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ค าขอบคุณจากผู้แต่ง 
 

จนเวลาผ่านล่วงเลยไปเกือบปีหลังจากการสอนในรายวิชานี้ได้จบลง 
หนังสือเล่มนี้ก็ ได้ เสร็จสมบูรณ์ดั งปรากฏอยู่ ในมือของท่านในตอนนี้   
พวกเราหลายต่อหลายคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้ความรู้ความสามารถ 
อย่างเต็มสรรพก าลัง เพ่ือบันทึกเรื่องราวของการสอนในรายวิชา MTE ๒๘๑ 
การเขียนเชิงวิชาการ ที่เราได้ประยุกต์องค์ความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้กลายเป็นการเรียนรู้
อย่างแท้จริง นอกจากห้องเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างน่าประทับใจ 
แล้วพวกเราที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์จนหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ได้เรียนรู้ 
อย่างมากมาย น าพาพวกเราไปสู่ความหมายของการเรียนรู้ ในระดับ 
ที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน  

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ “ชุมชนกระบวนกร มจธ.” ที่ได้น าองค์ความรู้
ด้านจิตตปัญญาศึกษามาเผยแพร่ใน มจธ. จนท าให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ
ในการน ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชานี้ ขอบคุณภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวข้าพเจ้า เปิดโอกาส 
ให้ข้าพเจ้าได้ทดลองจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.วิศิษฎ์ศรี วิริยะรัตน์ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
ในการรวบรวมข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกไปด้วยความอุตสาหะ  
ขอบคุณ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ที่ได้ร่วมคิด ให้แนวทางและแก้ไขรายงานฉบับนี้
ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน พลังแห่งความมุ่งม่ันและศรัทธาต่อจิตตปัญญาศึกษา
ของ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ได้ส่งผ่านมาถึงข้าพเจ้าเสมือนเป็นเพ่ือนร่วมทาง 
ในการก้าวเดินบนหนทางเส้นนี้ก่อให้ก าลังใจอย่างมากมาย  



 

และขอบคุณอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนจนก่อเกิดเป็น
หนังสือเล่มนี้ขึ้น และที่ขาดเสียมิได้คือนักศึกษาของข้าพเจ้าหากไม่มีพวกเขา
เหล่านั้นก็คงไม่มีหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณด้วยใจจริง    

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ร่างกายและสติปัญญาของข้าพเจ้าที่ยังด ารง 
แก่ข้าพเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา ท าให้ข้าพเจ้าสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่า 
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยท่ีสุดก็เกิดคุณค่าแก่ข้าพเจ้าเอง 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  



 

ค านิยม 
 

ผมคนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมครับ  
ที่มักจะสอนโดยเน้นการเร่งเนื้อหาให้ครบแบบส่งไปให้ผู้เรียนแบบทางเดียว 
(one -way)  ท่านผู้ อ่านที่ เคยเป็นครูหรืออาจารย์น่าจะอย่างน้อยเคยมี
ความรู้สึกแบบผมสักครั้งหนึ่งที่ว่า “รีบสอนเถอะ สัปดาห์หน้าจะสอบแล้ว  
เข้าห้องเรียนให้ครบเร่งให้ได้เนื้อหา เพื่อจะออกข้อสอบให้ได้หลายข้อและ
ปัดก้นตนเองออกจากกลุ่มนักศึกษาหลังจากเสร็จภารกิจ” ซึ่งอารมณ์เหล่านี้
ก็มักจะเกิดได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงที่เหล่าอาจารย์มีงาน อ่ืน ๆ แทรก เช่น  
การประชุม งานวิจัย เป็นต้น  

อารมณ์เช่นนี้เริ่มเหือดหายออกไปจากตัวผมหลังจากผมได้สัมผัส
กับ “วิธีการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา” โดย ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย
แห่งชุมชนกระบวนกร อาจารย์ประจ าจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
อาจารย์เอกรัตน์ เริ่มมาชักชวนพวกเราเหล่าอาจารย์ของคณะเข้าร่วมกิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ นี้ จ น เ ป็ น ที่ ม า ที่ 
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล อาจารย์ประจ าของ
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลเห็นความส าคัญและริเริ่มอยากน ามาใช้จริง 
ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก  

ธรรมมชาติของตัวผมเองอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัว  
ผมไม่ เชื่ออะไรง่าย ๆ อะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกหลักการของวิทยาศาสตร์   
ต้องสามารถเกิดขึ้นซ้ าได้ถ้าสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิม ความเชื่อที่ว่านักศึกษา
จะต้องตั้งใจเรียนแน่นอนถ้าผมเข้มงวด ให้การบ้านมาก ๆ ออกข้อสอบยาก ๆ 
พูดเสียงเข้ม ๆ อย่างด ุๆ ต้องได้ผลการเรียนรู้ในตัวนักศึกษาออกมาดีแน่นอน   

 



 

“ผมคิดผิดครับ” ดังหลักการของวิทยาศาสตร์เลยครับ มันเกิดขึ้น 
ซ้ า ๆ อีกแล้ว กับนักศึกษารุ่นต่อรุ่นที่ผมใช้วิธีการสอนแบบเดิม กล่าวคือ
หลังจากท าข้อสอบในห้องสอบแล้ว เนื้อหาในสิ่งที่ผู้เรียนควรมีติดตัวตลอดและ
ความรู้สึกอยากรู้ได้หายไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน เพราะพิสูจน์ได้จากวิชา 
ที่ต้องสอนถัดไปซึ่งวิชาที่ผมกล่าวถึงเป็นวิชาเชิงวิศวกรรม ซึ่งคล้ายกับ
ธรรมชาติในรายวิชาที่หนังสือเล่มนี้ก าลังกล่าวถึง นั่นคือ  “การเขียน 
เชิงวิชาการ” ที่ท่านผู้อ่านจะได้อ่านต่อไป หลังจากที่ท่านได้อ่านท่านน่าจะ 
ลองมองย้อนกลับไปในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านเคยมีประสบการณ์มานะครับ  
เช่น ในช่วงที่ท่านเคยถ่ายทอดความรู้สู่ คน อ่ืนหรือท่านที่ เคยเป็นครู 
ในห้องเรียนมาก่อนว่าสิ่งที่ท่านได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวท่าน
หรือไมแ่ละมากน้อยเพียงใด  

สุดท้ายนี้  ผมเชื่อว่านักศึกษาที่ เป็นกลุ่มผู้ เรียนที่ เป็นส่วนหนึ่ ง 
ของการเล่ าประสบการณ์ ในหนังสือเล่มนี้  น่าจะเข้ า ใจประโยคที่ ว่ า  
“การเขียนด้วยใจ มากกว่าการด้วยมือ” และน่าจะซึมซับความเป็นครู 
เชิงจิตตปัญญาจากอาจารย์ทั้งสองด้วยไม่มากก็น้อย จนน าไปสู่การเก็บเกี่ยว 
ต่อยอดและพัฒนาการเรียนการสอน ที่พวกเรามุ่งมั่นมาโดยตลอดที่จะช่วย
ยกระดับการเรียนรู้ของน้อง ๆ ในสายอาชีพในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ  
ทั่วประเทศต่อไป  

  

 
                                                   ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                                                     กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  



 

ค านิยม 
 

ผมเคยตั้งค าถามกับตัวเองว่า “จะเป็นไปได้ไหม? ที่ห้องเรียนผู้เรียน
จะเดินเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงกัน เดินเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางอันเบิกบาน 
และมีความสุขกับการที่จะได้เรียนรู้” ความรู้สึกเช่นนี้เป็นเพียงความฝัน
ซ้ าซาก มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งทีผ่มเดินเข้าไปในห้องเรียน ตอนนั้นผมฉุกคิดขึ้นมา
ได้ว่าตัวผมเองในฐานะที่เป็นครูมีความส าคัญต่อค าถามนี้เป็นอย่างมาก  
การแสวงหาวิธีที่จะท าให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
จึงได้เกิดขึ้นแก่ผม 

วันเวลาที่ผ่านมา ๑๐ กว่าปีของการเป็นครู ผมต้องทนกับสภาพ 
การสอนที่เหมือนจะไม่เกิดคุณค่าใด ๆ แก่ผู้เรียน ช่วงเวลาที่ผมท าได้แค่ 
พร่ าพูดพร่ าสอนอย่างเต็มก าลัง แตผ่ลที่ได้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเพียงน้อยนิด 
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ความเป็นครูได้เหือดแห้งในใจผม ผมท าหน้าที่ 
เพียงเข้าห้องเรียนเพื่อสอนเท่านั้น 

ความมีชีวิตชีวาในฐานะครูของผมได้กลับมาอีกครั้ง เมื่อผมและทีมได้
พบเจอกับวิธีการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา วิถีแห่งการเรียนรู้ที่ท าให้
ความฝันของผมได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา จิตตปัญญาศึกษาได้ปลุกความเป็นครู
ในตัวผมให้ตื่นขึ้นนับแต่นั้น 

ภาพของการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญศึกษาเริ่มปรากฏชัดมากขึ้น 
เมื่อ อาจารย์อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล กล่าวกับผมว่าอยากจะน ากระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาไปใช้สอนในห้องเรียนรายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียน 
เฃิงวิชาการ ช่วงเวลานั้นความรู้สึกบางอย่างในตัวผมได้พวยพุ่ง เหมือนพลุ 
ที่ถูกจุดพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ผมตอบรับที่จะสนับสนุนและร่วมด้วยในทันที  



 

พวกเรามุ่งมั่นมากที่จะท าให้รายวิชานี้ เป็นรายวิชาที่จะเปลี่ยน
ห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้ ได้จริง ๆ พวกเราเก็บข้อมูล วิเคราะห์และลงแรง
มากกว่าวิชาใด ๆ ทั้งนี้เ พ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชานี้จะสามารถเป็นต้นแบบ 
ของการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาได้ จวบจนเวลาได้ผ่านไปครึ่งปี 
การสอนรายวิชานี้ก็เสร็จสิ้นลง พร้อม ๆ กับหนังสือเล่มนี้ทีไ่ด้ถือก าเนิดข้ึน 

ความรู้สึกยินดีได้ก่อเกิดในตัวผมเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ผมได้เห็น
ห้องเรียนที่เปลี่ยนไปได้เห็นพลังจิตตปัญญาศึกษาที่เข้าไปขับเคลื่อนห้องเรียน 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่หลอมรวมครู
นักเรียนและเนื้อหาเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง “ครูนั่งพ้ืนล้อมวงเป็นวงกลม
ร่วมกับผู้ เรียน” เกิดการหลอมรวมชีวิตด้านนอกและด้านในของผู้ เรียน  
โดยไม่แยกจากกัน จิตตปัญญาศึกษา อาจารย์และนักเรียนร่วมกันสร้าง
ห้องเรียนที่มชีีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ช่างท าให้เกิดความชุ่มฉ่ าใจแก่ผมอย่างท่ีสุด  

ภายหลังจากได้อ่านรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ ผมพบว่ามีหลักการ 
วิธีการและแง่คิดดี ๆ มากมาย ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ มีหัวใจของครู  
หัวใจของผู้เรียนและหัวใจแห่งความมุ่งมั่นของหลายต่อหลายท่านบรรจุอยู่  
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยค าที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้  จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ท่านผู้อ่าน อย่างน้อยก็ช่วยให้ฉุกคิดถึงการสอนที่ผ่านมาว่า “แท้จริงแล้ว 
เราซึ่งเป็นครู เราสอนกันไปเพื่ออะไร ?” หรืออาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
อันยิ่ ง ใหญ่ที่ จะ เปลี่ ยนแปลงห้อง เรี ยนของท่ าน  เฉกเช่น เดี ยวกับที ่
อาจารย์ทั้งสองท่านได้ท ามาแล้วก็เป็นได้ 

 
ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย 

ชุมชนกระบวนกร มจธ. 
                                                                กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 

ค านิยม 

หลังจากเริ่มต้นท างานกับทีมกระบวนกร มจธ . ประมาณ ๑ ปี   
อยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับโจทย์ให้มาช่วยท าเอกสารเผยแพร่ การจัดการเรียน 
การสอนรายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียนเฃิงวิชาการ  โดยใช้จิตตปัญญา  
ซึ่งก็รู้สึกกังวัลอย่างมาก  เนื่องจากวิชานี้สิ้นสุดการสอนไปแล้ว ไม่รู้ว่า 
จะเริ่มต้นอย่างไรดี แต่หลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๒ ท่าน คือ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล  และ 
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รวมทั้ง ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย ท าให้ข้าพเจ้าพอจะเข้าใจ
ถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมกับเนื้อหา การส ารวจความรู้สึกของผู้ เรียน  
ก า ร ใ ห้ พ้ื น ที่ ที่ ป ล อ ด ภั ย กั บ ผู้ เ รี ย น  “ ผู้ เ รี ย น อ ย า ก พู ด อะ ไ ร ก็ ไ ด้ 
ไม่มีการหักคะแนน ไม่มีผิด ไม่มีถูก” และการฟังเสียงสะท้อนของผู้เรียน
หลังจากได้เรียน 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้องเรียนที่นักศึกษาเหล่านี้ ได้เรียนแตกต่างจาก
ห้องเรียนที่ข้าพเจ้าเคยเรียนอย่างมากทั้งบรรยากาศ  ความรู้สึก ความใกล้ชิด
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ไม่เหมือนบรรยายากาศแบบบังคับว่าต้องมาเรียน   
แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมานั่งล้อมวงคุยกัน  
ช่างน่าเรียนจริง ๆ กับห้องเรียนแบบนี้ 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบใจ นางสาวเบญจรัตน์   ยิ้มศรี  และ 
นางสาววิมลมาส   พวงทอง  ที่ได้มาช่วยรวบรวมเอกสารและภาพถ่ายต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน ท าให้การท างานส าเร็จเป็นไปอย่างดีตามท่ีตั้งใจไว้ 

ดร. วิศิษฎ์ศรี วิริยรัตน์ 
                                                                 ชุมชนกระบวนกร มจธ. 

                                                                ๘ กนัยายน ๒๕๕๘ 



 

ค าน าผู้จัดท า 
 

ผมรู้สึกกังวลเหมือนกันว่าวิธีการต่าง ๆ ที่ล้อมรอบจิตตปัญญาอยู่ 
จะสามารถหลอมรวมผู้เรียน เนื้อหาและก็ผม เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
ได้หรือไม่? แต่ เมื่ อจุดหมายปลายทางมันช่ างท้าทายอย่างยิ่ ง  ผมจึ ง 
สลัดความรู้สึกกังวลนั้นออกไปสิ้น เมื่อความกังวลหรืออาจจะเป็นความกลัว 
ที่แฝงเป็นเงาติดตามความกังวลไม่ห่างได้จางหายไป ความกล้าย่อมคืบคลาน
เข้ามาทดแทน  

การจัดการเรียนการสอนของผมยึดโยงอยู่กับแนวทางที่ผมได้มีโอกาส
เขียนไว้  ณ ช่วงเวลาหนึ่ งใดในอดีตให้ก ากับตัวเอง  -‘FIET’ แนวทางนี้
ประกอบด้วย ๑ ) การเชื่ อมต่อความรู้ สึ ก  (Feeling connectedness),  
๒) การเหนี่ยวน าให้เห็นความส าคัญ ( Importance), ๓ ) การหลอมรวม 
(Engagement) และ ๔) การเปลี่ยนแปลง (Transformation)  ผมสื่อสารกับ
ผู้เรียนว่า Writing is to right ซึ่งพอจะแปลความหมายได้ว่าการเขียนคือ 
การลงมือเขียน การเริ่มต้นการเขียนที่ดีที่สุดตามความรู้สึกของผมคือ 
การเขียนเรื่องตัวเราเอง และผมเชื่อว่าการเริ่มต้นแบบนี้จะก่อให้ เกิด 
การเชื่อมต่อความรู้สึกได้ และมันก็ต่อได้จริง ๆ เสียด้วย เรื่องราวที่มีคุณค่า
มากมายต่างพรั่งพรูออกจากปลายปากกาหรือไม่ก็ดินสอของผู้เรียนลงบน
กระดาษประมาณ ๔๐ แผ่น มันน่าทึ่ งจริ ง ๆ กับบรรยากาศแบบนั้น 
และความรู้สึกแบบนั้น เราเชื่อมกันได้ ผมใช้โจทย์อีกสองสามลักษณะเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เขียน แต่โจทย์ก็ยังคงท าให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 
“เธอมีจริง” หรือวีดิ โอ “กับข้าวที่แม่ท า” ที่ล้วนแล้วแต่มีพลังในตัวยิ่ ง  
   



 

การท าแบบนี้เหนี่ยวน าให้ผู้เรียนรู้สึกสบายกับและเห็นความส าคัญ
ของการเขียน (และอาจจะรักการเขียนก็เป็นได้) ผมใช้โจทย์ที่เชื่อมประสาน
ความรู้สึกกับความเป็นเหตุเป็นผลที่ลงตัว “สมการที่ฉันรัก” ผมเชื่อว่า 
ผู้เรียนของผมสัมผัสได้ว่าพระจันทร์สีนวลผ่องกลมเกลี้ยง มากกว่าจะรับรู้ 
เพียงแค่ว่าพระจันทร์มีสีเหลืองและมีสัณฐานกลม การผสมผสานสองสิ่งต่างขั้ว
ในอัตราหรือสัดส่วนที่ เหมาะสมแสดงให้ เห็นถึงภาวการณ์หลอมรวม  
ซึ่งสามารถเคลื่อนตัวไปฝั่งหนึ่งใดก็ได้ดั่งใจปราถนา การน้อมไปยังฝั่งหลัง 
ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงได้กระท าผ่านโจทย์การเขียนข้อเสนอโครงงาน 
และผู้เรียนทุกคนก็เปลี่ยนแปลงในองศาที่ต่างกันไป 

สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือการเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างผมกับผู้เรียน 
ยังคงอยู่และดู เหมือนจะแนบแน่นยิ่งขึ้น ผมและผู้ เรียนร่วมกันเติมสิ่ ง 
ซึ่ งสามารถอุดช่องว่างในที่คับแคบได้ ความคุ้นเคยนี้ เหนี่ ยวน าให้ผม 
ให้ความส าคัญกับผู้เรียนผ่านการสนทนากันตลอดเวลา ภาวะการหลอมรวม 
ดูจะอบอวลไปทั่วทุกทิศ และนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลง สิ่ งส าคัญก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เมื่อเปลี่ยนแปลงได้ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะผุดโผล่ 
 
 

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
                                                                    ชมุชนกระบวนกร 

                                                                     ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 
  



 

ค าน าผู้จัดท า 
 

ในความรู้สึกของผู้ ได้ร่วมลงมือท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า จิตปัญญา ผมรู้สึกมันท้าทายแน่ ๆ ในการที่ 
หากคุณเคยอยู่ ในสภาวะคุ้นชินเดิม  ๆ กับระบบการสอนแบบเดิม  ๆ  
ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม และต้องมาหักมุมเพ่ือเข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ใหม่ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มันท าให้เราผู้ที่เรียกว่า “กระบวนกร” รู้สึกได้ว่า Process 
ต้องปรับกันมากมายแต่ เหนือสิ่ง อ่ืนใดผมว่ามันคงไม่ยากเพราะหากใจ 
มันเริ่มเปิดรับและอบอุ่นได้เพียงพอ การเข้าไปอยู่กับผู้เรียน การเป็นส่วนหนึ่ง
ของชั้นเรียนมันล้วนแล้วแต่ท าให้ตัวเรานั้นมีชีวิตในการเรียนการสอน 
ที่มีชีวิตกลับมาอีกครั้ง 

ค าว่า “การเรียนรู้” กับ “การรับรู้” ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ 
เล่มหนึ่ งเกี่ยวกับ Learn how to learn แล้วมีโอกาสค้นพบค าสองค านี้   
ผมรับความรู้สึกบางอย่างได้ว่า ค าว่า “การรับรู้” ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ 
เราเป็นหุ่นยนต์ตื่นเช้าขึ้นมาก็ท าหน้าที่ตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้ ถึงเวลา 
ก็เข้าไปมอบสิ่งที่ตัวเองรู้  สิ่งที่ตัวเองเตรียมมาใส่ให้กับคนที่อยู่ตรงหน้า  
ความมีชีวิตและจิตใจมันอยู่ตรงไหน? แล้วเค้าจะเข้าใจสิ่งที่ เค้าจะเป็น?  
สิ่งที่เค้าจะต้องรู้จริงหรือเปล่า? เป็นค าถามที่ผมสัมผัสได้กับค าว่า “การรับรู้”  
ส่วนอีกค าคือค าว่า “การเรียนรู้” มันเหมือนเราอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้า  
ใช้ใจเป็นเครื่องมือน าพา ให้เค้าได้เห็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เค้าจะสามารถค้นพบ
ศักยภาพในตัวเองและสามารถก้าวเดินต่อได้แม้ไม่มีเรา (ผู้มอบการเรียนรู้) 

