาคุณลักษณะ 11 ด้านของมหาวิทยาลัย 
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6. กรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน 
(1) กรอบแนวคิด 

 
 
 
(2) วิธีการด าเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 

เดือน/ปี รายละเอียด ระยะเวลาที่ใช้ 
มกราคม 2557 เผยแพร่โครงการและรับสมัครครู

แกนน า 
15 วัน 

มกราคม 2557 ที ม เมล็ ด พันธุ์ ก ร ะบวนกร  จั ด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ครูแกนน า 1 ครั้ง จ านวน 14 คน 

3 วัน 2 คืน (นอกสถานที่) 

กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้และ
วางแผนการจัดอบรมให้กับผู้เรียน 

1 วัน 

กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2557 

ครูแกนน าจัดอบรมให้กับนักศึกษา
โดยมี ทีมเมล็ดพันธุ์กระบวนกรเป็น
พ่ีเลี้ยง การจัดอบรมจะแบ่งเป็น
ภาควิชาละ 2 ครั้ง ๆ รวม 14 ครั้ง 
โดยจัดครั้งละ 25-30 คน 

อบรมรุ่นละ 2 วัน จ านวน 
14 รุ่น จัดแบบคู่ขนาน 

(ในมหาวิทยาลัย) 

เมษายน 2557 ประชุมถอดบทเรียนการจัดการ
เรียนรู้  กับครูและกลุ่ มตัวอย่ าง 
นักศึกษา 

2 วัน 
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เดือน/ปี รายละเอียด ระยะเวลาที่ใช้ 
พฤษภาคม 2557 จัดท าบทความทางวิชาการเ พ่ือ

เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

15 วัน 

มิถุนายน 2557 จัดท ารายงานสรุปโครงการฉบับ
สมบูรณ์ 

30 วัน 

 
7. แนวทางการติดตาม และประเมินผลโครงการ 

1) คณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 14 คน และมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 80 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ติดตามโดยการประชุมร่วมกันภายหลังจาก
โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วไม่เกิน 3 เดือน 

4) ได้บทความทางวิชาการ ที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ต้องจัดท าบทความให้เสร็จสิ้นก่อนปิดโครงการ และได้รับ
การตอบรับบทความไม่เกิน 6 เดือนภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น 

5) ได้รายงานการด าเนินโครงการ โดยเก็บรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่ให้กับ
อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ภายในคณะฯ ที่สนใจในอนาคต 

 
8. งบประมาณโครงการ 

(1) ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน า (1 รุ่น 
จ านวน 14 คน) 

=      105,500 บาท 

(2) ค่าจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (จ านวน 
14 รุ่น จ านวน 400 คน) 

=        43,400 บาท 

(3) ค่าจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมและถอด
บทเรียน 
   - ค่าอาหารว่าง  
     (1 มื้อ x 5 ครั้ง x 30 คน x 15 บาท) 
   - ค่าอุปกรณ์การประชุม (500 บาท x 5 ครั้ง) 

=          4,750 บาท 
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(4) ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
(30 เล่ม x 200 บาท) 

=         6,000  บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  =     159,650 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทีมกระบวนกร มจธ. และคณะท างานพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มจธ. 
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บทท่ี 2       

 
2.1 การเตรียมโครงการ 

ภายหลังจากได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะท างานฯ 
ได้ท าหนังสือเชิญชวนไปยังอาจารย์ประจ าภาควิชาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้ได้อาจารย์   ที่
เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยภาควิชาละ 2 ท่าน ทั้งนี้ภายหลังจากการส ารวจ มีอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการจ านวน ทั้งสิ้น 24 ท่าน ดังนี้ 

(1) รศ.ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ (พ.ศ.2556) 
(2) ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย   ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
(3) อาจารย์อินทร์ธิรา ค าภีระ  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
(4) ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
(5) ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
(6) อาจารย์ธณภณ ธ ารงคุณานัน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
(7) อาจารย์กัญญุมา จิตจ านอง  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
(8) คุณอัญชลี  แสงดาววี  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
(9) คุณคมสัน  รีตานนท์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ-  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(10) อาจารย์ญาดา  อรรถอนันต์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ-  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(11) อาจารย์ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 
(12) ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู ่  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 
(13) รศ.ดร.สันติรัฐ  นันสะอาง  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 
(14) ดร.สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 
(15) ผศ.ดร.พิชิต  ขจรเดชะ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
(16) ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(17) ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(18) ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

การจัดอบรมครูแกนน า 
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(19) ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(20) ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัตน ์  มจธ.ราชบุร ี
(21) คุณกันยากร เทพา   ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ 
(22) คุณศรัณยู มั่นพิศุทธิ์   ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ 
(23) คุณรัตนา  ทับทอง   ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ 
(24) Prof.dr.Raghu Echempati  ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 
ทีมคณะท างานได้ประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือวางแผนการอบรมครูแกนน า โดยได้

ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและวิทยากรที่จะท าหน้าที่น ากิจกรรมดังนี้ 
รายนามวิทยากรน าการอบรม 
(1)  ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย    
(2) ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ   
(3) ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล  
(4) ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
(5) ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 
(6) ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย 
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2.2 หัวข้อการอบรมครูแกนน า  
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูแกนน า (แตกหน่อกระบวนกร) ในครั้งนี้ใช้ชื่อ

การอบรมว่า “ปลุกหัวใจความเป็นครู” โดยมีเป้าหมายที่จะลดความคิดและใช้ใจในการ
สอนมากขึ้น เปลี่ยนครเูป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และ ให้เครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แก่ครแูกนน ากลุ่มดังกล่าว 

(1) วันเวลา : วันจันทร์ที่ 20 ถึง วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 รวม 3 วัน 2 คืน 
(2) สถานที่ : บ้านสวนอัมพวัน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
(3) ก าหนดการอบรม 

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 
 08.30 – 10.00 น. เดินทางจาก มจธ. ถึง บ้านสวนอัมพวัน รีสอร์ท 
 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.15 – 10.30 น. พิธีเปิดการอบรม 
 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Check - in 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กิจกรรม สัมผัสโลกภายใน 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม “วิถีแห่งครู” 
16.30 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30 – 21.00 น. เรียนรู้วิถีชีวิต “ชุมชนอัมพวันยามค่ า” 
 
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 

 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์” 

 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากภาพยนตร์” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “สร้างความไว้วางใจ” 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม “การฟังอย่างลึกซึ้ง” 
16.30 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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19.00 – 21.00 น. กิจกรรม “สะท้อนผลการเรียนรู้” 
 
วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 

 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “ความคิดเห็น” 

 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “ยอมรับความแตกต่าง” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “การเรียนรู้แบบทีม” 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม “Check -out” 
16.30 – 18.00 น. เดินทางกลับ 
 

(4) งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่าง (6 มื้อ x 25 คน x 50 บาท)  =   7,500.00  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ x 25 คน x 200 บาท) = 15,000.00  บาท 
- ค่าอาหารเย็น (2 มื้อ x 25 คน x 300 บาท) = 15,000.00  บาท 
- ค่าห้องพัก (2 คืน x 15 ห้อง x 1,500 บาท) = 45,000.00  บาท 
- ค่าเหมารถตู้รับส่งผู้เข้ารับการอบรม (2 วัน x3 คัน x 3,000 บาท)  

       = 18,000.00  บาท 
- ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม    =   5,000.00 บาท 

รวม (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) = 105,500.00  บาท 
 
2.3 สรุปผลการอบรม 

ในเนื้อหารายงานในส่วนนี้จะเป็นบันทึกสรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการแตกหน่อกระบวนกร ในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่า “ปลุกหัวใจความเป็นครู” โดยมี
เป้าหมายที่จะให้ผู้มาอบรม น าจิตตปัญญาไปใช้ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการบันทึกโดย “ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย” ซึ่งจะกล่าวแทนตนเองว่า 
“ผม” ได้บรรยายอย่างละเอียดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เนื้อหาแบ่งออกเป็น            
6 ตอน เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ของกิจกรรมที่ด าเนิน และการมีความรู้สึกร่วมกับการท า
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม  ที่เน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่เกิดขึ้นของผู้อบรม      มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู”  
ตอนที ่1 : อุ่นเครื่อง  
ทีมงานได้เดินทางมาถึง รีสอร์ทบ้านสวนอัมพวัน ประกอบด้วย ผม (อาจารย์เอกรัตน์) , 
อาจารย์พิเชษฐ์, อาจารย์เสกสรรค์ และคุณลักษณ์ พวกเรามาถึงประมาณ 9 โมงกว่า ๆ 
ก่อนเวลานัดหมายเกือบชั่วโมง ภายหลังจากขนอุปกรณ์ สัมภาระเข้าห้องประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พวกเราก็เริ่มลงมือเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการอบรมที่ก าลังมาถึงใน
ไม่ช้านี้ อาจารย์พิเชษฐ์ เริ่มเขียนข้อความลงบอร์ด 2-3 แผ่นส าหรับที่จะใช้ในช่วงเช้านี้ ผม
จัดแจงเครื่องเสียงและสถานที่ พวกเราช่วยกันจัดเบาะให้เป็นรูปวงกลม จัดเตรียมที่นั่งไว้
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 25 คน คว้าแจกันดอกไม้ซึ่งรีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้อยู่
แล้วมาวางไว้ตรงกลางวง และตกแต่งเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย ไม่นานนัก   ทุกอย่างก็ลงตัว ผม
เปิดเสียงเพลงเบา ๆ เพ่ือรอคอยทุกคนที่ก าลังจะเข้ามาในห้องนี้... ในขณะนั้นผมมอง
ออกไปด้านนอกห้องอบรมก็เห็นว่า มีรถตู้และรถส่วนตัวทยอยกันมาจอดเต็มพ้ืนที่ของ     
รีสอร์ทแล้ว ผมมั่นใจว่าทั้งหมดนั้น คือ ยานพาหนะของพวกเรา เพราะรีสอร์ทนี้มีขนาด
เล็ก รองรับคนได้ไม่เกิน 30 คน ไม่น่าจะมีใครเข้ามาพักในช่วงนี้ 
 

 
 

อีกครู่หนึ่งใกล้เวลา 10 โมงครึ่ง อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ก็ได้ทยอยเดินกันเข้ามาใน
ห้องสัมมนา และใช้เวลาไม่นานนักทุกคนก็เข้ามาจับจองเบาะนั่งคนละอันจนเต็มพ้ืนที่ ผม
โทรหาท่านคณบดีฯ และทราบว่าท่านก าลังอยู่ในขณะเดินทาง คงใช้เวลาอีกซักครู่กว่าจะ
มาถึง จึงขออนุญาตเริ่มกิจกรรมไปก่อน 
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กิจกรรมเริ่มด้วยการ “วอร์มอัพ” เล็กน้อยโดยอาจารย์พิเชษฐ์ มันเรียกเสียงฮาและท าให้
พวกเขาตื่นขึ้นจากอาการเพลียทางร่างกาย จากการตื่นเช้าและการเดินทางได้ดีทีเดียว 
และเมื่อเห็นว่าได้ที่แล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมแรก ผมถามพวกเขาว่า ชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไร 
มีคุณภาพดีไหม ? และถามว่าเขาคาดหวังอะไรจากการมาร่วมอบรมครั้งนี้ ? 
 

 
 
บางคนก็บอกว่า..อยากเปลี่ยนแปลงการสอน? ... อยากได้เทคนิคใหม่ ๆ ... อยากรู้ว่าครู 
จะท าอะไรให้เด็กได้บ้าง??..อยากสร้างความเป็นครู?..และบางคนมาเพ่ือที่จะได้พักผ่อน? 
ในก าหนดการเขาเหล่านี้ได้รู้มาคร่าว ๆ แล้ว ว่าการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่อง “หัวใจของความ
เป็นครู” บางคนก็รู้อยู่บ้างเหมือนกันว่า ลักษณะของการอบรมจะเป็นอย่างไร ?            
เขาเหล่านั้นเข้ามาด้วยจุดประสงค์ท่ีต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันคือ Work Shop ครั้งนี้.. 
เขาสนใจ!! 
 
ผมสังเกตการสะท้อนจากแต่ละคน ผมสัมผัสได้ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่ง
โดยไม่จมอยู่กับ ความรู้สึกลบ ๆ มากจนเกินไป แต่ผมสัมผัสได้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ด าเนิน
ชีวิตอยู่บนภาระที่หนักอ้ึงเลยทีเดียว... ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อผมมากที่จะใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 
จากการสังเกต ผมเห็นความตั้งใจของพวกเขาทุกคน “เขาสังเกตสิ่งที่ผมเขียนและผมพูด 
บางคนก็จดอะไรบางอย่างลงในสมุดบันทึกส่วนตัวของเขา” ผมสัมผัสได้ว่า ไม่มีก าแพง           
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ใด ๆ ที่จะมาขวางกั้นการอบรมครั้งนี้อยู่เลย ประตูทางเข้าเปิดออกอย่างกว้างขวาง หรือ
อาจเรียกได้ว่า ไม่มีประตูหรือก าแพงใด ๆ มากั้นระหว่างพวกเราเลยด้วยซ้ า ในขณะนี้... 
ก่อนหน้านี้ผมยังรู้สึกอยู่ว่า ผมจะเป็นผู้อบรมให้กับอาจารย์ในคณะเดียวกันได้หรือ ความ
ใกล้ชิดกันมากเกินไปมันจะมีอุปสรรคไหม? แต่ในวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่า ผมน่าจะท าได้ 
เพราะผมไม่ได้มาอบรมแต่ผมมาเล่าเรื่องที่ผมรู้และมาท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมี              
เพ่ือน ๆ อีก 5-6 คนที่คอยช่วยอยู่ข้าง ๆ 
 

 
 
ท่านคณบดีมาถึงก่อนหน้านั้นได้ซักระยะ พอได้จังหวะผมก็เชิญท่านมาพูดอะไรเล็กน้อย
เพ่ือบอกถึงเป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่านพูดได้ตรงใจผมมาก ท่านบอกว่า “มา
เพ่ือยืนยันว่ากิจกรรมนี้คณะให้ความส าคัญ และคณบดีมาวันนี้ก็ต้องการจะบอกให้ทุกท่าน
รู้ว่า คณบดีก็เห็นความส าคัญ...” ผมว่าค ากล่าวของคณบดี มันช่วยเพ่ิมพลังความเชื่อมั่น
ให้กับพวกเราทุกคนทั้งผู้อบรมและผู้ถูกอบรมได้เป็นอย่างมาก ความรู้สึกตื่นโพลงของผม
พุ่งขึ้นถึงขีดสุด!! ทั้งค ากล่าวของคณบดีและบรรยากาศในตอนนั้น 
 
เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีจะเที่ยง ผมค่อย ๆ จับไมค์ และพูดขึ้นว่า “เราคือคณะครุศาสตร์ฯ 
นักเรียนของเราจะจบออกไปเป็นครู ที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นว่าวิธีการสอนของเราจะ 
โดดเด่นกว่าคณะอ่ืน ๆ มากนัก ทั้งในและนอก มจธ. เราอยากที่จะสร้างความโดดเด่น
ในเรื่องนี้ไหม ? เราอยากที่จะเป็นมืออาชีพด้านการสอนไหม ? มาถามตัวเราว่าการ
สอนที่ดีนั้นเป็นอย่างไรไหม ?... ส าหรับผมอยาก!!” ผมพูดข้อความเหล่านี้ด้วยน้ าเสียง 
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ช้า ๆ แต่หนักแน่น ผมเว้นจังหวะไปชั่วครู่ และมองไปรอบ ๆ และผมก็กล่าวขึ้นอีกประโยค
ว่า “รู้ไหมครูที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ?” 
 
“ครูระดับต  าสุด คือ ครูที มีความรู้ มีความเชี ยวชาญ ครูเหล่านี้อาจรู้เทคนิควิธีสอนที ไม่
มากนัก เขาสนใจแต่เอาความรู้ของเขาส่งผ่านไปยังนักเรียนของเขา เขาไม่รู้หรอกว่า
นักเรียนของเขาเกิดการเรียนรู้แค่ไหน ครูระดับที ดีขึ้นมาหน่อย เป็นครูที มีเทคนิควิธีสอน
หลากหลาย แต่การสอนของเขามันแยกส่วนกันอย่างสิ้นเชิง บรรยากาศในห้องมันแห้งแล้ง
จืดชืด ขาดชีวิตชีวา สังเกตได้จากนักเรียนของเขาหาได้มีความสุขไม่เมื ออยู่ในห้องเรียน 
ผมสังเกตว่า อาจารย์ในคณะเราอยู่ในระดับที สอง และก าลังตะเกียกตะกายเพื อข้ามพ้น
ไปสู่ระดับที สูงกว่า ส่วนครูระดับที ดีที สุดตามความคิดผมนั้น เขาจะข้ามพ้นเทคนิควิธีสอน
ทั้งปวงและ ใช้ใจเข้าไปสัมผัส เขาอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ อยู่กับนักเรียน เนื้อหาที เขาสอน 
นักเรียน เนื้อหาและตัวเขาจะหลอมรวมเข้าด้วยกันอยู่ในห้องเรียนอย่างแยกไม่ออก” 
 
นี่เป็นอีกประโยคหนึ่งที่ผมพูดออกไป ผมไม่รู้ว่าผมไปเอาค าพูดแบบนี้มาจากไหน              
รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้ควรจะพูดอะไรท านองนี้และผมก็พูดออกไป... ผมปล่อยหมัดนี้เข้าไป
อย่างจัง! ผมคิดว่ามันกระแทกเข้าไปสู่หัวใจของใครหลาย ๆ คนเลยทีเดียว... ตอนนี้               
ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงครับ นี่คือประโยคสุดท้ายที่ผมพูดในช่วงนี้... 
 
สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู”  
ตอนที่ 2 : จิ๊กซอชีวิต (มันดาลา) 
ก่อนจะเริ่มรับประทานอาหารกลางวัน อาจารย์เสกสรรค์เดินมาที่โต๊ะเดียวกันกับที่ผมนั่ง 
พอแกนั่งลงพร้อม ๆ กับจังหวะที่ผมหันหน้าไปหา ผมเห็นรอยยิ้มแกปรากฏและแกก็เอ่ย
ค าพูดออกมาหนึ่งประโยค “อิ มอ่ะ!!” ผมยิ้มให้แล้วพูดกับแกว่า “อะไรกัน!! ยังไม่กินอะไร
เลย อิ มเสียแล้ว!!” จากนั้นเราก็นั่งรับประทานอาหารกันต่อพร้อมกับคุยอะไรต่อมิอะไรไป
เรื่อย ๆ  
 
กิจกรรมเริ่มขึ้นอีกครั้งตอนบ่ายโมง ห้องถูกปิดไฟอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมืด พวกเรา 4-5 
คน ที่เคยผ่านกิจกรรมรู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้น “Body Scan” พวกเราจึงหย่อนตัว              
ช้า ๆ ลงนอน มีผู้เข้าร่วมเริ่มทยอยเข้ามาในห้อง และรู้สึกแปลกใจเอ่ยขึ้นมาว่า "จะให้นอน
หรือ??" บางคนเห็นห้องปิดไฟ จึงจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่หน้าห้องอบรม ผมบอกให้คุณนุ่นไป
ตามเข้ามาในห้อง และบอกให้พวกเขานอน หลายคนแสดงอาการแปลกใจอย่างเห็นได้ชัด 
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แต่พอเห็นคนที่อยู่ในห้องนอนอยู่เขาก็นอนตาม ๆ กันไป ผมเปิดดนตรีประกอบเพ่ือให้เขา
ได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมต่อไป 
 
เวลาล่วงเลยไปจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่ง เสียงระฆังประจ าตัวของผมได้ดังขึ้น เพ่ือให้
สัญญาณว่าการนอนสิ้นสุดลง บางคนก็บอกว่ามันคือ “ขันดูดวิญญาณ” ฟังแล้วดูน่ากลัว
แต่ผมสัมผัสได้ว่าเป็นเชิงบวกมากกว่า อาจารย์พิเชษฐ์ ลุกขึ้นมาพูดเรื่อง คลื่นสมอง ให้กับ
พวกเขาได้รับฟังและบอกพวกเขาว่า สมองคนเราในปัจจุบันนั้นมันท างานหนักอยู่
ตลอดเวลา ท าให้เราเครียด เราควรเรียนรู้ที่จะให้มันท างานน้อยลงบ้าง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
ร่างกายของเรา  
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จากนั้นอาจารย์พิเชษฐ์และอาจารย์พรรษาก็น าพวกเราทุกคนท ากิจกรรม “ฉีกกระดาษติด
ภาพตามใจนึก” (ผมเรียกเอาเอง) ผมไปหยิบนิตยสารและหนังสือพิมพ์มาเปิดดู พอผมรู้สึก
ว่าภาพไหนน่าสนใจผมก็ฉีกออกมา ผมฉีกออกมาได้จ านวนหนึ่งจากนั้นผมออกไปนอกห้อง 
ไปหยิบกิ่งไผ่มาสองกิ่งและดินมาหนึ่งก ามือ จากนั้นผมก็เอาภาพเหล่านี้มาต่อเรียงกัน 
ขณะที่ผมก าลังต่อภาพอยู่นั้นผมรู้สึกว่าความคิดของผมหายไปหมดสิ้น ไม่ได้คิดว่าภาพ
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร? ผมเพียงแต่ท าหน้าที่เอาภาพมาต่อ ๆ กัน ช่วงเวลานั้นมันท าให้ผม
รู้สึกสบาย ๆ ผ่อนคลาย ซึ่งผมคิดว่าอารมณ์แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า “การหลอมรวม” 
ผมหลอมรวมกับงานชิ้นนี้อย่างแนบแน่น!  
 
ในช่วงจังหวะที่ผมก าลังอยู่ในภวังค์แห่งการสร้างสรรค์ผลงานอยู่นั้น ผมรู้สึกแปลกใจเป็น
อย่างมาก!!! เมื่อภาพที่ปรากฏที่อยู่ตรงหน้าผมแปลความได้ว่า “ผมก าลังต่อจิ๊กซอภาพ
ชีวิตของผมเอง” ภาพที่ปรากฏสื่อความว่า ผมก าลังก่อประกอบสิ่งส าคัญ 4 อย่างของ
ชีวิตผม ซึ่งเป็นของขวัญที่ธรรมชาติก าลังมอบให้ผม มันไม่ได้ออกมาจากความคิด แต่มัน
ออกมาจากความรู้สึกบางอย่างที่ผมสัมผัสได้ ช่วงท้ายผมสะท้อนออกไปว่า การท ากิจกรรม
นี้เหมือนผมได้ปฏิบัติธรรม เป็นการภาวนา เพ่ือท าให้จิตใจได้อยู่กับความสงบ และ         
ผมขอบคุณของขวัญ 4 อย่างที่ธรรมชาติได้มอบให้ผม 
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การสะท้อนผลการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็สื่อความไปในทิศทาง
เดียวกัน มันเข้าไปแตะความเป็นตัวเขา คนใกล้ชิดเขา และครอบครัว สังคม ของเขา 
โดยตรง “ส าหรับอาจารย์เสกสรรค์กิจกรรมนี้ลงไปแตะแกลึกมาก ย้อนกลับไปสู่ภาพในวัย
เด็ก” แกบอกว่าดีใจที่ภาพนี้มันผุดขึ้นมาท าให้แกเข้าใจตนเองลึกมากขึ้น!! ส าหรับอาจารย์
บางท่านกิจกรรมก็ไปเชื่อมโยงกับอนาคตที่เขากังวล บางท่านก็ไปผูกกับอดีตที่ยังติดอยู่ใน
ความทรงจ า การสะท้อนครั้งนี้ท าให้ผมเห็นชัดขึ้นว่า ตัวตนของแต่ละคนเป็นอย่างไร ?   
แต่ละคนมีชุดความคิดเป็นอย่างไร? ผมเริ่มเห็นเขาแต่ละคนลึกมากขึ้น และเข้าใกล้เขาเข้า
มามากทุกทีแล้ว 
 
สิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนกลับภายหลังจากกิจกรรมนี้จบ ผมบอกกับพวกเขาว่า ตอนนี้สิ่งที่
ปรากฏคือ “มีคนส่วนน้อยที่สามารถบอกความรู้สึกจริง ๆ ของตัวเองออกมาได้!!” แล้วผม
ก็ชี้ให้ทุกคนดูบน Flip Chart ซึ่งมี “ความรู้สึก ระบุอยู่เพียง 2-3 ค าเท่านั้น!!!” เราต้องหัด
บอกความรู้สึกจริง ๆ ของเราออกมาให้ได้!!! ผมทิ้งประโยคนี้ไว้ให้เขาคิดเล่น ๆ แล้วจากนั้น
เราก็พักเบรคเพ่ือรับประทานอาหารว่างกัน 
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สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู”  
ตอนที่ 3 : เหตุเกิดจากไฟดับ 
กิจกรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลานานจนเวลาล่วงเลยไปถึงสามโมงครึ่ง กว่าพวกเราจะทาน
อาหารว่างเสร็จและเริ่มกิจกรรมต่อไปก็เกือบสี่โมงเย็น เราเริ่มด้วยการ “วอร์มอัพ” 
ร่างกายอีกครั้ง และขณะที่ก าลังจะเริ่มกิจกรรมต่อไป ไฟฟ้าก็เกิดดับขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ 
ผมรออยู่ชั่วขณะหนึ่ง ไฟก็ไม่ยังมา กิจกรรมต่อไปที่เราจะท านั้นส าคัญมากมันจะพาพวก
เราด าดิ่งลงในจิตใจทีเดียว แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เราต้องใช้เสียงประกอบ ไม่มีไฟฟ้าก็ท า
อะไรไม่ได้ ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจเปลี่ยนกิจกรรมอย่างกระทันหัน ขณะนั้นผม
ไม่ได้รู้สึกเลยว่าไฟดับจะท าให้กิจกรรมเราผิดพลาดไปจากการวางแผน แต่ผมกลับขอบคุณ          
เสียอีก คงมีอะไรมาบอกผมว่ายังไม่เหมาะที่จะเริ่มกิจกรรมนี้กระมัง ผมจึงเปลี่ยนเกมส์
ทันที... “พวกเราทุกคน ผมขอให้ทุกท่านลงไปเจอผมด้านล่างหน้าห้องประชุม เราจะท า
อีกกิจกรรมหนึ่งก่อน” ผมส่งสัญญาณบอกเขาไปด้วยประโยคนี้... 
 
เมื่อพวกเราพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ผมก็ขอให้เขาเดินวนไปมาอย่างอิสระในบริเวณแห่ง
นั้น ผมบอกเขาว่า ให้ท าเหมือนก าลัง “เดินจงกรม” ผ่านไปซัก 2 นาที ผมก็ให้เขาหยุด 
และบอกเขาว่า “เราจะเล่นเกมส์สามเหลี่ยมด้านเท่า” และจากนั้นเราก็เริ่มกิจกรรม... 
ขณะเกมส์ก าลังด าเนินไป เสียงหัวเราะ ผ่านความสนุก และปนไปด้วยความประหลาดใจ 
ได้ปรากฏขึ้น ทุกคนเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกตินี้ได้เป็นอย่างดี และเมื่อเห็นว่าได้ที่แล้วผมจึง
บอกให้หยุดเกมส์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          18               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

ภายหลังจากเกมส์จบลงบางคนสะท้อนว่า... เหมือนกับสถานการณ์การท างานร่วมกันของ
เราตอนนี้เลย, บางก็ว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนมากถึงขนาดนี้เลยหรือ , บางคนก็ถาม
ว่าถ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่าละ จะท าได้ไหม “ความสงสัยของเขาช่างไม่ต่างอะไรกับเด็กที พึ งจะ
เรียนรู้เรื องอะไรใหม่ ๆ เลย ผมอยากให้เขารับรู้ความรู้สึกของผมเช่นนี้มาก ๆ เลย เพื อเขา
จะได้ส่งผ่านไปให้ลูกศิษย์ของเขา เมื อเขาต้องกลับไปอยู่หน้าชั้นเรียนอีกครั้ง” ผมตอบไป
ว่า “ผมไม่เคยลองว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าจะเป็นอย่างไร อาจารย์ไปลองเล่นกับลูกศิษย์ดู” ฮ่ะ 
ฮ่ะ คิดหรือว่าผมจะตอบค าถามนี้ตรง ๆ... ฝันไปเถอะท่าน!! 
 
ผมสรุปตอนท้ายว่า “ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กันเช่นนี้เสมอ” เราเกิดมา
ไม่ได้เพ่ืออยู่คนเดียวในโลก แล้วท าไมเราพยายามที่จะแยกตัวออกมาอยู่อย่างโดดเดี่ยว 
เช่นเดียวกับเมื่อกี้ ถ้าไฟไม่ดับเราก็จะไม่ได้เล่นเกมส์นี้ ทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันเสมอ 
ความสัมพันธ์เช่นนี้เป็น “ความจริงแท้ของธรรมชาติ” หลายคนอ้ึงไปตามกันด้วยค าอธิบาย
ชุดนี้  
 
สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู”  
ตอนที่ 4: สัมผัสหัวใจครู 
ก่อน 9 โมงเช้าผมและทีมไปถึงห้องอบรม เราจัดแจงเรื่องเนื้อหาบางประการส าหรับใช้ใน
กิจกรรมที่เราจะจัดให้มีขึ้นตลอดวันนี้ เราเตรียมการเสร็จก่อนเวลาเล็กน้อย แล้วนั่งรอ    
ซักพักผู้เข้าร่วมแต่ละท่านก็ทยอยกันเข้ามา เลยเวลา 9 โมงไปเพียงเล็กน้อยทุกคนก็มา
พร้อมกันที่เบาะนั่งประจ าตัว 
 
วันนี้เราเริ่มด้วยการท าสมาธิแบบจริงจัง พวกเราทุกคนนั่งสมาธิและฟังผมบรรยายเรื่อง
ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ และจุดหมายปลายทางของการท าสมาธินั้นอยู่ที่ไหน พวกเขา
นั่งฟังผมด้วยอาการเงียบ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเหล่านั้นจะเข้าใจแค่ไหนและอยากจะรู้
แค่ไหน จากนั้นผมก็พยายามอธิบายเรื่องนี้ต่อโดยพยายามให้เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด 
เพ่ือสื่อสารกับเขาเพราะคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเขามากในอนาคต พวกเราใช้เวลาอยู่
กับเรื่องนี้ประมาณ 30 นาที... 
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หนังเรื่อง “Children full of life” ถูกเอามาใช้เพ่ือเขย่าหัวใจของพวกเขาในช่วงเริ่มต้น
วัน หนังเป็นเรื่องของครูคนหนึ่งที่ดูแลนักเรียนของเขาด้วยหัวใจโดยแท้ พวกเราใช้เวลาดู
หนังอยู่ประมาณ 40 นาที ผมไม่รู้ว่าเนื้อความในหนังจะท าให้พวกเขารู้สึกแค่ไหน แต่
ส าหรับผมแล้ว ถึงแม้รอบนี้ผมจะดูเป็นรอบที่ 5 แล้ว หนังเรื่องนี้ยังสามารถเรียกน้ าตาแห่ง
ความตื้นตันใจของผมได้เสมอ 
 
ผมหาจังหวะอยู่นานว่าจะเอาเกมส์นี้เข้ามาตอนไหนดี จนถึงตอนนี้ผมเห็นช่วงเวลาที่
เหมาะเจาะแล้ว จึงเริ่มต้น ผมส่งสัญญาณไปหาอาจารย์พิเชษฐ์ว่าเราจะเล่นเกมส์ “อดีต
เป็นรากฐานของปัจจุบัน” ผมกับ อาจารย์พิเชษฐ์ช่วยกันเล่นและเราก็ท าให้มันชัดขึ้นโดย
ให้อาจารย์รุ่งโรจน์ บอกค าตอบพร้อมกับผม ซึ่งเราสามารถพูดได้ตรงกันและพร้อมเพรียง
กัน ผมสังเกตเห็นแววตาที่ งง ๆ และสงสัย ต่อความไม่รู้ของพวกเขา เราเห็นคนที่พยายาม
แต่ก็ยังท าไม่ได้ ผมจึงวางแผนหาสองคนให้อาจารย์พิเชษฐ์ออกไปสอนเขาแบบลับ ๆ 
สักครู่ใหญ่ ทั้งสามคนก็เดินกลับมาในวง ผมให้พวกเขาและเรารวม 4 คน ตอบพร้อม ๆ กัน 
เราตอบจนแน่ใจว่าสองคนนั้นรู้แน่แล้วจริง ๆ ผมจึงบอกเขาว่า “จบเกมส์ เริ มกิจกรรม
ใหม่!!!” เสียเอะอะโวยวายเริ่มดังขึ้น “จะจบแบบนี้หรือ ?” ผมหันไปมองแบบผู้มีชัยชนะ
และตอบไปว่า “ใช่จบแล้ว เริ่มกิจกรรมต่อไป” ผมตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างสะใจ... 
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อาจารย์อนุศิษฏ์ ขึ้นมาน ากิจกรรมต่อไป เราให้เขาจับคู่และปิดตาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจูงมือ
เพ่ือนเพ่ือไปท าภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เราให้เขาได้ดูแลกัน สัมผัสกัน ให้ความรู้สึกต้อง
ดูแลและได้รับการดูแลวนเวียนอยู่รอบ ๆ ตัวพวกเขา ให้เขาสัมผัสผ่านตัวเขาเองว่า ความ
ไว้วางใจ นั้นเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายส าหรับตัวเขา เราผ่านกิจกรรมนี้ไปได้อย่างไม่ยากมาก
นัก เมื่อทุกคนกลับมานั่งอีกครั้ง ผมให้สองคู่สาธิตว่า เขาเดินจูงมือกันอย่างไ ร รู้สึก
ปลอดภัยและอบอุ่นแค่ไหน ให้เขาสะท้อนออกมาเพ่ือให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ร่วมกัน 
กิจกรรมนี้มันเริ่มพาพวกเขาทุกคนลงลึกไปเรื่อย ๆ และอาจสัมผัสกับอาการแปลก ๆ ที่
นานแล้วไม่ได้สัมผัสมัน เพราะแต่ละวันมัวแต่สนใจอยู่กับการใช้ชีวิต 
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ผมพาพวกเขาลงลึกไปอีกระดับหนึ่ง ด้วยการให้พวกเขาเดินช้า ๆ อยู่ในห้อง พร้อมกับถาม
เขาว่า ชีวิตที่ยาวนานที่เขาเดินทางมาถึงตอนนี้ เขาเหนื่อยบ้างไหม ? เขาได้พักผ่อนบ้าง
ไหม ? เขาได้สนใจตัวเองมากน้อยแค่ไหน ? ผมให้เขาได้นั่งทบทวนชีวิตของเขาในวัยเด็ก 
และจับคู่ผลัดกันเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้เพ่ือนที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเขาฟัง ช่วงท้าย ๆ 
ของกิจกรรมเสียงการเล่าเรื่องเริ่มที่จะดังเพ่ิมขึ้น ทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงอ้ืออึง!! และนั่น
เป็นสัญญาณที่ส่งให้ผมรู้ว่า เรื่องเล่ามันดึงเขาทั้งหลายดิ่งลงอย่างลึกเกินกว่าจะถอนขึ้นมา
ได้แล้ว ผมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปจนเห็นว่ามันสุกงอมพอแล้ว จึงเคาะระฆังและบอกให้
ทุกคนกลับมานั่งในวงอีกครั้ง 
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เวลาตอนนั้นล่วงเลยมาถึงเที่ยงกว่า ๆ ผมตัดสินใจขออนุญาตทุกคนที่จะต่อด้วยกิจกรรม
การสะท้อนความรู้สึก ด้วยความเกรงใจผมได้บอกกับเขาว่า “เร็ว ๆ หน่อยก็ดี เราจะได้กิน
ข้าวไม่ช้ามากนัก” ผมคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกินบ่ายโมง จากนั้นการสะท้อนความรู้สึก
ภายในใจเริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนทยอยเล่าความรู้สึกของตนเองออกมา ผมนั่งฟัง
อย่างตั้งใจเป็นที่สุด และรู้สึกทึ่งกับการพูดของพวกเขามาก ประโยคที่เขาสื่อความออกมา
ต่างไปจากวันแรกอย่างเห็นได้ชัด ผมเริ่มเห็นหัวใจของเขาที่เริ่มจะเปิดออกมากข้ึน และมัน
มากพอแล้วที่จะท าให้ผมรู้ว่า “เขาเริ่มสัมผัสค าว่าหัวใจเขาอย่างเต็ม ๆ แล้ว” เราพัก
เที่ยงกันตอนเกือบบ่ายสองโมง ถึงแม้จะเลยเวลาไปค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหิวมากนัก 
ผมมอบของขวัญให้พวกเขาโดยการให้เขาได้พักอย่างยาวนานเพ่ือชดเชยเวลาที่ล่วงเลยไป
อย่างมาก “เรามาเจอกันอีกครั้งตอนบ่ายสามโมงครึ่งน่ะครับ” ผมสื่อความออกไป 
หลังจากนั้นผมนั่งกินข้าวด้วยความรู้สึกอ่ิมเอมใจอย่างบอกไม่ถูก หัวใจผมยิ้มอย่างพอใจ
อยู่ภายในอย่างเงียบ ๆ 
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สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู” 
ตอนที่ 5 : ความแตกต่างที่งดงาม 
เวลาประมาณบ่ายสามโมง ผมกลับไปที่ห้องอบรมอีกครั้งก่อนเวลานัดหมายครึ่งชั่วโมง 
เพ่ือไปเปิดดนตรีประเภทเดียวกับที่รีสอร์ทหรู ๆ หลายแห่งเขาเปิดให้เราฟัง... เสียงดนตรี
นุ่ม ๆ กับแอร์เย็น ๆ ผมเริ่มตั้งท่าเป็นคนแรกในลักษณะกายเหยียดตรง ทีมของเรารู้ได้
ทันทีว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักผ่อน ทุกคนเริ่มเอนตัวลงนอนเมื่อได้ยินเสียงดนตรี 
เช่นกัน บางคนเริ่มทยอยเข้ามาก่อนเวลา และไปหาที่นอนตามที่เขารู้สึกว่าเหมาะสม
ส าหรับเขา บางคนก็เข้ามาและพูดว่า “อบรมครั้งนี้ดีจังเลย ได้ความรู้ ได้นอนกลางวัน            
ได้เที ยว ได้พักผ่อนอย่างเต็มที ” บางคนก็ก าลังพูดกันถึงเกมส์อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน
ที่ผมได้สอนเขาตั้งแต่เมื่อเช้า!!! ผมนอนยิ้มอยู่เงียบ ๆ ตามล าพังเม่ือได้ยินประโยคเหล่านี้... 
 
เวลาบ่ายสามโมงครึ่งผมเคาะระฆังให้สัญญาณเพ่ือบอกให้ทุกคนมารวมกันอีกครั้ง เหมือน
จะเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว แค่ชั่วครู่ทุกคนก็มานั่งพร้อมกันเป็นวงกลม
อีกครั้ง ผมให้พวกเขาขยับเข้ามาใกล้ ๆ กันอีกนิดจนหวัเข่าแทบจะชนกัน จากนั้นให้ทุกคน
ขวาหันและนวดคนที่อยู่ตรงหน้า มีเสียงหัวเราะ เสียงหยอกล้อเล่นกัน ผมรู้ได้ทันทีว่ามัน
เป็นเสียงแห่งความสั่นไหว และขัดแย้งกับความเคยชินเดิม ๆ ของเขา  
 
ผมยังอยากปลุกเขาอีกหน่อย จึงส่งสัญญาณไปยัง อาจารย์รุ่งโรจน์ ให้เล่นเกมส์นับสูตรคูณ
แม่สอง เกมส์นี้เรียกเสียงฮาจากพวกเราได้อย่างมากมายทีเดียว “เราท่องสูตรคูณแม่สอง
ไม่จบ!!! หากนักเรียนรู้เข้าคงต้องอายจนแทรกแผ่นดินหนีกันบ้างล่ะคราวนี้” ผมแหย่พวก
เขาในลักษณะนี้ ผมสังเกตว่า ร่างกายของเขา สติของเขา ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่แล้วในตอนนี้... 
 
ผมได้ขอให้พวกเขาบอกลักษณะส่วนตัวทีละคน ผมค่อย ๆ จดบันทึกสิ่งที่เขาได้ถ่ายทอด
ออกมาลงบน Flip Chart จนครบทุกคน จากนั้น อาจารย์เสกสรรค์ก็มาเล่าลักษณะของ
คน 4 ประเภท มันท าให้เขาเห็นว่าคนเรานั้นมีความแตกต่างกันจริง ๆ  และรู้ว่าตัวเขาเอง
เป็นคนประเภทไหน ? เราพูดคุยกันอยู่ครู่ ใหญ่ เพ่ือแลกเปลี่ยนกันว่า เมื่อเราเจอ
สถานการณ์ต่าง ๆ เราแต่ละคนจะแก้ไขอย่างไร ? มันท าให้เห็นได้ชัดว่า “เราทุกคนจะ
แก้ปัญหาไม่เหมือนกัน” ผมได้ยกเหตุการณ์จริงในการประสานงานกันเพ่ือท างานชิ้นหนึ่ง
ของ ผม อาจารย์พิเชษฐ์ และอาจารย์คมกฤตย์ มันท าให้พวกเขาเห็นภาพมากขึ้นว่า          
เกิดประโยชน์อย่างไร ? เราเล่าด้วยความสนุกสนานจนน่าจะสัมผัสได้ว่า “เราทั้งสามคน
ข้ามผ่านความขัดแย้งที เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปแล้ว เราสามารถใช้ประโยชน์
จากความแตกต่างได้เป็นอย่างดี” 
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ผมชี้สิ่งที่ผมเขียนใน Flip Chart ให้เขาเห็นว่า เห็นไหมมีอีกหลายอย่างที่เขาไม่มี และมี
เพียงน้อยนิดที่เขาก าลังยึดครองอยู่ ควรไหมที่จะเติมเต็มตัวเองให้มีคุณลักษณะเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ผมยังชี้อีกว่า เราจะหลุดจากชีวิตเดิม ๆ ไปสู่ชีวิตแบบใหม่ได้อย่างไร เราจะอยู่
เหนือตัวตนเหล่านั้นได้หรือไม่ ? อาจเข้าใจยากซักนิดส าหรับประโยคนี้ แต่ผมก็สังเกตเห็น
ว่ามีจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พยักหน้าตอบรับสิ่งที่ผมพูด ผมยังบอกเขาอีกว่าการเป็นตัว
เขาในวันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตวัยเด็กของพวกเขา ถ้าหากว่าเขาค้นหาเจอว่าวัยเด็ก
ของเขาเป็นอย่างไร เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากข้ึน เขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นข้ึน 
 
ในช่วงสุดท้ายผมให้พวกเขาสะท้อนผลการอบรม 2 วัน ผมถามว่าเขาคิดว่าจะเอาสิ่งที่
อบรมไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ? เขาสะท้อนความรู้สึกดี ๆ ออกมาได้มากพอดูทีเดียว 
และเขาเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเขาจะเอาอะไรไปใช้ในห้องเรียนของเขาอย่างไรบ้าง ? สิ่งที่ผม
กังวลอยู่ตอนนี้คือ เขาเหล่านั้นโฟกัสการอบรมครั้งนี้อยู่ที่อะไร ? อยู่ที่เทคนิคต่าง ๆ ที่เขา
จะน าไปใช้ได้ หรือ อยู่ที่ความรู้สึกที่จะท าให้การสอนของเขาเปลี่ยนแปลงไป หลังจากฟัง
การสะท้อนผลการเรียนรู้ ผมสัมผัสได้เลยว่า พวกเขาก าลังเคลื่อนออกจากความคิดที่เป็น
เทคนิคของการสอน ไปสู่การสอนด้วยใจ อย่างช้า ๆ และเริ่มที่จะมั่นคง 
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บางคนบอกผมว่า ช่วงท ากิจกรรมต่าง ๆ ก่อนหน้านี้มีบางคนได้แอบไปสอนกันเพ่ือเรียนรู้
เกมส์อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนกิจกรรมหลักอย่างเต็มที่นัก... ผม
เป็นผู้สะท้อนการอบรมเป็นคนสุดท้าย และผมถามเขาว่า ใครยังเล่นเกมส์อดีตเป็นรากฐาน
ของปัจจุบันไม่ได้บ้าง ? ทุกคนบอกว่าเล่นเป็นแล้ว ผมจึงบอกกับเขาว่าเขารู้สึกอย่างไร
ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่เฉลย เขากระหายที่อยากจะรู้แค่ไหน ? แล้วเขาได้เรียนรู้วิธีการเล่นจาก
ใคร ? ใครเป็นคนบอก ? เกมส์นี้สะท้อนการสอนของครูกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ผมเชื่อว่ามันท าให้เขาทะลุไปสู่ค าว่า “การเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้อย่างไร!!! 
เพราะเขาได้สัมผัสด้วยตัวของเขาเองอย่างเต็ม ๆ” 
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ปลุกหัวใจความเป็นครู” 
ตอนที่ 6 : กล้าที่จะสอนบนอัตลักษณ์และความซ่ือตรง 
วันที่สามของการอบรมเรามาเจอกันเวลา 9 โมงเช่นเดิม พวกเราตั้งวงกันและเจริญสติแบบ
ใหม่ ผ่านการอ่านบทความไปพร้อม ๆ กัน เราอ่านกันอยู่ ประมาณ 10 นาที ก็จบลง ผม
ถามพวกเขาว่า คุณภาพการอ่านของเขาเป็นอย่างไร ? อ่านผิดเยอะไหม ? มีสมาธิไหม
ขณะอ่านบทความ ? ผมบอกกับพวกเขาว่าการอ่านเพ่ือท าสมาธิต้องอ่านแบบค าต่อค า              
ไม่ต้องคิดไม่ต้องเข้าใจความหมาย มีสมาธิอยู่ที่ตัวอักษรแต่ละตัว และเรากับตัวอักษร
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จะต้องหลอมรวมกัน จนรู้สึกด าดิ่งลงไป จนลืมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ภายนอกจน   
หมดสิ้น 
 
จากนั้น อาจารย์พิเชษฐ์ ได้เล่านิทานเซนเรื่องหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟัง เรื่อง “จงกินองุ่น
ของคุณซะ” เพ่ือบอกให้เขารู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เราพูดคุยถึง
เรื่องนี้กันอยู่นานเพ่ือท าความเข้าใจ ในหลายแง่มุม ผมเชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักการสอน
ของเซน ว่า การอยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นการฝึกเริ่มต้น การข้ามพ้นความคิดเป็นเรื่องต่อไป 
และการเข้าถึงปัญญาญาณเป็นเรื่องที่ถัดไปอีกขั้น นิทานเซนเป็น “โกอัน” ที่พระผู้ใหญ่
มอบให้พระฝึกหัดส าหรับเรียนรู้เรื่องการหลุดพ้น ความงง!! ของผู้อบรมเข้ามาอีกระรอก 
เขาคงไม่คิดว่าการอบรมครั้งนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องพุทธศาสนาลึก ๆ ถึงเพียงนี้เป็น
แน่แท้  ผมพูดในตอนท้ายว่า การสร้างสติเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับกระบวนกร... 
 

 
 
ก่อนเริ่มกิจกรรมต่อไปผมได้เล่านิทานอีกเรื่องให้พวกเขาฟัง ชื่อเรื่องว่า “โรงเรียนสอน
สัตว์” นิทานเรื่องนี้สอนให้พวกเขาได้รู้ว่า หลักสูตรปัจจุบันไม่สามารถส่งเสริมให้เด็กเก่งที่
มีความสามารถเฉพาะตัวสามารถใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรใน
โรงเรียนสอนสัตว์ ท าให้เราได้นักเรียนที่ได้รับชัยชนะเป็นคนที่มีความรู้กลาง ๆ หาใช่คนที่
มีความโดดเด่นเฉพาะทางไม่!! เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นยังท าให้นักเรียนที่มีความสามารถ
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เฉพาะทางบาดเจ็บเพราะเกณฑ์เหล่านั้น.. เสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมดังขึ้นเป็นระยะ มัน
เป็นเสียงหัวเราะแปลก ๆ เหมือนมันไปท่ิมแทงอะไรบางอย่างที่เขาเคยเจอเข้าอย่างจัง... 
 