  ยอมรับว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องของการเขียนเชิงวิชาการนี้ 
เป็นสิ่งที่ท าให้ผมข้ามพ้นจากขอบ ขอบแห่งความกลัว ขอบที่เราคิดว่าอีกฝั่งจะ
น่าอยู่ไหม? จะน่าท าอะไรได้? หรือค าถามใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความกลัว  



 

แต่สิ่งที่พบหลังจากข้ามมันมาแล้ว ท าให้ผมเห็นมิติของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เห็นศักยภาพของผู้เรียน เห็นว่าเราจะสร้างให้เค้าสามารถท าตัวตนให้เป็น 
ผู้รักการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างไรในศักยภาพที่เค้ามีอยู่ อีกมิติหนึ่งก็ท าให้เห็นว่า
ภายในของเราเติบโตและเรียนรู้สิ่งที่ผู้เรียนก็เรียนรู้ไปได้พร้อม ๆ กัน ท าให้ผม
มีจิตตื่นโพลงตลอดกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ภายในระหว่างกระบวนการ
มันเกิดความชุ่มชื่น ท าให้เราเฝ้าค้นหาสิ่งที่อยากจะเรียนรู้และเมื่อภายใน 
เราสร้างการเรียนรู้ มันคงจะเป็นการดีที่มันจะแพร่กระจายกับคนรอบข้าง  
ซึ่งนั่นก็คือ “ผู้เรียนของเรา” นั่นเอง 
 
 

ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
                                                       ชุมชนกระบวนกร 
                                                         กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



 

สารบัญ 
 

          หนา้ 
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  การผสมผสานการเขียนภายใต้โหมดความรู้สึกและโหมด
ความคิดถือเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน เขียน เขียน 
และก็เขียนออกมาให้รวดเร็วและมีพลังยิ่ง อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโต
ของเมล็ดพันธ์พันธ์แห่งเจตคติในใจของผู้เรียนเกี่ยวกับความรักในการ
เขียนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา และความอดทนอย่างยิ่งยวด อย่างน้อย
เมล็ดพันธ์พันธ์แห่งเจตคตินั้นก็รับแสงแดดแห่งรุ่งอรุณใหม่ซึ่งก็ให้ 
ความอบอุ่นอยู่ในใจลึก ๆ  

บทสรุป 
การจัดการเรียนรู้ บทที่ ๑ 



๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

บทสรุปการจัดเรียนรู ้
 

โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
                           วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

ประโยคส าคัญที่ปรากฏบนหน้าปกหนังสือ Learn how to learn 
ของท่าน อาจารย์วรภัทร ภู่ เจริญ ที่ว่า “ ให้ความรักก่อนให้ความรู้  ” 
เป็นประโยคโปรยที่มีพลั งและกินความหมายลึกซึ้ ง และเป็น เครื่ อง 
น าทางข้าพเจ้าในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการนี้  
โดยความเชื่อส่วนตัวแล้ว  ความสามารถของบุคคลก่อประกอบด้วย 
สามองค์ประกอบ กล่าวคือ ความรู้ที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิง (ที่เผาไหม้ไป 
โดยไม่มีวันหมดสิ้น หากแต่จะเพ่ิมพูนตลอดเวลา) ทักษะที่เปรียบเสมือน 
การขับรถและเจตคติที่เปรียบเสมือนการตระหนักรู้ตัวตนตลอดเวลาและไม่
ตั้งอยู่บนความประมาท ส่วนส าคัญที่สุดในทัศนะของข้าพเจ้าคือ เจตคติ  
ที่ต้องสร้างให้มีหรือเกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะไปขับรถ หรืออาจกล่าว 
ได้อย่างง่ายว่า เราต้องฝังเมล็ดพันธ์แห่งเจตคติที่ซื่อตรงลงในใจของผู้เรียน 
ก่อนที่จะให้ความรู้และพัฒนาทักษะ 

สิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือองค์ประกอบสามฝ่าย กล่าวคือ 
การเห็นความส าคัญของเรื่องราว (ความรู้) ที่ผู้เรียนก าลัง (จะ) มีปฏิสัมพันธ์
ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในการที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราว 
และการตอบสนองเชิงอารมณ์หรือการมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวนั้น 
องค์ประกอบสามฝ่ายนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางและกิจกรรมที่ข้าพเจ้าจะน ามา
ประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 



๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การน าพาผู้เรียนให้เกิดความคุ้นเคยกับงานเขียนจ าเป็นต้องอาศัย
กิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ผสมผสานกันที่ต้องลงลึกถึงระดับความรู้สึกและ
สร้างความยิ่งใหญ่ในระดับความคิด การใช้ประสบการณ์ส่วนตน การฟังเพลง 
และการแปลความหมายของบทความจากหนั งสื อต่ าง  ๆ  เป็นสิ่ งที่ 
สามารถกระตุ้นผู้เรียนได้ 

ผู้เรียนจะเริ่มเขียนได้ดีที่สุดเมื่อเริ่มจากเรื่องราวแห่งตน ผมได้จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เล่าเรื่องราวของตนเองผ่านการเขียนลงในหน้ากระดาษ  
จากนั้นได้ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้น ผู้เรียนหลายคนมักจะ
สะท้อนหรือกล่าวถึงผู้มีพระคุณอยู่ เป็นเนือง ๆ  โดยเฉพาะพ่อและแม่  
หลายคนมี เรื่ องราวในอดีตและพยายามลบอดีตเหล่านั้นด้วยยางลบ  
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถลบอดีตตัวเองได้เพียงแต่เราจะยอมรับ
และก็อยู่กับมันอย่างไร นี่คือค าพูดที่ผมสะท้อนออกไปค าพูดเหล่านี้ท าให้ทุก
คนนิ่งไปในลักษณะที่ใคร่ครวญเรื่องราวของตัวเอง  

“เธอมีจริง” เป็นเพลงที่ผมใช้ในอีกกิจกรรมหนึ่ง เพลงนี้เป็นเพลงที่มี
ความไพเราะซึ้งกินใจมากซึ่งขับร้องโดย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ โดยโจทย์ที่ 
ทุกคนได้รับและตรึงให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือการให้แปลความหมายของค าว่า  
“ฉัน” กับ “เธอ” ผ่านการเขียนตามความรู้สึกหรือความคิดของตน  
ในระหว่างกิจกรรม ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานผู้ เรียน 
มีการใช้ค าที่ดูน่าทึ่งและน่าประหลาดใจ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกคน 
แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของพื้นที่ปลอดภัยและการเปิดหรือมอบโอกาส 
ให้เพื่อน ๆ หลากหลายเรื่องราวถูกถ่ายทอดออกมาระหว่างการเขียน 
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ผู้เรียนทุกคนเป็นเจ้าของ 
 
 



๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมกระตุกความรู้สึกที่เรียกน้ าตาของผู้เรียนให้หลั่งไหลพรั่งพรู
อาบสองแก้มก็คือ การดูภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กับข้าวที่แม่ท า” และบรรยาย
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตนเองระหว่างชมภาพยนตร์สั้นนั้น ผมสังเกต 
เห็นหลายคนนั่งสะอ้ืนร่ าไห้ บางคนลุกออกไปจากห้องเพ่ือไปเข้าห้องน้ าและ
ล้างหน้า บรรยากาศตอนนั้นดูด าดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรอันเป็นก้นบึ้งของหัวใจ 
ผู้เรียนทุกคนเขียน เขียน และก็เขียน มันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งที่ภาพยนตร์สั้น
เพียงแค่ ๔.๐๔ วินาที จะสามารถท าให้ผู้เรียนพรั่งพรูผ่านการเขียนได้มากมาย
ขนาดนี้  จ านวนตัว อักษรหาใช่ สิ่ งส าคัญไม่แต่ความหมายลึกซึ้ งกินใจ 
ของค าหลาย ๆ ค าที่ปรากฏอยู่บนกระดาษ A๔ ของพวกเขาเหล่านั้น 
มันสะท้อนก้องอยู่ในความรู้สึก ผมได้เขียนตอบข้อความของผู้เรียนคนหนึ่งว่า 
“ก็ร้องซิ  จะกลั้นไว้ท าไม” ผมต้องการให้ความเปราะบางได้ เผยออก  
เ พ่ื อ ให้ ค ว า ม ปั่ น ป่ ว น อั น เ ป็ นป ม ใน ใ จ ไ ด้ ค ลี่ อ อก  ผม สั ม ผั ส ไ ด้ ว่ า  
ความรู้สึกข้างในเขาได้เชื่อมต่อแล้ว เพียงแต่เขายังไม่กล้าพอ 

เมื่อผ่านครึ่งเทอมและเริ่มเข้าช่วงท้ายของรายวิชา ข้าพเจ้าก็เริ่ม
เปลี่ยนโหมดเข้าสู่วิชาการมากขึ้นโดยเริ่มให้ผู้เรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับ 
“สมการที่ฉันรัก” ผู้เรียนสามารถเลือกสมการใดมาก็ได้และเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรักของตนเองที่มีต่อสมการนั้น หน้าที่หลักของกิจกรรมนี้ก็คือ 
“การเปลี่ยนผ่านอย่างนุ่มนวลจากการเขียนแสดงความรู้สึกไปสู่การเขียน 
ที่แสดงความคิด” สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีผู้เรียนบางคนสะท้อนความรู้สึกออกมา
ในงานเขียน ขณะที่หลายคนสามารถข้ามผ่านสะพานนี้ ไปได้ เรื่องดังกล่าวก็
มิใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดเพราะสิ่งส าคัญคือ ผู้เรียนทุกคนได้เขียน เขียน 
และก็เขียน ผู้เรียนทุกคนซึมซับการเขียน ในขณะที่เมล็ดพันธ์แห่งเจตคติ 
ที่ซื่อตรงได้เริ่มงอกงามข้ึนในใจไปพร้อมกัน 
 



๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การข้ามผ่านข้างต้นเป็นกระบวนการท าซ้ าโดยผ่านการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสรรพสิ่ งต่ าง ๆ ที่ผู้ เรียนเลือกด้วยตนเองและบรรยายสภาพ 
ของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพจริง เช่น ดินสอ ปากกา นาฬิกา แก้วน้ า สมุด ฯลฯ 
การ เขียนโหมดนี้ จะช่ วยส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รี ยน เขียนข้ อ เสนอโครงงาน  
ซึ่งเปน็งานสุดท้ายได้ดีขึ้น 

การผสมผสานการเขียนภายใต้โหมดความรู้สึกและโหมดความคิด 
ถือเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเขียน เขียน และก็เขียนออกมา
ได้รวดเร็วและมีพลังยิ่ง อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์พันธ์แห่งเจต
คติในใจของผู้เรียนเกี่ยวกับความรักในการเขียนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา  
และความอดทนอย่างยิ่งยวด อย่างน้อย เมล็ดพันธ์พันธุ์แห่งเจตคตินั้น 
ก็รับแสงแดดแห่งรุ่งอรุณใหมท่ีใ่ห้ความอบอุ่นอยู่ในใจลึก ๆ  
 
 
  



๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

บทสรุปการจัดเรียนรู ้
 

โดย ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

           
สิ่ งที่ เ กิดขึ้ น ในสัปดาห์ที่ แรก  ๆ ของการ เรี ยนนั้ น  เนื่ องจาก 

เป็นเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ หากเราเข้าเนื้อหาก็เป็นไปได้ว่าผู้เรียน 
ก็จะเกิดการเรียนรู้ในระดับของความคิดทั่ว  ๆ ไป และไปติดกับกรอบหรือ
ระเบียบแบบแผนวิธีของการเขียนมากไป ดังนั้นหากเปลี่ยนให้การเขียนครั้งนี้
เป็นสิ่งที่เกิดกับตัวเค้าเป็นการเขียนของเค้า (ผู้เรียน) ได้จริง ๆ น่าจะเป็น 
การสร้างแรงบันดาลใจของการเขียนให้เกิดข้ึนได ้ 

สิ่งที่ได้ท าก็คือก่อนเริ่มการเขียนนั้น จะให้ผู้ เรียนได้อยู่กับตัวเอง 
ด้ ว ยกระแสของคว ามนิ่ ง  สั ก พัก  จากนั้ นก็ เ ริ่ ม ให้ เ ขี ยนสิ่ ง ต่ อ ไปนี้   
ว่าสภาวะของเราตอนนี้รู้สึกเช่นไร มีความคาดหวังว่าอย่างไร กับรายวิชานี้
รายวิชาการเขียนเชิงวิชาการหรืออ่ืน ๆ หลังจากได้ให้เวลาเขียนประมาณ  
๑๐-๑๕ นาที ก็เริ่มให้ผู้เรียนลุกขึ้นเดินภายใต้เสียงเพลงที่ได้เปิด เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เข้าสู่โหมดปกติ เมื่อเสียงสัญญาณที่ดังขึ้นก็จะให้ผู้เรียนได้หยุดอยู่กับตัวเอง
อีกสักครู่ ก่อนที่จะเริ่มให้ผู้เรียนเขียน สิ่งที่ได้บอกเป็นโจทย์ไว้สิ่งที่ท าให้เห็นคือ 
สภาวะภายในของนักศึกษาอยู่ในภาวะพร้อมที่เค้าจะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ  
ที่ โ จ ทย์ ไ ด้ ใ ห้ กั บ เ ค้ า ไ ป  ดู เ หมื อน ว่ า นั กศึ กษ าจะ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ 
การเขียนเรื่องราวของเค้าได้เป็นอย่างดี บางคนก็มีเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา 
ด้วยเหมือนกัน เมื่อเขียนจบผมจะให้พวกเค้าได้อยู่ในสภาวะนิ่งใคร่ครวญ
เรื่องราวอีกครั้ง  
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จากนั้นจะให้ เค้ า เริ่ มมี เสียงของเค้า ในวง  ด้วยการให้ผู้ เ รี ยน 
อ่านสิ่งที่เค้าได้เขียนลงไปให้เพ่ือน ๆ ฟัง (เน้นว่า อ่านสิ่งที่เขียนขออย่าได้ 
ปรุงแต่งหรืออ่านแบบสรุป) สิ่งที่อ่าน (มุมมองของอาจารย์เป็นเสียงสะท้อน)  
เรื่องราวส่วนใหญ่ไปแตะตรงความรู้สึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา  มีเสียงหนึ่ง 
ได้พูดออกมาว่าการเขียนจะท าให้คนที่เค้ารักที่สุดในครอบครัวนั้นมีความรู้สึก 
ที่ เปลี่ยนไปได้  เพราะเค้าเคยใช้เรื่องของการเขียนนั้นให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่ดี  มาเป็นบุคคลที่รักในครอบครัว  ซึ่ งจากที่ ฟังจะเห็นว่า 
ก ร ะบ ว น ก า ร ใ ค ร่ ค ร ว ญ ก็ จ ะ ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า สู่ ส ภ า ว ะ 
ของการถ่ายทอดเรื่องราว สิ่งที่ตัวเองอยากจะอธิบายให้ผู้อ่ืนได้รับรู้มันออกมา 
ให้ระดับของความรู้สึกของผู้ฟัง มันไม่ได้ถูกออกมาอยู่ในระดับของความคิด  
จึงท าให้ผู้ฟังเกือบทั้งหมดรับรู้เรื่องราวของเพ่ือนที่อ่านออกมาในลักษณะเช่นนี้  

เมื่ อ เป็ น เ ช่ นนี้  สภาวะของกิ จกร รมแบบนี้ จึ ง ถู กด า เนิ นต่ อ  
รูปแบบของกิจกรรมที่เริ่มท าให้ลงลึกไปอีกก็คือการท ากิจกรรมที่ เรียกว่า  
“จิตใหญ่” เป็นสภาวะที่ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าไปคนหาสมุดเล่มสีทอง  
เล่มที่อยู่ภายในใจของเราที่ไม่เคยถูกเปิดอ่าน ซึ่งสภาวะที่จัดท ากิจกรรมแบบนี้
ให้ผู้เรียนได้ลงลึกลงไปกว่ากิจกรรมแบบแรกท่ีแค่ให้เดิน เพ่ือกลับมาใคร่ครวญ
ตัวเอง อาจารย์จะน าพาให้ผู้เรียนเดินตามเสียงของอาจารย์จนเข้าไปพบสมุด
เล่มนั้น แล้วผู้เรียนก็ค่อย ๆ เปิดอ่าน มันเป็นเรื่องราวได้หลากหลายอารมณ์  

เมื่อกลับจากการหาผู้เรียนจะเริ่มเขียนเรื่องราวเหล่านั้น เมื่อสะท้อน
ออกมาสู่วงใหญ่ สิ่งที่สังเกตเห็นได้มีสองเรื่องหลักๆ เรื่องแรก การเปิดพ้ืนที่
ตั้งใจฟังเพ่ือนเค้ามีมากขึ้น เรื่องที่สองเป็นเรื่องราวภายในของผู้เรียนที่สะท้อน
ออกมาในระดับลึก บางคนลงไปเรื่องของครอบครัวอย่างไว้วางใจพ้ืนที่  
เ พ่ือนทุกคนรับรู้  บางคนเห็นสิ่ งที่ตัวเองรักคนในครอบครัวได้มากขึ้น 
จากที่แต่ก่อนแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลย บางคนบอกว่า อาจารย์ท าให้ 
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ผมย้อนกลับไปในอดีต แล้วร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างไร  
บางคนก็สะท้อนค าตอบออกมาว่า เค้ารู้แล้วว่า การเขียนที่ออกมาจากใจ 
มันคืออะไรความรู้สึกที่ ได้ถูกบรรจงออกมาสู่ งานเขียนท าให้กระดาษ 
ที่มีตัวอักษรมันได้มีชีวิตมากกว่าการเขียนที่มันอยู่แค่ระดับของความคิด
อารมณ์ของมันก็จะเป็นเพียงสภาวะแห้งแล้งไม่ชมชื่น จากกิจกรรมที่ผู้เรียน 
ได้ท านั้น นอกจากเค้าได้ใคร่ครวญตัวเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกคือการหลอมรวม
ทุ กคน ในห้ อ ง  ท า ใ ห้ ทุ ก คน ได้ เ ชื่ อ มต่ อ  (Connect) ถ้ า เ ป รี ย บก็ คื อ 
ผู้ เขียน สามารถน าพาผู้ อ่านให้ผู้ อ่านได้อ่านเรื่ องราวได้อยากน่าติดตาม
ตลอดเวลานั่นเอง 

กิจกรรมต่อไปเริ่มดึงความคิดของการฟังซึ่งกันและกันเข้ามาผนวก 
ผสมผสานเข้าไปด้วยกัน ด้วยการมอบโจทย์ที่ว่า โครงงานศึกษาที่ผู้เรียน 
ได้ไปสืบค้นมานั้น มาเขียนด้วยภาษาความรู้สึกของเราว่า มันคือเรื่องราวอะไร
เป็นมาอย่างไร เสมือนหนึ่งได้ไปดูหนังภาพยนตร์ที่เรารัก ที่เราชอบ สักเรื่อง
แล้วกลับมาเล่าให้เพ่ือนฟัง โดยการฟังมีกติกาว่า ผู้พูดต้องพูดด้วยความรู้สึก 
ถึงเรื่องราวของโครงงานศึกษานั้น ในขณะที่ผู้ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจไม่พูดแทรก 
ห้อยแขวนค าตัดสิน จากนั้นให้สะท้อนกลับเรื่องราวที่ได้ยินเพ่ือนที่ได้เล่า
โครงงานศึกษาให้ฟัง สิ่งที่สะท้อนหลังจากท ากิจกรรมก็คือการได้มีโอกาส 
ได้ เห็ นความคิดของ เ พ่ือนอย่ างลึ กซึ้ ง โ ดย ไม่มี การตั ดสิน  มันท า ให้ 
เกิดความเข้าใจในตัวเพ่ือน ๆ ได้อย่างลึกซึ้ งขึ้น ประเมินโดยภาพรวม 
ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท าเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้จะไม่สามารถท าให้
ทุก ๆ คนได้เข้าสู่กระแสได้หมดทุกคนแต่ก็พอจะประเมินได้ว่าทุกคนก็เริ่มที่จะ
เปิดใจฟังคนอ่ืน ๆ บ้าง 