อาจารย์อนุศิษฏ์ ท ากิจกรรมให้ทุกคนผลัดกันอ่านบทความคนละย่อหน้า เป็นบทความที่
คัดมาจากหนังสือกล้าที่จะสอน ของคุณณัฐฬส วังวิญญู ภายหลังจากท่ีเราอ่านจบ อาจารย์
อนุศิษฏ์ให้แต่ละคนสะท้อนว่าประโยคไหนมันท าให้เขารู้สึกต่อบางสิ่งบางอย่าง พอคนไหน
ไปแตะเรื่องอะไรในหนังสือกล้าสอนเราก็ขยายความบางสิ่งบางอย่างในหนังสือให้มีความ
ชัดเจนขึ้น วงเริ่มเคลื่อน บางประโยคบางค าอธิบายไป เข้าไปแตะพวกเขาเป็นระยะ 
ภายหลังจากพวกเราได้สนทนากันอยู่ครู่ใหญ่ ผมจึงขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ สุดท้าย
ผมสรุปให้เขาเห็นว่า ครูต้องด ารงอยู่บนอัตลักษณ์ของตนเองอย่างซื่อตรงให้ได้ ครูต้อง
ก าจัดความกลัวที่อยู่ในจิตใจของตนเอง และครูต้องโอบกอดความย้อนแย้งเอาไว้ให้ได้             
ผมยังชี้ให้เห็นว่า ในการสอนที่หนังสือกล้าที่จะสอนแนะน า คือการหลอมรวมเนื้อหาครู
และนักเรียนเข้าด้วยกัน วิธีที่จะท าให้เกิดข้ึนก็คือการนั่งเรียนรู้เป็นวงกลมตามรูปแบบที่เรา
ได้เรียนรู้ตลอดสามวันนี้... หนังสือกล้าที่จะสอนสามารถสะท้อนให้พวกเขาได้เห็นตัวตน
ของพวกเขาในห้องเรียนอย่างแท้จริง มันไปแตะพวกเขาเข้าอย่างจัง และตอนนี้เขารู้แล้ว
ว่าท าไมเราต้องเรียนรู้โดยการตั้งวงในลักษณะเช่นนี้ 
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ช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้ผมให้พวกเขาจับกลุ่มกันถอดบทเรียน สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตลอด 3 
วันที่ผ่านมา พวกเขาช่วยกันระบายสีแต่งเติมสีสันลงในกระดาษอย่างมีความสุข เห็นได้ชัด
ว่าท่าทางของเขาผ่อนคลายอย่างมาก ๆ ช่วงสุดท้ายของการอบรม ผมให้พวกเขาเขียน
จดหมายถึงนักเรียนของเขา “บอกนักเรียนของเขาว่า ห้องเรียนของครูต่อจากนี้ไปจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ?” พวกเราทุกคนผลัดกันอ่านสิ่งที่เราเขียน ผมสัมผัสได้อย่างแจ่ม
แจ้งว่า เขาเห็นด้วยหัวใจจริง ๆ เขาบอกนักเรียนของพวกเขาว่า เขาจะสนใจผู้เรียนของเขา
มากขึ้น เขาจะใช้ใจมากขึ้น มากกว่าการเอาเนื้อหาไปยัดใส่สมองของผู้เรียน บางคนบอก
ว่า ห้องเรียนของเขาจะมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอน มันท าให้เขารักนักเรียนของเขามากขึ้น 
หัวใจของเขาขยับเข้ามาใกล้กับหัวใจของผู้เรียนแล้ว ถึงตอนนี้ผมแน่ใจแล้วว่า คนเหล่านี้
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. “หัวใจของความเป็นครูของพวกเขา ได้ถูกปลุก
ขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว” มันท าให้ผมดีใจอย่างสุดซึ้งเป็นที่สุด… 
 
2.4 การสะท้อนผลการอบรมของครูแกนน า 
 คุณครูแกนน าที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้สะท้อนถึงความรู้สึก ที่ได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมของทีมกระบวนกร ตลอด 3 วันที่ผ่านมา โดยเนื้อหาการสะท้อนความรู้สึก               
ดังแสดงรายละเอียดด้านล่าง 
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2.5 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรม “ปลุกหัวใจความเป็นครู”  
     (โดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย 4 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 9:23 น.) 
 

ภายหลังจากการอบรมสิ้นสุดลง พวกเรายืนล้อมวงและจับมือกัน ผมบอกให้ 
ทุกคนหลับตา เพ่ือระลึกความรู้สึกตลอดช่วงเวลา 3 วันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรียนรู้
จิตใจของกันและกัน และเพ่ือสัมผัสว่า.. แท้จริงแล้วเราทุกคนมีความงดงามอยู่ภายใน 

ทั้งห้องอยู่ในความสงบและปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีที่ดังขึ้นอยู่ เบื้องหลัง 
ช่วงเวลานี้ผ่านไปราวสัก 3 นาทีเห็นจะได้ และพวกเราก็ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น ผมสูดลมหายใจ
ลึก ๆ เข้าเต็มปอดอย่างช้า ๆ ความรู้สึกผมเหมือนกับว่า ก าลังรับพลังงานบางอย่างเข้ามา
ภายในตัวผมเองอย่างเต็มที่ มันเป็นพลังงานที่สดชื่นและช่างอิ่มเอมใจเสียเหลือเกิน 

พวกเราทุกคนผลัดกันพูดความรู้สึกที่อยู่ภายในใจ เพ่ือบอกให้นักเรียนของเราได้รู้
ว่า “ช่วงเวลาที่ครูได้มาอบรม 3 วัน ต่อไปนี้ห้องเรียนของครูจะเปลี่ยนไป...อย่างไร ?” 
  พวกเราค่อย ๆ บรรจงเล่าถึงความรู้สึกของตนเองว่า... ต่อไปนี้ห้องเรียนของเรา
จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร บรรยากาศในตอนนั้นเงียบกริบ ปราศจากเสียงค าพูดและ
การสนทนาใด ๆ มีเพียงเสียงดนตรีที่ดังก้องกังวาลที่ค่อยเขย่าจิตใจของพวกเรา 
เป็นระยะ ๆ และเสียงอ่านข้อความของพวกเราแต่ละคนที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึก
ลึก ๆ ที่อยู่ภายในโดยแท้ 
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ผมยืนอยู่ในวงนั้นด้วยอาการสงบนิ่ง เอามือทั้งสองข้างยืนกอดอกไว้ ในท่านี้ 
มันท าให้ผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ระหว่างที่แต่ละคนค่อย ๆ อ่านบทความ หลาย ๆ 
ข้อความมันวิ่งตรงเข้าไปที่ใจของผมและสร้างแรงสั่นสะท้อนให้เกิดขึ้นเป็นระยะ บางครั้ง
มันก็ส่งผลออกมาทางร่างกายจนรู้สึกได้ว่า ขนที่แขนทั้งสองข้างของผมมันก าลังลุกซู่ขึ้นมา 
และบางครั้งน้ าตาก็เริ่มไหลออกมาหล่อเลี้ยงรอบ ๆ ลูกตาทั้งสองข้างของผม ขณะนั้นไม่ว่า
อาการใด ๆ จะเกิดขึ้นกับผม ช่วงเวลานั้นผมเปิดรับมันและยอมให้มันเข้ามาในตัวผม  
อย่างเต็มที่อย่างไม่ปิดก้ัน และไม่สนใจว่าในวงจะมีใครเห็นอาการเหล่านี้ของผมหรือไม่ 

นี่คือข้อความของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้สะท้อนออกมาให้พวกเราได้ยิน................. 
“ถึงลูก ๆ ที่น่ารักของครู ครูได้มาอบรม 3 วัน ต่อไปนี้ห้องเรียนของครูจะเปลี่ยนไป... 
จะมีแต่ความสุข สนุก ไม่เครียด อยากที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน มีอิสระ และความทรง
จ าที่ดีๆ ครูเชื่อว่าวิชาการสามารถเติมเต็มกันได้ ไม่ว่าภายนอกหรือภายในห้องเรียน 
แต่สิ่งที่เรามาอยู่ร่วมกัน มาเจอกัน มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นั่นคือ “พรหมลิขิต” หาก
ทุกวันที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้ว เรามีความสุข แค่นี้ครูก็คิดว่าการเรียนการสอนในครั้งนั้น 
มันประสบผลส าเร็จแล้ว [ครูรักพวกหนูน่ะ]” 

ผมแสดงความรู้สึกเป็นคนสุดท้าย..ผมไม่รู้ว่าจะเขียนถึงนักเรียนของผมอย่างไร? 
เพราะคงอีกหลายเดือนกว่าผมจะได้ไปอยู่กับนักเรียนของผม แต่ลึก ๆ ผมเชื่อว่าห้องเรียน
ของผมจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน การสะท้อนของผม ในวันนี้จึงเป็นการแสดงความรู้สึก        
ที่ผมได้บอกกล่าวถึง “เด็กน้อยที่อยู่ภายใน” ต่อความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตลอด 3 วันที่ผ่านมา 

“ถึงเด็กน้อยที่อยู่ภายใน เด็กน้อยที่เหงา เศร้า และรู้สึกโดดเดี่ยว เด็กน้อยที่ใช้
ชีวิตอยู่ตามล าพัง เธอเห็นไหมว่าตอนนี้เธอมีเพ่ือนแล้วน่ะ เพ่ือนตั้ง 20 กว่าคน เพ่ือนที่
ไม่ได้เป็นแค่เพ่ือนร่วมงาน แต่เป็นเพ่ือนที่ผูกพันธ์กันมากกว่านั้น เธอเห็นไหมใน 3 วันนี้ 
คุณลักษณ์ ช่วยเหลือเธอมากเลยน่ะ!! คุณลักษณ์ไม่ได้แค่มาท าหน้าที่แต่ทุกอย่างที่ท า         
คุณลักษณ์ท าด้วยใจที่แท้จริง เด็กน้อย..เธอเห็นไหม!! คุณนุ่น มาช่วยด้วยค าเชิญเ พียง           
ครั้งเดียวเองน่ะ และเต็มที่แค่ไหน ทั้ง ๆ ที่คุณนุ่นกับเธอตอนอยู่ที่คณะฯ แทบไม่ได้พูดจา 
สนทนากันเลย เด็กน้อย..เธอดีใจไหมที่วันนี้มีคนเหล่านี้เขาได้มาอยู่รอบ ๆ ตัวเธอและ
เข้าใจสิ่งที่เธอท า... เด็กน้อยเชื่อผมเถอะว่าวันข้างหน้าต้องมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
.. มาอยู่ข้างผมเถอะน่ะพร้อมเหล่าเพ่ือน ๆ เหล่านี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าต่อจากนี้ไปเมื่อเรา
เจอกัน มันจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน..” 

ผมกล่าวลาทุกท่าน ด้วยประโยค “ขอบคุณทุกท่านมากครับ” ด้วยน้ าเสียงที่
กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง พร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นจรดหน้าผาก เพ่ือแสดงความ
ขอบคุณทุกคนที่ท าให้วันนี้เกิดขึ้น และทุกคนก็ยกมือขึ้นเช่นเดียวกับผมเพ่ือแสดงออก     
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ต่อกันและกัน... เสียงปรบมือดังก้องกังวาลเป็นเสียงสุดท้ายอยู่ครู่หนึ่ง เพ่ือเป็นสัญญาณ
บอกว่า เราต้องแยกย้ายจากกันไปแล้วน่ะ ส าหรับการได้มาพบเจอกันในครั้งนี้... 
 
2.6 บทบันทึกหลังจากการอบรม “คุณครูหัวใจใหม่” 

(โดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย 5 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:31 น.) 
 

วันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่การอบรม “ปลุกหัวใจความเป็นครู” สิ้นสุดลง ความรู้สึก
อุ่น ๆ ยังคงเกิดขึ้นในใจผม มันย้อนคิดไปถึงความรู้สึกดี ๆ ในระหว่างการอบรมทั้งเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ผม และความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม ผมยังคงเห็นรอยยิ้มของ 
ทุกคนปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมในขณะนี้ ผมเห็นอาการคิ้วขมวดบนรอยหน้าของใครบางคน 
ผมเห็นอาการก้มหน้าจดบันทึกอย่างไม่ลืมหูลืมตาของใครบางคน เหตุการณ์เหล่านี้มันท า
ให้ผมยังคงยิ้มได้อยู่จนถึงตอนนี้ ผมจึงอยากที่จะเก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ เพ่ือ
อะไร? ก็ยังไม่ทราบในขณะนี้... 

ผมประทับใจกับความตื่นตัวของอาจารย์ท่านหนึ่งในทีม ซึ่งท างานใกล้ชิดกับผม
มาโดยตลอด ทุกครั้งที่แกได้เรียนรู้ใหม่ ๆ แกจะออกอาการอย่างเห็นได้ชัด และมันไป
กระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวผม ที่อยากจะยุแกขึ้นไปอีก เพ่ือต่อยอดในเรื่องนั้น ๆ แกเป็น
คนที่พูดไม่หยุดทุกครั้งที่แกมีโอกาส ไม่ต่างอะไรกับลูกแกที่ได้ของเล่นใหม่เลย ดูแล้ ว 
การเรียนรู้ของแกมันไม่จบไม่สิ้นจริง ๆ ผมสนุกกับการดูแกตื่นตัวไปกับทุก ๆ เรื่องของแก 
ผมมักจะเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ความเป็นไปของแกมันไปปลุก
ตัวตนบางอย่างในตัวผม ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า ท าไมผมถึงมักจะชวนแกไปไหนต่อไหน  
อยู่เสมอ ๆ    

อาจารย์อีกท่านหนึ่งในทีมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ตัวกลม ๆ ท่าทางใจดี และอบอุ่น 
ภายใต้บุคลิกเหล่านี้ได้แฝงความคิดที่ลุ่มลึก ทุกครั้งที่คุยกับอาจารย์ท่านนี้ ผมจะได้คิด
ใคร่ครวญอะไรลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเสมอ บ่อยครั้งอาจารย์จะรายงานสภาพอากาศให้ผม
ทราบ เช่น “มันย้อนแย้งดีน่ะ ขณะบอกว่าให้พูดกันคนล่ะน้อย ๆ แต่เอาเข้าจริง ๆ พูด
กันซะยาวเกินเวลาไปตั้งชั่วโมงกว่า” หรือเช่น “กราฟที่เขียนมันสื่อความได้ลึก
ดีน่ะ” อาจารย์มักจะจับกระแสอะไรแบบนี้ได้ดีเสมอ 

อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ดูจะจริงจังกับการอบรมครั้งนี้มาก อาจารย์เป็นคนที่คอย
ถามมากที่สุดในทีมว่า “เม่ือไหร่จะนัดคุยเตรียมงาน” และ “วันนี้จะจัดกิจกรรม
อะไรบ้าง จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหม?” ด้วยค าถามนี้มันท าให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวางแผนงานได้ลึกซึ้งมากขึ้น และตอนอยู่ในวงอบรม อาจารย์ท่านนี้จะนั่งนิ่ง ๆ  
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เงียบ ๆ พร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้ม อาจารย์จับวาระได้ดีอีกคนหนึ่งทีเดียว มักสื่อสารด้วย
ประโยคสั้น ๆ แต่ตรงประเด็นตอบรับกับกระแสที่ก าลังเคลื่อนไหวอยู่ได้เป็นอย่างดี!!! 

ตอนเริ่มท ากิจกรรม ผมหันไปเห็นอาจารย์ทีมเราอีกท่านหนึ่ง และพูดขึ้น
ว่า “เอ้า!! มาด้วยหรือ นึกว่าจะไม่มา” ผมคิดว่าอาจารย์จะมาไม่ได้จริง ๆ ด้วยบุคลิกแก
ไม่ค่อยจะ Respond อะไรซักเท่าไหร่ line ก็ไม่ค่อยตอบ Facebook ก็ไม่มี ตอนที่เรา
พูดคุยกัน แกจะนั่งเงียบ ๆ ขมวดคิ้วของแกเล่น... ถ้าใครไม่รู้จักแกก็คงจะตั้งค าถาม
ว่า “คุณสงสัยอะไรของคุณนักหนา?” ผมรู้สึกข ากับหน้าของแกตอนที่หันไปเห็นแกขมวด
คิ้ว เพราะแกเคยบอกว่า มันเป็นวิถีนินจาของแก!!!  อุ ว่ะ อะ อะ อ่า (ข าครับ) แกมาร่วม
กิจกรรมกับเราหนึ่งวันและแกก็จากไป เวลาของแกมีให้พวกเราแค่นั้น และผมก็ขอบคุณที่
อาจารย์มาร่วมงานกัน ณ ที่นี้... ความเป็นแกมักจะมีอะไรแปลก ๆ เกิดขึ้นเสมอและช่วย
พวกเราได้เยอะ หลายครั้งมันท าให้เหตุการณ์คลี่คลายลง ด้วยความสงสัยของแก จนหลาย
ครั้งผมสับสนว่าแกเป็นทีมวิทยากรหรือผู้เข้ารับการอบรมกันแน่?? แกยืนอยู่ตรงกลางได้
เป็นอย่างด ี

อีกสองท่านในทีมผมเพ่ิงจะรู้จัก กระแสความรู้สึกของทั้งสองท่านผมยังจับได้ไม่ดี
มากนัก ว่ามีบุคลิกอย่างไร ? ผมเห็นเพียงความเอ้ืออาทรและไมตรีจิตจากสองท่านนี้เป็น
อย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองท่านร่วมกิจกรรมกับเรา ท่านทั้งสองคอยดูและค่อย
ช่วยเหลือพวกเราตลอดเวลา “มีอะไรให้ช่วยบ้างค่ะ ?” นี่คือประโยคที่มักจะได้ยิน
ภายหลังจากเราขึ้นมาเตรียมงานได้ชั่วครู่... ในโอกาสต่อไปเราคงได้รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ 
เพราะใจเราเปิดรับกันและกันแล้ว เพียงแค่ให้เวลาช่วยให้เราได้ศึกษากันมากข้ึน 

อาจารย์อีกท่านหนึ่งตามมาตอนเที่ยง เมื่อก่อนเขาอยู่คณะเราแต่ตอนนี้เขาย้ายไป
อยู่หน่วยงานอ่ืนแล้ว ผมชวนเขามา ทีมเราไม่จ าเป็นต้องมีเฉพาะจากคณะครุศาสตร์ฯ 
เท่านั้น ผมชวนมาช่วยเหลือกิจกรรมและมาร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ ๆ 
พร้อมทั้งมาฝึกฝนร่วมกันเพ่ือเพ่ิมชั่วโมงบินให้สูงขึ้น ผมหวังว่าสักวันหนึ่งอาจารย์ท่านนี้ 
จะไปสร้างทีมและขยายชุมชนลักษณะนี้ในหน่วยงานของเขา ซึ่งผมจะดีใจมากหากเป็น
เช่นนั้น 

ผมเสียใจที่ทีมเราอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาร่วมด้วย เพราะเขาต้องเดินทางกลับ
ต่างจังหวัด ในช่วงหยุดตรุษจีน ผมอยากให้เขามาและมาฝึกฝนวิทยายุทธร่วมกัน ผมอยาก
เห็นทีมของเราเติบโตไปด้วยกัน เอาวิทยายุทธมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หวังว่าซักวันหนึ่ง 
ถ้าผมเจอคู่ปรับที่คู่ควรและอาจเพลี่ยงพล้ า เขาเหล่านี้จะรวมพลังและช่วยเหลือผมสู้รบจน
ได้รับชัยชนะกลับมา  และนี่คือทีมกระบวนกรของพวกเราชุดแรก ๆ ส่วนผู้เข้ารับการ
อบรมก็ท าให้ผมรู้สึกอุ่นใจได้มากมายไม่แพ้กัน 
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มีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่ผมรับรู้ได้เลยว่ามาด้วยความรู้สึกที่หนักอ้ึง และร่างกายที่        
อิดโรย มันท าให้ผมรู้สึกบางอย่างและอยากจะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกนั้นให้กับเขา พวก
เขาสามารถจัดการตัวเองได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว แต่แววตาของเขาแสดงออกถึงความเหนื่อย
ล้าอย่างเห็นได้ชัด ผมจัดเนื้อหาเรื่องวิธีพัฒนาจิตใจ (สมาธิและภาวนา) เพ่ือเขาอย่างเต็มที่ 
เผื่อว่าจะช่วยให้เขาปีนขึ้นมาจากหลุมพลางเหล่านั้นได้บ้าง 

อาจารย์อีกส่วนหนึ่ง มาด้วยความอยากรู้ อยากรู้ว่าเทคนิควิธีการที่ผมและพวก
จะเอามาใช้นั้นมันเป็นอย่างไร เขามาด้วยประโยคค าพูดว่า “อยากเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอน” เขาเป็นนักเรียนรู้ที่ดีทีเดียวและเขาก็สามารถท่ีจะรับเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้
เยอะมากมายทีเดียว เขาถูกผมและทีมแหย่เสียจนหลุดออกจากความเป็นเทคนิคโดย
สิ้นเชิง เขาพูดออกมาชัดว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาอยากได้มาก ๆ คือ การ Connect และเขา
ก็ได้เรื่องนี้ไปอย่างเต็ม ๆ จากหลาย ๆ กิจกรรมที่ท าให้เขาได้รับรู้ผ่านความรู้สึกว่า 
Connect ที่แท้นั้นต้องท าลึกลงไปถึงระดับจิตใจ.. 

อาจารย์อีกส่วนหนึ่งมาด้วยความสังสัย เขาสังสัยว่าท าไมต้องเป็นเขา ทั้งคนที่
เข้าใจเอาว่าผมเลือกเขามา และคนที่หัวหน้าเลือกให้มา ความสังสัยนั้นมันท าให้ผม 
Connect กับเขามากทีเดียว ผมใช้ความขี้สงสัยของเขา สร้างความสังสัยเพ่ิม และค่อย ๆ 
คลี่คลาย การเรียนรู้มันคละคลุ้งเลยทีเดียวที่คนกลุ่มนี้ได้สร้างขึ้น ทุกครั้งที่เขาสังสัยและ
ถาม เขาก็ไม่เคยได้ค าตอบตรง ๆ อะไรจากผมและทีมเลย แต่ผลสุดท้ายเขาก็สะท้อน
ออกมาได้อย่างน่าประทับใจทีเดียว เขาเริ่มจับหลักส าคัญบางประการได้ เขารู้แล้วว่า
กลับไปเขาจะท าอะไรต่อ 

ผมข าอาจารย์ท่านหนึ่งมาก แกขับรถมาเอง แกไม่เอาเสื้อผ้ามาส าหรับค้างแรม 
ผมไม่รู้ว่าแกกะจะไปกลับหรือกะว่าจะมาวันเดียวกันแน่?? ผมคิดว่าถ้าเป็นผมอาการแบบนี้
คือสองจิตสองใจ “ถ้าไม่เวิร์คผมกลับ” เย็นวันนั้นแกขับรถกลับบ้านพวกเราลุ้นว่าเช้า
วันรุ่งขึ้นแกจะมาไหม และก่อนเวลา 9 โมงเล็กน้อย พวกเราก็เห็นแกโผล่มาอยู่ในห้อง
อบรมพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง!! ผมและทีมสบสายตากันเพ่ือสื่อความบางประการ ?   
เย็นวันที่สองหลังทานข้าวเสร็จแกเดินมาหาผมและถามผมว่า  พรุ่งนี้จะมีกิจกรรม
อะไรบ้าง? ผมอธิบายว่าพรุ่งนี้เป็นบทสรุปของสองวันแรกเป็นเคล็ดวิชาขั้นสุดยอด 
บทสุดท้าย ถ้าพลาดก็เท่ากับว่า เรียนชุดวิชานี้ไม่สมบูรณ์ !! มันใช่ค าตอบไหมเนี่ย!!! แกคง
คิดอย่างนั้น? อาจารย์ท่านหนึ่งหัวเราะก๊าก.. และสมทบว่า เหมือนหลวงจีนวัดเส้าหลิน 
ที่ไม่ได้ยกกระถางธูปนั่นแหละ!! พวกเราหัวเราะกันทั้งวง...  อาจารย์ท่านนี้เดินกลับไป 
โดยไม่คุยกับเราต่ออีกเลย และอยู่กับเราถึงวันสุดท้าย.. 

มีอาจารย์สองท่านเป็นคู่สามีภรรยา อาจารย์ผู้หญิงตั้งใจจะอยู่เพียง 2 วันและ
กลับวันที่ 3 เพราะวันที่ 3 เป็นวันจันทร์ต้องกลับไปดูแลลูก เมื่อผ่านไปสองวันอาจารย์ก็
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ตัดสินใจฝากลูกเอาไว้กับญาติ และอยู่อบรมกับเราต่อ เพราะอยากรู้ว่าการอบรมต่อไปจะ
จบอย่างไร ?? จากการสะท้อนความรู้สึกของอาจารย์ท่านนี้ ผมสัมผัสได้เลยว่าต่อไปนี้
ห้องเรียนของอาจารย์จะเปลี่ยนไป.. อบอุ่นขึ้น สนุก มีชีวิตชีวามากขึ้น หัวใจของอาจารย์
มันเปิดอยู่แล้ว เพียงแค่มาเรียนรู้เทคนิควิธีการบางอย่างเพ่ิมเติม เพ่ือเอาไปเติมใน
ห้องเรียนให้สมบูรณ์ 

อาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งใหม่กับการสอนมาก ๆ เขาอาจไม่ค่อยมีเทคนิควิธีการสอน
อะไรมากนัก เขาเป็นคนที่ติดอยู่กับสมองซีกซ้าย เขาบอกว่าพอพูดถึงความรู้สึกตัวเขาเอง
จะสร้างก าแพงบางอย่างมากั้นไว้ เขาพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างนักเรียน เพราะ
กลัวที่จะสูญเสียความเกรงใจ ที่ผู้เรียนจะมีต่อเขา อาจารย์ท่านนี้อายุยังไม่มากนัก  
วัยและประสบการณ์ของเขาอาจท าให้เขาคิดเช่นนั้น แท้ที่จริงแล้ว เขากลัวมากกับการที่
จะสูญเสียภาพของความเป็นครูไป ซ่ึงต่างจากอาจารย์อีกท่านหน่ึงท่ีวัยใกล้ ๆ กัน เขาอยู่
กับผู้เรียนจริง ๆ และบอกว่า ความใกล้ชิดที่เขามีให้เด็กไม่ได้ท าให้เขาสูญเสียความเกรงใจ
จากเด็กไปเลยแม้แต่น้อย ยิ่งท าให้เขาได้รับความไว้ใจจากเด็กกลับคืนมาด้วยซ้ า เรื่องนี้ถูก
คุยกันอย่างกว้างขวางขึ้นและหลายคนเริ่มต่อประเด็นลงรายละเอียด ผมจึงขัดจังหวะและ
บอกกับอาจารย์ทั้งสองท่านว่า เบื้องลึกของความใกล้ชิดหรือความห่างนั้นคือใจ
ต่างหาก ขอให้มองลึกลงไปกว่าเทคนิควิธีการ อาจารย์ทั้งสองท่านยังสามารถใช้วิธีการที่
ถนัดได้ แต่สิ่งที่ครูทุกคนควรท าคือ ผูกใจลูกศิษย์ได้ไหม ? ผมก าลังพูดถึงเรื่อง “ครูทาง
จิตวิญญาณ” ผมเล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้ฟังอีกหลายเรื่อง และคิดว่าเรื่องที่โดนมาก
ที่สุดคือ เรื่องของ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ที่ผูกใจลูกศิษย์ท่านหนึ่งเอาไว้ได้ โดยการ
เรียนรู้จากอาจารย์ประมวลผ่าน Youtube มันท าให้อาจารย์ท่านนี้เข้าใจอย่างชัดแจ้งขึ้น
มากทีเดียว 

มีอาจารย์ส่วนหนึ่งต้องเดินทางกลับก่อน เขาอยู่กับเราได้ 2 วัน ในนั้นรวมทีมงาน
ของเราบางท่านด้วย เขาติดภารกิจบางประการที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้  ธรรมชาติ
จัดสรรให้เขามาได้แค่นั้น ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับความจ าเป็นเช่นนี้ เพราะผมเชื่อเหลือเกิน
ว่า มันมีเหตุและปัจจัยของมัน ถึงแม้เขาจะอยู่ แต่บทเรียนที่เราสร้างขึ้นหลังจากนั้น  
อาจไม่ได้ท าให้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาก็เป็นได้ เขาถูกก าหนดมาเพียงเท่านั้นส าหรับ
เวลานี้ ให้มารับรู้เพียงแค่นี้ เท่าที่จะเกิดประโยชน์ต่อเขา และเมื่อเวลาของเขามาถึง เขา
จะมาอีกครั้งอย่างแน่นอน 

เรื่องน่าประทับใจอีกประการในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์บางท่านมาด้วยความ
เชื่อว่าการอบรมครั้งนี้ต้องเกิดอะไรดี ๆ ต่อเขาอย่างแน่นอน เขาเตรียมการมาล่วงหน้าใน
เรื่องเวลา เขาย้ายตารางเด็กในวันที่สาม (วันจันทร์) บางคนสอนล่วงหน้า บางคนนัดสอน
ตอนเย็น บางคนเลื่อนคลาสเรียนออกไปก่อน และนี่ก็น่าจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง
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ที่ “ธรรมชาติจัดสรรมาให้เขา” ท าให้เขาเลือกเช่นนั้น หนึ่งในนี้อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า
หลังจากที่เขาได้เอากลับมาใช้ ห้องเรียนสนุกมากเลย และตอนนี้ถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวาย
และเขากร็ู้สึกสบาย ๆ รับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ 

สามวันแห่งความประทับใจของผมเมื่อมองผ่านไปยังผู้เข้าร่วมแต่ละคน เห็น
อากัปกิริยา และอาการของแต่ละคน ที่แสดงออกต่างกัน มาด้วยเหตุผลที่ต่างกัน มานั่งอยู่
ร่วมกัน มาเติมแต่งงานอบรมครั้งนี้ให้เกิดสีสัน ทุกคนล้วนมานั่งอยู่ด้วยกัน เพ่ือมาร่วม
กัน “ปลุกหัวใจของความเป็นครู” ปลุกจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้ตื่นขึ้น
จากการหลับไหล เพ่ือสรรค์สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับผู้เรียนและห้องเรียนของพวกเขา
เอง และนี่คือเรื่องเล่าที่กล่าวถึง “เหล่ากระบวนกรผู้แตกหน่อใหม่” คุณครูผู้พกพาหัวใจ
ดวงใหม่ ที่จะมามอบให้กับนักเรียนของเขาทุก ๆ คน 
 

2.7 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรม มันดาลา (Mandala)  
(โดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014) 

 

 
 
กิจกรรม “ค้นหาตัวตนผ่านการติดกระดาษในกระดาน” ซึ่งเรียกชื่อกิจกรรมว่า “มันดา
ลา” ในงานสัมมนาอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ. ภายใต้หัวข้อ “ปลุกหัวใจ
ความเป็นครู” ที่จัดขึ้น ณ บ้านสวนอัมพวัน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ที่ผ่านมานั้น 
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ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ผมได้พูดข้อความบางอย่างที่แสดงถึงความรู้สึก และสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ 
 
ในเรื่องของความรู้สึกขณะท ากิจกรรม ผมสะท้อนใน 2 สภาวะ คือ หนึ่งช่วงที่เริ่มท า
กิจกรรม ผมรู้สึกถึงความสับสน และลังเล ว่าผมจะเริ่มอย่างไรและผลมันจะออกมาอย่างไร 
และพอผ่านไปได้สักระยะผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นอีก ตัวผมอยู่กับงานที่ก าลังท าจริง ๆ ตั้งแต่
การเลือกภาพ ผมไม่ได้ใช้ความคิดผมแค่ใช่ความรู้สึกว่าภาพนี้ ข้อความนี้น่าสนใจ ผมก็ฉีก
ออกมา กอง ๆ ไว้ ขณะที่ติดภาพผมใช้จินตนาการตกแต่งไปเรื่อย ๆ จนเกิดภาพออกมา
ดังที่ปรากฏ 
 
ภาพที่ผมสร้างขึ้นนั้น มีความหมายถึง ของขวัญ 4 ประการ ที่ธรรมชาติได้มอบให้ เมื่อผม 
พิจารณา รูปภาพและข้อความ ที่ได้เลือกไว้ เมื่อนั้นภาพบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในความคิด
ของผม รูปคนตรงกลางคือผม และรูปข้าง ๆ 4 รูปคือสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่ผม ได้แก่ 
ความสงบ ความเบิกบาน ธรรมะ และ ความม่ันคง ผมคิดว่านี่คือ สารบางอย่างที่ธรรมชาติ
ได้บอกกับผม ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกื้อกูลและสนับสนุนผมให้ผมเดินต่อไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคง 
 
ผมยังบอกอีกว่า สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือ ผมได้เข้าถึงสภาวะที่สงบซึ่งหลอมรวม
ผมกับกิจกรรมเข้าด้วยกัน ผมได้เรียนรู้ว่าผมสามารถปฏิบัติภาวนาผ่านงานลักษณะนี้ได้ 
มันท าให้ผมเกิดความชุ่มฉ่ าภายในจิตใจ กิจกรรมนี้ท าให้ผมได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งซึ่งท า
ให้ผมรู้สึกดีกับมัน 
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บทท่ี 3       

ในบทที่ 3 นี้จะน าเสนอผลที่เกิดจากการอบรมให้กับครูแกนน า ทั้ง 22 คน ที่ได้
น าองค์ความรู้ด้านกระบวนกร ที่ได้รับการอบรมไปจัดอบรมให้กับผู้เรียน โดยมีอาจารย์
ทั้งสิ้น 13 ท่านได้น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน จ านวนกว่า 300 คน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
การก าหนดให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม (ครูแกนน า) มาจัดอบรมให้กับผู้เรียนก็เพราะ
ต้องการให้ อาจารย์เหล่านี้ได้ฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจในการน าไปใช้ในห้องเรียน  และ  
อีกทั้งเป็นการขยายผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่เห็นผลที่ประจักษ์ชัดใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กิจกรรมนี้เสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้องค์ความรู้ด้าน
กระบวนกร เคลื่อนสู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้เร็วมากขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอน ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้เกิดข้ึนสู่รวดเร็วมากขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน คณะท างานฯ ได้ร่างก าหนดการ
ต้นแบบ ให้ครูแกนน าไปใช้เป็นแนวทางในการอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
หัวข้อ : “เชื่อมหัวใจครู สู่หัวใจผู้เรียน” 
วันเวลา : วันจันทร์ที่ 17 ถึง วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และ วันจันทร์ที่ 10 
ถึง วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 (การจัดอบรมจะจัดแบบคู่ขนาน ช่วงละ 7 กลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 14 กลุ่ม แบ่งตามภาควิชาฯ) 
สถานที่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 
ก าหนดการ :  
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “Check - in” 
 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “เชื่อมต่อความรู้สึกครูและผู้เรียน” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ขยายผลโดยอบรมสู่นักศึกษา 
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 13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “เปิดพ้ืนที่ความไว้วางใจ” 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม “สะท้อนผลการเรียนรู้” 
 
วันอังคารที ่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “ส ารวจตนเอง” 
 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “การฟังอย่างลึกซึ้ง” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “ยอมรับความแตกต่าง” 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม “สะท้อนผลการเรียนรู้” 
 
หมายเหตุ :  
 (1) กิจกรรมช่วง วันจันทร์ที่ 10 ถึง วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 จะ
เหมือนกันเนื่องจากเป็นผู้เรียนคนละกลุ่ม 

   (2) รายละเอียดภายในกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่
กับครูแกนน าของแต่ละภาควิชาฯ จะน าไปประยุกต์ 

 
  
งบประมาณ   

- ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 14 รุน่ x 30 คน x 15 บาท) = 12,600.00  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 14 รุ่น x 30 คน x 40 บาท)= 16,800.00  บาท 
- ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม     = 14,000.00  บาท 

รวม (สี่หม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) = 43,400.00  บาท 
 
หมายเหตุ :   

(1) อาจารย์ทั้ง 17 คน ยืนยันจะเข้าร่วมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า 75 % ของ
กิจกรรมที่จัดให้มีข้ึน  

(2) ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอาจมีอาจารย์ท่านอ่ืนที่สนใจเข้าร่วมเป็นรายครั้ง
เพ่ิมเติม 
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(3) การจัดกิจกรรมนี้จะมีบุคลากรจากหน่วยงานนอกคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
เป็นครั้ง ๆ ตามความสมัครใจ 
 
3.1 ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 

ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม (ครูแกนน า) ได้เข้าใจถึง
เป้าหมายของโครงการฯ ในการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปอบรมให้กับผู้เรียน และได้ส่งร่าง
หัวข้อการอบรมให้แก่อาจารย์กลุ่มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์เหล่านี้ได้น า              
องค์ความรู้ไปจัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้เรียน จากนั้นคณะท างานฯ ได้ท าการรวบรวมผล
การอบรมโดยการจัดการประชุมสะท้อนการด าเนินงานจากอาจารย์ (ครูแกนน า) 2 ครั้ง 
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2 และท าการติดตามสัมภาษณ์เชิงลึกจากอาจารย์
ผู้ด าเนินกิจกรรม (แตกหน่อกระบวนกร)  
 
จากรูปซึ่งเป็นผลจากการระดมสมอง จะเห็นได้ว่าหลังจากการอบรมผ่านไปได้ 4 เดือน
อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม (ครูแกนน า) ได้น าไปใช้ใน  2 แนวทาง ได้แก่ การจัดกิจกรรม
อบรมเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและการน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน (รายวิชา) ที่รับผิดชอบ 
ดังนั้นคณะท างานฯ จึงน าเสนอโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน คือ ในบทที่ 3 นี้จะ
น าเสนอผลการจัดอบรมให้กับนักศึกษา ส่วนบทที่ 4 จะน าเสนอผลการน าไปประยุกต์ใช้
ในห้องเรียน  
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ประชุมสะท้อนทบทวนการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 เมษายน 2557) 
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ประชุมสะท้อนทบทวนการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 (16 กรกฎาคม 2557) 
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ประชุมสะท้อนทบทวนการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 สรุปการจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ ให้กับนักศึกษาโดยครูแกนน า 
 

ชื่ออาจารย์ผู้จัด 
(ครูแกนน า) 

หัวเรื่องที่อบรม 
วันที่จัด
อบรม 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 
ภาควิชาการพิมพ์ฯ 
ผศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ 
รศ.ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์ 
ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ  นิ่มนวล 
กระบวนกรผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาด้านการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาให้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

 

28-29 
มีนาคม 

พ.ศ. 2557 

2 จ านวน 
50 คน 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
อาจารย์ธณภณ ธ ารงคุณานัน 
กระบวนกรผู้ก ากับดูแล 
ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย 
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะ-
ตระกลู 

จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษา ทล.บ. 
ปีที่  3 ก่อนออกปฏิบัติ  
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา มาปรับความรู้สึก
และสร้างพลังใจ 

21 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 

1 จ านวน 
12 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
อาจารย์ญาดา  อรรถอนันต์   
นายคมสัน รีตานนท์ 

จั ด อบ ร ม จิ ต ต ปั ญ ญา
ศึกษาให้กับนักศึกษาช้ัน
ปี ที่  3 เ พื่ อ ส ร้ า ง  ก า ร
เ ช่ือมต่อความรู้สึกที่ ดี  
ระหว่างครูกับผู้เรียน 

30 เมษายน 
พ.ศ. 2557 

1 จ านวน 
77 คน 

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารฯ 
ดร.เพียงเพ็ญ   จิรชัย  
อาจารย์หฤชัย  ยิ่งประทานพร 

จั ดกิ จกรรม เ ช่ื อมต่ อ
หั ว ใจครู สู่ ศิ ษย์  ให้ แก่  
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 โดยใช้
เวลาในรายวิชาที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบ  กิ จ ก ร ร ม
ดั ง ก ล่ า ว ส อ ด รั บ กั บ
เนื้อหารายวิชาของตนได้
เป็นอย่างดี 

18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 

และ  
7 ตุลาคม  
พ.ศ. 2557        

ครั้งละ 
3 ช่ัวโมง 
จ านวน 
2 ครั้ง 

จ านวน 
54 คน  

 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
อาจารย์อินทร์ธิรา ค าภีระ 
 

จัดกิจกรรมโดยต้องการ
จะสร้างมุมมองใหม่ให้กับ
นักศึกษา ช้ันปีที่  2 ใน

22 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557   

1 จ านวน 
30 คน 
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ชื่ออาจารย์ผู้จัด 
(ครูแกนน า) 

หัวเรื่องที่อบรม 
วันที่จัด
อบรม 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 
กระบวนกรผู้ก ากับดูแล 
ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย 

ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ล ะ ท า
กิจกรรมร่วมกัน  สร้าง
ความรู้สึกที่เข้าใจกันมาก
ยิ่งข้ึน 

 
หมายเหตุ: ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ไม่ได้จัดกิจกรรมส่วนนี้ให้กับนักศึกษา เนื่องจาก
ภาควิชาฯ มีกระบวนกรอยู่ 2 ท่านและเริ่มเอาองค์ความรู้ด้านกระบวนกร ไปใช้กับ
นักศึกษาของภาควิชาฯ อยู่แล้วเป็นระยะ ๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนภาควิชาครุศาสตร์ 
อุตสาหการ ไม่ได้ด าเนินการจัดอบรมในส่วนนี้ 
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3.2 รายละเอียดโครงการจัดอบรมขยายผลสู่ผู้เรียน 
 เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอบรมของครู

แกนน า ที่ได้ด าเนินการกับนักศึกษาของแต่ละภาควิชาฯ/สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดที่
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจิตตปัญญา  

โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา มจธ. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์ และ  

ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ  นิ่มนวล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันศุกร์ที่ 28 – วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 
สถานที่จัดโครงการ  บ้านบนโฮมสเตย์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
กระบวนกรน ากิจกรรม  ผศ.ดร.พิชิต  ขจรเดชะ 
กระบวนกรพ่ีเลี้ยงที่ก ากับ   ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมและสังเกตการณ์ ดร.อนุชา วัฒนาภา 
กรรมการประเมินผลกิจกรรม 

1. ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ 
2. รศ.ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์     
3. ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ  นิ่มนวล 
4. ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง 
5. ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน   
1. นางสาวชุติมา ประสงค์สุด 
2. นางสาวจรัญญา แสงทอง 
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภลักษณ์  เอื้อสิยาพันธ์ 
4. นางสาวรัศมี นาคทับทิม 

นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน (ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์) 
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หลักการ 
ตามที่ทาง มจธ. ได้สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตาม

เป้าหมายหลักและทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ก็ก าลังด าเนินโครงการพัฒนาครู 
แกนน า เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ทางภาควิชาฯ จึงเห็นว่า มีความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินการแบบคู่ขนานในการพัฒนาครูอาจารย์ และพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไปพร้อมกัน ตลอดจน พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต   โดยปกติ ทักษะการเรียนรู้มิได้
ถูกสอนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมเสริมนี้จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะส่งเสริม
คุณลักษณะและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา ทั้งด้านสายวิชาชีพและด้านการใช้ชีวิต 
โดยเฉพาะกับนักศึกษาก่อนจบเป็นบัณฑิตไปประกอบอาชีพหรือนักศึกษาชั้นปี 3 ก่อน
ออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพ่ือให้มีความเตรียมพร้อม มีความ
รับผิดชอบ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมให้มี
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หันหน้าเข้าหากัน รับฟังกัน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
จะเป็นการเสริมสร้างความรักและความผูกพัน ระหว่าง คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่กับ
นักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี 
            การจัดโครงการนี้ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของ
นักศึกษาโดยการทัศนศึกษา ทั้งในสถานประกอบการและในชุมชน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน
โดยใช้ “กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา” ในการด าเนินกิจกรรมนอกสถานที ่
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนแบบเชิงรุกให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโดยเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ถ่ายทอดได้ดี 

3. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในสังคมต่อไป 

 
เป้าหมายโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงวิชาการสู่การปฏิบัติจริง (กิจกรรมนอกชั้นเรียน) 
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2. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
 
ลักษณะโครงการ 

เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557 โดยมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา(ชั้นปีที่ 3)  เดินทางไปเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจิตตปัญญา
เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ บ้านบนโฮมสเตย์ อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีแผน
ด าเนินการจัดกิจกรรม 2 วัน  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้โครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สนองเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และมี
ประโยชน์ 

2. ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการใฝ่เรียนรู้ และเป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนา
คุณภาพของตนเองต่อไป 

3. ได้เพ่ิมทักษะของอาจารย์ในการสอนแบบเชิงรุก และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ขึ้นในการท างาน 

4. ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ร่วมกันจากการทัศนศึกษา 
 
ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 09.30 น. ออกเดินทางจาก มจธ. ถึง บ้านบนโฮมสเตย์ อ.อัมพวา  

จ.สมุทรสงคราม 
09.45 - 10.00 น. กิจกรรม “Check – in” 
10.00 - 10.30 น. กิจกรรม “357” 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. กิจกรรม “Collage” 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. กิจกรรม “Body scan” 
13.30 - 15.00 น. กิจกรรม “สายธารชีวิต” 
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.30 น. กิจกรรม “ผู้น า 4 ทิศ” 
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เวลา กิจกรรม 
16.30 - 19.00 น. ทัศนศึกษาอุทยาน ร.2 และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ณ ตลาดน้ า

อัมพวา 
19.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00 - 21.00 น. ทัศนศึกษา ระบบนิเวศของหิ่งห้อยตามล าคลอง ยามค่ าคืน 

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 11.00 น. กิจกรรม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากภาพยนตร์” เรื่องซูชิ 
11.00 - 11.30 น. เยี่ยมชม “วัดค่ายบางกุ้ง” 
11.30 - 12.00 น. เยี่ยมชม “วัดบางแคน้อย” 
12.00 - 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 - 13.30 น. เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร 
13.30 - 16.30 น. ศึกษาดูงานการผลิตกระป๋องโลหะ ณ บริษัท พูนทรัพย์แคน 

จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
16.30 - 18.00 น. เดินทางกลับถึง มจธ. โดยสวสัดิภาพ 

 
ผลการจัดกิจกรรม 
 เมื่อไปถึงสถานที่ บ้านบนโฮมสเตย์ได้พานักศึกษาจ านวน 48 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ห้องสมุดของ Home stay โดยนั่งกับพ้ืน แล้วเริ่มด้วย “กิจกรรม Check-in” คือการ
พูดคุยซักถาม เกี่ยวกับความรู้สึก ณ ขณะนั้น ของนักศึกษา หรือเรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย ก่อนเริ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการหาประเด็น ให้เชื่อมโยง
กับกิจกรรมต่อไป ซึ่งเก่ียวข้องกับประสบการณ์ของผู้ร่วม 
 จากนั้น มีการกระตุ้นสมองและสมาธิของนักศึกษา โดยใช้ “กิจกรรม 3-5-7” คือ
ให้นักศึกษานั่งเป็นวงกลม แล้วพูดนับเลข 1 – 50 ต่อๆ กันไปคนละตัวเลข โดยห้ามพูด 
เลข 3, 5, 7 แต่ให้ปรบมือแทนถ้าท าผิดต้องเริ่มนับใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารร่างกายไปด้วย 
ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และสามารถตั้งสติจดจ่อในการฟังหรือดูเพ่ือน
ให้ดี ๆ 
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จากนั้นจึงเริ่ม “กิจกรรม Collage” โดยแบ่งกลุ่ม ให้ท างานร่วมกันเป็นทีม 
เกี่ยวกับการตัดภาพจากหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว มาแปะบนแผ่นกระดาษ แล้วให้มีการส่งผู้แทน
ออกมาเล่าเรื่องราวจากภาพให้ฟัง โดยสอดคล้องกับโจทย์ที่วิทยากรก าหนดขึ้น   
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มีการพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานริมแม่น้ าแม่กลอง หลังจากน า
กระเป๋าสัมภาระ เข้าเก็บในห้องพักแบบห้องนอนรวม และอนุญาตให้เปลี่ยนชุดให้เหมาะ
กับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน 
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จะพานักศึกษาเข้าท ากิจกรรมต่อ ในห้องโถงของที่พัก นั่นคือ “กิจกรรม Body 
Scan” โดยให้นักศึกษาพักผ่อนนอนหลับ ประมาณ 30 นาที โดยมีการฟังเพลงและ 
ท าตามที่วิทยากรพูด เพ่ือเป็นการควบคุมสติและจิตให้อยู่กับร่างกาย ไม่ฟุ้งซ่าน สงบ        
มีสมาธิ เพ่ือสร้างความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

 

 
   

ต่อจากนั้น จึงให้นักศึกษาร่วม “กิจกรรม สายธารชีวิต” โดยให้นักศึกษาฝึกการ
เล่าเรื่องราว ตั้งแต่อดีตที่ยังฝังใจ มีทั้งเรื่องที่น่ายินดี และเรื่องที่ไม่ดีของตน โดยเขียนลง
บนกระดาษ 2 ข้างทางตลอดสายธารที่ลากลงมาในกระดาษ ซึ่งจะมีความตรงหรือคดเคี้ยว
ขึ้นกับรูปแบบชีวิตของแต่ละคน  

แล้วจับกลุ่มเล็กๆ เพ่ือเล่าเรื่องของตนให้เพ่ือนฟัง แล้วผลัดกันฟังหรือเล่าเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือท าให้นักศึกษาฝึกการฟัง ฝึกการล าดับเหตุการณ์ ท าให้ระลึกถึงบุคคลที่เคยมี 
อุปการคุณ มีการสนับสนุน หรือมีความสนิทสนมคุ้นเคยจนเกิดความประทับใจ ซึ่งจะท า
ให้เราตระหนักว่า แต่ละคนมีความเป็นมาที่แตกต่างกัน หรือมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน แต่เรา
ต้องยอมรับกับความแตกต่างนั้น แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ 
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 จากนั้น จึงเริ่ม “กิจกรรม ผู้น า 4 ทิศ” โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเปน็ 4 กลุ่ม ตาม
ลักษณะอุปนิสัย หรือพฤติกรรม ได้แก่ กลุ่มนกอินทรีย์ กลุ่มกระทิง กลุ่มหมี และกลุ่มหนู  
เพ่ือท าให้เรียนรู้ว่า คนเรามีความแตกต่างกัน 
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กิจกรรมสุดท้าย เกิดข้ึนในวันที่สอง คือการถอดบทเรียนการเรียนรู้จากภาพยนตร์ 
“เรื่องซูชิ” โดยให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับชีวิต ด้วยความ
พากเพียร จนประสบความส าเร็จ แล้วให้มีการสะท้อนการเรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ 
นาน 1 ชั่วโมง 30 นาที  
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กิจกรรมทัศนศึกษา ตามวัด 2 แห่ง คือ วัดค่ายบางกุ้ง และวัดบางแคน้อย มีการ
ไหว้พระ ท าบุญ และเข้าฟังเรื่องราวที่มาของวัดบางแคน้อย ที่ภายในอุโบสถมีการแกะสลัก
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าบนไม้สักทอง 
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โปรแกรมสุดท้าย คือการพาไปศึกษาดูงาน การผลิตกระป๋องโลหะ ณ บริษัท  
พูนทรัพย์แคน จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
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(2) โครงการ “เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทล.บ. ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”   
โดย ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 
ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ธณภณ ธ ารงคุณานัน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  จ านวน 1 วัน (วันที่ 21กรกฎาคม 2557)  
สถานที่จัดโครงการ   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
กระบวนกรพ่ีเลี้ยงที่ก ากับ  (1) ผศ.เอกรัตน์  รวยรวย  

(2) ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
      นักศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรม        จ านวน 12 คน (ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาครุศาสตร์      
                                                    ไฟฟ้า) 
 