กิจกรรมที่ท าให้ผู้ เรียนยังรู้สึกได้เขียนจากความรู้สึกของตัวเอง 
อีกกิจกรรมก็คือ  การเขียนในหัวข้อที่ว่า  “สมการอันเป็นที่รักของฉัน”  
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ด้วยการก าหนดหน้าไว้ไม่ต่ ากว่า  ๒ หน้า ซึ่งผู้ เรียนตอนแรกก็เป็นกังวล 
ใ น ก า ร เ ขี ย น แ ต่ เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า เ ขี ย น ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ ส า ม า ร ถ เ ขี ย น ไ ด้   
ความรู้สึกของผู้เรียนที่เขียนออกมาได้นั้นประเมินจากเสียงสะท้อนบางคน 
ในชั้นเรียนว่า  ถ้าไม่ได้ ไปใช้บนฐานความคิดมาก  มันก็จะไม่ได้ไปเน้น 
ตรงสมการ แต่จะไปดูสมการเป็นเพียงวัตถุที่ฉันรักแล้วเขียนว่า วัตถุ (สมการ) 
ที่ฉันรักมันเป็นอย่างไร เข้าใจมันอย่างไร รู้สึกกับมันอย่างไร ออกมานั่นเอง  
เลยประเมินได้ว่า การเขียนบนความรู้สึกของสมองซีกขวานั้น เมื่อมันสามารถ
มาเชื่อมต่อกับสมองส่วนซีกซ้ายได้ ข้อความหรือประโยคก็จะดูมีพลัง พลังงาน
ที่หลอมรวมทั้ งความคิดและความรู้สึ กได้ เป็นอย่ างดีแล้ ว  การเขียน 
สมการที่ฉันรักนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชางานเขียนนี้ด้วย  
ส่วนใหญ่ท าได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

เริ่มเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายวิชา MTE ๒๘๑ Academic Writing 
for Mechanical Technology Education เ ริ่ ม ที่ จ ะ ให้ โ ค ร ง ส ร้ า ง ขอ ง 
การเขียน Proposal ของโครงงานศึกษาที่ตนเองชอบ  แล้วอยากเสนอ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เริ่มต้นจะให้ผู้เรียนได้ลองใคร่ครวญโครงงานศึกษา
เก่า ๆ ก่อนว่าส่วนประกอบมันต้องมีอะไรบ้าง  ซึ่งผู้สอนยังไม่ได้ให้ความรู้ 
อะไรเลย แต่เมื่อผู้เรียนสะท้อนออกมา หัวข้อต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้าง 
ของการเขียน Proposal ก็ปรากฏ มันประเมินได้ว่าความรู้ได้ถูกก่อประกอบ
จากประสบการณ์ของแต่ละคนภายในห้องเพียงแต่เราก็เติมสิ่งที่ผู้ เรียน 
ยังขาดอยู่ก็ เ พียงเท่านั้น   จากนั้นก็มอบหมายให้ผู้ เรียนเขียนรายงาน 
อันประกอบด้วยโครงสร้างของ Proposal ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ประเมินผล 
การเรียนของรายวิชานี้ด้วย  ผลการประเมินท าให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ 
จะเข้าไปติดกับบนฐานความคิดมากเกินไป  เพราะชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นมันท าให้เห็น
อารมณ์ของผู้เขียน (ผู้เรียน) เริ่มเข้าไปสู่กรอบมากเกินไป ไม่ได้หลอมรวม 
เรื่องของความรู้สึกกับความคิดที่กลมกลืนกันได้มากพอ 
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การหลอมรวมความรู้สึกและฐานความคิดนั้น ส าหรับวิชางานเขียน 
ที่ถือว่าเป็นแนวทางใหม่นั้น พอจะท าให้ได้เห็นแล้วว่าการเขียนจากความรู้สึก 
หรือจิตวิญญาณภายในตัวตนของผู้เรียนนั้นมีอยู่แล้ว หากแต่ได้รับการเติม  
บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องแล้วเหมาะสมทั้งช่วงเวลา  (คงไม่สามารถมองแค่ 
ชั่วโมงของการสอน) การท าให้ผู้เรียนรู้สึกรักงานเขียนนั้นก็ดูจะเป็นเส้นทาง 
ที่ไม่ได้ยากอะไรเลย  แต่การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องก็ย่อมมีอุปสรรคบ้าง  
แต่การเรียนรู้ในฐานใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สามารถท าให้เห็นเส้นทางที่จะเดิน
ต่อไปได้อีกว่ามีอะไรให้สามารถพัฒนาทางเดินนี้ต่อไปได้อ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ส า คั ญ อ ย่ า ง ห นึ่ ง 
ของกระบวนกรและเป็นเครื่องมือหลักที่ชุมชนกระบวนกร มจธ. 
น ามาใช้  จิตตปัญญาศึกษาเป็นวิถีทางในการปลูกฝังการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาภายในอย่ า งแท้จริ ง  ( inside learning)  จิตตปัญญา 
เน้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ 
เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
และสามารถ เชื่ อม โย งศาสตร์ ต่ า ง  ๆ  มาประยุ กต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

เกริ่นน า 
บทที่ ๒ 
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ที่มาและความจ าเป็น 

กระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก ความยั่งยืนระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศจึงขึ้นอยู่กับการสร้างความรู้ การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะ
ของคนในฐานะพลเมืองโลก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่  ๒๑ นั้นแตกต่างจากรูปแบบการเรียนรู้ ในอดีตที่ผ่านมา 
อย่างสิ้นเชิงและน ามาซึ่งค าถามส าคัญยิ่งข้อหนึ่งที่  ว่าด้วยผู้ดูแลนโยบาย 
ทางการศึกษาของประเทศนักการศึกษา ผู้จ้างงานหรือผู้ประกอบการแรงงาน 
ผู้ปกครองและสังคมในประเทศต้องตอบก็คือ เราจะเตรียมผู้ เ รี ยน 
ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศอย่างไร  ให้สามารถประสบความส าเร็จ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ? การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี 
และปริมาณของเนื้อหาความรู้ทั่วไปที่สามารถสืบค้นได้โดยง่ายผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ส่งผลให้ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะ เพ่ือรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับผู้เรียนหรือเยาวชนของชาติ  

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน เริ่มที่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ เ รียนเ พ่ือศตวรรษที่  ๒๑ มากขึ้น ส าหรับหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
ไ ด้ ก า ห น ด ก ร อบ ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ เ รี ย น ข อ ง  ม จ ธ . ( KMUTT- STUDENT 
Qualification Framework) ๑๑ ด้าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบหรือก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มจธ . มุ่ งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น 
การพัฒนาครูและการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 
(New Approach to Learned) และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  



๑๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จึงต้องเป็นไปในลักษณะที่ท าให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้  ซึ่ งจะช่วยให้ตนเอง 
ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข (ด้านที่ ๓  
ของสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑) ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถแห่งตนหรือการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จึงเป็นเสมือนรากฐานส าคัญในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสมรรถนะ
ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งแน่นอนที่สมรรถนะในด้านนี้ปรากฏอยู่ในกรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนของ มจธ.  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาจารย์บางส่วนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “ชุมชนกระบวนกร มจธ.”  
เมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่จะสืบเสาะ ค้นหา กระบวนการพัฒนา 
การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
และพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในอนาคต  

 จิตตปัญญาศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในชุมชนกระบวนกร 
มจธ. มีไว้ส าหรับใช้พัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา จิตตปัญญาศึกษา
จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาจิตใจในระดับลึกช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง 
เห็นศักยภาพของตนเองและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การน ากระบวนการ
จิ ตตปัญญาศึ กษามาประยุ กต์ ใ ช้ ในร ายวิ ช าการ เขี ยน เชิ ง วิ ช าการ  
จึงเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างให้เกิดการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
อย่างแท้จริง 
 
 



๑๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

ชุมชนกระบวนกร มจธ.  

กระบวนกร เป็นค าศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่โดยนักจัดกระบวนการ
นักฝึกอบรมทางด้านจิตตปัญญาศึกษา แปลสั้น ๆ ว่า “วิทยากรกระบวนการ” 
หมายถึงวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างกระบวนการ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นวิทยากร
กระบวนการจึงมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่ว ไปตรงที่ 
จะไม่ใช่ผู้ ให้ความรู้ เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นกระบวนการสร้างความรู้ 
ให้เกิดข้ึนโดยเอาประสบการณ์ของแต่ละคนเข้ามาหลอมรวมด้วย 

 ชุมชนกระบวนกร มจธ. จึงหมายถึงอาจารย์ใน มจธ. กลุ่มหนึ่ง 
ที่น าเอาหลักวิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแบบฉบับของ “กระบวนกร” 
หรือ “วิทยากรกระบวนการ” มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนผ่านกิจกรรมทางด้านจิตตปัญญา 
ที่หลากหลายเพ่ือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
 
ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา 

จิตตปัญญาศึกษา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนกร 
และเป็นเครื่องมือหลักที่ชุมชนกระบวนกร มจธ.น ามาใช้ จิตตปัญญาศึกษา 
เป็นวิถีทางในการปลูกฝังการเรียนรู้ผ่านกระบวนการใคร่ครวญด้วยตนเอง  
ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายในอย่างแท้จริง (inside learning) 
จิตตปัญญาเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจาก
อคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์  

 



๑๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เมื่อถอดความจาก “ผู้รู้” จึงพอจะสรุปได้ว่า จิตตปัญญาศึกษา 
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของบุคคลที่เน้นการเรียนรู้จากภายในตัวเรา  
อันจะน าไปสู่ภาวการณ์ตื่นรู้ที่ท าให้เราสามารถคิดและใคร่ครวญจนเกิดความรู้ 
ประเวศ วะสี (๒๕๕๐ : ๑๓) ได้กล่าวไว้ในความหมายสั้น ๆ ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ว่า จิตตปัญญาคือการรู้จิตของตัวเองแล้วเกิดปัญญาโดยที่ปัญญา  
คือ การเข้าถึงความจริงสูงสุด ซึ่งเป็นความเข้าใจในระดับท่ีลึกซึ้งถึง  

ในประเด็นของการเข้าถึงความจริงอันสูงสุด จุมพล พูลภัทรชีวิน 
(๒๕๕๒)  ได้ให้ความหมายไว้อย่างลงลึกว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้และการเรียนรู้มิติ/
โลกด้านในทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ/มุมมองต่อชีวิต 
และโลกของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถสรุปด้วยนิยามของวิจักขณ์ 
พานิช (๒๕๕๐ : ๑๗-๒๑) ที่ได้กล่าวถึง จิตตปัญญาศึกษา ด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย
ว่าเป็น “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” เป็นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้
เรื่ องจิตและใจ เ พ่ือเข้าถึงความเป็นจริงหรือธรรมชาติของสิ่ งต่าง ๆ  
เป็นกระบวนการมุ่งเน้นที่จะน าไปสู่ราก คุณค่า และความหมายที่แท้จริง 
ของการเรียนรู้  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในระยะยาวและเกิดเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษา 

จิตตปัญญาศึกษาถูกน าไปใช้อย่างหลากหลาย แรกเริ่มถูกน าไปใช้ 
ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน บริษัท ในภาคเอกชน  
โดยวิทยากร  (กระบวนกร)  มืออาชีพ ต่อมาศูนย์จิ ตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การขยายผล 
ของจิตตปัญญาศึกษาในสถานศึกษายังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ 
ถูกน าไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในหลายลักษณะแตกต่างกัน  



๑๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจิตตปัญญาศึกษา ชลลดา  ทองทวี 
(๒๕๕๑) ได้รวบรวมข้อมูลด้านจิตตปัญญาศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ไว้อย่างละเอียดครอบคลุมในหลายประเด็น ทั้งในด้านตัวบุคคล กลุ่มหรือ
องค์กร ท าให้ทราบถึงประวัติ  พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  
ได้แสดงเครื่องมือ กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการน า 
จิตตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผล
ส าหรับจิตตปัญญาศึกษา  

การน าจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในระดับหน่วยงาน เอกรัตน์  รวยรวย 
พิเชษฐ์   พินิจ และวิศิษฏ์ศรี   วิยะรัตน์  (๒๕๕๗)   ได้รายงานการน า 
จิตตปัญญาศึกษาไปเผยแพร่ ไว้ว่ า  จิตตปัญญาศึกษาได้แพร่กระจาย 
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใน มจธ. จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร 
ได้อย่างน่าสนใจ ห้องเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน และมีความพยายามที่จะน าจิตตปัญญาศึกษามาสร้างสังคม 
ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ส่วนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน สนิท สัตโยภาส (๒๕๕๔) ได้น า 
จิตตปัญญาศึกษาไปใช้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เช่นเดียวกับ อรอนงค์ แจ่มผล (๒๕๔๕) ที่ได้น ากระบวนการ 
จิ ตตปัญญาศึ กษา ไปใช้ ในร ายวิ ช า จิ ตวิ ทยาส าหรั บครู  เ พ่ื อ พัฒนา 
การเรียนรู้ภายในตนของนักศึกษา ส่วน สุทิน เจียมประโคน (๒๕๕๖) ได้น า 
จิตตปัญญาศึกษาไปส ารวจความต้องการในการพัฒนาคุณค่าในตนเอง 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 
 



๑๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เป้าประสงค ์
 

จากข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่แสดงข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า  
จิ ต ตปัญญาศึ กษ า ได้ ซึ ม ซั บ เ ข้ า ไ ป ในสถานศึ กษ า หล ากหล าย มิ ติ   
ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน (well-round student 
development) ให้มีทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเป็นสาระส าคัญแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

รายงานฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน มีเป้าหมายที่จะน าเสนอการจัดการ
เรียนรู้ของ ทีมกระบวนกร มจธ. โดยใช้แนวทางของจิตตปัญญาศึกษา  
ใน ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งสอนโดย
อาจารย์พิเชษฐ์ พินิจ และ อาจารย์อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล ภาควิชา 
ครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยน าเสนอการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่
เปลี่ยนผ่านจากบทบาทของครูผู้สอนเป็นบทบาทของกระบวนกร (facilitator) 
ที่มีเทคนิควิธีทางจิตตปัญญาศึกษาซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไป 
เช่น การตั้งวงสนทนา สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการเรียน เปิดพ้ืนที่การฟัง 
และกิจกรรมการเรียนรู้และการสะท้อนความคิดทีมกระบวนกร มจธ.  
จึงเล็งเห็นว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน MTE ๒๘๑ เป็นสิ่งที่
น่าสนใจ ควรค่าแก่การน ามาใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทาง 
ในการขยายผลให้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ พวกเราจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบองค์รวม เราไม่เอาเนื้อหามาเป็นตัวตั้งแต่เราเอากิจกรรมการเรียนรู้
ที่ช่วยพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียนมาเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เพราะต้องการให้ 
การเรียนรู้มีความหลากหลายมาก โดยผู้ เรียนแต่ละคนสะท้อนผล 
ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เราเน้นเป็นอย่างมากที่จะสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
เราจึงย้ าตัวเอง (ครู) อยู่เสมอว่าเราจะไม่ตัดสินสิ่งเด็กพูด เราจะสร้าง
พ้ืนที่ ๆ จะท าให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเองให้มากท่ีสุด 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้บทที่ ๓ 



๑๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียนเชิงวิชาการ ได้
ออกแบบบทเรียนเป็นแบบองค์รวม โดยใช้กิจกรรมเป็นที่หลากหลายเป็น
บทเรียนในการเรียนรู้ คือไม่แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เน้นพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียน มีทักษะในการเขียนเชิงวิชาการที่ดี กรอบแนวคิด
ของการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ เฟส ดังนี้ 

 
 

 
เฟสที่ ๑ สร้างแรงจูงใจและความคุ้นชิน (initial phase) : สัปดาห์ที่ ๑-๖ 
เป็นช่วงที่เน้นให้ผู้เรียนได้เขียน เขียน และก็เขียนจากประสบการณ์หรือ
เรื่องราวของตนและกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ ในช่วงนี้ผู้สอน 
ได้สอดแทรกวิถีทางแห่งจิตตปัญญาศึกษาและกิจกกรรมที่เกี่ยวข้องลงไป 
เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ  

เฟสที่ ๒ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (transient phase) : สัปดาห์ที่ ๗-๙ เป็นช่วงที่  
ผสมผสานการเขียนที่ใช้ฐานของความรู้สึกและอารมณ์ไปสู่ฐานความคิด  
ผ่านการเขียนบรรยายถึงสิ่งของหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ผู้เรียนให้ความรัก 
หรือใส่ใจ 

                                                                



๒๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เฟสที่ ๓ ช่วงแสดงศักยภาพ (final phase) : สัปดาห์ที่ ๑๐ - ๑๕ ช่วงนี้ 
ให้นักศึกษาลงมือเขียนงานที่มีลักษณะหรือความเป็นวิชาการมากขึ้น เช่น 
ข้อเสนอโครงการหรือรายงานทางวิชาการอ่ืนใด ฯ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดทักษะและความสามารถตามเป้าหมาย คือ 
ให้ผู้เรียนรักที่จะเขียน ตระหนักถึงการเขียน เกิดความภาคภูมิใจในการเขียน
และเขียนอย่างต่อเนื่อง มีทั้งความรู้และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเขียน 
ผู้สอนจึงได้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมาจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
สามารถแสดงได้ ในตารางที่  ๓ .๑ ดังนี้  (สามารถดูแผนอย่างละเอียด 
ได้ที่ภาคผนวก ก) 

 
เฟสที่  สัปดาห์ กิจกรรม เป้าหมาย 

เฟ
สท

ี่ ๑
 : 

สร
้าง

แร
งจ

ูงใ
จแ

ละ
คว

าม
คุ้น

ชิน
 ๑ เขียนบทความ  

“มองที่ฉัน” 
พัฒนาทักษะการเขียนจาก
ความรู้สึก ฝึกการฟัง การพูด
และการสนทนา ผ่านเรื่องราว
ในอดีตของนักศึกษา 

๒ ฟังเพลง 
“เธอมีจริง” 

พัฒนาทักษะการเขียนจา 
กคว า มรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 
ฝึกการฟัง การพูด และการ
สนทนา และสะท้อนถึงคุณค่า
และการอยู่อย่างมีความหมาย
ของมนุษย์  

๓ ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
“กับข้าวที่แม่ท า” 

๔ ชมภาพยนตร์เรื่อง 
“Children full  
of life” 



๒๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เฟสที่  สัปดาห์ กิจกรรม เป้าหมาย 
๕-๖ บทความเรื่อง  

“เมื่อครูถอดใจ” 
พัฒนาทักษะการเขียนจาก
ความรู้สึก ฝึกการฟัง การพูด 
และการสนทนา และฝึกการ
คิดแบบต่อยอดร่วมกัน ผ่าน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เฟ
สท

ี่ ๒
 : 

 ช
่วง

เป
ลี่ย

นผ
่าน

 ๗-๙ เขียนบทความ 
“สมการที่ฉันรัก” 

บู รณาการส่ วนส าคัญของ
บทความทางวิชาการนั่นคือ 
“สมการ”มาฝึกทักษะการ
เขียนเชิงวิชาการการเรียบเรียง
ประโยคและสร้างความคุ้นเคย
ใหม่ในงานเขียนเชิงวิชาการ 

เฟ
สท

ี่ ๓
 : 

 ช
่วง

แส
ดง

ศัก
ยภ

าพ
 

๑๐-๑๒ วิเคราะห์บทความ
วิชาการ ๓ เรื่อง 
“เนื้อหลอดแก้ว” 
“การปรับตัวใน
สถานการณ์วิกฤต
ของชีวิต” และ 
“สกัดกั้นปืน 
ปริ๊นติ้ง ๓ มิต”ิ 

พัฒนาทักษะการอ่าน  
การ เขียนและการวิ จารณ์
บทความโดยใช้หัวใจการเขียน 
๓ ประการ  และหลั กแห่ ง 
การเขียนเชิงวิชาการ ๖ ข้อ 

๑๓-๑๕ ฝึกปฏิบัติเขียน 
“ข้อเสนอโครงการ” 

เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา  



๒๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การประเมินผล 

การวัดผลการเรียนรู้ จะเริ่มท าการวัดผลใน เฟส ๒ และเฟส ๓  
(เฟส ๒ ไม่วัดผล) โดยการวัดผลจะพิจารณาจากผลงานที่นักศึกษาได้เขียน 
โดยใช้กรอบของการประเมิน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) โครงสร้าง ๒) ไวยกรณ์/
ประโยค ๓) ภาษาและ ๔) เนื้อหา สารสนเทศ 

การประเมินผลจะประเมินจากหลักฐานโดยประเมินความสามารถ 
การเขียนของนักศึกษา โดยใช้ประเมินผลแบบรูบริก (Rubric) ที่มีเกณฑ์การวัด
ความสามารถ ๔ ระดับ (รายละเอียดสามารถดูได้จากภาคผนวก ข)  

ส าหรับวิ ชานี้ ผู้ สอนได้ ออกแบบการประ เมินผ ล  โดย อิ งกั บ
ความสามารถของนักศึกษาที่ปรากฏ ดังนั้นจึงได้สร้างแบบประเมินแบบรูบริก
ขึ้น ส่วนในการสอนตามแนวทางของจิตตปัญญาศึกษาที่ได้น าเสนอในเอกสาร
ชุดนี้ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องเป็นการวัดผลโดยใช้แบบรูบริกเพียงอย่างเดียว 
สามารถใช้วิธีอ่ืน ๆ ได้ 

เ กณฑ์ ก า รปร ะ เ มิ น ผลขอ งร าย วิ ช า ก าร เ ขี ยน เชิ ง วิ ช า กา ร  
ผู้สอนได้ก าหนดวิธีการให้เกรดเป็นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 

      ดีมาก      ระดับคะแนนระหว่าง   ๗๖ – ๑๐๐ % 
      ดี      ระดับคะแนนระหว่าง   ๕๑ – ๗๕ %   
      พอใช้     ระดับคะแนนระหว่าง   ๒๖ – ๕๐ % 
      ควรปรับปรุง    ระดับคะแนนระหว่าง  ๐ – ๒๕ %



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นหัวใจส าคัญของการสอนในรายวิชานี้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่ งส าคัญที่ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  
ได้คิดด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดความรู้ให้แก่กัน 
และกัน กิจกรรมการเรียนรู้ได้เปลี่ยนครูให้กลายเป็นผู้เรียนและเรียนรู้
ไปพร้อมกับนักเรี ยน บรรยากาศของห้องเรี ยนจึ ง เต็มไปด้วย 
ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
บทที่ ๔ 



๒๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบของการเรียนการสอนจะฝึกให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการเขียน 
ผ่ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ ผู้ สอนได้ก าหนดขึ้ น  ภายหลั งจากผู้ เ รี ยน 
ได้ รั บประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการ เรี ยนรู้ ที่ ผู้ สอนก าหนดขึ้ น  
ผู้ เรียนจะต้องเขียนบรรยายความคิดและความรู้สึกของตนเอง ผู้สอน 
จะไม่ตัดสินผิด-ถูก ในผลงานของผู้เรียน ผู้สอนจะไม่เป็นผู้ชี้ขาดในผลงาน 
ของผู้ เรียนแต่ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้และพัฒนางานเขียนที่ดีด้วยตัวเอง  
วิธีที่ผู้สอนใช้เพ่ือพัฒนางานเขียนของผู้เรียนคือจะใช้พลังกลุ่มผ่านการสะท้อน
ผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนนั่งหรือยืนล้อมวง จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคนเล่า 
สิ่งที่ตนเองเขียนให้เพ่ือน ๆ ทั้งหมดในวงฟัง  

กระบวนการเช่นนี้ผู้เรียนจะเกิดการเปรียบเทียบผลงานของตนเอง
และเรียนรู้จากเพ่ือนด้วยตนเอง ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูดอย่างเต็มที่
โดยไม่ตัดสินผิดถูก (รูปที่ ๓.๑) ตลอดการเรียนรู้  บรรยากาศในห้องเรียน 
จะเกิดความเป็นกัลยาณมิตร เกิดการเชื่อมต่อ (Connect) ระหว่างครูกับ
ผู้ เ รี ยน  และผู้ เ รี ยนกับผู้ เ รี ยน  เข้ าสู่ บรรยากาศของความเป็นมิตร  
ความเท่าเทียมกัน เกิดความรู้สึกไว้วางใจ ก่อเกิดเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
ในห้องเรียน  
 



๒๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

  
 

  
 

รูปที่ ๔.๑ แสดงภาพกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 



๒๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑ แสดงภาพกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการสอนในรายวิชา MTE 
๒๘๑ การเขียนเชิงวิชาการ กิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดความรู้ให้แก่กันและกัน ผู้สอนจึงได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ ๙ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑  มองที่ฉัน 
กิจกรรมที่ ๒  เธอมีจริง 
กิจกรรมที่ ๓  อุปกรณ์สะท้อนความคิด 
กิจกรรมที่ ๔  กับข้าวที่แม่ท า 
กิจกรรมที่ ๕  หากฉันเป็นครูผู้นั้น 
กิจกรรมที่ ๖  เมื่อครูถอดใจ 



๒๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๗  สมการที่ฉันรัก 
กิจกรรมที่ ๘  วิจารณ์บทความเชิงวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๙  เขียนบทความวิชาการ 

ทั้งนี้ทุกครั้ งก่อนออกจากชั้นเรียนในส่วนของอาจารย์ พิ เชษฐ์   
(ไม่ได้เลิกเรียนนะครับ !) ผู้เรียนทุกคนจะต้องยืนขึ้นล้อมวง และกล่าวว่า 
“ขอบคุณที่มาเหนื่อยร่วมกัน” พร้อมทั้งค านับหรือยกมือไหว้ซึ่งกันและกัน 
 
 
  



๒๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๑ 

มองที่ฉัน 
 

ลักษณะของกิจกรรม 

ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียนโดยให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราว
ของตนเอง กิจกรรมนี้ต้องการฝึกความมั่นใจในการเขียนให้กับผู้ เรียน  
เพราะการเขียนเรื่องราวของตนเองนั้นตัวผู้เรียนจะรู้และเข้าใจมากที่สุด  
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนได้อย่างเต็มที่  โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะผิดหรือถูก
มากนัก เป็นการพัฒนาความคล่องแคล่วและลื่นไหลในการเขียนให้กับผู้เรียน
อีกทั้งการเขียนเรื่องราวของตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนและย้อนมอง
ตนเอง เข้าไปสัมผัสรับรู้ความรู้สึกของตนเอง กระบวนการนี้ยังช่วยให้ผู้เรียน 
ได้เผยออกถึงชีวิตเบื้องลึกของช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อความรู้สึกและสร้างพ้ืนที่
ปลอดภัยให้เกิดข้ึนในห้องเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

รูปที ่๔.๒ แสดงภาพกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโดยเขียนเรื่องราวของตนเอง 



๒๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้เขียนบันทึกเรื่องราวของตนเองผ่านกิจกรรม 
“มองที่ฉัน” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระยะเวลาประมารณหนึ่งซึ่งผ่านล่วงไป
พร้อมกับเพลงบรรเลงที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าไปค้นลึกในตัวเอง 

จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ ให้ผู้ เรียน
พิจารณาบันทึกเรื่องราวของตนเองว่า มีส่วนใดหรือตรงจุดใดบ้างที่มีการเขียน
ผิดและได้เขียนทับจนเป็นรอยเข้ม ลบด้วยยางลบหรือน้ ายาลบค าผิด และ 
ขีดฆ่าและเขียนใหม่ หากเป็นเช่นนั้นก็ให้ผู้เรียนมานั่งรวมกลุ่มกัน ณ มุมหนึ่ง
ของห้อง ส่วนบันทึกเรื่องราวใดของผู้ เรียนที่ไม่มีรอยผิดพลาดใด ๆ ก็ให้มา
รวมอยู่อีกฝากหนึ่งของห้อง ซึ่งปรากฏให้เห็นในสัดส่วนที่น้อยมาก ๆ 

ผู้สอนยังไม่บอกถึงเหตุผลที่ให้ผู้เรียนแยกกลุ่ม แต่ขออาสาสมัคร
ประมาณ ๓-๔ คน ออกมาอ่านบันทึกเรื่องราวของตนเอง ช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาของการฟังความเงียบ ฟัง และก็ฟัง จนเมื่อเวลผ่านไปประมาณ  
๕ นาที จึงมีอาสาสมัครลุกขึ้นมาอ่านบันทึกนั้น ๆ ให้เพ่ือนฟัง ล าน าน้ าเสียง 
ที่บรรเลงเรื่องราวในบันทึกก็ได้อบอวลไปทั่วห้องท่ามกลางความเงียบ  
ผู้สอนรู้สึ กถึงค าว่ า เวลาสัมพัทธ์ขึ้นมาทันที  ซึ่ ง เป็นดัชนีหนึ่ งที่ ผู้ สอน 
ใช้ประกอบการประเมินอย่างง่าย ๆ ว่า ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่   
หรือมีสมาธิ/ใจจดจ่อกับปัจจุบันหรือไม่? อืม มันได้ผลดีทีเดียว! และผู้เรียนก็ได้
รู้จักกันมากข้ึน 

การสะท้อนก่อนจบการเรียนการสอนของผู้สอนเชื่อมโยงกับหลัก
จิตวิทยาเล็กน้อย ผู้สอนเริ่มสะท้อนว่า เหตุใดจึงต้องแบ่งกลุ่มเช่นนั้น ผู้เรียน
ทุกคนนั่งฟังอย่างตั้งใจ เพราะสิ่งที่สะท้อนมันเป็นเรื่องราวของพวกเขา 



๓๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

...ทุกคนมีอดีต ผมก็มี และมันก็ต่างกันตามเหตุปัจจัย บ้างก็หอมหวาน 
บ้างก็ข่ืนขม แต่เราก็ต้องยอมรับมันเพราะมันเป็นของเรา... 

...เราอาจลบอดีตของตัวเราในบันทีกเรื่องราวด้วยการเขียนทับจนเป็น
รอยเข้ม ลบด้วยยางลบหรือน้ ายาลบค าผิด และขีดฆ่าและเขียนใหม่ แต่เชื่อผม
เถอะเราไม่มีทางลบอดีตของเราได้หรอก มันจะอยู่กับเราไปจนลมหายใจ
สุดท้าย เราไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแล้วได้ หนทางเดียวที่เราท าได้ก็คือ 
เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน และน ามันมาใช้ประโยชน์และให้เกิดผลดีไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่ง... 

บทสะท้อนเป็นเรื่องราวชีวิต แต่การเขียนได้เริ่มต้นข้ึนแล้ว 
 

 



๓๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
รูปที่ ๔.๓ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม “มองที่ฉัน” 



๓๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

รายละเอียดของการเขียนบันทึกในกิจกรรม “มองที่ฉัน” ผู้เรียน 
จะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา บ้างก็เป็นเรื่องที่ประทับใจ  
บางคนเล่าเรื่องของตนเองตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงปัจจุบัน เล่าเรื่องช่วงชีวิต 
ที่มีความสุข บ้างก็มีการเขียนเล่าเรื่องในช่วงเวลาที่ตนเองมีความทุกข์ ใจ 
เรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มนี้เข้าใจเพ่ือนมากขึ้น ลดการตัดสินพฤติกรรม
ของเพ่ือนด้วยความคิดของตนเองลง   

ผู้สอนจะไม่ตัดสินงานเขียนของผู้เรียนว่าผิดหรือถูก และเนื่องจาก
หัวข้อเรื่องเปิดกว้าง ไม่มีการบังคับท าให้นักศึกษามี อิสระในการเขียน  
จึงกล้าที่จะคดิและกล้าที่จะเขียน 

ในส่วนของสาระเนื้อหานักศึกษาสามารถเขียนออกมาได้ดี แต่ในเรื่อง
ของรูปแบบประโยคนักศึกษายังเขียนได้ไม่ค่อยดีนัก การเชื่อมต่อของประโยค
ยังท าได้ไม่ค่อยดี อาจเป็นเพราะเป็นการเขียนในสัปดาห์แรก นักศึกษายังไม่มี
ทักษะการเขียนที่มากพอจึงท าให้เห็นมีการเรียงประโยคแปลกๆ ยังล าดับ
เหตุการณ์ไม่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะท าให้ผู้สอนได้น าไปออกแบบการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไปได้เป็นอย่างดี  

ในส่วนของการเริ่มต้นการเขียน กิจกรรมนี้นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี 
สามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาได้มากขึ้น และเป็นการเพ่ิมทักษะ 
การเขียนให้แก่ผู้เรียนในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี  
 

 



๓๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
เธอมีจริง 

 
 
ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรม “เธอมีจริง” เป็นการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้บทเพลง 
เป็นสื่อในการสอน อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษานั่งล้อมวง หลับตาและฟังเพลง 
“เธอมีจริง” นักร้องโดย “ป้าง นครินทร์” ร่วมกัน จากนั้นให้นักศึกษาเขียน 
“ฉันและเธอ” ในความคิดและความรู้สึกของนักศึกษาว่าคือใครหรือหมายถึง
อะไร? ค าถามท่ีอาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้ คือ  

“ฉันหรือเธอคือใครในที่นี ้   ช่วยบอกที่ได้ไหมให้แก่ฉัน 
ฉันกับเธอคู่นี้คือใครกัน  ช่วยบอกฉันสักค าจากปากเธอ”  
 

 

รูปที่ ๔.๔ กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโดยการฟังเพลงแล้วเขียน“ฉันและเธอ” 



๓๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรม  

ผู้สอนขอให้ผู้เรียนทุกคนนั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบ ระลึกรู้อยู่กับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งแจกกระดาษคนละแผ่น จากนั้นผู้สอนก็เปิดเวทีคอนเสิร์ทที่มี
มีเจ้าของเวทีเป็นนักร้องดัง พ่ีป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ซึ่งจะขึ้นเวทีมาร้องเพลง 
“เธอมีจริง” ให้เราฟัง 

เมื่อได้เวลาอันเหมาะสม พ่ีป้างก็เริ่มร้อง “มีนางฟ้าที่อยู่แสนไกล 
เหมือนคล้าย ๆ ฉันเฝ้ารอ นานนักหนา...เพราะเธอมีอยู่จริง” เมื่อเพลงจบลง 
ไร้ซึ่งเสียงปรบมือ แต่พ่ีป้างก็ดีใจที่เป็นเช่นนั้น 

...ฉันหรือเธอคือใครในที่นี ้  ช่วยบอกที่ได้ไหมให้แก่ฉัน 
ฉันกับเธอคู่นี้คือใครกัน  ช่วยบอกฉันสักค าจากปากเธอ… 

นี่คือค าถามที่ผู้สอนก าหนดให้กับผู้เรียน และก็เชิญให้พ่ีป้างร้องเพลง
อันไพเราะให้เราฟังอีกครั้ง ซึ่งพ่ีป้างก็ยินดีโดยไม่ขัดเขินใด ๆ  

ขณะพ่ีป้างร้องเพลงรอบที่สอง (ด้วยเสียงเบาแผ่ว แต่ก็ได้ยิน) ผู้เรียน
ทุกคนก็เริ่มเขียน เขียนถึงความรู้สึกของตนเองตามค าถามที่ก าหนดให้ มันน่า
แปลกตรงที่ว่า แม้จะมีค าถามก าหนดให้ แต่มันไม่ได้เป็นกรอบจ ากัดความรู้สึก
นึกคิดเลย หากเป็นเสมือนสัญญาณพลุที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางความมืดที่ 
ช่วยท าให้เห็นว่า ควรเดินไปทิศทางใด 

เมื่อการเขียนสิ้นสุดลง ผู้สอนก็ปฏิบัติเช่นเดิม คือ ขออาสาสมัคร
ผู้เรียนประมาณ ๓ คน มาเล่าร้องเนื้อความที่ตนเองได้เขียนลงไป ทั้งนี้หากผู้ใด
อยากจะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนอกเหนือจาก ๓ คนแล้ว ก็ยินดีอย่างยิ่ง 

น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่เนื้อเพลงของอาสาสมัครส่วนใหญ่สะท้อน
กลับไปยังแม่พ่อหรือผู้ปกครองของตนเอง...บางทีแค่นี้ก็พอ แค่เราหยุด
ความสุขก็เกิดขึ้นได้ และ...ฉันในที่นี้คือ ตัวฉัน และเธอ คือ พ่อแม่ของฉัน... 



๓๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

ดูแลตัวเองบ้าง ขอบคุณตัวเองบ้าง ขอโทษตัวเองบ้าง...ฉันคือเธอ และ
เธอก็คือฉัน นี่เป็นค าที่ผู้สอนได้สะท้อนออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
รูปที่ ๔.๕ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม “เธอมีจริง” 

 



๓๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปกิจกรรม 

 นักศึกษาให้ความหมายค าว่า  ฉันและเธอ ที่แตกต่างกันออกไป 
ในส่วนใหญ่และค าว่า “ฉัน” ของนักศึกษาจะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน  
นั่นคือ ตัวของนักศึกษาที่เป็นผู้เขียน แตกต่างกับค าว่า “เธอ” จะมีความหมาย
ที่หลากหลายทั้งในรูปธรรม เช่น แม่ ผู้หญิงที่รัก หรือครอบครัว และ
ความหมายในนามธรรม เช่น ความทะเยอะทะยานความสมบูรณ์ ความฝัน 
อนาคต เป็นต้น 

ในการเขียนครั้ งนี้นักศึกษาบางคนสามารถเขียนออกมาได้ดี   
เ ขี ยน ได้ หลาย หน้ า  มี ข้ อคิ ดที่ ช วน ให้ ผู้ อ่ า น ได้ คิ ดต าม  เ ช่ น  ค า ว่ า  
“อย่าเดินไปข้างหน้าโดยไม่มองรอบข้าง” ฯ และยังใช้ค าได้สละสลวย 
แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาบางคนก็ยังเขียนได้เพียงครึ่งหน้ากระดาษ A๔ 
และยังให้ความหมายของค าว่า ฉัน และ เธอ ไม่ชัดเจน 

 
 
 
 

 
 

  



๓๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที ่๓ 

อุปกรณ์สะท้อนความคิด 
 

ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรม “อุปกรณ์สะท้อนความคิด” เป็นฝึกทักษะการเขียน 
โดยผู้สอนจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสื่อในการสอน ผู้สอนให้นักศึกษาเลือก
อุปกรณ์ ๑ ชิ้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมนี้ต้องการให้
ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนโดยเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองกับสิ่งของที่อยู่รอบตัว 
เขียนบรรยายถึง “ของสิ่งนั้น” เพ่ือบอกว่าในความคิดและความรู้สึกของเรา 
มีความหมายอย่างไร ? 