หลักการ 

สหกิจศึกษาเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียนกับการ
ท างานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปท างานจริงในระหว่าง
ภาคเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้ โดยจะแตกต่างกับ
การฝึกงานที่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปท างานจุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์ท างานจริง และได้มีการเตรียมตัวก่อนจบ
การศึกษาเพ่ือพร้อมจะท างานได้สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรโดยจัดให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่มีการก าหนดรูปแบบการท างานของ
นักศึกษาให้สามารถท างานอยู่ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององค์กร 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักศึกษาให้พร้อม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน จะส่งผลท าให้นักศึกษามีทัศนคติ มุมมองที่ดีในการท างานและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานได้ด ี

    
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของนักศึกษา              
สหกจิศึกษา  

 
เป้าหมายโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาการด้านบุคลิกภาพวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ลักษณะโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21กรกฎาคม 2557 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ

นักศึกษา ทล.บ. สหกิจ (ชั้นปีที่ 3) จ านวน 16 คน  โดยมีแผนด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วนั  
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
กิจกรรม 1  มันดาลา 
กิจกรรม 2  ผู้น า 4 ทิศ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ในการท างานและเป็น
บัณฑิตที่สามารถพัฒนาคุณภาพของตนเองต่อไป 

2.   ได้เพ่ิมทักษะของอาจารย์ในการสอนแบบเชิงรุก และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ขึ้นในการท างาน 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ทล.บ. สหกิจศึกษามีความเข้าใจตัวเองและผู้อ่ืนมากขึ้น   ผ่านกิจกรรม
มันดาลา   กิจกรรมเข้าใจตัวเอง ผู้น า 4 ทิศท าให้นักศึกษามีมารยาทที่ดีในการฟัง   
และเป็นผู้ฟังท่ีดี  ส่งผลให้สามารถเข้าไปอยู่ในสังคมร่วมกับคนอ่ืน ได้อย่างมีความสุข 

 
กิจกรรม 1  มันดาลา 
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นักศึกษาได้ถ่ายทอดตัวตนของตัวเองผ่านกระดาษ รูปภาพ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ดินสอสี
ต่างๆ เพ่ือบอกความเป็นตัวตนของตัวเองจากนั้นก็ดูและสังเกตของเพ่ือน 
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หลังจากท ากิจกรรมเสร็จก็เป็นช่วงสนทนาเพ่ือถอดบทเรียนในสิ่งที่ได้ท ากิจกรรมโดย       
ทุกคนร่วมสนทนากัน ผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีและผู้พูดก็สามารถถ่ายทอดได้ตรงประเด็นโดยใช้
การสังเกตปฏิกิริยาจากผู้ฟังและผู้สนทนา 
 

 

 
 
 

กิจกรรม 2 กิจกรรมเข้าใจตัวเอง ผู้น า 4 ทิศ 
 
เริ่มต้นด้วยการให้นักศึกษาทราบถึงบุคลิกของผู้น า 4 ทิศ มลีักษณะเป็นอย่างไรบ้างแล้วให้
เขาทบทวนตัวตนว่าเขาอยู่ไหน จากนั้นแยกออกเป็น 4 ทิศ แล้วเริ่มกิจกรรมโดยสมมติร้าน
ขายของขึ้นมาให้สัตว์ 4 ทิศ ท ากิจกรรมการซื้อของและขายของซึ่งการกระท าบางอย่างมัน
ขัดกับตัวตนของแต่ละทิศและเราต้องปรับเพ่ือให้เข้าหาทิศอ่ืน ๆ ให้ได้ก็คือ ก าลังจะบอก
นักศึกษาทุกคนว่าการท างานเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบางครั้งต้องมี
การฝืนตัวตนของเราแต่ถ้าเรามีสติและรู้จักการปรับตัวจะท าให้เราอยู่ในสังคมเดียวกัน
ได้เปรียบเหมือนกับกิจกรรมสัตว์ 4 ทิศที่เราก าลังท า ฉะนั้นเราสามารถน ากิจกรรมนี้ไป



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          74               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

ปรับใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาที่เราจะพบเจอคนที่มีลักษณะนิสัยต่างกันขอแค่ให้เรามีสติ
และเข้าใจในตัวผู้อื่น เราก็จะสามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ 
 
(3) โครงการอบรม “เชื่อมหัวใจครู สู่หัวใจผู้เรียน” ผ่านกระบวนการจิตปัญญาศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ           อาจารย์ญาดา  อรรถอนันต์   และ นายคมสัน รีตานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ระยะเวลาปฏิบัติงาน  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
สถานที่ปฏิบัติงาน       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     ผู้เข้าร่วมโครงการ       นกัศึกษาจ านวน   77   คน ชั้นปีที่ 3  

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

กิจกรรม 1  สัมผัสโลกภายนอก 
กิจกรรม 2  สร้างความไว้ใจ 
กิจกรรม 3 ส ารวจตนเอง 
กิจกรรม 4  เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ 
กิจกรรม 5  สะท้อนผลการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานและเสนอแนะ   
 โครงการ เชื่อมหัวใจครู สู่หัวใจผู้เรียน ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด าเนินโครงการในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-16:30 น. โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3 ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 77 คน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยผลของการด าเนินการ
แต่ละกิจกรรมได้ท าการสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากทุกกิจกรรม ซึ่งผลที่
ได้จากการสรุปคือ  
 
กิจกรรมที  1 สัมผัสโลกภายนอก 
ผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาคือ ได้มีการวางแผน แก้ปัญหา มีการสังเกตคน
รอบข้างสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและท าการปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสถานการณ์
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ต่างๆได้ รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ได้แนวคิดในการอยู่ร่วมกัน
รู้จักการท างานเป็นทีม 
 
กิจกรรม 2 สร้างความไว้ใจ 
ผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาคือ ได้รับรู้ถึงการสร้างความไว้ใจ และเชื่อใจใน
ตัวผู้ อ่ืน ได้รับรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ฝึกการแยกแยะและสังเกตสิ่งต่างๆจาก
ลักษณะหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอ  
 
กิจกรรม 3 ส ารวจตนเอง 
ผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาคือ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงความเป็นตัวเรา 
และรู้จักผู้อ่ืนในบางแง่มุมที่ไม่เคยรู้ ท าให้รู้จักตัวตนของตัวเองและเพ่ือนๆ ได้ถ่ายทอด
ความเป็นตัวเองให้คนอ่ืนได้เห็น ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และท าให้เกิดทักษะการน าเสนอ
ตนเอง ได้รับความอดทนและความตั้งใจในการท างาน 
 
กิจกรรม 4 เรียนรู้ผ่านภาพยนตร ์
ผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาคือ ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต การคิด และการสอน
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่เด็กซึ่งจะท าให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าพูด และ
กล้าแสดงความรู้สึกในเรื่องที่ถูกต้อง ยอมรับในข้อบกพร่องของผู้อ่ืน รู้จักให้อภัยและรู้จัก
การท างานเป็นทีม ได้เห็นแนวคิด เปิดมุมมองการศึกษา ท าให้รู้ว่าการสอนที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่แค่มุ่งเรียนอย่างเดียวแต่เป็นการสอนให้เข้าใจชีวิต และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก 
 
กิจกรรม 5 สะท้อนผลการเรียนรู้ 
ผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาจากกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาได้
เรียนรู้ความคิด การเข้าใจซึ่งกันและกัน การปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้เข้ากับผู้อ่ืนในสังคม 
รวมทั้งได้แง่คิดต่างๆ จากการท ากิจกรรมที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับแนวคิดในการด าเนิน
ชีวิตประจ าได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          76               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการ 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
    ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตรง

ต า ม ที่ ว า ง แ ผ น ไ ว้ เ ท่ า ที่ ค ว ร 
เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของเวลา
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ด า เนิ นการ ในกิ จกรรมครั้ ง นี้
เนื่องจากนักศึกษาปีที่3 ใช้เวลาใน
การเรียนการสอนมากจึงท าให้ไม่มี
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางคณะอาจต้องมีการ
ก าหนดกิ จกรรมนี้ เ ป็ น
กิจกรรมบังคับที่ นักศึกษา
ต้องเรียนรู้ตั้ งแต่ เข้ามา
ศึกษาในชั้นปีที่ 1 

- 
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ประมวลผลภาพกิจกรรม 
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(4) โครงการอบรม “เชื่อมต่อหัวใจครูสู่ศิษย์” 
โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ (กระบวนกร)       ดร.เพียงเพ็ญ   จิรชัย 
กระบวนกรผู้ช่วย     อาจารย์หฤชัย  ยิ่งประทานพร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1   วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2557   

       เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ครั้งที่ 2   วันอังคารที่ 7 ตุลาคม  2557     
เวลา 13.30 - 16.00 น. 

     สถานที่จัดโครงการ        ห้อง 30910   
   ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา 

     นักศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรม       จ านวน 54 คน (ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและ 
        สื่อสารการศึกษา) 
  

หลักการ 
เป็นกิจกรรมแนวจิตตปัญญา ที่จัดขึ้นตามโครงการครูแกนน า (แตกหน่อกระบวน

กร) ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมต่อหัวใจครูสู่ศิษย์” โดยมีอาจารย์ (แตกหน่อกระบวนกร) ท า
หน้าที่จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) และท าหน้าที่เป็นกระบวนกร (Facilitator)  โดยกิจกรรมจะมีลักษณะ 
“เชื่อมต่อความรู้สึกครูและผู้เรียน”, “เปิดพื้นท่ีความไว้วางใจ” และ “การฟัง” 
 
การอบรม ครั้งที่ 1   วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศความผ่อนคลาย  
2. เพ่ือเป็นการฝึกให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพและการพูดบวก 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
          1. ชี้แจงการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษานั่งสบาย ๆ กับพ้ืน จัดเป็นวงกลม 
          2. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมโดยการเดินไปเรื่อย ๆ ภายในห้อง โดยเดินเข้าไปหาคน
ที่อยากคุยด้วย เป็นคนที่ในวันนี้ยังไม่ได้คุยกับเขาเลย 
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          3. เตรียมค าพูดที่คิดว่าจะพูดกับเพ่ือน เป็นค าพูดที่คิดว่าถ้าพูดออกไปแล้วเพ่ือน
จะดีใจที่ได้ยินค าพูดนั้น 

4. ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ให้ได้ทักทายเพ่ือนอย่างน้อย 3 คน จนหมดเวลา 
 
ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 

อาจารย์กระบวนกรได้ให้นักศึกษาแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยสิ่งที่
จะต้องบอกเล่ากับเพ่ือนสมาชิก คือ  

1. เป็นผู้เข้าไปหาเพ่ือนหรือรอให้เพ่ือนมาหา  
2. รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินค าทักทายจากเพ่ือน 
นักศึกษาแต่ละคนจะเล่าว่า เมื่อเริ่มกิจกรรม ก็จะเดินเข้าไปหาเพ่ือนก่อน และ

บางคนยังไม่ทันได้เดินไปหาเพ่ือน แต่จะมีเพ่ือนเข้ามาทักทายแล้ว   สมาชิกหลายคนเล่า
ว่า เมื่อเจอกันจะกอดกัน ซึ่งหลายคนท าเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว จะยิ้มแย้มให้กัน และรู้สึกดี
ที่ได้ยินค าพูดบวก เช่น “ไม่ได้คุยกันเลย คิดถึงจัง” “สวยขึ้นนะ” “ผอมลงนะ” “หล่อขึ้น”  
เป็นต้น 

นักศึกษาสะท้อนว่าเมื่อเราเข้าไปทักทายกัน แล้วก็เลยรวมกลุ่ม คุยกันเรื่องไป
ฝึกงาน ก็ท าให้ได้คุยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กันเลย  

 หลังจากที่นักศึกษาที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  อาจารย์กระบวนกรได้สรุปถึง 
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้าไปหาคนอ่ืนก่อน ไม่มีใครรอให้เพ่ือน
เข้ามาหาตนเอง  และการทักทายที่ เป็นบวก ไม่จ า เป็นต้องเป็นค าพูดเสมอไป   
เป็นการยิ้มทักทายก็ได้ซึ่งเป็นอวัจนภาษา  ดังนั้นการเข้าไปอยู่ในองค์กรอ่ืนก็เช่นเดียวกัน 
ต้องเรียนรู้ที่จะทักทายผู้อื่นก่อน และรู้จักสร้างสัมพันธภาพด้วยการพูดถ้อยค าที่เป็นบวก 
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กิจกรรมผ่อนคลาย 14.00 น.- 14.30 น.    กิจกรรมฝึกสติด้วยการนับเลข 
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Section 2: (14.30-15.30 น.) 
 
กิจกรรมความประทับใจวัยเด็ก 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นการท าความรู้จักกันมากขึ้น  
2.  เพ่ือเป็นการฝึกการฟังอย่างใส่ใจ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
           1.  ชี้แจงการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษานั่งในอิริยาบถสบาย ๆ กับพ้ืน โดย
จัดเป็นวงกลม 
           2.  ให้นักศึกษาคิดถึงเรื่อง ความทรงจ า หรือความประทับใจในวัยเด็ก ที่คิดว่า
อยากเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังได้ 
       3.  หากใครไม่สะดวกใจในการเล่า สามารถส่งผ่านไมโครโฟนไปให้เพ่ือนคนต่อไป
ได ้
 
ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 
 กิจกรรมนี้ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้รับฟังเรื่องราวในวัยเด็กของเพ่ือน ซึ่งหลาย
คนไม่เคยรู้มาก่อนเลย และใส่ใจฟังกันมากขึ้น โดยไม่มีใครเบื่อหน่าย บางประเด็นท าให้รู้
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ว่าที่เพ่ือนเป็นแบบนี้เพราะอะไร เช่น สมาชิกคนหนึ่งเล่าว่า  “สมัยเด็ก ๆ ไม่ชอบไป
โรงเรียน แม่ก็จะบอกว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนแล้วเขาจะงอก ถ้าไม่เชื่อให้ลองจับดูที่หัวสองข้าง 
จะมีอะไรปูด ๆ ออกมา”  สมาชิกเล่าต่อว่า “ไปถามยายว่ายายไม่ไปโรงเรียน เขาไม่งอก
หรือ?   ยายก็ตอบว่า เลื่อยออกไปแล้ว”  ท าให้สมาชิกยอมไปโรงเรียนเพราะกลัวเขางอก 
และต้องถูกเลื่อยเขา ตามค าขู่ของมารดาและยาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าวัยเด็กของ
สมาชิกอีกมากมาย ที่ทั้งขบขัน เฮฮา และอาจดูเหมือนเรียบง่าย 
         หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษาได้สะท้อนข้อคิดที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเรื่องของการฝึกให้มีสติอยู่กับตัว และเรื่องของการฟังอย่างใส่ใจ  
การได้รับรู้เรื่องของเพ่ือนในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ท าให้เข้าใจเพ่ือนมากขึ้น  อีกทั้งยัง
สะท้อนมุมมองเกร็ดชีวิตในบางเสี้ยวมุมของนักศึกษา ท าให้รู้ว่าเขาถูกปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดู
มาอย่างไร นอกจากนี้นักศึกษาหลายคนสามารถเปิดเผยเรื่องราวของตนเองโดยไม่อาย  
เช่น  การฉี่รดที่นอน   เป็นต้น  จึงเป็นการเปิดพ้ืนที่ความไว้วางใจของกลุ่มให้มีมากข้ึน 
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การอบรม ครั้งที่ 2   วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 
กิจกรรม Check in 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ส ารวจตนเองเกี่ยวกับความวิตกกังวล และเรื่องที่กระทบ
จิตใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการฟังอย่างใส่ใจ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
          1. ชี้แจงการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษา จัดเก้าอ้ีเป็นวงกลม 
          2. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมการ Check in โดยการส ารวจความวิตกกังวล เรื่องที่
กระทบจิตใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          3. นักศึกษาแต่ละคนเล่าเรื่องราวของตนให้เพ่ือนฟัง 
 
ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 

อาจารย์กระบวนกรให้นักศึกษาแต่ละคนได้บอกเล่าความวิตกกังวลของตนกับ
เพ่ือนสมาชิก   หลาย ๆ คนบอกเล่าถึงความกังวลใจเกี่ยวกับการสอบวิชาสถิติในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา   อีกหลาย ๆ คนบอกว่าไม่มีเรื่องกังวลอะไรหรือมีก็หมดไปแล้ว และอีก
หลายคนจะพูดถึงปัญหาเรื่องคิดถึงแม่ คิดถึงบ้าน ไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วเพราะ
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ต้องท างาน  นักศึกษาหลายคนพูดถึงปัญหาเก่ียวกับงานในวิชาเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
ครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาอ่ืน ๆ   

ความวิตกกังวลของนักศึกษาแต่ละคนมีแตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ 
นักศึกษาคนหนึ่งเล่าว่า “หนูวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ  หนูน้ าหนักขึ้น 10 กิโล หนูเข้าใจ
ว่าหนูอ้วนเพราะกิน   พอไปตรวจ หมอบอกว่าเป็นไทรอยด์ ท าให้ระบบเผาผลาญท างาน
ไม่ด”ี 

 

 
 
เรื่องกระทบใจที่เกิดจากครอบครัว 

นักศึกษาคนหนึ่งเล่าว่า “หนูก็วิตกกังวลหลายเรื่องทั้งเรื่องเงิน หนูคิดว่าจะท า
อย่างไรให้ได้เงินที่จะมาใช้ซื้อของจ าเป็นที่เราอยากได้ แล้วก็เรื่องแม่  หนูเป็นลูกคนกลาง 
แม่จะยกย่องชื่นชมพ่ีคนโตมาก และก็ตามใจน้องคนเล็ก มีอะไรก็จะมาลงที่หนู หนูเจอ
แบบนี้ทุกวัน”  

นักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าว่า “เรื่องกระทบใจของหนู คือ หนูพูดไม่ดีกับพ่อ  
พ่อกับแม่ของหนูเลิกกัน หนูอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง  หนูขอเงินพ่อแท้  ๆ ของหนู แต่เขา
ไม่ให้ แล้วเขาก็ว่าหนู หนูโมโหแล้วก็พูดออกไปว่า “พ่อท าไมไม่มีความรับผิดชอบเลย  
พ่อเลี้ยงซะอีกที่เขาดีกับหนูมากกว่าพ่อ”  หลังจากนั้นก็ได้รับข่าวว่าพ่อประสบอุบัติเหตุ  
แล้วหนูก็เสียใจว่าหนูไม่น่าพูดแบบนั้นออกไป หนูอยากขอโทษพ่อ” นักศึกษาอีกคนหนึ่ง
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เล่าว่า “เรื่องกังวลใจของหนูที่เป็นมานานแล้ว คือตรวจพบก้อนซีสต์ ซึ่งหนูก็กังวลกลัวว่า
จะเป็นเนื้อร้าย 

นักศึกษาอีกคนหนึ่งบอกความรู้สึกของตนเองว่า  “เรื่องกังวลใจของผม คือ ผม
กลัวที่จะต้องฝึกงาน  มันเร็วไปส าหรับผม ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอไม่รู้ว่าไปฝึกงาน
แล้วจะเป็นอย่างไร” 

หลังจากที่นักศึกษาได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเพ่ือนจบแล้ว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน บางคนก็เริ่มหันมาท าความเข้าใจว่าปัญหาของเขากลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย เมื่อ
เทียบกับเพ่ือนบางคนที่ต้องเจอความกดดันต่าง ๆ  

 

 
 
กิจกรรมกระจกเงา (14.30 น.- 15.00 น.) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้สังเกตและใส่ใจต่อผู้อ่ืน 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ชี้แจงการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษาจับคู่กัน 
2. ให้นักศึกษายืนจับคู่เป็นวงกลม 2 วง คือ วงในและวงนอก 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          92               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

3. ผลัดกันท ากิจกรรมโดยให้นักศึกษาที่อยู่วงนอกเป็นผู้เริ่มกิจกรรมก่อน โดย
แสดงท่าทางใดก็ได้ให้คู่ของตนท าตาม 

4. เมื่อหมดเวลาเปลี่ยนให้นักศึกษาท่ีอยู่วงในเป็นผู้น าในการแสดงท่าทางให้วง
นอกท าตามบ้าง 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 

นักศึกษาสะท้อนความคิดว่า ตอนที่เราเป็นผู้ตามรู้สึกสบายกว่าการเป็นผู้น า 
เพราะเราไม่ต้องคิดอะไร ท าตามที่เขาคิดมา แต่พอเป็นผู้น าเองรู้สึกว่าต้องคิดตลอดเวลา   
แต่บางคนก็รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเป็นผู้ตาม เพราะไม่รู้ว่า ผู้น าจะให้ท าท่าทางอะไร 
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กิจกรรมบุกเข้า บุกออก (15.00 น. - 16.30 น.) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
2.  เพ่ือเป็นการฝึกการใช้ไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.  ชี้แจงการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษาจัดเป็นวงกลม 1 วง 
2.  ขออาสาสมัครตัวแทนนักศึกษา 2  คนมายืนกลางวง 
3.  อาสาสมัครทั้งสองคนจะต้องฝ่าวงล้อมออกไป เรียกว่า บุกออก และเมื่ออกไป

ได้แล้วจะต้องบุกกลับเข้ามาใหม่ 
4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 
 กิจกรรมนี้สมาชิกแต่ละคนจะต้องผนึกก าลังเป็นก าแพงไม่ให้ เพ่ือนบุกออกไปและ
บุกเข้ามา ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 2 คนจะต้องพยายามหาจุดอ่อนและหลอกล่อ แต่กว่าจะ
ออกมาได้ก็ทุลักทุเลมาก โดยเฉพาะคนที่ตัวสูงจะเสียเปรียบในขณะที่คนตัวเล็กสามารถ
หาทางมุดลอดออกมาได้  นักศึกษาสะท้อนข้อคิดว่า “พวกเราสามัคคีกันมาก    บางทีเรา
คิดว่าคนคนนั้นเขาน่าจะเป็นจุดอ่อน แต่พอไปสัมผัสเข้าจริง ๆ เขาไม่ใช่จุดอ่อน” นักศึกษา
อีกคนสรุปว่า “ กิจกรรมนี้บอกให้รู้ว่าเรามีหน้าที่ เมื่อเราได้รับมอบหมายหน้าที่ เราต้อง
ท าให้ส าเร็จ” และนอกจากนี้ยังได้เห็นถึงความพยายามมุ่งมั่นของอาสาสมัคร  และ 
ไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ของนักศึกษาทุกคน 
          หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษาได้สะท้อนข้อคิดที่ได้รับจากการท า
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเรื่องของการฟัง การได้รับรู้เรื่องของเพ่ือนในสิ่งที่
ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่เคยรู้เลยว่าเพ่ือนเจ็บป่วย ท าให้เข้าใจเพ่ือนมากขึ้น  และจะดูแลเพ่ือน
ให้มากขึ้น 
         อาจารย์กระบวนกรได้สรุปข้อคิดทั้ งหมด และชี้ ให้ เห็นว่า ก าแพงวงล้อม
เปรียบเสมือนกับปัญหา เมื่อเราเจอปัญหา เราจึงต้องเผชิญกับมัน เพราะอย่างไรเสียก็ต้อง
มีทางออกได้ ถ้าเราไม่ยอมแพ้      
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(5) โครงการ อบรมสายธารแห่งชีวิต “ความงามของจิตใจ เข้าถึงกันด้วยใจ” 
โดย ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 
ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ อินทรธ์ิรา ค าภีระ 
กระบวนกรพ่ีเลี้ยงที่ก ากับ  ผศ.เอกรัตน์  รวยรวย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวน 1 วัน (วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  

เวลา 8.30 - 16.30 น.)  
สถานที่จัดโครงการ   ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน (ชั้นปีที ่2 ภาควิชาครุศาสตร์

โยธา) 
 
หลักการ 

เป็นกิจกรรมแนวจิตตปัญญาที่จัดขึ้นตามโครงการครูแกนน า  (แตกหน่อ                
กระบวนกร) โดยพานักศึกษาท ากิจกรรมเห็นความสวยงามของจิตใจ ให้เข้าถึงกันด้วยใจ 
และท างานร่วมกันได้ดีมากข้ึน  
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
กิจกรรม 1   จี๊ดเพราะสาเหตุใด 
กิจกรรม 2   สายธารย้อนอดีต 
กิจกรรม 3   ปักดอกไม้ 
กิจกรรม 4   ผู้น า 4 ทิศ 
กิจกรรม 5   สะท้อนผลการเรียนรู้ 
 
รายละเอียดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการอบรมให้กับนักศึกษา 
พวกเราจี๊ดเพราะสาเหตุอะไรบ้าง ?  