 
 

รูปที่ ๔.๖ แสดงภาพกิจกรรม “อุปกรณ์สะท้อนความคิด” 



๓๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๖ แสดงภาพกิจกรรม “อุปกรณ์สะท้อนความคิด” (ต่อ) 
  



๔๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

วันนี้เป็นโอกาสของผู้เรียนทุกคนที่จะได้เขียนบรรยายอย่างอิสระกับ
ของสิ่งนั้น อิสระทางความรู้สึกและความคิด  ก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้สอนได้ 
check-in (เผยความรู้สึก) ความรู้สึกของผู้เรียนเพ่ือเป็นการปรับสภาพอารมณ์
และความพร้อมของผู้เรียน  

ผู้สอนไม่ได้ท าอะไรมากไปกว่าเฝ้าดูด้วยความสงบเงียบ เฝ้าดู และ 
ก็เฝ้าดู ระหว่างด าเนินกิจกรรม ผู้สอนเปิดเพลงเบา ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิ
และใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขียน ผู้สอนรู้สึกได้ถึงสนามพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ  
ที่อบอวลไปทั่วห้อง 

ชั้นเรียนไม่ได้เป็นของผู้สอน หากแต่เป็นของผู้เรียนโดยแท้ทั้งกาลเวลา
และสถานที่ โดยมีผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ครั้งนี้ผู้สอนไม่ได้ให้ผู้ เรียน 
ออกมาเล่าถึงสิ่งที่ตนเองเขียนให้เพ่ือน ๆ ฟัง เนื่องด้วยใช้เวลาส่วนใหญ่ 
ไปกับการเขียน ก่อนเลิกผู้สอนและผู้เรียนต่างยืนพร้อมเพรียงกันเป็นวงกลม 
และกล่าวค าขอบคุณที่มาเหนื่อยร่วมกันพร้อมทั้งค านับก่อนแยกย้ายกันกลับ 

ผู้สอนใช้ช่วงเวลาหนึ่งอ่านงานเขียนเหล่านั้นและลงลายเซ็น ผลงาน
ของผู้ เรียนส่วนใหญ่เขียนได้อย่างน่าทึ่ ง และสามารถเห็นการไหลลื่น 
ของการเขียนได้อย่างชัดเจน รวมทั้งความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ค า ประโยค 
รวมทั้งสิ่งซึ่งซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  
แต่สัมผัสระลึกรู้ได้ด้วยใจ 



๔๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
 



๔๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

  



๔๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
 

 



๔๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๗ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม 
“อุปกรณ์สะท้อนความคิด” 

 
 
สรุปการเรียนรู้ 

 กิจกรรมอุปกรณ์สะท้อนความคิด เป็นการเขียนบทความจากสิ่งของ 
ที่เราใช้ในการเขียนบทความครั้งนี้นักศึกษาได้เลือกสิ่งของนี่จะน ามาเขียน 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ โทรศัพท์ กระจกเงา 
กระดาษโน้ต นาฬิกา แก้วน้ า เป็นต้น การเขียนของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นการให้ความส าคัญของสิ่งของสิ่งนั้น เช่น ปากกา เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญ
ในการจดบันทึก ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น  

จากบทความที่นักศึกษาเขียนว่า“จ าดีกว่าจด แต่ถ้าจ าไม่หมด ก็ให้จด
ดีกว่าจ า” หรือจะเป็นการให้ความส าคัญของโทรศัพท์จากบทความ 
ที่นักศึกษาเขียน “โทรศัพท์เป็นสิ่งของเปลี่ยนโลก ท าให้ที่ไกลเปลี่ยนเป็น 
ที่ใกล้ได้ ”  และยังมีการตีความที่ลึกซึ้งลงไปในของสิ่งนั้น เช่น กระจกเงา 



๔๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เป็นสิ่งที่สะท้อนตนเองท าให้ได้คิดมองย้อนตนเองในกระจกเงา ยางลบ... 
ไม่เพียงแต่การเขียนหนังสือ การใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน และยังมีการตีความ
โดยการเปรียบเปรย เช่น น้ าที่อยู่ในแก้วเปรียบเหมือน ความรู้ ยังรู้ยิ่งรู้มาก
เกินไป อาจท าให้ท าอะไรได้ไม่ดีสักอย่างเหมือนกับน้ าที่ล้นออกของนอกแก้ว 
เป็นต้น  

ในการเขียนครั้งนี้นักศึกษา เขียนได้ดีเป็นเพราะการเขียนจากสิ่งของ 
ที่เราได้เห็นหรือเคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้สามารถตีความ 
ได้ง่ายและเขียนออกมาได้ดี 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



๔๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๔ 

กับข้าวที่แม่ท า 
 
 
ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรม “กับข้าวที่แม่ท า” เป็นกิจกรรมที่ใช้ฝึกทักษะการเขียนโดยใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อในการสอน ผู้สอนให้นักศึกษาดูภาพยนตร์เรื่องสั้น (คลิป
วีดีโอ) ซึ่งสื่อความหมายไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก จากนั้นให้ผู้เรียน
เขียนบรรยายสิ่งที่ได้ดูในวิดีโอตามความคิดประสบการณ์และความรู้สึกที่
เกิดข้ึน หลังจากนั้นผู้สอนจะให้ผู้เรียนแชร์บทความที่เขียนให้เพื่อน ๆ ได้รับฟัง 
 

 

รูปที่ ๔.๘ ภาพการเรียนของนักศึกษาในกิจกรรม “กับข้าวที่แม่ท า” 

https://www.youtube.com/watch?v=LEZz7hd0OMM 



๔๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 

 
 

รูปที่ ๔.๘ ภาพการเรียนของนักศึกษาในกิจกรรม “กับข้าวที่แม่ท า” (ต่อ) 
 
 
การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

กับข้าวที่แม่ท าเป็นภาพยนต์เรื่องสั้นของประเทศจีนที่สร้างขึ้นโดยอิง
จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโดยแสดงเรื่องราวของกาวที่เชื่อมประสานความสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูก...ความรัก! 

หลังจาก check-in เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนได้บอกกับผู้เรียนว่า วันนี้ 
มีวัตถุประสงค์ที่อยากให้ทุกคนท าและบรรลุ คือ ดูภาพยนตร์เรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง



๔๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

และเขียนบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อภาพยนตร์สั้นนั้น จากนั้น 
ขออาสาสมัครออกมาอ่านในสิ่งที่ตนเองเขียน และก็กลับบ้าน...งานง่าย ๆ  
ที่ดูเหมือนจะใช้เวลาไม่นานก็ท าเสร็จ 

ผู้เรียนใช้เวลาทั้งหมดของสองคาบโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวเอง ทุกคนตั้งใจ
เขียน...เขียนถึงความรู้สึกของตนเอง ผู้เรียนหลายคนมีน้ าตาเอ่อล้นพร้อมด้วย
เสียงร่ าไห้สะอึกสะอ้ืน จนบางคนต้องลุกไปเข้าห้องน้ าเพ่ือล้างหน้า แต่ก็ไม่มี
ใครหัวเราะ มันเป็นเวลาของผู้เรียนจริง ๆ เป็นเวลาที่ได้นึกถึงใครบางคน 
ที่อยู่ไกลแต่แนบแน่นชิดใกล้ 

ผู้เรียนทุกคนเขียนออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ค าและข้อความแสดงนัยที่
ลึกซึ้งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ลอยอบอวลอยู่รอบ ๆ ค าและข้อความเหล่านั้น 
ผู้เรียนจัดย่อหน้าได้อย่างลงตัวกับข้อความหรือประโยคท่ีต้องการจะเน้นให้โดด
เด่น สิ่งซึ่งสะท้อนออกมาจากเนื้อความเหล่านี้แสดงถึงการหลอมรวมของการ
เรียนการเขียนกับชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 



๔๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 



๕๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๙ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม  
“กับข้าวที่แม่ท า” 

 



๕๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมกับข้าวที่แม่ท าเป็นการเขียนบทความจากวิดีโอ ซึ่งเนื้อหา 
ให้วิดีโอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่จึงท าให้เนื้อหาส่วนใหญ่ที่นักศึกษาเขียน 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับแม่ โดยจากเรื่องราว 
ที่นักศึกษาเขียนเป็นการเล่าถึงเรื่องการท ากับข้าวของแม่ ซึ่งนักศึกษาบางคน
เขียนเล่าเรื่องที่ตนเองต้องมาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ ท าให้ห่างไกลจากแม่  
จึงนึกถึงกับข้าวฝีมือแม่ นึกถึงตอนที่นั่งกินข้าวพร้อมกันกับแม่ ได้เห็นถึง 
ความรัก การดูแลเอาใจใส่ของแม่ที่มีต่อลูกนักศึกษาหลายคนเขียนด้วย
ประโยคที่สละสลวย เช่น “แต่สิ่งที่แม่อยากได้จริงๆก็คือ เห็นเรามีความสุข
ที่สุดนั่นเอง” และยังเป็นการเขียนในเชิงการตั้งค าถามให้ผู้ที่ได้อ่านคิดตาม 
เช่น “เคยมีค าถามสะท้อนกับไปรึเปล่าว่าแม่อยากกินอะไร” ฯ  

ในการเขียนครั้งนี้นักศึกษาสามารถเขียนได้ดี มีการใช้ค าเชื่อมประโยค
ได้ดี  เขียนได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นกับทุกคน นักศึกษาเขียนได้ 
อย่างต่อเนื่อง ลื่นไหล มีทักษะในการคิดและเขียนบรรยายที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๕๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๕ 

หากฉันเป็นครูผู้นั้น 
 
 
ลักษณะกิจกรรม 

ฝึกทักษะการเขียนโดยใช้วิดีโอเป็นสื่อในการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน 
ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ Children full of life “หากฉันเป็นครูผู้นั้น” 
แล้วเขียนบรรยายว่า หากฉันเป็นครูคนนั้นฉันจะท าอย่างไร หรือมีความคิด
อย่างไร 
 

 



๕๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
รูปที่ ๔.๑๐ นักศึกษาในกิจกรรม Children full of life “หากฉันเป็นครูผู้นั้น”  

(ภาพบนเป็นภาพของครูโทชิโร กานามูริ) 
 
 
การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

 Children full of Life เป็นภาพยนตร์เชิงสารคดีของคุณครูท่านหนึ่ง 
– คุณครูโทชิโร กานามูริ – ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 
ภาพยนตร์มีความยาวประมาณสี่สิบห้านาทีและแบ่งออกเป็นสามตอน ผู้สอน
ให้ผู้เรียนได้ชมเพียงตอนแรก เป้าหมายของการให้ชมภาพยนตร์นี้เพ่ือปลูกฝัง
เจตคติท่ีดีหรือวิญญาณความเป็นครูผ่านการใคร่ครวญโดยอาศัยงานเขียน 



๕๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

หลังจาก check-in เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนได้บอกกับผู้เรียนว่า วันนี้ 
มีวัตถุประสงค์ที่อยากให้ทุกคนท าและบรรลุเช่นเดียวกับการชมภาพยนตร์สั้น
เรื่องกับเข้าวที่แม่ท า คือ ดูภาพยนตร์ที่ยาวขึ้นมาอีกหน่อยเรื่องหนึ่งและ 
เขียนบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนั้น ผู้เรียนนั่งชม
ภาพยนตร์ด้วยใจจดจ่อ ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชั้นเรียน ป.๔ ที่ครูอายุ 
เกือบจะเกษียณกับผู้ เรียนรุ่นหลาน ผู้ เรียนได้ เห็นช่องว่างอันใหญ่โต 
แต่แคบเหลือเกิน   

เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ค าตอบส าหรับค าถาม อะไรคือสิ่งส าคัญ
ที่สุดในปีนี้? – การมีความสุข และเรามาที่นี่เพื่ออะไร? – การมีความสุข...  
เราจะดูแลคนอ่ืนได้อย่างไร? เป็นค าถามที่อบอวลตลอดทั้งชั้นเรียน  
หลังจากใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีจนภาพยนตร์จบตอน ผู้เรียนได้เริ่มเขียน
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ผู้สอนขยายกรอบการเขียน
ให้กับผู้เรียนโดยกล่าวว่า ผู้เรียนอาจยกตัวอย่างคุณครูของเราที่เราประทับใจ
ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาก็ได้  เมื่อผู้เรียนเขียนจบแล้วซึ่งอาจสั้นยาว
ต่างกันไปตามความคล่องในการเขียน ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งล้อมวงเหมือนเดิม
และ check-out โดยไม่ได้ ให้ตัวแทนออกมาอ่านสิ่ งที่ เขียนให้ เ พ่ือนฟัง  
แต่สะท้อนการเรียนรู้จากการ check-out  

 สิ่ งที่ ผู้ เ รี ยนสะท้อนออกมาคือ  ข้อสงสั ยที่ ว่ า  ครู กับผู้ เ รี ยน 
ที่อายุต่างกันมากหลอมรวมกันได้อย่างไร? บางคนสะท้อนว่า เข้าใจแล้วว่าเหตุ
ใดประเทศญี่ ปุ่ นจึ ง เจริญก้ าวหน้ ามาก บางคนชื่ นชอบกับการที่ ครู 
อ่านบทบันทึกของผู้เรียนและอยากให้เกิดข้ึนในภาควิชาบ้าง... 

ท้ายสุดผู้สอนกล่าวเล็กน้อยโดยทิ้งเป็นค าถามไว้ดังนี้ พวกเราจ า
ประโยคที่ว่า เราจะดูแลคนอ่ืนได้อย่างไร? ได้ไหม? การดูแลคนอ่ืนไม่
จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือบางประการกับผู้อ่ืนเมื่อพบหน้ากันเพียงอย่างเดียว 



๕๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

แต่การให้สิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่า สิ่งที่มีความถูกต้องกับคนอ่ืนผ่าน
งานเขียนของเราก็แสดงถึงการที่เราดูแลคนอ่ืน 

 

 



๕๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

 



๕๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
 
       รูปที่ ๔.๑๑ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม    
                     Children full of life “หากฉันเป็นครูผู้นั้น” 
 
 
  



๕๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปกิจกรรม 

กิจกรรม Children full of life“หากฉันเป็นครูผู้นั้น”เป็นการเขียน
บทความจากวิดีโอ เนื้อหาในในวิดีโอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นักเรียนและคุณครู 
ซึ่งนักศึกษาบางคนจะเขียนในเชิงเสนอแนะวิธีว่า “หากฉันเป็นครูคนนั้น”  
ฉันจะใช้ กิ จ กรรมมาช่ วย ในการสอน หรื อ  “หากฉัน เป็ นครู ผู้ นั้ น ”  
ฉันจะใช้ประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอด เพ่ือเป็นบทเรียนให้กับนักเรียน  
ในการเขียนครั้ งนี้ส่วนใหญ่แล้ ว นักศึกษาสามารถเขียนบทความได้ดี   
เขียนได้คล่องแคล่ว มีประโยคที่มีความเชื่อมโยงกับของเนื้อหาและ 
สามารถเขียนบรรยายได้เห็นภาพชัดเจนแต่ก็ยังมีอยู่บางส่วนที่ยังเขียนได้น้อย 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

  



๕๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
กิจกรรมที่ ๖ 

เมื่อครูถอดใจ 
 
ลักษณะกิจกรรรม 

 
ฝึกทักษะการเขียนโดยใช้บทความจากหนังสือ “กล้าที่จะสอน” ของ

ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ หน้าที่ ๖๐-๖๖ ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย เพ็ญนภา 
หงษ์ทอง และ ณัฐฬส วังวิญญู เป็นสื่อในการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้
นักศึกษาได้อ่านเนื้อความตอนหนึ่งชื่อเรื่อง “เมื่อครูถอดใจ” และให้นักศึกษา
เขียนวิจารณ์เนื้อความ  



๖๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

ที่มา : http://www.suan-spirit.com/book.php?id=241 



๖๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๒ ภาพการเรียนของนักศึกษาในกิจกรรมเมื่อครูถอดใจ  



๖๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรรม 

 วันนี้เริ่มต้นด้วยการ check-in เช่นเดิม จากนั้นผู้สอนชี้แจงว่าวันนี้
อยากให้ผู้ เรียนได้อ่านเนื้อหาสาระตอนหนึ่งของหนังสือที่ผู้สอนรู้สึกว่า  
เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก กิจกรรมหลากหลายแบบที่ผู้สอนใช้ในชั้นเรียนหรือ
น าไปใช้ในการอบรมก็เกิดจากแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ (พร้อมทั้งยกหนังสือให้
ผู้เรียนได้ด)ู หากใครสนใจอยากอ่าน สามารถมาขอยืมไปอ่านได้ 

“เมื่อครูถอดใจ” เป็นสาระตอนหนึ่งที่กล่าวข้างต้น สาระส าคัญ
ของเนื่อเรื่องตอนนี้สื่อถึงทางแยกที่การสอนและชีวิตมาบรรจบกัน  เมื่อผู้เรียน
เขียนจบแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดกลุ่มย่อยประมาณสี่ถึงห้าคน เพ่ือแลกเปลี่ยน
สิ่งที่ตนเองได้เขียนกับเพ่ือนในกลุ่มย่อยนั้น การแยกแยะระหว่างการรับรู้กับ
การเรียนรู้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ เรียนได้สนทนากันอย่างลึกซึ้งนอกเหนือไป 
จากสิ่งที่เขียนไว้ 

ก่อนจบชั้นเรียนในวันนี้ ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งล้อมวงและ check-out 
เหมือนเคย หลากหลายความรู้สึก/ความคิดได้พรั่งพรูออกมา โดยเฉพาะสภาพ
การแยกส่วนของสิ่งที่เรียกว่าวิชาการกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต เป็นไปได้หรือไม่ 
ที่สองสิ่งจะรวมกันได้อย่างกลมกลืน 

ช่วงท้ายผู้สอนได้ชักชวนผู้เรียนให้ได้คิดอย่างละอออีกครั้งกับวลี  
เมื่อครูถอดใจ ค าว่า ถอดใจ มีความหมายโดยทั่วไปที่เราเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
หากแต่ผู้สอนให้ผู้เรียนลองได้ถอดใจในนัยของการถอดใจออกจากความคิด  
นัยอย่างนี้ก่อให้คุณหลายประการ เช่น การที่เราไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยความคิดเห็น
ของเรา การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฯ ผู้เรียนพึงสังเกตุว่า ตอนนี้มีค าว่า
ความคิดกับความคิดเห็น ความคิดเป็นสภาพนามอย่างหนึ่ งที่ เกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจากการคิด ขณะที่ความคิดเห็น คือการที่เรายึดความคิดเห็นนั้น



๖๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

เป็นของเราและเราก็มักจะต่อสู้เพ่ือให้ความคิดเห็นของเราชนะความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนแพ้ แล้วเราก็กระหยิ่มยิ้มย่องใจ พึงเข้าใจว่า ความคิดเป็นเพียง
ความคิด พึงอย่าเข้าไปครอบครอง และพึงอย่าให้มันเป็นเรา หากเราถอดใจ
ออกจากความคิดได้ เราก็สามารถยอมรับผู้ อ่ืนได้ด้วยใจ ซึ่ งลุ่มลึกกว่า 
การยอมรับด้วยความคิด 

เมื่อทิ้งท้ายไว้เช่นนั้นแล้ว ผู้สอนได้หยิบประโยคหนึ่งที่ผู้เรียนสะท้อน
ออกมาว่า เป็นเนื้อหาสาระที่อ่านแล้วเข้าใจยาก เพ่ือเชื่อมต่อกับงานครั้งต่อไป
แน่นอนและเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้เขียนต้องการสื่อสารกับเราในระดับ 
ลึกกว่าความคิด ผู้เขียนบรรยายถึงความรู้สึกที่มีต่อสภาพการณ์บางอย่าง 
ที่ผู้ เขียนได้สัมผัส หากเราจะสามารถรู้สึกและเข้าใจได้ เราก็ต้องใช้สิ่งที่ 
อยู่ในระดับเดียวกันหรือลึกกว่าเข้าไปสัมผัส และแน่นอนหากเราสัมผัสด้วย
ความคิด เราก็จะบอกว่า เนื้อหานี้ผู้เขียนเขียนไม่ได้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจ และ
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ลองปฏิบัติดูบ้าง ผู้สอนจึงให้ผู้เรียนทุกคนได้
เขียนบทความสักตอนหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า สมการที่ฉันรัก 



๖๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 



๖๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 

 
 



๖๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

 
 



๖๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๓ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม  
“เมื่อครูถอดใจ” 



๖๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
สรุปกิจกรรม 

กิจกรรมเมื่อครูถอดใจ เป็นการอ่านบทความเรื่อง “เมื่อครูถอดใจ” 
และน ามาเขียนเป็นบทความ โดยเนื้อหาในเรื่องจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของผู้ เ ขียนจากการเป็นครู  นั กศึกษาบางคนจะเขียน 
ในเชิงของความหมายของครู เช่น "ครูเป็นอาชีพที่มีบทบาทเปรียบดั่งพ่อแม่ 
คนที่ ๒” แต่ก็มีนักศึกษาบางคนที่เขียนวิจารณ์บทความ เช่น “บทความนี้ 
เขียนได้กวน มีการเชื่อมโยงแปลกๆ จับใจความไม่ค่อยได้” ในการเขียนครั้งนี้
โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษายังจับประเด็นไม่ได้ มีทิศทางการเขียนที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางคนเขียนบรรยายเรื่องครู บางคนเขียนวิจารณ์บทความ  
แต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเขียนในรูปแบบใด นักศึกษาก็สามารถถ่ายทอด
ความคิดของตนเองออกมาได้ดี 
 

 
 

  



๖๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๗ 

สมการที่ฉันรัก 
 
 
ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการโดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นสื่อในการสอน และเป็นกิจกรรมช่วง
เปลี่ยนผ่านจากการเขียนทั่วไปไปสู่การเขียนเชิงวิชาการโดยอาศัยสมการหนึ่ง
ใดเป็นเสมือนตะขอเกี่ยวไว้ 

 

 
 

รูปที่ ๔.๑๔ ตัวอย่างการสะท้อนของผู้เรียนโดยได้แสดงผ่านสื่อสังคม
Facebook 



๗๐ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

 การเขียนบทความนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้เวลาเขียนประมาณสองสัปดาห์
โดยให้ผู้เรียนเลือกสมการใดก็ได้ โดยตนเองมีความรู้สึกดีกับ ชอบ หรือรัก
สมการนั้น และให้มีเนื้อความประมาณห้าหน้ากระดาษ เอ๔ 

 การสะท้อนหรือการสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะอยู่
ภายนอกชั้นเรียน เพราะเหตุว่า เมื่อเชื่อมต่อกันแล้วชั้นเรียนจะขยายใหญ่ขึ้น 
อย่างไรก็ดี ผลการสะท้อนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความกังวลกับ 
การเขียนให้ได้จ านวนห้าหน้า ผู้เรียนบางคนได้โพสต์ภาพการเขียนของตัวเอง
ลงในสื่อสังคมเฟซบุ๊ก ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเขียนนั้น 

 ผู้สอนได้สะท้อนกับผู้เรียนบางคนที่เข้ามาถามว่า อาจารย์คะครับหนู
ผมเขียนได้ไม่ถึงห้าหน้า ขอเป็นสามหน้าได้ไหมคะครับ? (ซึ่งนั่นเป็นการต่อรอง
ที่ฉลาด) กลับไปว่า ในที่สุดแล้วเราให้ความสนใจกับการเขียนหรือสนใจกับ
จ านวนหน้า หากเรารักใครสักคนหรือง่าย ๆ แม่พ่อของเรา เราจะต้องก าหนด
หรือไม่ ว่าเราจะบอกรักท่านวันละหนึ่งประโยค หรือท าดีกับเพียงวันละหนึ่งสิ่ง 

 จิตจงอยู่กับสิ่งที่รักไม่ใช่เงื่อนไข 
 
 
 
 



๗๑ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 
 



๗๒ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 



๗๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๕ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียน 
ผ่านการท ากิจกรรม “สมการที่ฉันรัก” 



๗๔ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปกิจกรรม 

กิจกรรมสมการที่ฉันรักเป็นการเขียนเชิงวิชาการโดยใช้สมการ 
ทางคณิตและวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเขียน นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสมการและการเขียนในเชิงวิชาการ จากบทความที่นักศึกษาได้เขียน 
จะมีความแตกต่างของเนื้อหากันออกไป  นักศึกษาบางคนเลือกสมการ  
๑  สมการ  เช่ น  P = mRT (Ideal Gas) นั กศึ กษา เขี ยน ในรู ปแบบของ 
การอธิบายความหมายของตัวแปรและยกตัวอย่างโจทย์ทางวิทยาศาสตร์  
ที่ใช้สมการนี้ในการหาค าตอบหรือนักศึกษาบางคนจะเขียนในเชิงของทฤษฏี  
ใช้ตัวหนังสือในการอธิบายในสมการและยังมีการเขียนเป็นบทความ 
ที่มีความยาวหลายหน้ากระดาษและมีสัญลักษณ์ของสมการคณิตศาสตร์ 
เพียงไม่ก่ีตัว  

ในการเขียนครั้งนี้นักศึกษาสามารถเขียนออกมาได้ดีอันเนื่องมาจาก
เป็นงานที่สั่งเป็นการบ้านให้ระยะเวลาในการท างานหลายอาทิตย์จึงท าให้
นักศึกษามีเวลาคิดและเขียนมาก ได้ไตร่ตรองในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้ผู้อ่าน
เข้าใจ ทั้งยังเป็นการเชิงเขียนวิชาการแต่นักศึกษาของยังสามารถเขียนออกมา
ได้อย่างลื่นไหลและเข้าใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๗๕ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๘ 

วิจารณ์บทความเชงิวิชาการ 
 
 
ลักษณะกิจกรรม  

ฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยให้เลือกบทความมา ๑ จากทั้งหมด 
๓ บทความและให้วิจารณ์บทความตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ ๖ ประการ 

 

 

รูปที่ ๔.๑๖ กิจกรรมวิจารณ์บทความ “สกัดกั้นปืนปริ้นเตอร์ ๓ มิติ” 



๗๖ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

การสะท้อนผลการท ากิจกรรม 

 กระบวนการเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน ถูกเริ่มต้นอย่างที่ไม่เคยเป็น
ระเบียบแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา ผมได้ใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที 
ให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงเบาๆ ชวนให้เค้าเข้าไปอยู่กับเรื่องราว
ของเนื้อหาบทความ ที่เค้ารู้สึกขอบ และได้ไปสืบค้นหามันมา เป็นการพา 
ให้เค้ามีสมาธิ มีสติอยู่กับตัวเองสักครู่ จากนั้น ผมจะให้พวกเค้าลองเขียน
เรื่องราวที่เค้าได้ไปหามาลงบนกระดาษ เอ๔ ก่อนใช้เวลาไม่นานในช่วงนี้
ประมาณ ๕ นาที จากนั้นจะเริ่มให้จับคู่ เพ่ือเล่าเรื่องราวของข้อมูลในบทความ
ที่ฉันชื่นชอบให้เพ่ือนที่อยู่ตรงหน้าเราได้มีโอกาสฟัง จากนั้น ก็จะเริ่มจับกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งจะได้อยู่ประมาณ ๔ กลุ่ม จึงให้พวกเค้าเล่าเรื่องราวด้วยกัน แล้วตกลง
กันว่าอยากจะไปสนใจเรื่องใดมากที่สุดแล้วพูดคุยกัน กับเรื่องนั้น เรื่องเดียว 
เขียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้รู้  หรืออาจจะไปช่วยกันสืบค้นเพ่ิมเติม เขี ยนลง 
ในกระดาษแผ่นใหญ่ โดยมีองค์ประกอบของวัตถุประสงค์ของเรื่องบทความ 
ที่เล่ากันคืออะไรบ้าง ปัญหาที่ เกิดอยู่และมีความน่าสนใจจากบทความ 
ที่ได้ร่วมกันลงมตินี้คืออะไร  แนวทางถ้าท่านจะคิดแก้ไขมันจะออกมา 
เป็นรูปแบบใด  เมื่อเขียนเสร็จก็ให้เวียนกลุ่มในการอธิบายเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
สิ่งที่สัมผัสได้จากวงใหญ่คือผู้เรียนมีจินตนาการที่ถูกพ้ืนที่ให้ได้ปลดปล่อย  
สีสันที่วาด ความคิดที่แต้มเติมลงในกระดาษ ท าให้พวกเค้ารู้สึกว่าการเขียน
เพ่ือหาที่มาและความส าคัญของปัญหามาจะออกมาได้ลื่นไหลขนาดนี้ 
 
 



๗๗ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 



๗๘ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๗ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียน 
ผ่านการท ากิจกรรม “วิจารณ์บทความเชิงวิชาการ” 

 
 
  



๗๙ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
 

สรุปกิจกรรม 

กิจกรรมวิจารณ์ความเชิงวิชาการ  เป็นการน าบทความมาเขียน 
ในเชิงวิชาการ จากทั้งหมด ๓ บทความ คือ เนื้อหลอดแก้ว การปรับตัว 
ในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต และสกัดกั้นปืนปริ้นติ้ง ๓ มิติ  ให้นักศึกษา 
เลือกมา ๑ บทความ เป็นการพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการโดยใช้หลักการเขียน
เชิงวิชาการ ๖ ประการ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะแบ่งหัวข้อในการเขียน
ออกเป็น ๑) ที่มาและความส าคัญ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) ประโยชน์ ๔) เนื้อหา 
และ ๕) สรุป แต่ก็ไม่ได้มีแต่การเป็นหัวข้อเพียงอย่างเดียวยังมีการเขียน 
เป็น เรียงความอีกด้วยในการเขียนวิจารณ์บทความครั้ งนี้  เนื่ องจาก 
เป็นการเขียนในเชิงวิชาการจึงได้เห็นประโยคในการเขียนของนักศึกษาใช้ค า  
ที่เป็นภาษาทางการมากขึ้น เช่น “ยังสามารถครอบครองได้ง่ายโดยเฉพาะ 
ปืนสามารถผลิตได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ ๓ มิติ” แต่ก็พบปัญหาในการเขียนนั้น
พอควร กล่าวคือ มีการใช้ค าซ้ า เช่น “ดังนั้น” ฯ แต่โดยรวมแล้วนักศึกษา
สามารถวิจารณ์ได้ดีตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ 
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กิจกรรมที่ ๙ 

งานเขียนแบบเสนอโครงการ 
 
 
ลักษณะกิจกรรม 

ฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้นักศึกษาเขียน
ข้อเสนอโครงการที่จะนักศึกษาจะน ามาท าเป็นวิทยานิพนธ์ 
 
สะท้อนผลการท ากิจกรรม 

สิ่งที่สัมผัสได้จากผู้เรียนคือ ผู้เรียนเริ่มที่จะมีความรู้สึกของความกังวล
เกิดขึ้น เนื่องจากการเขียนในครั้งนี้ เริ่มที่จะมีเรื่องของกรอบเข้าไปเกี่ยวข้อง
มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอยู่ กิจกรรมที่ก่อนจะท าให้เค้าเริ่มเข้ามาให้ความสนใจ 
กับรูปแบบของการเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการน าเสนอโครงงานจึงเป็นมิติ
ของจิตตปัญญาให้เค้าได้ใคร่ครวญอยู่กับเรื่องราวของหัวข้อโครงงานศึกษา 
ที่เค้าได้ไปสืบค้นมาจากห้องสมุด ว่าเรื่องที่เค้าถูกใจนั้น มีความเหมือนหรือ
ต่างกันไปกับ งานที่เค้าไปหาเรื่องราวมาจากบทความบ้าง แล้วให้ช่วงเวลาหนึ่ง
ในการให้ผู้เรียนได้เขียนมันออกมาภายในกระดาษ เอ๔ หนึ่งแผ่น และแน่นอน
ว่าเป็นเพียงแค่ตุ๊กตา ส าหรับให้เค้าได้ ก้าวเดินต่อ กลับไปทบทวนต่อตาม
รูปแบบของการเขียนที่อาจารย์ได้จัดเตรียมให้ ความกังวลที่ยังคงภาพ 
ของการยึดติดในความถูกผิด มันคงมีเรื่องราวของค าว่ากรอบบางส่วน 
ไปก่อกวนความคิดในการเขียนของพวกเค้า  
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รูปที่ ๔.๑๘ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนแบบเสนอโครงการ 
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รูปที่ ๔.๑๙ ตัวอย่างเนื้อหาที่นักศึกษาเขียนแบบเสนอโครงการ 
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รูปที่ ๔.๒๐ ตัวอย่างบทความที่นักศึกษาเขียนผ่านการท ากิจกรรม 

เขียนแบบเสนอโครงการ 
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สรุปกิจกรรม 

 กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการ เป็นการน าความรู้และทักษะ 
ในการเขียนเชิงวิชาการมาเป็นแบบเสนอขออนุมัติโครงการมีแบบแผน 
การเขียนที่ชัดเจน โดยนักศึกษาจะต้องเลือกโครงการที่ตนเองสนใจจะศึกษา 
มา ๑ เรื่อง แล้วเขียนข้อเสนอโครงการในการเขียนแบบเสนอโครงการในครั้งนี้ 
(รูปที่ ๔.๑๙ และ ๔.๒๐) นักศึกษาบางคนยังใช้ค าที่ไม่ค่อยเหมาะสม และ 
ยังเขียนได้ไม่ครบตามรูปแบบหลักการเขียนแบบขออนุมัติโครงการ หรือ 
การเขียนที่ยังไม่ดี เป็นเพราะมีค าบังคับ คือค าว่า “โครงการ” ที่จะเป็น 
ตัวตีกรอบทางความคิดของนักศึกษาเอาไว้ ซึ่งต่างจากหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เขียน 
ได้ดีกว่าเนื่องจากหัวข้อในการเขียนให้ความอิสระทางความคิด ท าให้นักศึกษา
สามารถเขียนได้อย่างลื่นไหลจึงท าให้เขียนได้ดีกว่า ทั้งนี้การฝึกการเขียน 
แบบเสนอโครงการ เป็นการฝึกทักษะในการเขียนวิทยานิพนธ์ในอนาคต 
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 การน าจิตตปัญญามาช่วยในการสอนในรายวิชา MTE ๒๘๑ 
การเขียนเชิงวิชาการ เป็นการสอนที่มุ่ ง พัฒนาจิตใจของผู้ เรียน  
เป็นการพัฒนาปัญญาและคุณลักษณะไปพร้อมกัน เกิดความไว้เนื้อ 
เชื่อใจระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน ก่อเกิดเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
ในห้องเรียน ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด กล้าที่จะคิด กล้าที่จะถาม  
กล้าที่จะพูดมากขึ้น เป็นผลท าให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้ด้วยตนเอง 

แนวคิดส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้
เป็นไปเ พ่ือปลูกฝั ง ให้ผู้ เ รี ยนเกิดการเรียนรู้ ด้ วยใจ และเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนจะยังไม่เห็นผลใน 
เชิงวิชาการมากนักแต่นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้และ 
การพัฒนาต่อไปในอนาคต 

สรุปผลการด าเนินงาน บทที่ ๕ 
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

จากการเปรียบเทียบพบว่าไม่มีนักศึกษาท าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ในการสอบปลายภาค และคะแนนส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ซึ่งต่างจากการสอบกลางภาคที่มีจ านวนนักศึกษาท าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จ านวนทั้งสิ้น ๔๔ คน และอยู่ในเกณฑ์พอใช้เพียง ๑ คน  

จากการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในการสอบกลางภาคพบว่าโดยส่วนใหญ่
แล้วนักศึกษาสามารถท าคะแนนของเกณฑ์การประเมินในหัวข้อเนื้อหา  
และข้อมูลได้ดี  สามารถท าคะแนนได้อยู่ในระดับที่ ๓ (ภาคผนวก ข) คือ  
เกินความคาดหวัง โดยเนื้อหาในบทความที่นักศึกษาไดเ้ขียนตรงและสอดคล้อง
ตามแนวคิดหลักที่ได้รับ มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ มีความสมบูรณ์ 
ของหลักฐานสนับสนุน บทความส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการคิด
ใคร่ครวญและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มีหลักฐานและตัวอย่างที่ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงกับบทความ นอกจากนี้ผู้สอนยังสังเกตุเห็นได้อีกว่าชื่อเรื่อง 
‘สมการที่ฉันรัก’ เป็นชื่อที่เมื่อฟังแล้วท าให้นักศึกษาเปิดกว้างทางความคิด 
สามารถเขียนได้ตรงประเด็น และตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถเขียน 
ได้ลื่นไหล กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะเขียนตามความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ 
แม้ว่าจะเป็นการเขียนในเชิงวิชาการแต่นักศึกษาก็สามารถที่จะเขียนออกมาได้
จ านวนหลายแผ่นและใช้ค าได้สละสลวยและเนื้อหามีความเชื่อมโยงกัน เช่น
“จึงท าให้เห็นได้ว่า แรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับมวลและ 
แรงโน้มถ่วงทั้งสิ้น”  

อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม เ มื่ อ พิ จ า รณา ผลคะแนนปลายภ าคก็ พบว่ า 
มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้ วนักศึกษา ได้คะแนนของเกณฑ์ 
การประเมินในหัวข้อการเรียงประโยคน้อย กล่าวคือสามารถท าคะแนนได้ 
อยู่ในระดับที่ ๑ คือ ปรับปรุงผู้เขียนอาศัยการเขียนประโยคที่เรียบง่ายและ 
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มาก เกิ น ไป  ไม่ มี ป ระ โ ยคที่ ซั บ ซ้ อนหรื อป ร ะ โ ยคกา รขย ายคว าม  
ไม่มีค าเชื่อมโยงประโยคในแต่ละย่อหน้าเนื่องจากเป็นการเขียนข้อเสนอ
โครงการ อีกท้ังเมื่อนักศึกษาฟังชื่อแล้ว ท าให้นักศึกษารู้สึกว่าถูกจ ากัดความคิด
ที่จะต้องเขียนเกี่ยวกับโครงการและยึดติดอยู่กับค าว่า “โครงการ” จึงส่งผลให้
นักศึกษาไม่กล้าที่จะคิดและเขียนได้ 

เนื่องจากโครงงานต้องมีการเชื่อมโยงประโยคแบบหลักวิชาการ
โดยตรง มีหลักการและแบบแผนเป็นตัวบังคับในการเขียนจึงท าให้นักศึกษา
เขียนได้ไม่ค่อยดีประโยค ซึ่งอาจจะเกิดจากความกังวลในเรื่องความถูกต้อง 
ทางวิชาการของเนื้อหาและภาษาวิชาการหรือค าบัญญัติต่าง ๆ ที่ตนเอง 
อาจไม่ทราบ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เป็นประโยคง่ายเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมกับ
การน ามาเขียนแบบเสนอโครงการและเขียนได้ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
จึงท าให้คะแนนในส่วนของการสอบกลางภาคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าคะแนน 
การสอบปลายภาค 
 
การประเมินผล 

จากผลการด า เนินงานและใบคะแนนในรายวิชา MTE ๒๘๑  
เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการทางครุสาสตร์เครื่องกล สรุปได้ว่า ในรายวิชานี้
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีนักศึกษาท าคะแนนได้ต่ าสุดอยู่ที่ ๕๐ คะแนน และคะแนนสูงสุด
อยู่ที่ ๙๔ คะแนน โดยเฉลี่ยแล้วคะแนนส่วนใหญ่ที่นักศึกษาได้ คือ ๗๕.๓๔ 
และเมื่อประเมินผลแล้วมีนักศึกษาที่ได้คะแนนเกรด A จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน  
เกรด B+ จ านวน ๓๔ คน และเกรด B จ านวน ๒๑ คน จากนักศึกษา 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลทั้งหมด ๖๔ คน 
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คุณค่าใหม่ที่ได้รับ 

 การน าจิตตปัญญามาช่ วยในการสอนในรายวิชา  MTE ๒๘๑  
เป็นการสอนที่มุ่งถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับ
การพัฒนาปัญญาและคุณลักษณะเป็นการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนจะเน้น  
ที่ ผู้ เ รี ยน เป็ นศูนย์ กลางผ่ านการท ากิ จกรรม และกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยน 
เกิดความตื่นตัว อยากที่จะเรียนรู้ด้วยใจ โดยมีครูเป็นแหล่งวิทยาการที่ส าคัญ
และยังช่วยการกระตุ้นให้เด็กคิดต้องเป็นทั้งตัวกิจกรรม ค าถามของครู  
สื่อการสอนและวิธีการเรียนรวมถึงการปฏิบัติการในขณะที่การเรียน 
การสอนแบบเดิม 

เมื่อเปลี่ยนเทคนิคการสอนแบบใหม่โดยน าจิตตปัญญามาช่วยใน 
การสอนสิ่ งที่ เกิดขึ้นคือผู้ เรียนเปลี่ยนไป เนื่องจากการเรียนการสอน 
โดยใช้จิตตปัญญาเป็นการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสระ 
ทางความคิดท าให้กล้าที่จะคิด กล้าที่จะถาม กล้าที่จะพูดมากขึ้น เมื่อผู้เรียน
เกิดความกล้าแล้ว เป็นผลท าให้ผู้ เรียนเกิดที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีความตื่นตัวกับกิจกรรมที่เข้ามา มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น มีเสียงหัวเราะ เสียงคุยกันของผู้เรียน ใบหน้า 
ของนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย (ซึ่งสภาพเช่นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจน 
ในช่วงสร้างแรงจูงใจและความคุ้นชินและช่วงเปลี่ยนผ่าน)  