การสะท้อนสิ่งที่จี๊ดของพวกเขาฟังดูแล้วน่าสนใจมาก ซึ่งพบได้เลยว่าอาการจี๊ด
ของพวกเขาเกิดข้ึนที่ฐานใจ ฐานกายและฐานคิด และอาการจี๊ดนั้นเกิดจากปมในอดีตแทบ
ทั้งสิ้น มีอยู่คนหนึ่งจี๊ดเสียงไซเรนของรถมูลนิธิ เพราะคุณตาของเขาถูกรถชนเสียชีวิตและ
เสียงไซเรนดังสนั่น มันเป็นภาพความทรงจ าของเขา บางคนจี๊ดคุณแม่ เขาเล่าด้วยอาการ
จุกอยู่ภายใน และมีอีกหลายคน ที่จี๊ดต่างกัน ผมชี้ให้เห็นว่าคนเราจี๊ดไม่เหมือนกัน             
สิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากความทรงจ าในอดีตแทบท้ังสิ้น 
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สายธารย้อนอดีต 
กิจกรรมสายธารชีวิตจึงถูกหยิบมาโดยทันที เพ่ือให้พวกเขาได้กลับไปทบทวนชีวิต

ที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก พวกเขาจับกลุ่มกันผลัดกันเล่าเรื่องราวให้กันและกันฟัง นอกจากการ
ได้ย้อนอดีตแล้ว พวกเขายังได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนอย่างลึก ๆ  อีกด้วย จากกิจกรรมนี้ท าให้
พวกเขาเข้าใจตัวเองและเข้าใจกันและกันมากข้ึน นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้รับการฝึกทักษะ
การฟังอย่างลึกซ้ึงอีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมสายธารชีวิตท าให้เขาได้เข้าใจว่า “จี๊ด” ของเขา
เกิดจากชีวิตในวัยเด็กนั่นเอง!!  
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กิจกรรมปักดอกไม้ 
เรื่องความแตกต่างทางด้านความคิด หากเราสามารถท าให้เขาเข้าใจว่าคนเรามี

ความคิดที่แตกต่างกันมากเพียงใดนั้น การอยู่ร่วมกันน่าจะดีขึ้น ดังนั้นจึงน ากิจกรรมปัก
ดอกไม้มาใช้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นความคิดของตนเองและความคิดของผู้อ่ืนให้ชัดเจน
มากขึ้น แต่ละคนปักไปแต่ละดอก จนเสร็จออกมาเป็นแจกันดอกไม้ที่สวยงามส าหรับเขา 
โดยได้มีการสะท้อนความคิด ไล่ถามถึงความคิดของแต่ละคนเพ่ือให้นักศึกษาเห็นว่า แต่ละ
คนย่อมมีความคิดที่ต่างกัน เราไม่ควรไปเสาะแสวงหาความคิด เราไม่ควรไปคิดเอาเอง แต่
เราควรท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด มันก็เท่านั้นจริง ๆ 

 

 
 
กิจกรรมผู้น า 4 ทิศ  

แยกนักศึกษาออกเป็น 4 ทิศ และอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละทิศว่ามีลักษณะ
เป็นอย่างไร และนักศึกษาควรจะท างานร่วมกันอย่างไร ซึ่งจากการสะท้อนความคิดพบว่า
นักศึกษาชอบกิจกรรมนี้มาก นักศึกษาห็นชัดเจนว่า ท าไมเพ่ือนคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ วันนี้รู้แล้วว่าที่เพ่ือนเป็นอย่างนั้น มีสาเหตุเกิดจากอะไร ? 
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ผลการสะท้อนความรู้จากกิจกรรม 
การท ากิจกรรมกับนักศึกษาประมาณ 6 ชั่วโมง อาจารย์เอกรัตน์ได้เริ่มชี้ให้เห็น

ปมของนักศึกษาแต่ละคนในวัยเด็กที่ส่งผลต่อปัจจุบัน และอาจารย์เอกรัตน์ได้ท าให้
นักศึกษาเห็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น ฐานกายที่แสดงออก ฐานคิดที่
โต้แย้งกัน และฐานใจที่ขาดการได้รับการดูแล นักศึกษาได้เห็นบุคลิกที่แตกต่างกันของแต่
ละคน โดยอาจารย์เอกรัตน์ได้แนะน าให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากความต่างนี้ 
 

อาจารย์เอกรัตน์ได้ชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ก าลังสัมผัสอยู่นี้ “มันเป็นการเข้าสู่สนาม
พลังของชีวิต” นักศึกษาได้อยู่ในพ้ืนที่รู้สึกสบาย ๆ นักศึกษาผ่านการหล่อหลอมความคิด
ใหม่ และได้ฝึกทักษะของการฟัง และถ้าฝึกจนได้สัมผัสกับพลังนี้ได้จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า 
และใช้ประโยชน์ได้อีกอนันต์ ช่วงสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนความรู้สึก พบว่าสิ่งที่
นักศึกษาพูดออกมามีความอบอุ่นมาก  
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บทท่ี 4       

 
ในเนื้อหารายงานในส่วนของบทที่ 4 จะเป็นส่วนเพิ่มเติมที่เกิดผลกระทบจากโครงการแตก
หน่อกระบวนกร อาจารย์ที่ได้รับการอบรม ได้เอาองค์ความรู้ด้านกระบวนกร (จิตตปัญญา
ศึกษา) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในบทนี้จึงได้น าผลของการ
ปฏิบัติดังกล่าวมารวบรวมเพ่ือเผยแพร่ให้เห็นว่า กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถ
น าไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร และท าให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาเพ่ิมขึ้นอย่างไร ทั้งนี้จากการ
ถอดบทเรียน และสัมภาษณ์พบว่า มีอาจารย์น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 รายวิชา และ
น าไปใช้ในการปรับท่าทีและเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้เรียนในหลายวิชา มี 3 รายวิชาที่
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 

 จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา การสอนประยุกต์ทางด้านครุศาสตร์โยธา 
 จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา ทางด้านวิศวกรรม  
 จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา การเขียนเชิงวิชาการ 
 

4.1  จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา การสอนประยุกต์ทางด้านครุศาสตรโ์ยธา 
อาจารย์อินทร์ธิรา ค าภีระ  
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 

 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ค.อ.บ. ปี 4 ครุศาสตร์โยธา  จ านวน 49 คน 
รายวิชาที่ด าเนินการ  CTE 307 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางวิศวกรรม 

       โยธา 
 

หลักการ 
อาจารย์อินทร์ธิรา ได้น าเอากิจกรรมตามแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา ที่ได้เรียนรู้

จากโครงการพัฒนาครูแกนน า (แตกหน่อกระบวนกร) มาประยุกต์โดยจัดกิจกรรมให้

การประยุกต์วิธีกระบวนกร  

ในห้องเรียน 
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นักศึกษาเข้าใจถึงเป้าหมายของการฝึกสอน และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การฝึกสอน 

 
แผนการสอน/รายละเอียดกิจกรรม  
ครั้งที่ 1   ให้นักศึกษาทุกคนแต่งตัวที่คิดเห็นว่าเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ครูมากที่สุด   
และให้นักศึกษากลับไปเล่าทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก ให้พูดถึงปัญหาของอาชีวะ
และ วิธีการสอนที่ดี และศึกษาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ดูจากคลิปวีดีโอ
“children full of life” 
ครั้งที่  2   กิจกรรมแมนดาลา (Mandala) โดยให้นักศึกษาเตรียม นิตยสาร หรือ 
หนังสือพิมพ์ ที่ชอบ และให้แต่ละคนเล่าว่าท าไมถึงน าหนังสือเล่มนี้มา จากนั้นให้นักศึกษา
จับกลุ่ม ๆ ละ 3 คน โดยให้โจทย์เกี่ยวกับการสอนด้านวิชาทางโยธา   เช่น สอนเรื่องการ 
ปูกระเบื้อง, การเทพ้ืน, การติดตั้งประตูหน้าต่าง เป็นต้น 
ครั้งที่ 3    เก็บข้อมูลที่นักศึกษาจะฝึกสอนในปี 5 เพ่ือเตรียมแนวคิดและแรงบันดาลใจ
การท าหน้าที่ในสถานศึกษา อธิบายแนวคิดการพัฒนาอาชีวะศึกษา  โดย นักศึกษาจะ
สร้างตัวละครเป็นผู้น าอาชีวะ แล้วเอาตัวลงไปนอนบนกระดาษ แล้ววาดตัวเอง จากนั้น
นักศึกษาในกลุ่มก็จะแสดงความคิดในแต่ละชิ้นส่วนของภาพ  เช่น มือของผู้น าอาชีวะควร
ท าอะไร มุมมองของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาระอันหนักมากที่จะสวมบทบาทครูอาชีวะ 
ครั้งที่ 4    ห้องเรียน flip classroom  เป็นการบูรณาการทั้งสื่อ  และซอฟต์แวร์ วีดีโอ   
และคลิปวีดีโอ  เป็นการให้นักศึกษาเห็นว่า  การหาข้อมูลนั้น ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน
อย่างเดียว แต่สามารถหาได้ทั่วไป เช่น เปิดคลิปวีดีโอ ฮอร์โมน ซีซั่น 1 วัยว้าวุ่น จากนั้นให้
นักศึกษาสร้างเนื้อหา  หรือ การเปิดคลิปวีดีโอสอนเด็ก  จากนั้นให้นักศึกษาออกมา
น าเสนอที่หน้าห้องเรียน 
 
บทสรุป 
ทุก ๆ ครั้งจะมีการสะท้อนผลด้านจิตใจและความมุ่งมั่นของนักศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมสู่วิชาชีพครูในปีการศึกษาถัดไป 
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นอกจากนั้นแล้ว อาจารย์อินทร์ธิรา ได้น าเอาไปประยุกต์ใช้ในบางส่วนของรายวิชา                 
CTE 112 วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ค.อ.บ. ปี 1 ครุศาสตร์โยธา  จ านวน 30 คน 
รายละเอียดกิจกรรม  
ครั้งที่ 1  สอดแทรกกิจกรรมการสอนเรื่องที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน และไปถ่ายรูปสถานที่
ต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยฯ และเขียนแผนที่อธิบาย จากนั้นน าเสนอในสังคมออนไลน์               
(facebook) เช่น ต้องการถอนวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องไปที่ไหน และไปติดต่อใคร 
ครั้งที่  2  ฝึกการแบ่งงานและท างานเป็นทีม รวมทั้งการปรับสภาพจิตใจการใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมใหม่ ๆ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จากนั้นท าข้าวและให้อธิบายเหตุผลการ
เลือกท ากับข้าวชนิดนั้น และเล่าวิธีการท า จากนั้นในห้องจะมีกิจกรรมท ากับข้าว และให้
นักศึกษาปี 4 เป็นผู้ให้คะแนน และมีการมอบรางวัล 
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4.2  จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาทางด้านวิศวกรรม 
 รศ. ดร. สันติรัฐ นันสะอาง 
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 

   
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปีที่ 1 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จ านวน 67 คน   
รายวิชาที่ด าเนินการ รายวิชา PTE 261 Manufacturing Process     

   
จ านวนคาบ/ชั่วโมง ที่น าไปใช้ในรายวิชา 1 คาบ/3 ชั่วโมง 
 
วิธีการจัดการเรียนรู้ 

การสอนครั้งนี้เป็นการสอนวิชา Manufacturing Process ในเรื่องกรรมวิธีการ
หล่อโลหะ แต่หัวข้อที่สอนคือแบบหล่อ ซึ่งเป็นการสอนที่อยากจะเปลี่ยนการสอนแบบใหม่
ที่เอาแต่บรรยายอย่างเดียวดังนั้นก่อนการสอนเพียง 1 วันก็เลย แอบปิ๊งแว้บอะไร ๆ           
สนุก ๆ อีกแลั้ว โดยคิดว่าน่าจะใช้หลักการการสอนที่เรียกว่า “การสอนแบบเสี่ยวส่วน” 
มาใช้บ้าง ก็เลยจัดแจงเตรียมอุปกรณ์คือ กระดาษA0 สีเทียน และอ่ืนๆ ส่วนที่ส าคัญคือ 
สื่อที่เป็นประสบการณ์ของกรรมวิธีการหล่อโลหะ กรรมวิธีการท าแบบหล่อ ทั้งวีดิทัศน์และ
เอกสารกระดาษไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้เห็นภาพ เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนเป็นนักศึกษาปีที่ 
1 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มจธ. 

การเริ่มต้น แบบไม่มีอะไรยุ่งยากเนื่องจากนักศึกษาห้องนี้มีจ านวน 67 คน แต่ก็ไม่
เป็นปัญหา การเรียนการสอนเริ่มต้นด้วยการตกลงกันว่าเราจะเรียนกันในเวลา 3 ชั่วโมง 
โดยการเรียนในวันนี้ผมจะไม่ได้สอนแบบเดิมๆ อีก เมื่อนักศึกษามาครบก็จัดแจงแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 6 คนและมีอีกกลุ่ม 7 คน จากนั้นก็แยกเป็นกลุ่มๆ ด้วยการจัดโต๊ะ
เป็นกลุ่ม 

ล าดับแรกเป็นการให้ประสบการณ์ในเรื่องกรรมวิธีการหล่อโลหะจากสื่อวิดีทัศน์
ด้วยเวลา 9 นาทีกว่าๆ เป็นเรื่องราวของกรรมวิธีการท าแบบหล่อและการหล่อโลหะจนถึง
ได้ชิ้นงานหล่อออกมา เมื่อให้ดูวี ดิทัศน์เสร็จแล้วก็แจกเอกสารกระดาษในแต่ละกลุ่ม       
(ดูจากแววตาและสีหน้า ตลอดจนความรู้สึกของนักศึกษา. แอบกังวลเล็กๆ ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้ นข้ า งหน้ าต่ อจากนี้ )  จ ากนั้ นก็ อธิ บายวิ ธี ก าร เ รี ยนว่ า  วั นนี้ จ ากข้ อมู ลที่ ให้ 
ทั้ง 2 สื่อให้ทุกคนภายในกลุ่มช่วยหาค าตอบจากค าถามจ านวน 2 ข้อคือ 1. แบบหล่อ 
คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 2. ระบบจ่ายน้ าโลหะคืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
ซึ่งจากค าถามทั้ง 2 ข้อนี้ นักศึกษาทุกคนในกลุ่มจะช่วยการหาค าตอบโดยการใช้  smart 
phone, tablet หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แบบไม่จ ากัด แล้วมาเขียนค าตอบลงในกระดาษ A0 
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ที่เตรียมไว้ให้ เมื่อเขียนค าตอบเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนในกลุ่มผลัดกันมาเป็นคนน าเสนอจน
ครบทุกคน แล้วภายในกลุ่มก็เลือกสมาชิกในกลุ่มจ านวนกลุ่มละ 1 คนมาเป็นผู้น าเสนอ
หลัก จากนั้นในจ านวน 10 กลุ่มก็จะเริ่มเวียนฟังการน าเสนอค าตอบของแต่ละกลุ่มจนครบ 
โดยการเวียนเพ่ือฟังค าตอบของแต่ละกลุ่มนี้จะใช้เวลาฟังกลุ่มละ 3 นาทีโดยที่ผู้ฟังจาก
กลุ่มอ่ืนมีสิทธิ์ถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

เมื่อนักศึกษาเขียนค าตอบเสร็จ สิ่งที่เป็นค าตอบในกระดาษตรงหน้าที่ปรากฏ ผม
ถึงกับตะลึงมากมาย เพราะช่างอลังการงานสร้างมากๆ เพราะมีทั้งสีสันมากมายสวยงามไม่
มีใครยอมใครเลยทีเดียว ต่างคนต่างถ่ายรูปผลงานชิ้นเอกกันอย่างภาคภูมิใจ (ผมแอบเห็น
รอยยิ้มแววตาที่แสดงถึงความปลื้มปีติที่เห็นผลงานตัวเองราวกลับว่ามันสุดยอดที่สุดของ
ความร่วมแรงร่วมใจกันท ามันออกมา)เมื่อค าตอบเสร็จนักศึกษาแต่ละกลุ่มก็เริ่มน าเสนอ
ภายในกลุ่มกัน ภายในห้องเรียนเริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ แต่ภายใต้เสียงที่ดัง สังเกตเห็น
ความสุขความสนุกของการน าเสนอค าตอบภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มเริ่มออกรสออกชาติกัน
ใหญ่ จากนั้นเมื่อน าเสนอภายในกลุ่มเสร็จกันแล้วก็เริ่มเวียนกัน 

เมื่อมีการเวียนฟังการน าเสนอค าตอบของกลุ่มอ่ืน ๆ เริ่มขึ้นสิ่งที่พบตรงหน้าก็คือ 
คนที่เป็นผู้น าเสนอของแต่ละกลุ่มออกลีลาท่าทางแบบสุดขั้วสุดฤทธิ์สุดเดช เพ่ือเป็นดัชนี          
ชี้วัดว่าค าตอบของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นค าตอบที่ดีที่สุดเลยทีเดียว การน าเสนอของแต่ละกลุ่ม
นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อาจจะลืมได้ เพราะไม่น่าเชื่อว่ารูปแบบการน าเสนอ ลีลา ท่าทาง
ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังและผู้น าเสนอนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา เสียงภายใน
ห้องเรียนดังขึ้นแต่ก็แลเห็นทุก ๆ คนต่างท ากิจกรรมด้วยความตื่นเต้น การน าสนอใช้เวลา
ประมาณ 45 นาทีจึงจบลงด้วยดี 

ในช่วงสุดท้ายเป็นการสะท้อนการเรียนในวันนี้ ด้วยค าถามธรรมดา ๆ ว่าวันนี้เรา
ได้อะไรบ้าง ค าตอบแรกที่ออกมาคือ “ความสนุก ความตื่นเต้น ความหลากหลาย ความ
เหนื่อย อยากเรียนแบบนี้อีก ค าตอบมันมีมากมาย เรื่องบางเรื่องไม่มีในเอกสารแต่มัน
ปรากฏในค าตอบ ค าตอบกว้างมาก ได้ประสบการณ์หลายหลาก” ในฐานะที่เป็นผู้สอนผม
เองได้สรุปว่า เนื้อหามันมีมากมายในก้อนเมฆ เพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการดึง
เนื้อหามันออกมา ครูแค่ผู้น าพากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ มากที่สุด            
แก่ผู้เรียน ดังนั้นวันนี้จะพบว่า แค่ค าถามธรรมดาๆ 2 ข้อแต่เราได้ค าตอบในมุมมองที่
หลายหลากมากมาย นี่แหละเป็นแง่คิดเพ่ือพวกเราจะเอาไปพัฒนาการเรียนการสอนของ
เราต่อไปเมื่อจบการศึกษา และวันนี้ผมแค่เป็น “กระบวนกร” พาทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายก็แค่
นั้นเอง ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจกับการเรียน เจอกัน 1/2557 
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4.3 จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา การเขียนเชิงวิชาการ 
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์  อันมานะตระกูล / ผศ.ดร. พิเชษฐ์ พินิจ  
ภาควิชาครุศาสตร์เครื องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 
 

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีที่ 2 จ านวน 30 คน 
 
รายวิชาที่ด าเนินการ MTE 281 Academic Report Writing Technique for 

Mechanical Technology ducation  
 

หลักการ 
น ากระบวนการทางด้านจิตตปัญญาศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการแบบเต็มรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษา เขียนได้ 
เขียนเป็น และต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้การเขียนด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้นักศึกษา
คัดลอกงานจากที่ใดที่หนึ่ง หรือ หลายๆ ที่ และน ามาดัดแปลง ผสมกันเป็นงานเขียน   
น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ นักศึกษาจะน าทักษะการ
เขียนไปใช้กับการเขียน proposal และ thesis  ซึ่งในช่วงแรกประมาณสัปดาห์ที่ 1-7 เป็น
ช่วงที่เรียกว่า transient zone and information  เป็นการเขียนด้วยประสบการณ์จาก
ตัวเอง รวมทั้งมีการสร้างแรงบันดาล และช่วงสุดท้ายเป็นการให้นักศึกษาเขียน proposal  
โดยกรอบวิชาสอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห ์ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
หลักฐาน
การเรียนรู้ 

การ
สะท้อน 

ทฤษฎ ี

1,2,3 - ผู้เรียนได้รบัรู้
ความรูส้ึกของตนเอง 
- สร้างความคุ้นเคย
กับงานเขียน  
- พัฒนาความ
คล่องแคล่วลื่นไหล
ในการเขียนให้กับ
ผู้เรยีน  

- เขียนจากความรู้สึก  
- เขียนด้วย
ประสบการณ์ตรง จาก
ตัวเอง 
- เขียนขยายความจาก
ช่วงที่มีการลบ
ข้อความในการเขียน
บรรยาย ให้กว้างมาก
ขึ้น 
 

1. งานเขียน
บทความ 
2. งานเขียน
เรื่องเล่า
ตัวเอง 

สะท้อน
แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู้ 
เพื่อพัฒนา
ทักษะ 
การฟัง 
การพูด 
การ
สนทนา 

หลักทฤษฎี
ในการเขียน  
ใช้
กระบวนการ
ค่อย ๆ เติม
เต็ม เนื้อหา
ทางทฤษฎี  
หลักและ
หัวใจแห่ง
การเขียน  
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สัปดาห ์ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
หลักฐาน
การเรียนรู้ 

การ
สะท้อน 

ทฤษฎ ี

4,5, 6,7 - พัฒนาการ
ใคร่ครวญ ความ
ละเอียดลึกซึ้ง และ
มุมมองในหลายมิต ิ
- สร้างแรงบันดาลใจ 
ในการเขียนให้กับ
ผู้เรยีน 
- ให้หลักแห่งการ
เขียน และหัวใจแห่ง
การเขียน 

- เขียนบรรยายสิ่งที่
เห็น  เช่น น้ าในแก้ว, 
 ก้อนหิน,   
- วิเคราะห์การเขียน  
จากหนังสือท่ีเขียนดี ๆ
เช่น กล้าที่จะสอน,   
 เพชรพระอุมา 
- ฟังเพลง “เธอมีจริง” 
- ชมภาพยนต์ 
“กับข้าวท่ีแม่ท า” 
- เขียนบรรยาย  
“ สมการที่ฉันรัก” 5 
หน้า   
 

1. งานเขียน
บทความ
จาก 
กิจกรรมที่
ท าช่ัวโมง 
2. งานเขียน
ที่ให้เป็น
การบ้าน             
“  สมการที่
ฉันรัก” 5 
หน้า   
 

ผ่าน
กระบวน 
การ 
Dialogue 
 
สะท้อน
การเรยีนรู้
ผ่านการ
เขียน
บรรยาย 

โดย 
พิจารณา
จากความ 
สามารถของ
ผู้เรยีน เช่น 
Paragraph 
Writing, 
Paragraph 
Linking, 
Story เป็น
ต้น 
 
 

8,9,10 
 

- พัฒนา ทักษะการ
อ่าน และเขียน  

- เลือกงาน/ บทความ  
ให้เขียนวิจารณ์ บท
พื้นฐานของหัวใจและ
หลักแห่งการเขยีน 
เช่น การเขียนที่ดี ต้อง
ประกอบด้วยอะไรบา้ง   

 

11,12 - พัฒนาทักษะใน
การเขียนบทความ
ทางวิชาการ 

- เลือกตัวอย่าง
โครงงาน และให้
นักศึกษาเลือกหัวข้อ
โครงงานคร่าวๆ 
พร้อมกับเริม่เขียน 
project/ thesis 
content 

 

13,14, 
15 

- พัฒนาทักษะใน
การเขียนบทความ
ทางวิชาการ 

เขียน  proposal 121   
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กิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนของอาจารย์อนุศิษฏ์  อันมานะตระกูล  
 

มีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานเขียน เขียนงานวิชาการได้ด้วย
ตัวเอง เสมือนว่าบทความวิชาการ เป็นบทความส่วนตัวของตนเอง โดยไม่อยากให้
นักศึกษาคัดลอกงานเขียนจากหลาย ๆ แห่ง และน างานเขียนเหล่านั้นมารวมกัน  ปัญหา
หลักท่ีส่วนมากนักศึกษาเขียนไม่เป็น เพราะมีโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology) ในการรวบรวมข้อมูล การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นทางผู้สอน
จึงต้องการพัฒนาเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาเขียนโดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี ไม่ต้องการให้
ผู้เรียนยึดติดกับรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาเพ่ิมทักษะการ
เขียน  ให้เขียนได้คล่อง และเขียนตามความรู้สึกของตัวเอง  โดยในแต่ละครั้ง จะมีกิจกรรม
หลายๆกิจกรรม เช่น เขียนประวัติส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคน  จากนั้นให้นักศึกษาเริ่ม
เขียนขยายเพ่ิมเนื้อหาประวัติส่วนให้มากขึ้นโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตัวเองลงไป 
และให้นักศึกษาแต่ละคนอ่านให้เพ่ือนฟัง   การนั่งเขียนระดมสมอง โดยให้โจทย์ไปว่า 
“การเขียนโครงงานต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง” นักศึกษาบางคนเขียนเป็น mind map 
บางคนเขียนเป็นหัวข้อ (bullet)  บางคนเขียนเป็นข้อความ   และท้ิงท้ายในทุกกิจกรรมว่า 
“คุณก็สามารถเขียนได้”  เพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา    และในการ
ด าเนินการสอนทุกครั้งจะมีการติดตาม (follow process) ความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง
ของนักศึกษา และถ้าพบว่าทักษะการเขียนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนจะ
ย้อนกลับไปท ากิจกรรมใหม่อีกครั้ง เป็นการใช้กระบวนการค่อย ๆ เติมเต็ม พร้อมกับ  
อธิบายการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี  ควรประกอบด้วยอะไร โดยในแต่ละครั้ง            
จะค่อย ๆ ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา โดยความเข้มข้น ปริมาณของทฤษฎีที่ใส่ในแต่ละครั้งจะ
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา เพราะหลักใหญ่ๆที่ต้องการพัฒนาในนักศึกษาปี 3 คือ 
ฐานใจ   ต้องการให้นักศึกษามีความสุขในการเขียน และเขียนได้ในแบบตัวตนจริง  ๆ  
สุดท้ายให้นักศึกษาเขียน proposal เรื่อง “การท าอุปกรณ์ควบคุมอะไรก็ได้ที่ใช้ท่าทาง” 
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กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนของอาจารย์พิเชษฐ์  พินิจ  
 

ช่วงแรกให้นักศึกษาเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
คล่องแคล่วในการเขียน ไม่ยึดติดกับรูปแบบการเขียนงานทางวิชาการ  โดยต้องการให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับรู้ความรู้สึกของตนเอง สร้างความคุ้นเคยกับงานเขียนที่
แสดงความรู้สึกของตนอง  สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย   ในช่วงแรกของการเขียนสังเกตว่า          
ในกระดาษมีการเขียนไป ลบไป  ขีดทิ้งบ้าง เต็มไปหมด รวมทั้งให้นักศึกษาไปอ่านหนังสือ 
กล้าที่จะสอน   เพชรพระอุมา  เป็นต้น     ต่อมาได้ให้นักศึกษาเขียนอธิบายขยายความว่า
สิ่งที่ลบคืออะไร   เกิดอะไรขึ้น ท าไมนักศึกษาถึงลบ  และได้สรุปในห้องว่า “ลบอดีต 
ได้ง่าย  แต่ชีวิตจริง เราลบอดีตไม่ได้เลย  คนเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน” สร้างแรง
บันดาลใจและเพ่ิมทักษะการเขียน ให้กับนักศึกษาผ่านหลายๆ กิจกรรม เช่น เปิดเพลง 
เธอมีอยู่จริง  ร้องโดย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์  ให้มอบหมายนักศึกษาเขียนบรรยายว่า 
“ฉัน กับ เธอ” แปลว่า อะไร  ซึ่งนักศึกษาฟังเพลงหลายๆครั้ง เพ่ือหาค าตอบและเขียน
บรรยาย ต่อมาชมภาพยนตร์ เรื่อง “กับข้าวที่แม่ท า” และให้นักศึกษาเขียนบรรยาย
ความรู้สึก  อ่านให้เพ่ือนฟัง ซึ่งมีนักศึกษาร้องไห้ และสัปดาห์ต่อมา ท ากิจกรรมโดยน า
แจกันดอกไม้มาตั้งในห้องเรียน  และให้นักศึกษาเขียนบรรยาย เพ่ือฝึกความคล่องแคล่วใน
การเขียน  โดยส่วนมากนักศึกษาจะบรรยายเห็นภาพเป็นวัตถุ  และสุดท้ายได้จัดให้
นักศึกษาจับมือกัน  เป็นวงกลม และพูดพร้อมกันว่า   “เธอจ๋าโปรดรักฉัน    เธอจ๋า
อย่าได้เกลียดฉัน   เพราะเธอกับฉันคือ คนๆ เดียวกัน   เธอและฉันต่างก็ใช้ลมหายใจ
เดียวกัน  ขอบคุณนะที่มาเหนื่อยด้วยกัน”   มอบหมายงานเขียน “สมการที่ฉันรัก”               
5 หน้า  โดยเป็นการแฝงหัวใจและหลักแห่งการเขียน  จากนั้นให้เลือกงาน/ บทความ  ให้
เขียนวิจารณ์ บนพ้ืนฐานของหัวใจและหลักแห่งการเขียน เช่น การเขียนที่ดี ต้อง
ประกอบด้วยอะไรบ้าง สุดท้ายเป็นการมอบหมายงานให้นักศึกษาเขียน proposal   
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ทัศนคติที่มีต่อกระบวนกรกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ 
โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
 

การน าจิตตปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาการเขียน เป็นแค่
จุดเริ่มต้นเท่านั้น  นักศึกษาจะเริ่มต้นจากหูท าให้เกิดการฟัง เป็นการรับข้อมูลเชิง
ประสบการณ์   ในขณะที่กาย เกิดการสัมผัส   จากนั้นเกิดกระบวนการคิด เป็นการ
ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดผ่านประสบการณ์จากภายในตัวเอง  ในขณะที่ฟัง นักศึกษา
กับอาจารย์ และเพ่ือน ก็มีการถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทวนสอบ 
เป็นการคิดรอบสอง  
 

ซึ่งที่เห็นชัดเจน ไม่เฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียน นักศึกษาในภาควิชา จะ
นั่งล้อมวงคุยงานกันเองโดยอัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และหาข้อสรุปในงานนั้น  รวมทั้งนักศึกษามีการกล้าที่จะถามมากขึ้น และมีความสนใจใฝ่รู้
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สะท้อนได้จาก การยืมหนังสือ การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ไปอ่าน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากหลายปีก่อน  ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าจิตตปัญญาที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้นสามารถเอาไปใช้ได้มากกว่าการเขียน  



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          133               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

ในแง่การปฏิบัติจริงจะพบว่านักศึกษาเขียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าไร  ดังนั้นจึง
ควรต้องมีกระบวนการเขียนแฝงอยู่ในรายวิชาแต่ละวิชา อาจจะเรียกว่า Writing cross 
curriculum เพ่ือฝังกระบวนการเขียนเหล่านั้นลงไป โดยไม่ได้แค่มองการเขียนเป็นมิติของ
รายวิชา เพราะโดยแท้จริงแล้วกระบวนการเขียนเป็นหัวใจล าดับสุดท้ายของหัวใจ
นักปราชญ์ ต่อจาก ฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนั้นต้องมีกระบวนการบ่มเพาะให้กับนักศึกษา
มากขึ้น ส่งเสริมปลูกฝังบ่มเพาะ ความสามารถในตัวบุคคล เพ่ือที่จะท าให้นักศึกษา
สามารถ น าเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ไปประยุกต์ร่วมกับหลักการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีจะเอ้ืออ านวยได้มากหรือน้อยตามแต่ละบุคคล 
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4.4 กระบวนกรกับการเรียนการสอนทีเ่ปลี่ยนไปจากเดิม 
โดย รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง 

 
ในภาคการศึกษา 1/2557 ได้น าเทคนิคที่ได้อบรมในชุมชนกระบวนกรมา

ประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ Active learning แต่เป็นการน าเทคนิคของกระบวนกรมาใช้
ด้วยการสอนแบบ Active learning  มาใช้ในครั้งนี้เป็นการน ามาประยุกต์ใช้ในแนว 
Active learning แบบ Mind Based คือการใช้ฐานใจในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนลดบทบาทของครูลงมาเป็นแค่ผู้น าพาให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอน เป้าหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้คือการท าให้ชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนแห่งความสุขไม่
เหี่ยวแห้งแบบเดิม ต้องเป็นชั้นเรียนที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและทุกคนต่างเรียนรู้ด้วยโหมด
ปกติกันถ้วนหน้า แนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการสร้าง
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ 21st Century Skill ในบางส่วน วิชาที่น ามาใช้ใน
ครั้งนี้คือ PTE251 Engineering Materials วิชานี้เป็นวิชาที่ผู้เรียนมีปัญหาหลายเรื่อง
เพราะถูกมองว่าต้องท่องจ าไม่เข้าใจในหลักการของเนื้อหาวิชา แนวคิดท่ีเป็นการเริ่มต้นคือ
การที่จะท าให้ทุกคนเกิดกระบวนการเรียนรู้สูงสุดของแต่ละเนื้อหาวิชา แต่ในมุมหนึ่งที่
พยายามให้ผู้ เรียนละจากการมุ่งมั่นในเรื่องของเนื้อหา (contents) แล้วไปมองถึง
กระบวนการเรียนรู้ โดยอาจจะเป็นลักษณะ “Learn how to learn” และอีกอย่างก็คือ 
“Teach less learn more” เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่สูงขึ้นและที่ส าคัญต้องมีความสุขด้วย การเริ่มต้นของการสอนครั้งนี้จะเริ่มด้วยการ 
Check-in เพ่ือท าให้ทุกคนได้รู้จักค าว่า “ความรู้สึกปัจจุบันขณะ” เนื่องจากโดยทั่วไป
ผู้เรียนมักใช้การคิดบ่งบอกความรู้สึก ฉะนั้นกิจกรรมการ Check-in ทุกครั้งก่อนท า
กิจกรรมการเรียนการสอนคือการเตรียมความพร้อมและการทราบถึงความรู้สึกปัจจุบัน
ขณะของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนั้นกิจกรรม Check-in ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความพร้อมที่จะท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การสอนในภาคการศึกษานี้สิ่งที่เป็นแนวทาง
เริ่มต้นจะเริ่มจาก อธิบายในเรื่องของการเรียนรู้ว่ามาจากไหน จากรูปที่ 1 เพ่ือท าความ
เข้าใจในกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้และท าความเข้าใจว่าเราจะเดินกันอย่างไรในภาค
การศึกษานี้ สรุปแล้วจุดสูงสุดของการเรียนรู้ก็คือการได้สอนคนอ่ืน ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจใน
เนื้อหาและได้รับรู้เนื้อหานั้นถึง 95% ดังนั้นกิจกรรมของการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็จะ
เริ่มต้นด้วยเป้าหมายนี้คือให้ผู้เรียนทุกคนได้เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อให้ให้คนอ่ืนได้รับรู้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้จะเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน 
โดยแต่ละกลุ่มจะมีการตั้งชื่อกลุ่มซึ่งในการเลือกกลุ่มจะคละกัน ผู้เรียนจะไม่ได้จับกันเอง 
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 การเรียนการสอนจะด าเนินไปด้วยกรอบกิจกรรมดังแสดงในรูปที่ 2-3 โดยจะ
เริ่มต้นด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียน และสาระส าคัญที่
ผู้สอนต้องการให้เกิด กิจกรรมการเรียนจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นคือ ขั้นระดมสมอง ขั้นการ
สืบค้นข้อมูล ขั้นการสร้างความรู้ ขั้นการถ่ายทอด และข้ันการแบ่งปนัความรู้ 
 
ขั้นที่ 1 ระดมสมอง เป็นการระดมสมองเพ่ือตกผลึกความคิดของตัวผู้เรียนเองและกลุ่ม 
โดยทุกคนจะตั้งค าถามที่ตัวเองสงสัยมาเพ่ือหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆ และทุกคนก็จะมา
ร่วมกันคิดร่วมกันแชร์ค าถามของตัวเอง เพ่ือบอกว่าตัวเองมีค าถามใด แล้วก็มีการปรึกษา
กันในกลุ่มเพ่ือตั้งค าถามของกลุ่มเพ่ือที่จะหาค าตอบของเรื่องนั้น  ๆ เมื่อแต่ละกลุ่มได้
ค าถามเสร็จแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การสืบค้นข้อมูล 
 
ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูล เป็นการน าค าถามภายในกลุ่มเพ่ือการหาความตอบ ในขั้นตอนนี้แต่
ละคนในกลุ่มจะร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือหาค าตอบ แต่ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะมีสารสนเทศใน
รูปแบบ QR Code เตรียมให้ผู้เรียนเพ่ือเชื่อมต่อไปดูข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้สอนเตรียมไว้ใน
ขั้นตอนนี้เมื่อผู้เรียนได้ค าตอบหรือแหล่งข้อมูลส าหรับที่จะตอบค าถามก็จะท า QR Code 
มาแปะไว้ในช่องสารสนเทศจากผู้เรียน 
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ขั้นที่ 3 สร้างความรู้ ในขั้นตอนนี้เมื่อผู้เรียนได้แหล่งข้อมูล ก็จะท าการสรุปข้อมูลออกมา
เป็น Concept map หรือ mind map เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตอบค าถาม ในขั้นตอน
นี้ภายในกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากมาย เพ่ือให้ข้อสรุปของข้อมูลของแต่ละคน 
เพราะค าถามเดียวกัน ผู้เรียนจะได้ค าตอบมากมาย แต่ละกลุ่มจะต้องมีค าตอบเดียว ดังนั้น
แต่ละกลุ่มจะต้องสรุปออกมาให้ได้ว่าค าตอบไหนที่คิดว่าถูกที่สุด ดีที่สุดส าหรับกลุ่มของ
เขา ในขั้นตอนนี้ผู้สอนเองต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการ Think, pair แล้วก็ 
share ซึ่งเป็นเทคนิคของการท างานเป็นทีม เพราะ 1 ทีมจะต้องมี 1 ค าตอบที่ดีที่สุด ดัง
บรรยากาศของการท ากิจกรรมในรูปที่ 4 (ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะใช้ เครื่องมือสื่อสารอย่าง
เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Tablet, Laptop) จากนั้นก็จะได้ผลงานตามรูป  
ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องสรุปค าตอบของค าถามแล้วเขียนตอบในเอกสารบันทึกการเรียน
ในรูปที่ 2-3 เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะ upload เข้าใน Facebook รายวิชาและท า QR 
Code มาแปะไว้ในเอกสารเพื่อเตรียม link ไปยังข้อมูล 
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ขั้นที่ 4 การถ่ายทอด เป็นการถ่ายทอดความรู้จากการอธิบายผลงาน โดยทุกคนภายใน
กลุ่มจะมีเวลาคนละ 5 นาทีในการอธิบายสิ่งที่ปรากฏ ที่เป็นผลงานของกลุ่ม โดยการ
อธิบายหรือการสอนนี้จะถูกเพ่ือนภายในกลุ่มบันทึกเป็นคลิปวีดิทัศน์ไว้เพ่ือจะเตรียมไปสู่
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ส าคัญมากๆ เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนทุกคนต้องถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจของตัวเองให้เพ่ือนๆ ภายในกลุ่มได้เข้าใจ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้อง
แสดงทัศนคติต่อการเลือกสื่อและการน าเสนอในเอกสารบันทึกการเรียน เมื่อเสร็จขั้นตอน
นี้ก็จะ upload เข้าใน Facebook รายวิชาและท า QR Code มาแปะไว้ในเอกสารเพ่ือ
เตรียม link ไปยังข้อมูล 
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หมายเหตุ ในแต่ละขั้นตอนผู้เรียนจะระบุด้วยว่าใช้เครื่องมืออะไรในการสืบค้น เช่น 
google, YouTube, Facebook, line หรือเครื่องมืออ่ืนๆ 
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ขั้นที่ 5 แบ่งปันความรู้ เป็นขั้นตอนสรุปรวบยอดของการท างานทุกอย่าง คือขั้นตอนนี้ 
ทุกกลุ่มจะน าผลงานในขั้นตอนที่  4 มาสร้างรูปแบบการแบ่งปันความรู้ เชิ งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ การสร้าง infographic จาก Concept map และ คลิปวีดิทัศน์ ของ
ทุกคนภายในกลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะต้อง upload ข้อมูลเข้าไปใน Facebook ของรายวิชา 
ก่อนการเรียนในครั้งต่อไป 3 วัน โดยในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องท า QR Code ของสื่อท้ัง 2 
ประเภทที่แต่ละกลุ่มท าขึ้นมา นอกจากนั้นยังต้องแสดงทัศนคติต่อการเลือกสื่อและการ
น าเสนอในเอกสารบันทึกการเรียน 
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เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าเสร็จแล้วผู้สอนก็จะประเมินทักษะจ านวน 3 ด้าน คือ การสืบค้น
ข้อมูล การสร้างความรู้ และการถ่ายทอดความรู้แล้วแจ้งผู้ เรียนแต่ละคนผ่านทาง         
QR Code 
 
การเรียนการสอนในห้องจะกระท าถึงขั้นตอนที่ 4 ของแต่ละครั้งของการสอน โดยจะมี
ขั้นตอนดังนี้คือ Check-in  กิจกรรมกระตุ้นการเรียน (Deep listening, ผู้น าสี่ทิศ, ดอกไม้
ให้คุณ, ตุ๊กตาล้มลุก, อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน และกิจกรรมอ่ืนๆที่หลากหลาย) 
อธิบายวัตถุประสงค์ สรุปเนื้อหา(10-15นาที) ผู้เรียนท ากิจกรรม Check-out เพ่ือสะท้อน
ความรู้สึกของแต่ละครั้งที่เรียน ในการเรียนการสอนที่ผ่านมา กิจกรรมกระตุ้นการเรียน 
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เป็นกิจกรรมที่เข้าไปสัมผัสและเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน เพ่ือให้ห้องเรียนเป็น
พ้ืนที่ปลอดภัย ทุกคนในห้องเรียนเชื่อมต่อกันได้ทุกมิติ การเรียนแบบให้เนื้อหาเพียงเสี้ ยว
ส่วนนี้เองที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เพราะผู้สอนจะไม่มีหน้าที่ท าให้
เนื้อหาแต่ละเรื่องเกิดความกระจ่าง เพราะนั้นคืออุปสรรคของการเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อผู้เรียน
ไม่มีความกระจ่างผู้เรียนจะมีความกระหายที่จะโหยหาความรู้ตลอดเวลา และที่ส าคัญ
ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปและตัดสินใจในค าตอบที่ได้ค้นหามา 
 
เมื่อเรียนทุกเนื้อหาเสร็จแล้ว ก็จะเป็นการสอบเพ่ือเก็บคะแนน  เมื่อเปลี่ยนวิธีการสอนก็
ต้องเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล คือ การสอบผู้สอนจะสอบแบบรายกลุ่มโดยให้โจทย์
ข้อสอบก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้เตรียมตัวจากค าถามจ านวน 5 ข้อ  
โดยที่ผู้เรียนจะต้องเตรียมค าตอบและรูปแบบการน าเสนอเอง โดยไม่ได้ก าหนดจากผู้สอน 
เงื่อนไขของการสอบและการประเมินผลคือ คะแนนเป็นคะแนนกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนการน าเสนอและตอบค าถาม ความส าคัญคือ ส่วนตอบค าถามโดยที่ผู้สอนสามารถ
ถามใครก็ได้ภายในกลุ่มในสิ่งที่สงสัย ถ้าตอบผิดก็จะติดลบทั้งกลุ่ม สิ่งที่ผู้สอนได้เรียนรู้จาก
การวัดและประเมินผลครั้งนี้คือ การท างานเป็นทีมทุกๆ กลุ่มเตรียมตัวมาดีมากและมี
บรรยากาศของการเตรียมตัวแบบการแบ่งปันแบบที่ไม่ได้พบมาก่อน ไม่มีการแข่งขันแต่
กลับมีแต่การแบ่งปันคนไหนด้อยจุดไหน คนที่โดดเด่นภายในกลุ่มจะเป็นผู้ที่เติมเต็มส่วนที่
ขาด เพราะเป้าหมายภายในกลุ่มคือต้องท าให้ทุกคนภายในกลุ่มมีความรู้และความเข้าใจ
ใกล้เคียงกันที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือ รูปแบบการน าเสนอของแต่ละกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกันมากมายจากโจทย์ที่เหมือนกันแต่รูปแบบการน าเสนอแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน  
มีทั้งการน าเสนอภาษาท้องถิ่น การแสดงแบบละคร การวางแผนตัวบุคคลในการน าเสนอ
ในแต่ละเรื่อง การน าเสนอเชิงอภิปราย การจัดรายการสารคดี ซึ่งนี้คือการดึงเอาศักยภาพ
ของผู้เรียนที่ถูกปิดกั้นมานาน และแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็มี
ศิลปะอย่างเต็มที่ เพียงแต่ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงถึงศักยภาพและ
ความสามารถอย่างเต็มที ่ 
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การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบฐานใจ คือ เป็นการปรับสมดุลของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนไปได้ดีขึ้น 
ผู้เรียนมีทักษะการฟังแบบตั้งใจและลึกซึ้งเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้พูดและจับข้อมูลของผู้อ่ืน
จากการฟัง และที่ส าคัญมาก ๆ คือการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยของการเรียนการสอน ผู้สอน
ไม่ใช่ผู้วิเศษอีกต่อไปเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของครูลดลงมาเป็นแค่ผู้น าพากิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเปิดเผยได้มากขึ้น ดังนั้น
ผู้สอนและผู้เรียนมีระดับเดียวกันท าเรื่องเดียวกันจึงท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความสุข  
ขึ้นได ้
 
ผลของการสะท้อนของผู้เรียนมีมากมาย คือ ความสุข แปลกใหม่ สนุก อร่อย ใช้มือถือ
คุ้มค่า สนิทกับเพ่ือนมากๆ เวลาไม่มีจ ากัด อยากให้มีเรียนแบบนี้ทุกวิชา และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ คือ ผู้เรียนยังกังวนในเรื่อง
ของเนื้อหาที่ท าการน าเสนอว่า ผิดหรือถูก ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะผู้เรียนได้เรียนรู้การเรียน
แบบเดิมมานานดังนั้นจึงไม่คุ้นชินกับแนวทางการสอนแบบใหม่ๆ ซึ่งผู้สอนก็ต้องพยายาม
ปลูกฝังการเรียนรู้แบบ “Learn how to learn” ต่อไป 
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4.5  การน ากิจกรรมจากโครงการแตกหน่อกระบวนกร ไปใช้ในห้องเรียน 
 
นอกเหนือจากทั้ง 3 รายวิชาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ผ่านการ
อบรม ได้น ากิจกรรมบางอย่าง ไปใช้ในห้องเรียน เพ่ือกระตุ้นความสนใจผู้ เรียน  
เพ่ือเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้เรียนท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความผ่อนคลาย  
ผู้เรียนกับครูเกิดความสนิมสนมและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น อาจารย์ธณภณ 
ธ ารงคุณานัน จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้น าเอากิจกรรมบริหารสมอง กิจกรรมปรับ
ท่าที มาใช้ในห้องเรียน เกิดเสียงหัวเราะ และผ่อนคลาย ได้เห็นรอยยิ้มของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียดอีกต่อไป อาจารย์ประภัสสร วงษ์ดี 
จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้น าเอาการท าสมาธิใช้ในห้องเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนสงบจิตใจ และตั้งใจที่จะเรียนรู้ อาจารย์ประภัสสร บอกว่าตนเองได้เกิดมุมมองใหม่
ท าให้ตัวเองและการสอนเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นที่หลักส าคัญของเนื้อหามากกว่าจะสอน
ทุกอย่างให้ผู้เรียน และสามารถใช้ใจเข้าไปสอนได้มากยิ่งขึ้น  และนี่เป็นบทบันทึกบางส่วน
ที่อาจารย์ประภัสสร ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองในด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
 

“หลาย ๆ ครั้งจะได้ฟังการเล่าถึงเทคนิควิธีที สมาชิกในวงน ามาแลกเปลี ยน
ให้ฟังท าให้ตนเองมองเห็นภาพว่าผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ด้วย
วิธีต่าง ๆ ของสมาชิกแต่ละคน อย่างฟังเรื อง อ.บอย ประทับใจว่าอาจารย์
สามารถให้ผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนการสอนเอง แล้วผู้เรียนเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้มากกว่าเดิม ก็รีบคว้าไปทดลองเลย เป้าหมายเด็กต้องมี
ความสุข ผลออกมาเดินต่อไปตามแผนไม่ได้ ที เป็นเช่นนี้ไม่ใช่วิธีของ         
อ.บอย ไม่ดีนะคะ ยังชื นชมและยังคอยมองเทคนิคอื น ๆ ที ได้ผลตลอดเวลา
ว่าท าได้ยังไงกัน แต่ที เกิดความขัดข้องทั้งนี้มาจากตนเองที ไม่ได้ศึกษา
บริบทของรายวิชา พื้นฐานเดิมของผู้เรียนก่อนออกแบบในเนื้อหาใหม่
เหมือนที  อ.บอย จัด ส่งผลให้เกิดความรู้สึกสงสารผู้เรียนเหมือนตนเองท า
ร้ายเด็ก และมาเสียเวลาในช่วงเวลานั้นควรเป็นเวลาคุณภาพ และรู้สึกท้อ
และมองว่าตนเองไม่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ แต่ความหดหู่มี
ประมาณ 2 วัน ก็ได้ก าลังใจจาก อ.เสก กัลยาณมิตร รู้สึกดีบ้าง และได้พบ
กับผู้เรียนที จบวิชานั้นในภาคเรียนที ผ่านมา มาขอสัมภาษณ์ข้อมูลเพื อ
น าไปประกอบการท างานในวิชาอื น เมื อถามก็พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มผ่าน
การเรียนวิชาของตนเองมาแล้วประมาณ 2 เดือน และบอกว่า “งานที พวก
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เราสัมภาษณ์อาจารย์ครั้งนี้เราท าเกินค าสั งครับ ที สั งพวกเราคือให้ท าแค่ 
20 แต่พวกเราท า 100 ครับ โดยใช้กระบวนการวิจัยที พวกเราเคยเรียนกับ
อาจารย์ไปท าครับ คณะอื นเขาเห็นพวกเราท าเขาถามว่าท ายังไงล่ะ พวก
เราต้องไปสอนเพื อน ๆ คณะอื น ด้วยนะครับ”  