ผลงานของผู้ เรียนในการเขียนบทความต่าง ๆ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเริ่มของรายวิชา นักศึกษาเลือกใช้ค าในการเขียนได้สละสลวย เช่น 
“อย่าเดินไปข้างหน้าโดยไม่มองรอบข้าง” ใช้ค าเชื่อมประโยคได้ดีและ 
ยังสามารถเขียนได้จ านวนหลายแผ่น ทั้งนี้แนวคิดส าคัญที่อยู่ เบื้องหลัง 
การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้เป็นไปเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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ด้วยใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนอาจจะยัง 
ไม่เห็นผลในเชิงวิชาการมากนักแต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเรียนรู้และ 
การพัฒนาต่อไปในอนาคต 

การเพ่ิมความเข้มข้นเชิงวิชาการนั้น อาจท าได้โดยการขยายเวลา 
ช่วงเปลี่ยนผ่านให้ยาวนานขึ้นอีกเล็กน้อยและเพ่ิมเติมกิจกรรมที่จะท าให้
ผู้เรียนมีความคุ้นชินเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนและแบบแผนเชิงวิชาการเร็วขี้น 
เช่น การจัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับวัตถุที่เชื่อมโยงค าบัญญัติทางวิชาการ ฯ 
นอกจากนี้อาจเพ่ิมเวลาการสะท้อนงานเขียนของผู้ เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
ในช่วงแสดงศักยภาพหรืออาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มนักศึกษา 
ที่เขียนในเรื่องราวที่คล้าย ๆ กัน ซึ่งจะช่วยพัฒนางานเขียนและกระตุ้นความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะน าพาไปสู่ความรักและความเข้าใจระหว่างกัน และ
รับรู้ถึงเป้าหมายของการเขียนและชีวิตที่ดูแล้วแตกต่างกัน แต่กลับเหมือนกัน
อย่างน่าประหลาดใจ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการ เรี ยนรู้ เ กื อบทั้ งหมดจะเชื่ อม โยงกับชี วิ ต 
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ท าให้ห้องเรียน  MTE ๒๘๑ กลายเป็น
ห้องเรียนที่มีชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ ของผู้เรียนถูกบันทึกถ่ายทอดออกมา
ผ่านงานเขียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการเชื่อมต่อ
ระหว่างครู ศิษย์ เนื้อหา ได้อย่างสมบูรณ์ ห้องเรียนอบอวนไปด้วย
ความรู้สึกดี ๆ ที่ถ่ายเทถึงกัน เกิดเป็นสายสัมพันธ์ของห้องเรียนที่
ผูกพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง 

พวกเราได้สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้ ออกเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ประการ เรียกว่า “ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกแบบกระบวนกร (Facilitator Learning Strategy)” 

บทที่ ๖ บทส่งท้าย 
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MTE ๒๘๑ เทคนิคการเขียน 
เชิงวิชาการทางครุศาสตร์เครื่องกล ซึ่งน าหลักการของจิตตปัญญาศึกษา 
มาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางใหม่ของการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
การสอนไม่ได้มุ่งเน้นแต่การให้เนื้อหาเพียงอย่างเดียว การสอนไม่ได้เป็น 
การมอบความรู้โดยครูเพียงอย่างเดียว แต่การสอนเป็นการบ่มเพาะให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง  

การน าจิตตปัญญาศึกษามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนรายวิชา MTE ๒๘๑ 
ท าให้ห้องเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้สอนจะใช้กิจกรรมการสอนเป็นแกนหลัก 
ในการจัดการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าตลอดภาคการศึกษา ผู้สอนได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระของเนื้อหาไว้ทั้งสิ้น ๙ กิจกรรมและ 
ให้นักศึกษาฝึกฝนการเขียนผ่านการท าซ้ าจนเกิดเป็นความคุ้นชินใหม่  
เป็นการสร้างความกล้าที่จะเขียนให้แก่ผู้เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้เกือบทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับชีวิต ประสบการณ์
ของผู้ เ รี ยนท า ให้ห้ อง เรี ยน  MTE ๒๘๑  กลาย เป็นห้ อง เ รี ยนที่ มี ชี วิ ต  
เรื่องราวต่าง ๆ ของผู้เรียนถูกบันทึกถ่ายทอดออกมาผ่านงานเขียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างครู ศิษย์ เนื้อหา 
ได้อย่างสมบูรณ์ ห้องเรียนอบอวนไปด้วยความรู้สึกดี ๆ ที่ถ่ายเทถึงกัน 
เกิดเป็นสายสัมพันธ์ของห้องเรียนที่ผูกพันธ์กันอย่างลึกซ้ึง 

การน ากิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้
ตามสาระเนื้อหาที่คาดหวังแล้ว การได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง 
ยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่ส าคัญหลายประการ เช่น การฟัง การพูด 
การสนทนา การคิดใคร่ครวญ และการแสดงความคิดเห็นในวงสนทนา เป็นต้น  
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  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน ผ่านการเขียนซ้ า การวิเคราะห์งานเขียน
ของตนเอง เปรี ยบ เที ยบกับงาน เขี ยนผู้ อ่ื นผ่ านการสะท้อนผลและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การออกแบบกิจกรรมเช่นนี้ เป็นการหลอมรวม 
เนื้อหา ความรู้ และชีวิตของผู้เรียนเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากผู้เรียน
จะได้ เรียนรู้ โลกภายนอกอันเป็นความรู้แล้ ว  ผู้ เรี ยนยัง ได้ย้อนคิดถึ ง 
เรื่องราวของตนเอง ได้เรียนรู้โลกภายในของตนเอง ได้เข้าถึงความหมาย 
ของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สัมผัส 
ความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    

 สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของรายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียน 
เชิงวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายที่ส าคัญช่วยให้เกิดข้อค้นพบ
บางอย่างในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการที่ส าคัญ ที่ช่วยให้
สามารถเปลี่ยนแปลงห้องเรียนไปสู่ “ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้” ที่แท้เจริง  
เป็นห้องเรียนเชิงรุกท่ีเน้นการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง  

 คณะท างานพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา MTE ๒๘๑ การเขียน 
เชิงวิชาการได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยเรียกว่า 
“ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกแบบกระบวนกร (Facilitator Learning 
Strategy)” โดยมีองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่ 

๑)  การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (holistic learning) 
๒)  การพัฒนาคุณลักษณะควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา     
     (development  of attributes) 
๓)  การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (activity-based learning) 
๔) การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้  ( reflection)  
     สุนทรียสนทนา (dialogue) 
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๕)  การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย (safe zone) ในห้องเรียนผ่านการ  
      เชื่อมต่อความรู้สึก (connectedness) ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 
แนวทางทั้ง ๕ ประการข้างต้น มีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาอย่างลงลึก 

ปัจจุบันทีมกระบวนกร มจธ. ได้น าองค์ประกอบทั้ง ๕ ข้อ ไปทดลองใช้กับ
ห้องเรียน ๕ รายวิชา ที่มีความหลากหลายนผ่านวิจัยพัฒนา เพ่ือให้เกิด 
ความชัด เจนมากยิ่ งขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริ ง  และหวั งว่ า
องค์ประกอบดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นให้การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนเกิดขึ้น
อย่างแท้จริง  
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ภาคผนวก ก 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม  
หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรียนรู้ และทฤษฎี 

  



 

ตารางที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรยีนรู้ และทฤษฎ ี

สัปดาห ์ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู ้ สะท้อนการเรียนรู้ ทฤษฎี 

๑  ผู้เรียนรับรู้ความรู้สึก
ของตนเอง 

 สร้างความคุ้นเคย 
กับงานเขียน  

 พัฒนาความ
คล่องแคล่วลื่นไหล
ในการเขียนให้กับ
ผู้เรียน 

ภายในคาบเรียน : 
เขียนบทความ 
“มองที่ฉัน” จาก
ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่
ภายในจิตใจและ
ประสบการณ์ตรง
จากอดีตถึงปัจจุบัน
ของตัวเอง 
 

งานเขียนบทความเรื่อง
เกี่ยวกับเร่ืองเล่าตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง 
การพูด การสนทนา ผ่าน
กระบวนการ Dialogue 
และการอ่านบทความของ
ตั ว นั ก ศึ ก ษ า เ อ ง * ใ น
ประเด็น 
 ความรู้สึก 
 คุณค่าของอดีตและ 

การอยู่ร่วมกับอดีต 
* การอ่านบทความของ
ตัวเองให้ เพื่อนฟังต้อง
เป็นไปโดยสมัครใจ 

 

๒  สร้างความคุ้นเคยกับ
งานเขียน 

 พัฒนาการใคร่ครวญ 
ความละเอียดลึกซึ้ง 

ภายในคาบเรียน : 
ฟังเพลง “เธอมีจริง”
และเขียนบรรยาย
จากเสียงเพลงที่ได้ยิน

งานเขียนบทความเร่ือง 
“เธอมีจริง”เป็น
กิจกรรมที่ท าในชั่วโมง 
 

สะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง 
การพูด การสนทนา ผา่น
กระบวนการ Dialogue 

 



 

ตารางที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรยีนรู้ และทฤษฎ ี

สัปดาห ์ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู ้ สะท้อนการเรียนรู้ ทฤษฎี 

และมุมมองในหลาย
มิต ิ

และแปลความหมาย
ในเนื้อเพลงตาม
ความคิดของตนเอง 
 

และการอ่านบทความของ
ตั ว นั ก ศึ ก ษ า เ อ ง  ใ น
ประเด็น 
 ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล ะ

อารมณ์ 
 คุณค่าและการอยู่

อย่างมีความหมาย
ของมนุษย์ 

๓  สร้างแรงบันดาลใจ
ในการเขียนให้กับ
ผู้เรียน 

 ให้หลักแห่งการเขียน 
และหัวใจแห่งการ
เขียน 

ภายในคาบเรียน : 
เขียนบรรยายจากสิ่ง
ที่เห็นและตีความสิ่งที่
เห็นตามความคิดของ
ตนเองจากการชม
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง
“กับข้าวที่แม่ท า”  

งานเขียนบทความเร่ือง 
“กับข้าวที่แม่ท า” 



 

ตารางที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรยีนรู้ และทฤษฎ ี

สัปดาห ์ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู ้ สะท้อนการเรียนรู้ ทฤษฎี 

๔  สร้างแรงบันดาลใจ
ในการเขียนให้กับ
ผู้เรียน 

 ให้หลักแห่งการเขียน 
และหัวใจแห่งการ
เขียน 

ภายในคาบเรียน : 
เขียนบทความในชื่อ
เร่ือง “หากฉันเป็นครู
ผู้นั้น”จากสิ่งที่ เห็น
และตีความสิ่งที่เห็น
ต าม คว า ม คิด ขอ ง
ตนเองจากการชม
ภาพยนตร์เรื่องยาว 
“Children full of 
life”  

งานเขียนบทความเร่ือง 
“หากฉันเป็นครูผู้นั้น”  
 

๕-๖  สร้างแรงบันดาลใจ
ในการเขียนและนิสยั
รักการอ่านให้กับ
ผู้เรียน 

 กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
และเขียน 

ภายในและนอก
ห้องเรียน : เขียน
บรรยายจากบทความ
ที่ได้อ่านเร่ือง  
“เมื่อครูถอดใจ” และ
ตีความตามความคิด
ของตนเอง 

งานเขียนบทความเร่ือง 
“เมื่อครูถอดใจ” 
 

สะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง 
การพูด การสนทนา ผ่าน
กระบวนการ Dialogue 
ในประเด็น 
 คุณค่าและการอยู่

อย่างมีความหมาย
ของมนุษย์ 

หลักการอา่น
บทความ 
(เพื่อน าไปใช้ในการ
เขียน) 



 

ตารางที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรยีนรู้ และทฤษฎ ี

สัปดาห ์ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู ้ สะท้อนการเรียนรู้ ทฤษฎี 

 ซึมซับการใช้ภาษา 
รูปประโยคในงาน
เขียนตัวอย่าง 

 การวิเคราะหแ์ละ
แก้ปัญหาในเชิง
กระบวนงานทาง
ความคิด/สมอง 

๗-๙ 
 

 พัฒนาทั กษะกา ร
เขียนเชิงวิชาการ 

 พัฒนาทั กษะกา ร
เรียบเรียงประโยคใน
การเขียน 

 สร้างความคุ้นเคยใน
งานเขียนเชิงวิชาการ 

ภ า ย ใ น แ ล ะ น อ ก
ห้ อ ง เ รี ย น  : เ ขี ย น
บรรยายในเชิวิชาการ
เ กี่ ย ว กั บ ส ม ก า ร
ทางณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ ชื่อเร่ือง 
“สม กา รที่ ฉั น รั ก ” 
และ/หรือวัตถุอื่นใดที่
นักศึกษาเป็นผู้เลือก
ด้วยตัวเอง 
 
 

ง า น เ ขี ย น บ ท ค ว า ม            
“สมการที่ฉั นรัก” ให้
เป็นการบ้าน ๕  หน้า 
แ ล ะ /ห รื อ บ ท ค ว า ม
บรรยายเกี่ยววัตถุต่าง ๆ 
 

สะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง 
การพูด การสนทนา ผา่น
กระบวนการ Dialogue 
และการอา่นบทความของ
ตัวนักศึกษาเอง ใน
ประเด็น 
 ความรู้สึก อารมณ์ 

และความคิด 
 การมองสรรพสิ่ง           

ตามสภาพจริง 

หลักทฤษฎี ในกา ร
เขียนใช้กระบวนการ
ค่อยๆ เติมเต็มเนื้อหา 
ทางทฤษฎี  หลักและ
หัวใจแห่งการเขียน   
โดย พิจารณาจาก
ความสามารถของ 
ผู้เรียน เช่น
Paragraph Writing, 
Paragraph Linking, 
Story เป็นต้น 



 

ตารางที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู้ การสะท้อนการเรยีนรู้ และทฤษฎ ี

สัปดาห ์ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม หลักฐานการเรียนรู ้ สะท้อนการเรียนรู้ ทฤษฎี 

๑๐-๑๒  พัฒนา ทักษะการ
อ่าน และเขียน  

 การวิจารณ์บทความ 
 
 
 
 

ภายในและนอก
ห้องเรียน : 
เลือกงาน/ บทความ 
ให้เขียนวิจารณ์บน
พื้นฐานของหัวใจ ๓ 
ประกาะและหลัก
แห่งการเขียนเชิง
วิชาการ ๖ ข้อ 

๑) งานเขียนบทความ
เร่ือง “เนื้อหลอดแก้ว” 
๒) งานเขียนบทความ
เร่ือง “การปรับตัวใน
สถานการณ์วกิฤต 
ของชีวิต” 
๓) งานเขียนบทความ
เร่ือง “สกัดกั้นปืนปริ้น
ติ้ง ๓ มิต”ิ 

สะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง 
การพูด การสนทนา ผา่น
กระบวนการ Dialogue 
สะท้อนการเรียนรู้โดยยึด
หัวใจ ๓ ประกาะและหลัก
แห่งการเขียนเชิงวิชาการ 
๖ ข้อ 

หลักทฤษฎี ในกา ร
เขียนใช้กระบวนการ
ค่ อ ย  ๆ  เ ติ ม เ ต็ ม
เนื้ อ หาทางทฤษฎี   
หลักและหัวใจแห่ง
ก า ร เ ขี ย น   โ ด ย 
พิ จ า ร ณ า จ า ก
ความสามารถของ 
ผู้เรียน เช่น 
Paragraph Writing, 
Paragraph Linking, 
Story เป็นต้น  
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ใ ห้
แนวทา งและแบบ
แผน  ในกา ร เขี ย น
ข้ อ เ สนอ โครง ง าน
ศึ ก ษ า แ ล ะ / ห รื อ
ร า ย งา น โค ร ง ง า น
ศึกษา 
 

  

๑๓-๑๕ พัฒนาทักษะในการเขียน
บทความทางวิชาการ 

ภายในและนอก
ห้องเรียน : เขียน
ข้อเสนอโครงการ 
เลือกตัวอยา่ง
โครงงาน และให้
นักศึกษาเลือกหัวขอ้
โครงงานคร่าวๆ 
พร้อมกับเริ่มเขียน 
project/ thesis 
content 

งานเขียนแบบเสนอ 
โครงงานศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  



 

(๑) เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่าน 
เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่านโดยให้นักศึกษาเขียน

บทความเรื่อง สมการที่ฉันรักหรือการบรรยายเกี่ยวกับวัตถุต่าง ๆ แบ่งหัวข้อ
การให้คะแนน ๔ หัวข้อ คือ ๑) โครงสร้าง ๒) ไวยากรณ/์ประโยค ๓) ภาษา 
และ ๔) เนื้อหา/สารสนเทศ ดังตารางที่ ๓.๒๑ 

 
ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่าน (ต่อ) 

ประเด็น ๐ 
ไม่เพียงพอ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๒ 
ตามความคาดหวัง 

๓ 
เกินความคาดหวัง 

โครงสร้าง 
 ความสัมพันธ ์
 การลื่นไหล

ของความคิด 
 การเปลี่ยน

ผ่าน 
 รูปแบบ/แบบ

แผน 

 
 งานเขียนไม่มี

ความสัมพันธ์
อย่างเป็น
ระบบ 

 ยากทีจ่ะท า 
ความเข้าใจ 

 รูปแบบการ
เปลี่ยนผ่าน
ไม่มีหรือ
ชัดเจน 

 ไม่มีรูปแบบ 
/แบบแผน 

 
 งานเขียนมี

ความสัมพันธ์
บ้าง แม้วา่ยัง
มีความไม่
ชัดเจนหรือ
ความ
คลุมเครือ 
และความไม่
ตรงประเด็น 

 ยากทีจ่ะท า 
ความเข้าใจ 

 รูปแบบการ
เปลี่ยนผ่านไม่
มี
ประสิทธิภาพ 

 มีหลากหลาย
รูปแบบ 

 
 งานเขียนมี

ความสัมพันธ์
กันในภาพรวม 
แม้ว่ายังมีความ
ไม่ชัดเจนหรือ
ความคลุมเครือ 
และความไม่
ตรงประเด็น 

 ติดตามได้ 
 ปรับเปลี่ยน

ตรรกะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 มีรูปแบบที่
ชัดเจน 

 
 งานเขียนมี

ความสัมพันธ์
อย่างดีและเป็น
ระบบ 

 ติดตามได้อย่าง
ง่ายดาย 

 ปรับเปลี่ยน
ตรรกะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และราบรื่น  

 รูปแบบมือ
อาชีพ 



 

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่าน (ต่อ) 

ประเด็น ๐ 
ไม่เพียงพอ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๒ 
ตามความคาดหวัง 

๓ 
เกินความคาดหวัง 

ไวยากรณ์/
ประโยค 
 โครงสร้าง

ประโยค 
 เครื่องหมาย

วรรคตอน 

 
 ใชป้ระโยค 

ความเดียว 

 
 ใชป้ระโยค

ความรวม
ผสมกับ
ประโยคความ
เดียว 

 เกิด
ข้อผิดพลาด
มากเกินไปใน
โครงสร้าง
ประโยคและ
การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน 

 
 ใชป้ระโยค

ความซ้อน 
ประโยคความ
รวมผสมกับ
ประโยคความ
เดียว 

 เกิดข้อผิดพลาด
น้อยใน
โครงสร้าง
ประโยคและ
การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน 

 
 ใช้ประโยค

ความซ้อน 
ประโยคความ
รวมผสมกับ
ประโยคความ
เดียวได้อย่างลง
ตัวและลื่นไหล 

 ไม่มี
ข้อผิดพลาดใน
โครงสร้าง
ประโยคและ
การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

ภาษา 
 การใช้

ค าศัพท์ 
 ระดับของ

ค าศัพท์ 
 
 