ท่าทางที กลุ่มนักศึกษาเล่าให้ฟังดูมีความภูมิใจที สามารถสอน
วิธีการท าวิจัยให้กับเพื อนคณะอื นได้ และยังมีนักศึกษาที เป็นผลผลิตในรุ่น
เดียวกันอีกหนึ งคน ที กลับมาพบพร้อมเพื อนคณะอื นที เป็นประธานชมรม 
ใน มจธ. มาขอค าปรึกษาในเรื องการก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
และการสร้างเครื องมือที ได้มาตรฐานและสามารถตอบโจทย์ตาม
วัตถุประสงค์ โดยประยุกต์แนวทางการสร้างเครื องมือที เคยสร้างเครื องมือ
วิจัยในภาคเรียนที ผ่านมา “อาจารย์ครับผมเรียนวิจัยแล้ว ผมกลับไปมอง
เครื องมือวัดผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมในชมรมผม แล้วคิดว่ามันยังไม่ใช่
ครับ” ซึ งนักศึกษาเทียวหาตนเองประมาณ 6-7 รอบ จนได้เครื องมือทัน
ก่อนชมรมจะจัดกิจกรรม  

วันนั้นจึงหันมาพิจารณาว่า จริงแล้วมีการยืนยันว่าวิธีการเดิมที เรา
เคยสอนนักศึกษากลุ่มนี้น่าจะยึดเป็นหลักได้ เพราะนักศึกษากลุ่มนี้เป็นรุ่น
ที  2 ที ตนเองเริ มทดลองสอน โดยประยุกต์จากแนวทางที เ ข้ า ไป
สังเกตการณ์จัดอบรม รวมทั้งได้เป็นผู้เข้าร่วมอบรม รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Problem Based Learning จากทีมงานของ อ.เอกรัตน์ ทั้งที 
จัดที สถาบันการเรียนรู้และที ครุศาสตร์ และได้เริ มเข้าไปสัมผัสวิถีกระบวน
กรที  อ.เอกรัตน์ จัดขึ้น ถึงแม้ยังงู ๆ ปลา ๆ อยู่ แต่ได้แนวทางใจและมั นใจ
จากสมาชิกหลาย ๆ ท่านสะท้อนในวงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข วันนั้นเริ มมีความสุขกับตนเองมากขึ้นว่า เราต้องมีจุดยืนของ
ตนเอง สอนด้วยใจ และหากพบเทคนิคที ดี ๆ ก็ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน 
และน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมทั้งเนื้อหา พ้ืนฐานความพร้อมกับกลุ่มของ
ผู้เรียนที อาจแตกต่างกัน การเรียนรู้ของตนเองเพิ งเริ มต้น และมีเส้นทางอีก
ยาวไกลที ต้องเรียนรู้ต่อไป จนกว่าจะยุติหน้าที ครูค่ะ” 

 
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการติดตามส ารวจ จากการพูดคุยสนทนา ทราบว่า 

กระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา ได้เข้าไปสู่การจัดการเรียนรู้ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ อย่างน่าสนใจ มีอาจารย์หลายท่านในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ทั้งที่ได้เข้ารับการอบรมและไม่ได้เข้ารับการอบรมหลายท่าน ได้เริ่มที่จะน าเอา
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กระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในห้องเรียน และนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เพ่ือน าไปสู่วิถีแห่งการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 5       

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และการพัฒนาผู้เรียนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เพ่ือ
เป็นครูพันธุ์ใหม่ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นเป้าหมายหลักที่
ส าคัญของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งบุคลากรไป
เรียนรู้ “หลักสูตรวิถีกระบวนกร” เพ่ือฝึกฝนตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบปัญญาปฏิบัติ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) จากองค์กร
ภายนอก (โครงการเมล็ดพันธุ์กระบวนกร) ผลของการเรียนรู้ 3 เดือนที่ผ่านมา อาจารย์ทั้ง 
5 ท่าน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ที่ดี (ที่มา:ข้อมูลจากกิจกรรมถอดรหัสการเรียนรู้ในโรงเรียนกระบวนกร ครั้งที่ 1 วันที่ 14 
ตุลาคม 2556) เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น    

 โครงการแตกหน่อกระบวนกรจึงเป็นการขยายผลองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับ
อาจารย์ในคณะฯ เพ่ือหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ 
ในระดับที่กว้างขวางมากขึ้น โครงการนี้ส่งผลให้เกิดแรงกระเพ่ือม ทีท่ าให้เกิดการตื่นตัวใน
คณะฯ เหมือนกับ การโยนก้อนหินลงน้ า หลังจากที่หินก้อนนั้นตกกระทบผิวน้ าจมหายไป 
สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือ “แรงกระเพื่อมของน้ า” ซึ่งหมายความว่า สิ่งที่เกิดจากโครงการแตก
หน่อกระบวนกรส่งผลให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ทางด้านจิตตปัญญาศึกษา และสร้าง
ให้เกิดการพัฒนาคณะฯ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  ที่ จะก่อให้ เกิด อัตลักษณ์ ใหม่ ในการจัดการเรียนรู้ ในคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมฯ ต่อไป 

สรุปโครงการ 
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การจัดอบรมโครงการแตกหน่อกระบวนกร ให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด าเนินการโดยทีมอาจารย์จากคณะฯ ที่ได้ไปเรียนรู้กับ
หน่ วยงานภายนอก (กลุ่ ม เมล็ด พันธุ์ กระบวนกร)  จั ดอบรมให้กับอาจารย์ ใน 
คณะครุศาสตร์ฯ ที่มีความสนใจ (แตกหน่อกระบวนกร) จ านวน 17 คน หากรวมกับกลุ่ม
เมล็ดพันธุ์กระบวนกรจะมีจ านวน 22 คน ในจ านวนทั้งหมด จะมีอาจารย์ที่สังกัดภาควิชา
ต่าง ๆ ครบทุกภาควิชาฯ มีเพียงภาควิชาการพิมพ์ฯ ที่เข้าร่วมเพียง 1 คน (ภายหลังเมื่อ
โครงการได้ด าเนินการไปสักระยะ มีอาจารย์ท่านอ่ืนในภาควิชาการพิมพ์ฯ ให้ความสนใจ
เพ่ิมมากข้ึน) นอกจากนั้นแล้วมีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาต่าง ๆ มากกว่า 2 คนต่อภาควิชาขึ้น
ไป  

ผลจากการอบรม อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสะท้อนให้เห็นว่ามีความพึงพอใจต่อ
การเข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พิจารณาจากข้อความที่อาจารย์ทั้งหมดได้สะท้อน
ตอนจบการอบรม อาจารย์เหล่านี้มองเห็นคุณค่าของการสอนที่เปลี่ยนไป อาจารย์เหล่านี้
เข้าใจบทบาทของครูที่ต้องจัดการเรียนรู้เชิงรุกมากขึ้นรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง
อย่างไร และรู้ว่าจะน าองค์ความรู้ด้านกระบวนกร (จิตตปัญญาศึกษา) ไปช่วยให้นักศึกษา
ในการเรียนรู้ได้อย่างไร ? และที่ส าคัญพวกเขารู้ว่ากลับไปสิ่งที่เขาจะต้องท าคือท าอย่างไร
ให้ห้องเรียนมีความอบอุ่นเพ่ิมข้ึน เชื่อมต่อกับผู้เรียนของเขาอย่างไร 

จากการประชุมระดมสมองและสัมภาษณ์ติดตามผล ท าให้ทราบว่าอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรมแตกหน่อกระบวนกร ได้จัดให้มีการอบรมให้กับผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
ใน 5 ภาควิชาฯ มีนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจากอาจารย์เหล่านี้ทั้งสิ้นกว่า 475 คน 
นักศึกษารู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนรู้ และมีความใกล้ชิดกับครูมากขึ้น อาจารย์หลายคนที่
เข้าร่วมโครงการฯ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมด้วยอีกต าแหน่งหนึ่งเล็งเห็นว่า
กระบวนการนี้ น่าจะน ามาอบรมให้กับนักศึกษาตั้งแต่เนิ่น ๆ มันจะช่วยให้นักศึกษามี
ทักษะในการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น และอยากให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นภาคบังคับของ
กิจกรรมนักศึกษาท่ีทุกคนต้องเข้า โดยส่วนตัวทีมกระบวนกรเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และรับที่
จะส่งต่อความคิดไปยังระดับผู้บริหารของคณะฯ ต่อไป 

นอกจากการจัดอบรมให้กับนักศึกษาแล้ว มีอาจารย์ที่ เข้ารับการอบรมใน
โครงการฯ ได้น าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
จ านวน 4 คน ใน 4 รายวิชา ได้แก่รายวิชาการสอนทางด้านโยธาและรายวิชาเขียนแบบ
ก่อสร้าง ของอาจารย์อินทร์ธิรา ค าภีระ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา รายวิชา Manufactory 
Process ของ รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ รายวิชาการเขียน
เชิงวิชาการ โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล ภาควิชา         
ครุศาสตร์เครื่องกล และนอกเหนือจากนั้นแล้วอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม ได้น าองค์ความรู้
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ด้านกระบวนกร ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ส าหรับกระตุ้น
ความสนใจให้กับผู้เรียน ใช้สร้างความสนิทสนมกับผู้เรียน ใช้สร้างสติและสมาธิให้แก่
ผู้เรียน เป็นต้น 

ภายหลังจากการสังเกตและการสนทนากับอาจารย์ภายในคณะฯ พบว่า องค์
ความรู้ด้านกระบวนกร เป็นที่รู้จักในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อย่างแพร่หลาย และ 
มีอาจารย์หลายท่านทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเริ่มสนใจที่จะน าองค์ความรู้ด้าน
กระบวนกรไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 

คณะท างานฯ ได้น าผลที่ได้มาจัดท าเป็นบทความวิชาการ (แสดงไว้ในบทที่ 6) 
เพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดของ “กลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนถ่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคณะฯ จาก Traditional 
Approach ไปสู่ New Approach to Learn” ซึ่งเป็นองค์ความรู้เชิงประสบการณ์ที่
เกิดจากการด าเนินงานในโครงการนี้ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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Abstract: Mission of Faculty of Industrial Education and Technology (FIET), King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi (KMUTT) is to prepare industrial-based professionals in learning, 
technology, and research, especially a (vocational) teacher. At the beginning, as those educational 
institutes, we have used the traditional ideas of teaching and learning - process of passive learning 
and various techniques of teaching, including several technologies - to train our students. 
Unfortunately, this way only leads the students to be a surface learner. We realized that change 
of the system and techniques of teaching does not train our students to be a deep learner as 
needed. The way out is to try to change a role from the teacher to a facilitator who facilitates 
students to develop their learning. FIET has conducted strategies through several projects as 
follows, S1: the development of facilitator team, S2: the dissemination of procedural knowledge 
of teaching strategies used by the facilitators, S3: the development of learning community ‘The 
community process KMUTT’, and S4: providing the training program for disseminating the 

บทความทางวิชาการ 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          154               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

procedural knowledge in order to change the method of learning management as well as to 
develop the self-directed learning characteristics to the students and the last one is done under 
the project called ‘facilitator germination’. The mentor of the project is facilitator team from the 
FIET (the seed facilitator team). This project consists of two main components. The first one is to 
train 17 teachers from seven departments (sprouting process) whereas the second is extended to 
students. A total of six times in five departments plays strong impact on the students, at least 475 
people. With the role of facilitator, students feel happier, strive to learn more, impress the process 
of thinking, open their mind to listen to their friends’ opinions, and have more close relation with 
their teachers. In addition, teachers who participated in the training have applied this procedural 
knowledge in several ways in the classrooms such as encouraging the students, making familiarity 
with the students, and guiding the students to do contemplation to improve their thinking ability.  

 
Keywords: Passive Learning, Active Learning, Facilitation techniques 
 
 
 

1. Introduction 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) has announced the policy of learning from 2012 – 
2016 [1] called “Education 3.0”. This policy focuses on the development of 11 graduates desirable’s attribute 
(KMUTT-Student QF, 2011) as conform with learning skill in the 21st century (Rethink Learning on 21st century, 
2010). With this policy, several organizations in KMUTT are of awareness and seek to promote learning skills for 
students so that they will know how to learn. General Education (Gen. Ed) has applied the flip classroom 
technique to the classrooms [2]. Department of Microbiology has used some learning activities in its classrooms 
[3]. Moreover, there is a report that department of Civil Technology Education, department of Printing and 
Packaging Technology, department of Mechanical Technology Education, and department of Educational 
Communications and Technology of Faculty of Industrial Education and Technology (FIET) has brought the 
learning management by using the technique of facilitator to use in the course such as micro teaching and 
construction drawings [4], contemplation for creative design [5], academic writing [6],  heart to heart project [7]. 
FIET is responsible for the learning action plan with a clear goal of improving the process of teaching and learning 
to become outstanding, being a leader in the new concept of learning facilitation techniques which encourage 
the students to be a deep learner.  

As general educational institutes, at the beginning most of the teachers in FIET use the process of teaching in 
traditional way, that is, passive learning with the use of supported technology. However, teachers look like a 
baby feeder of transferring knowledge and students are recipients of the knowledge. Only a few teachers so far 
teach the students to think and learn by themselves. Although, this process is still running and continuing to 
be just in some lessons or classrooms with the teachers’ determination, there is no operation plan or clear 
guideline and this may be due to the lack of the FIET’s strategy which will promote for achieving the goal. 
Therefore, FIET has set a strategy to look forward the changes of the learning management by focusing on to 
change in role from the teacher to a facilitator through several projects - (1) the development of potential 
facilitators (Facilitator Trainer), (2) the dissemination of procedural knowledge used by the facilitator in teaching, 
(3) the development of learning community “The community facilitator KMUTT”, and (4) providing a training 
program for disseminating the procedural knowledge to adapt the method of learning as well as to develop 
the self-directed learning characteristics to the students. Doing this now complies with the KMUTT’s policy in a 
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new approach to learn and to fulfill the task in training graduates of Bachelor Science in Industrial Education 
Program. 

Facilitator Trainer acts as a mentor and raises questions of those people to think contemplatively and learn for 
themselves. The facilitator trainer uses the contemplative education to focus on the students’ minds, creates 
the safe climate in the classroom, and creates knowledge of practical wisdom. The process is done to build 
confidence in the ability of their own as defined as ‘self-efficacy’ by Marzano and Kendall [8]. This would make 
the students access to the process of learning and having learning skill throughout one's life. Further, the process 
is not only applied to the students but also the supporting staffs at all levels such that they understand the 
process of contemplative practice. The understanding brings them a state of self-transformation and unlocks 
their potential of being effective in working as well as continuous development. Likewise, if the teachers can 
change their normal roles to the facilitator and transform their teaching by focusing on the students’ learning, 
the students can also change to be a deep learner and FIET would its goal of improving the process of teaching 
and learning, becoming outstanding, being a leader in the new concept of learning facilitation techniques as 
mentioned earlier. Therefore, this research is to show the strategies we used to transform the traditional 
teachers of being directive and rooted in authority to a facilitator of being interactive, flexible, and rooted in 
negotiation. This would change the teachers to be shared and open-minded person, able to apply the student-
centered approach and to be able to open the safe climate of learning to the students. The development of 
learning skills by using facilitator techniques has been also studied.  

2. Scope of thought 

The strategy used is neither to try to change the way the teachers used directly nor the system but rather to 
focus on how to change or transform the teachers to the facilitator through several projects being driven solely 
by belief, faith, and values. These projects are done and maintain in collaborative ways of the online social 
public relation, the timely announcement, the formal and informal meeting, and KMUTT’s Facilitator 
Community (CoP). 

3. Methodology 

Figure 1 depicts the process used to transform the teacher to the facilitator. Facilitator team is formulated and 
the projects have been designed through the strategic operation in 4 projects and this team is the seed of 
knowledge. The knowledge has been transferred to those 22 teachers carefully selected from each department 
by willingness to be trained to be facilitator constantly from the facilitator team. The facilitation techniques and 
skills have been widespread to students in each department. These teachers are known as ‘germinate 
facilitator’. As shown in Table 1, the training tries to reduce teachers’ stresses and let them feel safe and 
relaxed, lead them how to know and control their minds (this is the main part of being facilitator) and provide 
them several learning techniques and skill through various activities. The process extends to the students (Table 
2) and is applied for academic subject. 
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Figure 1. The process of transformation the teacher to the facilitator by facilitator concept        in FIET. 

 

Table 1 Activities in workshop for leading teacher (germinate facilitator) 

Activities in Day 1 Activities in Day 2 Activities in Day 3 

Check - in “Learning through the movies” “Opinion” 

Motivate the teachers “Transcribe what you learn from the movies” Accept the difference 

“The teacher’s way” “Building Trust” “Learning in team” 

 “Profound Listening Skill”  

 “Learning Reflection”  
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Table 2 Activities in workshop for the students in each department 

Teacher’s name (Leading teacher) Training’s topic/issue Number of students  
Department of Printing and Packaging 
Technology  
Asst. Prof. Phichit Kajondecha 
Assoc. Prof. Suchapa Netpradit 
Asst. Prof. Ratchadawan Nimnual 
Facilitator 
Asst.Prof.Dr.Pichet Pinit 

Developmental Project of 
student learning through 
contemplative education for 3rd 
year student 

50 

Department  of  Electrical Technology  
Education 
Mr.Thanaphon Thumrongkunanun 
Facilitator  
Asst. Prof. Ekarut Ruayruay 
Asst.Prof.Dr.Anusit Anmanatarkul 

The preparation training 
workshop with the 
contemplative education for 3rd 
year technology program 
students before experiencing co-
operative work at industries  

12 

Field of Computer and Information 
Technology 
Miss Yada Authaanan 
Mr.Khomsan Reetanon 

the contemplative education 
training for 3rd year students for 
building up their relationship 
between teachers and students 

77 

Department of Education 
Communications and Technology 
Dr. Piengpen Jirachai 
Mr. Haruechai Yingpratanporn 

“Heart to Heart” project for 3rd 
year students (the activity has to 
be matched and done with their 
course and time available.) 

54 (2 times) 

Department of Civil Technology 
Education 
Miss Inteera Kumpeera 
Facilitator 
Asst. Prof. Ekarut Ruayruay 

This activity has been organized 
because teachers want to create 
a new point of view for 2nd year 
students to live and do things 
together. Moreover, teachers 
need to build more 
understanding to each others. 

30 

 

4. Result and Discussion 

4.1 Transformation from Teaching-centered to Learning-centered by Facilitator  

4.1.1 Creating the support system through the strategy of the FIET 

The way to create the support system through the strategy of FIET arose from the development of the facilitator 
team. It has begun from the small section and then continued to the larger one. Establishing the Facilitators’ 
team of KMUTT has been done by sending 5 staffs from FIET and Learning Institute (LI) to go to learn with Mr. 
Wisit Wangwinyoo and sending a group of staff to participate the workshop operated by Contemplative 
Education center at Mahidol University. Moreover, the corporation with those who already have gained the 
knowledge of contemplative education of C-ChEPS and C-Paper project and those who have passed the training 



ชุมชนกระบวนกร มจธ.          158               โครงการแตกหน่อกระบวนกร 

 

by the facilitator team of KMUTT with strong attention and determination to become a team in contemplative 
education has been conducted. During the year of establishing the facilitator team of KMUTT, it has become 
vigorous and grown up rapidly. Also, the dissemination of contemplative education brought a strong bonding 
‘Facilitator Team KMUTT’ with a total of 18 people from several offices, 10 people from FIET, 2 people from 
LI, 3 people from KMUTT-Ratchaburi campus and 3 people from C-Paper project. Currently, several offices in 
KMUTT show more attention in contemplative education training and try to gather people of being interest in 
contemplative education to be in the facilitator team. This situation significantly signals the increase of the 
number of people in the facilitator team in the near future. 

Later, the facilitator team has continued to create more training about contemplative education such as training 
in the topic of ‘Increase of working potential by awaken mind’ which was designed for supportive staffs, and 
‘Motivate the teacher’ is another topic of training of 22 teachers. After the training, the teachers have adapted 
what they have learned from the training in their classroom. This reflects the change in classroom teaching. 
Students feel more funny and happy; the teachers have more chances to contact with the students. The last 
training is for about 300 students and this training will bring up life energy to the students and let them to use 
their potential of learning fully.  

Meanwhile, the facilitator team has disseminated knowledge and research (including ‘Facilitator Community 
KMUTT’, the team also runs 2 activities under the Learning Forum of ‘CoP:  Facilitator Community KMUTT’ 
(Figure 2), that is, the learning forum for those people who is interested in contemplative education to 
participate in group and the one on the Facebook social network. This learning forum has been already 
conducted in a total of 9 times with the participation of 192 people. Currently, there are 115 members in social 
network community (Figure 3). 

 

Figure 2. Learning Forum ‘CoP:  Facilitator Community KMUTT’. 
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Figure 3. Social Network Community (Facebook) of Facilitator Community KMUTT. 

 

4.1.2 Activities in workshop for leading teacher (germinate facilitator) 

The group of seed facilitator has established workshop through the activity called ‘Mundala’ under the title of 
‘Search for identity through the paper on board’ for 14 leading teachers. This activity allows them to express 
their feeling with time: while doing the activity the participants may feel confuse and hesitate about what they 
have or want to do and what the result is going to be, and after the time gone by for a few minutes the 
participants do not think about the result or the topic that they had thought before. Most of the participants 
tear the paper into a small piece and then they will put it together at the time they feel comfortable and 
relaxed. So, this situation will create the emotion called ‘fusion’ and allow them to see and practice to control 
their mind. 

‘Motivate the teacher’ and ‘The teacher’s way’ activities have invited the participants to watch the movie 
‘Children full of life’. This is about a teacher who devotes himself to fully taking care of his student with his 
true love. This movie strongly reflects what the teacher should do. 

In building trust, the participants have to make a pair of blindfolded and dump persons and the dump will lead 
the blindfolded to do the mission assigned. The sense of trust can be easy or difficult to occur. This activity 
strongly reflects into the bottom of the teacher heart with the question of what extent to which their students 
trust them? 

Teachers practice profound listening skill through the reading the book of ‘dares to teach’. Everyone reads each 
paragraph in the story being excerpted from the book (translated by Mr. Nuttharot Wangwinyoo). After finishing 
reading, each teacher reflects the sentence that gives them a sense of something. Finally, the story has been 
pointed out that teachers must exist on their own identity. Teachers need to get rid of fear in their minds, need 
to embrace the controversy and need to be trusted. In key part taken out of reading the story is the fusion 
between teacher and student together. 
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After the training ended, everybody feel that in fact everyone is gorgeous inside. The leading teachers have 
reflected the feeling that they want to make the classroom to become joyful and to make a strong bonding 
with the students in order to promote their effective learning. 

 

4.1.3 Leading teachers’ activities extending to the students’ learning 

Looking in each department, the leading teachers go to their students in the classrooms and do various activities 
(Table 2). Figure 4 shows that students are interested and enjoy learning through the process of facilitation. A 
good arrangement of environment in the classroom including the creation of safe climate affects students’ 
learning because students often feel insecure when they enter the classroom which is full of rules. Many reasons 
like experience and the power of the teachers often give students not dare to think and express anything out. 
So, the first priority is the creation of safe climate for learning and allows the students to have independent 
thought by trial and error and learning on their own experience with the facilitation of teachers. The students 
will more understand themselves and the others by using ‘the process of contemplative education’. This will 
make the students to be aware more on their role and duty, listen more to the others, and live with the others 
in the society. So, the process strengthens love and commitment between students, teachers or staffs. 
Moreover, the students will realize that each person is different by nature. Then they have to accept these 
differences and can work happily with those in various situations.  

 

 

Figure 4. The extend results to the students. 
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4.1.4 Leading teachers’ activities extending to academic subject in FIET 

Facilitation techniques are used in several subjects in FIET by leader teachers and the facilitator team such as 
the micro teaching and construction drawings, academic writing course; these subjects are also one of the 
pathways of continuous development of learning facilitation techniques. It is a mean to extend the results to 
other subjects in FIET. Therefore, the belief in the facilitator team and their real own experience make them 
change the behavior, thoughts, and feelings. These changes strongly affect the way they engage students. The 
feeling of just a classroom begins to disappear but a home, instead, comes true.  

 

5. Conclusion 

The strategy of transformation the learning techniques by focusing on changing the teacher to become the 
facilitator are found to be effective. The techniques of the facilitator have brought the contemplative education 
into the classroom that focuses on mind practicing and opens listening areas. The strategy has begun with the 
facilitator team of 5 people (group of seed facilitators). After that they invited the teachers from each 
department in FIET to participate in the training and workshop to form the germinate facilitators 17 people. The 
training and workshop show that the teachers reflect the sense of changes which would reduce their roles from 
a person who lead the others to become a sharing person instead, and act positively to the students.  

Follow-up results show that the teachers who have been trained as germinate facilitators apply facilitation 
techniques to the classroom for 6 times in 5 departments. 475 students feel happy, have a close relationship 
with the teachers, and have a willing to learn. After-observation and discussion with teachers of the FIET 
found that ‘facilitator trainer’ become well-known and widespread in the Faculty and many more teachers 
feel interested and have willing to use more facilitator techniques in the classroom. 
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