 
 ใชค้ าศัพท์ที่มี

ความหมาย
คลุมเครือใน
ประโยค
ความเดียว 

 ใช้ค าศัพท์
เฉพาะหรือ
สั้นเกินไปจน
ท าให้ไม่ได้
ใจความหรือ

 
 ใชค้ าศัพท์ได้

อย่าง
เหมาะสมใน
ประโยคความ
เดียว 

 นาน ๆ ครั้งที่
จะใช้ค าศัพท์
เฉพาะเรื่องได้
อย่าง
เหมาะสม 

 
 ใชค้ าศัพท์ได้

อย่างเหมาะสม 
 บ่อยครั้งที่จะใช้

ค าศัพท์เฉพาะ
เร่ืองไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

 ใช้ค าศัพท์ที่
เหมาะสมกับ 
ระดับของผู้อ่าน 

 
 ใช้ค าศัพท์ที่มี

ระดับความ
ซับซ้อนหรือ
การสื่อความที่
เหมาะสม 

 ใช้ค าศัพท์ที่
แสดงความ
เฉพาะ เจาะจง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่าน (ต่อ) 

ประเด็น ๐ 
ไม่เพียงพอ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๒ 
ตามความคาดหวัง 

๓ 
เกินความคาดหวัง 

ติดตามได้
ยาก 
 

 ใช้ค าศัพท์ที่
เหมาะสมโดย
เร่ิมค านึงถึง
ระดับของ
ผู้อ่าน 

 ใช้ค าศัพท์ที่
เหมาะสมกับ
ระดับของ
ผู้อ่าน 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

เนื้อหา/
สารสนเทศ 
 ความชัดเจน

ของ
จุดประสงค์ 

 ความคิดที่
แสดงถึงการ
มี
วิจารณญาณ 

 การใช้
ตัวอยา่ง 

 
 

 
 แนวคิดหลัก

และ
จุดประสงค์
ขาดความ
ชัดเจนหรือ
แสดงไดไ้ม่
สมบูรณ์ 

 ไม่มีหลักฐาน
ที่แสดงให้
เห็นถึง 
การคิด
วิเคราะห์
และ/หรือ
การคิดอย่าง
มี
วิจารณญาณ 

 ไม่มีการ
ยกตัวอย่าง
เพื่อประกอบ 
การอธบิาย
หรือมีการ

 
 แนวคิดหลัก

ค่อนข้าง
ชัดเจนแต่
ยังคงกว้าง
เกินไปและ
แสดงให้เห็น
มุมใดมุมหนึ่ง
ของ
จุดประสงค์
ทั่วทั้งงาน
เขียน 

 แสดงให้เห็น
ถึงหลักฐาน
บางอย่าง
เกี่ยวกบัการ
คิดวิเคราะห์
และ/หรือการ
คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ 

 
 แนวคิดหลัก

ชัดเจนและ
แสดง
จุดประสงค์ให้
เห็นทั่วทั้งงาน
เขียน 

 แสดงให้เห็นถึง
หลักฐาน
เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์และ/
หรือการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

 มีการ
ยกตัวอย่างที่ดี
และเกี่ยวข้อง 

 
 แนวคิดหลัก

และจุดประสงค์
ชัดเจนทั่วทั้ง
งานเขียน 

 แสดงให้เห็นถึง
หลักฐาน
เกี่ยวกบัการคิด
วิเคราะห์และ/
หรือการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณที่
เหมาะสมและ
สมบูรณ์ 

 มีการ
ยกตัวอย่างที่ดี
และเกี่ยวข้อง 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 



 

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงเปลี่ยนผ่าน (ต่อ) 

ประเด็น ๐ 
ไม่เพียงพอ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๒ 
ตามความคาดหวัง 

๓ 
เกินความคาดหวัง 

ยกตัวอย่าง
แต่ไม่
เกี่ยวขอ้ง 

 มีการ
ยกตัวอย่าง
บางส่วน 

 
 

๑ ที่มา : The University of Wisconsin-Platteville. (n.d.). Evaluating a College Writing Sample 
RUBRIC. Retrieved August 15, 2014. from http://www.uwplatt.edu/system/files/UCDenver 
writing rubric.pdf.   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

(๒) เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนนช่วงแสดงศักยภาพสอดคล้องกับหัวข้อการให้

คะแนน ๖ หัวข้อ ดังนี้ ๑) แนวคิดหลัก ๒) โครงสร้าง ๓) รูปแบบและความ
กลมกลืน  ๔ ) การเลือกใช้ค า ๕ ) การเรียงประโยค และ ๖ ) แบบแผน  
ดังตารางที่ ๓.๓ 

 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑ์การให้งานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ (ต่อ) 

ประเภท ๑ 
ปรับปรุง 

๒ 
พอใช้ 

๓ 
ดี 

๔ 
ดีมาก 

แนวคิด
หลัก 

 ไม่ชัดเจนหรือ
สับสน 

 แสดงให้เห็นถึง 
ความไมเ่ข้าใจ
ใน 
เนื้อเรื่อง 

 ไม่แสดงถึง         
ความเป็น
ต้นฉบับ 

 มีเพียงไม่กี่
ตัวอย่าง 
ทีอ่ธิบายและ
สนับสนุน 
หัวเรื่องหลัก 

 ค่อนข้าง
คลุมเครือ 

 แสดงให้
เห็นถึง 
ความเข้าใจ
ของเนื้อ
เรื่องเพียง
เล็กน้อย 

 ไม่แสดงถึง         
ความเป็น
ต้นฉบับ 

 มีเพียงไม่กี่
ตัวอย่าง 
ทีอ่ธิบาย 
และ
สนับสนุน 
หัวเรื่อง
หลัก 

 ค่อนข้าง
เข้าใจได้
ง่าย 

 แสดงให้
เห็นถึง 
ความเข้าใจ
ในเนื้อเรื่อง
ระดับหนึ่ง 

 แสดงถึง         
ความเป็น
ต้นฉบับใน
ระดับหนึ่ง 

 มีตัวอย่าง
และ
ค าอธิบายที่
จ าเป็นและ
สนับสนุน 

 เข้าใจได้
ง่าย 

 แสดงให้
เห็นถึง 
ความเข้าใจ
ใน 
เนื้อเรื่อง
เป็นอย่างด ี

 แสดงถึง         
ความเป็น
ต้นฉบับ 

 มีตัวอย่าง
และ
ค าอธิบายที่
จ าเป็นและ
เพียงพอท่ี
สนับสนุน 



 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑ์การให้งานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ (ต่อ) 

ประเภท ๑ 
ปรับปรุง 

๒ 
พอใช้ 

๓ 
ดี 

๔ 
ดีมาก 

หัวเรื่อง
หลัก 

หัวเรื่อง
หลัก 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑ์การให้งานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ (ต่อ) 

ประเภท ๑ 
ปรับปรุง 

๒ 
พอใช้ 

๓ 
ดี 

๔ 
ดีมาก 

โครงสร้าง 
 

 น าเสนออย่าง
ไม่เป็นล าดับ
และมตีรรกะ 
และ/หรือ 

 ไม่สนับสนุน
แนวคิดหลัก
ของหัวเรื่อง
หลัก/ข้อ
ค าถามงานวิจัย 

 น าเสนอ
ค่อนข้างไม่
เป็นล าดับ
และมี
ตรรกะ 
และ/หรือ 

 ไม่ค่อย
สนับสนุน
แนวคิด
หลักของ 
หัวเรื่อง
หลัก/ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

 น าเสนอ
ค่อนข้าง
เป็นล าดับ
และมี
ตรรกะ 
และ/หรือ 

 ค่อนข้าง
สนับสนุน
แนวคิดหลัก
ของ 
หัวเรื่อง
หลัก/ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

 น าเสนอ
อย่างเป็น
ล าดับและมี
ตรรกะ 
และ/หรือ 

 สนับสนุน
แนวคิดหลัก
ของหัวเรื่อง
หลัก/ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

รูปแบบ
และ 
ความ
กลมกลืน 
 

ไม่เหมาะสม 
อย่างสิ้นเชิง 

ไม่เหมาะสม
ใน 
บางช่วง/บาง
ตอน 

ไม่เหมาะสม
ในรูปแบบ
หรือในความ
กลมกลืน 
(อย่างใดอย่าง
หนึ่ง) 

เหมาะสมทั้ง
รูปแบบและ
ความ
กลมกลืน 
และ/หรือเกิน 
ความ
คาดหมาย 

การเลือกใช้
ค า 
 

 ใช้ค าหรือ
ประโยค 
(ท่ีแสดงหรือสื่อ
ถึงมุมมองของ

 ใช้ค าหรือ
ประโยค 
(ท่ีแสดง
หรือสื่อถึง

 ใช้ค าหรือ
ประโยค 
(ท่ีแสดง
หรือสื่อถึง

 ใช้ค าหรือ
ประโยค(ที่
แสดงหรือ
สื่อถึง



 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑ์การให้งานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ (ต่อ) 

ประเภท ๑ 
ปรับปรุง 

๒ 
พอใช้ 

๓ 
ดี 

๔ 
ดีมาก 

ผู้เขียน)ไม่
ชัดเจน 

 ใช้ค าทีซ่้ าซ้อน 

มุมมองของ
ผู้เขียน)
สับสน 

 มีแนวโน้ม
ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อน 

มุมมองของ
ผู้เขียน)
ค่อนข้าง
สับสน 

 ส่วนมาก 
ไม่ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อน 

มุมมองของ
ผู้เขียน)ได้
อย่าง
ชัดเจน 

 ไม่ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อน 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

การเรยีง
หรือ 
ความลื่น
ไหลของ
ค า/
ประโยค 

 ใช้ค าหรือ
ประโยคไดแ้ก่ 
ประโยคความ
เดียว (simple) 
ประโยคความ
รวม 
(compound) 
และประโยค
ความซ้อน 
(complex) 
เพียงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
เท่านัน้ 

 ไม่ใช้ค าเพื่อ
เปลี่ยนผ่าน 

 ใช้ค าหรือ
ประโยค
ได้แก่ 
ประโยค 
ความเดียว 
ประโยค
ความรวม 
และ
ประโยค
ความซ้อน 
เพียง
รูปแบบใด
รูปแบบ
หนึ่งเท่านั้น 

 ค่อนข้างใช้
ค าหรือ
ประโยคที่
ผสมผสาน
กันระหว่าง
ประโยค
ความเดียว 
ประโยค
ความรวม 
และ
ประโยค
ความซ้อน
ได้อย่าง
กลมกลืน 

 ใช้ค าเพื่อ
เปลี่ยนผ่าน 

 ใช้ค าหรือ
ประโยคที่
ผสมผสาน
กันระหว่าง
ประโยค
ความเดียว 
ประโยค
ความรวม 
และ
ประโยค
ความซ้อน
ได้อย่าง
กลมกลืน 

 ใช้ค าเพื่อ
เปลี่ยนผ่าน



 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑ์การให้งานเขียนช่วงแสดงศักยภาพ (ต่อ) 

ประเภท ๑ 
ปรับปรุง 

๒ 
พอใช้ 

๓ 
ดี 

๔ 
ดีมาก 

 ไม่เช่ือม
ประโยคในย่อ
หน้าและ
ระหว่างย่อ
หน้า 

 ใช้ค าทีซ่้ าซ้อน 

 ใช้ค าเพื่อ
เปลี่ยนผ่าน
บ้าง 

 เชื่อม
ประโยคใน
ย่อหน้า
และ
ระหว่างย่อ
หน้าบ้าง 

 ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อนบ้าง 

 เชื่อม
ประโยคใน
ย่อหน้าและ
ระหว่างย่อ
หน้า 

 ส่วนมากไม่
ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อน 

ได้อย่างลื่น
ไหล 

 เชื่อม
ประโยคใน
ย่อหน้าและ
ระหว่างย่อ
หน้าได้
อย่างราบ
ลื่น 

 ไม่ใช้ค าที่
ซ้ าซ้อน 

 เกิน 
ความ
คาดหมาย 

แบบแผน ผู้เขียนไม่สนใจ
แบบแผนงาน
เขียนทั้งหมด 
(เช่น การใช้ค า
บัญญัติ การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน การย่อหน้า
และการอ้างอิงตา
ระบบท่ี
เหมาะสม) 

ผู้เขียนมี
ข้อผิดพลาด
มากในการท า
ตามแบบแผน
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เขียนมี
ข้อผิดพลาด
บางประการ
ในการท าตาม
แบบแผนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้เขียนมี
ข้อผิดพลาด
น้อยที่สุดใน
การท าตาม
แบบแผนที่
เกี่ยวข้อง/เกิน
ความ
คาดหมาย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 

ผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  



ตารางท่ี ๔.๑ ผลคะแนน (ต่อ) 

ล าดับ 
คะแนน
เรียงความ 
(๑๐๐) 

คะแนน 
ข้อเสนอ
โครงงาน 
(๑๐๐) 

70% ของ 
เรียงความ 

๓๐% 
ของ
ข้อเสนอ
โครงงาน 

รวม 
(๑๐๐) 

GRADE 

๑ ๖๗ ๗๕ ๔๗ ๒๓ ๗๐ B+ 

๒ ๗๕ ๕๕ ๕๓ ๑๗ ๗๐ B+ 

๓ ๘๓ ๕๕ ๕๘ ๑๗ ๗๕ B+ 

๔ ๖๗ ๕๐ ๔๗ ๑๕ ๖๒ B 

๕ ๖๗ ๔๕ ๔๗ ๑๔ ๖๑ B 

๖ ๗๕ ๔๐ ๕๓ ๑๒ ๖๕ B+ 

๗ ๗๕ ๕๐ ๕๓ ๑๕ ๖๘ B+ 

๘ ๗๕ ๓๕ ๕๓ ๑๑ ๖๔ B 

๙ ๗๕ ๕๐ ๕๓ ๑๕ ๖๘ B+ 

๑๐ ๗๕ ๕๐ ๕๓ ๑๕ ๖๘ B+ 

๑๑ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B+ 

๑๒ ๗๕ ๔๕ ๕๓ ๑๔ ๖๗ B+ 

๑๓ ๘๓ ๓๕ ๕๘ ๑๑ ๖๙ B+ 

๑๔ ๖๗ ๔๐ ๔๗ ๑๒ ๕๙ B 

๑๕ ๕๐ ๕๐ ๓๕ ๑๕ ๕๐ B 

๑๖ ๖๗ ๕๐ ๔๗ ๑๕ ๖๒ B 

๑๗ ๗๕ ๔๕ ๕๓ ๑๔ ๖๗ B+ 



 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลคะแนน (ต่อ) 

ล าดับ 
คะแนน
เรียงความ 
(๑๐๐) 

คะแนน 
ข้อเสนอ
โครงงาน 
(๑๐๐) 

70% ของ 
เรียงความ 

๓๐% 
ของ
ข้อเสนอ
โครงงาน 

รวม 
(๑๐๐) 

GRADE 

๑๘ ๘๓ ๔๕ ๕๘ ๑๔ ๗๒ B+ 

๑๙ ๕๘ ๓๕ ๔๑ ๑๑ ๕๒ B 

๒๐ ๙๒ ๖๐ ๖๔ ๑๘ ๘๒ A 

๒๑ ๗๕ ๕๕ ๕๓ ๑๗ ๗๐ B+ 

๒๒ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B+ 

๒๓ ๘๓ ๖๐ ๕๘ ๑๘ ๗๖ B+ 

๒๔ ๘๓ ๔๐ ๕๘ ๑๒ ๗๐ B+ 

๒๕ ๗๕ ๔๐ ๕๓ ๑๒ ๖๕ B+ 

๒๖ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ A 

๒๗ ๗๕ ๔๐ ๕๓ ๑๒ ๖๕ B+ 

๒๘ ๖๗ ๔๐ ๔๗ ๑๒ ๕๙ B 

๒๙ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ A 
๓๐ ๑๐๐ ๕๕ ๗๐ ๑๗ ๘๗ A 
๓๑ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๓๒ ๑๐๐ ๕๕ ๗๐ ๑๗ ๘๗ A 
๓๓ ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๑๕ ๘๕ B+ 
๓๔ ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๑๕ ๘๕ B+ 
๓๕ ๘๓ ๕๕ ๕๘ ๑๗ ๗๕ B 



 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลคะแนน (ต่อ) 

ล าดับ 
คะแนน
เรียงความ 
(๑๐๐) 

คะแนน 
ข้อเสนอ
โครงงาน 
(๑๐๐) 

70% ของ 
เรียงความ 

๓๐% 
ของ
ข้อเสนอ
โครงงาน 

รวม 
(๑๐๐) 

GRADE 

๓๖ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๓๗ ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๑๕ ๘๕ B+ 
๓๘ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๓๙ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๔๐ ๑๐๐ ๕๕ ๗๐ ๑๗ ๘๗ A 
๓๑ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๔๒ ๑๐๐ ๕๕ ๗๐ ๑๗ ๘๗ A 
๔๓ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๔๔ ๙๒ ๔๕ ๖๔ ๑๔ ๗๘ B 
๔๕ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๔๖ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๔๗ ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๑๕ ๘๕ B+ 
๔๘ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๔๙ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๕๐ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๕๑ ๑๐๐ ๔๕ ๗๐ ๑๔ ๘๓ B+ 
๕๒ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๕๓ ๙๒ ๕๕ ๖๔ ๑๗ ๘๑ B+ 
๕๔ ๑๐๐ ๔๐ ๗๐ ๑๒ ๘๒ B+ 
๕๕ ๘๓ ๔๕ ๕๘ ๑๔ ๗๒ B 
๕๖ ๘๓ ๕๕ ๕๘ ๑๗ ๗๕ B 
๕๗ ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๑๕ ๘๕ B+ 
๕๘ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 



 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลคะแนน (ต่อ) 

ล าดับ 
คะแนน
เรียงความ 
(๑๐๐) 

คะแนน 
ข้อเสนอ
โครงงาน 
(๑๐๐) 

70% ของ 
เรียงความ 

๓๐% 
ของ
ข้อเสนอ
โครงงาน 

รวม 
(๑๐๐) 

GRADE 

๕๙ ๑๐๐ ๘๐ ๗๐ ๒๔ ๙๔ A 
๖๐ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๖๑ ๑๐๐ ๔๕ ๗๐ ๑๔ ๘๔ B+ 
๖๒ ๖๗ ๕๐ ๔๗ ๑๕ ๖๒ B 
๖๓ ๙๒ ๕๐ ๖๔ ๑๕ ๗๙ B 
๖๔ ๑๐๐ ๕๕ ๗๐ ๑๗ ๘๗ A 

คะแนนต่ าสุด ๕๐, คะแนนสูงสุด ๙๔, ค่าเฉลี่ย ๗๕.๓๔ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๙.๔๑  
 
\ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลการประเมิน 
A B+ B C+ C D+ D F รวม 
๙ คน ๓๔ คน ๒๑ คน ๐ 

คน 
๐ 
คน 

๐ 
คน 

๐ 
คน 

๐ 
คน 

๒๙ 
คน 

๑๔.๐๖% ๕๓.๑๒% ๓๑.๘๒% ๐% ๐% ๐% ๐% ๐% ๑๐๐ 
% 



     ท   ์ 

ชุมชนกระบวนกร มจธ. เป็นการรวมกลุ่มของคนทีส่นใจการ

เรยีนรูด้า้นจติใจ การคน้หาเพื่อเปลีย่นแปลงตนเอง สรา้งสงัคมของการอยู่

รว่มอยา่งมคีวามสุข 

ขอบข                 

ชุมชนกระบวนกร มจธ. 
๑. การสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ 

(Building a strong bonding Learning community) 
๒. การพฒันาทกัษะดา้นการอ านวยความสะดวก  

(Development of facilitation skills) 
๓. การพฒันาผูอ้ านวยความสะดวก  

(Development of professional facilitator) 
๔. การพฒันาผูน้ ากลุ่มสนทนา  

(Development of group communication leader) 
๕. การพฒันาศกัยภาพบุคคลจากดา้นใน  

(Development of Inner-self human) 
๖. การพฒันาครเูพื่อการสอนเชงิรกุ  

(Development of active & reflective teacher) 
๗. การพฒันาทกัษะเพื่อการเรยีนรู ้ 

(Development of self-Learning skills ) 
๘. การออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  

(Designing active Learning process) 
๙. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 

(Providing Learning activities)  



 

 
 
 

 
ชุมชนกระบวนกร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

ทีมกระบวนกร มจธ. 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๒๖ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ  ๑๐๑๔๐ 
โทร. ๐-๒๔๗๐๘๕๘๕ 
เว็ปไซต์ http://www.faci.fiet-kmutt.com/ 
อีเมล์ facitrain.kmutt@gmail.com 

สื่อเผยแพร่ ชุมชนกระบวนกร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

mailto:facitrain.kmutt@gmail.com


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษรองปกหลัง 
 



 
 

กระบวนกร มจธ. 

FACILITATOR TRAINER 


