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ฉบับจิตวิญญาณความเป็นครู

ครูคือปัจจัยท่ีสำ�คัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อก�รเรียนรู้ของนักเรียน  ผลก�รศึกษ�พบ
ว่�ครูท่ีดีมีผลต่อก�รเรียนของนักเรียนม�กกว่� 2-3 เท่�เม่ือเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่�จะ
เป็นอุปกรณ์ สถ�นท่ี บริก�รท่ีอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียน หรือช่ือเสียงของโรงเรียน

สิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่�จำ�นวนหนังสือหรือโต๊ะเรียนในชั้นเรียน คือ คุณครู ผู้ซึ่งมี
พลังในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจและปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียนในระยะย�ว

 “ผมชอบสอน ชอบเวล�ท่ีได้เห็นนักเรียนแสดงท่�ท�ง ‘อ๋อ’ เวล�เข้�ใจอะไรบ�ง
อย่�ง เด็กนักเรียนมักเต็มไปด้วยคว�มสงสัยและมีคว�มกระห�ยท่ีจะเรียนรู้” น�ยคง
สิทธ์ิ คุณครูสอนวิช�คณิตศ�สตร์ โรงเรียนส�ยทองอุปถัมภ์ จังหวัดฉะเชิงเทร�กล่�ว

อย่�งไรก็ต�ม ก�รต้องเผชิญกับนักเรียนจำ�นวนม�กในช้ันเรียนทุกๆวันเพ่ือบ่ม
เพ�ะขัดเกล�ให้พวกเข�เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่�ย ดังคำ�กล่�ว
ของนักเขียนวิลเลียม อ�เธอร์ ว�ร์ด ท่ีว่� “ครูท่ัวไปจะเล่�เร่ือง ครูท่ีดีจะอธิบ�ย ครูท่ีเก่ง
กว่�น้ันจะแสดงให้เห็น ในขณะท่ีครูท่ียอดเย่ียมท่ีสุดจะสร้�งแรงบันด�ลใจ”

 ‘ครูท่ียอดเย่ียม’ น้ันย่ิงใหญ่และห�ได้ย�ก เน่ืองจ�กต้องอ�ศัยเวล�อย่�งม�กใน
ก�รพัฒน�ตนอย่�งแข็งขัน เพ่ือค้นห�รูปแบบก�รสอนท่ีส�ม�รถสร้�งและขัดเกล�ทักษะ
ก�รคิดวิเคร�ะห์ คว�มคิดสร้�งสรรค์ และคว�มช่ืนชอบของนักเรียนได้ โดยเฉพ�ะอย่�ง
ย่ิงในช้ันเรียนวิช�คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ซ่ึงใช้หลักวิธีสอนแบบท่องจำ�ม�ย�วน�น

 “ตอนท่ีผมเป็นเด็กนักเรียน คุณครูมีหน้�ท่ีเข้�ม�สอน ส่วนนักเรียนก็ทำ�หน้�ท่ี
เป็นผู้ฟัง เร�แค่ต้องท่องจำ�และส่งก�รบ้�นเท่�นั้น” น�ยรัตนศักดิ์ ครูผู้สอนวิช�
วิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนวัดแหลมฟ้�ผ่� จังหวัดสมุทรปร�ก�รม�เป็นระยะเวล� 7 ปีเผย 
“ตอนท่ีผมเห็นผลคะแนน O-NET และ PISA ของนักเรียนในประเทศไทย ผมรู้สึกว่�ระบบ
ก�รศึกษ�ของเร�ล้มเหลว”

“ผมตระหนักว่�ผมจำ�เป็นต้องเปล่ียนวิธีก�รสอนเพ่ือผลักดันให้นักเรียนรู้จัก
ขวนขว�ยห�แนวท�งก�รเรียนในแบบของตัวเอง ผมอย�กมีส่วนร่วมในก�รพลิกโฉม
ระบบก�รศึกษ�ของไทย” น�ยรัตนศักด์ิกล่�วอย่�งมุ่งม่ัน

โครงก�ร Chevron Enjoy Science มองว่�ก�รพัฒน�ศักยภ�พครูผู้สอนเป็น
หนท�งที่ดีที่สุดที่จะนำ�นักเรียนไปสู่ก�รประสบคว�มสำ�เร็จจึงดำ�เนินง�นอย่�ง
ต่อเน่ือง จนก่อให้เกิดชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพกว่� 120  ชุมชน โดยปัจจุบัน

ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พครูผู้สอนได้กว่� 2,000 คน ในโรงเรียน  650 แห่งท่ัวประเทศ 
ภ�ยใต้รูปแบบเรียนก�รสอนท่ีเน้นให้นักเรียนรู้จักต้ังคำ�ถ�ม

ในช้ันเรียนแบบเปิดของชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ คณะครูและผู้เช่ียวช�ญ
จะออกแบบแผนก�รสอนโดยเน้นไปท่ีก�รเรียนรู้แบบสืบเส�ะและถูกนำ�ไปใช้จริงใน
ห้องเรียนโดยครูต้นแบบ ครูผู้สังเกตก�รณ์ 1 คนจะน่ังประจำ�ในทุกกลุ่มของนักเรียน
เพ่ือทำ�หน้�ท่ีจดบันทึกส่ิงท่ีถูกถ่�ยทอดให้แก่นักเรียน หลังจ�กจบช้ันเรียนแล้วครูและผู้
เช่ียวช�ญจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์บทเรียนร่วมกันเพ่ือสะท้อนถึงวิธีก�รสอนท่ีไม่สัมฤทธ์ิผล
รวมถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รพล�ดโอก�สในก�รมีสว่น
ร่วมของนักเรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีที่จะปรับแต่งก�รว�งแผนก�ร
สอนตลอดจนก�รนำ�ไปใช้จริงในห้องเรียน

ครูคงสิทธิ์:  ตอนน้ีผมมีโอก�สได้เข้�ร่วมชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพและ
เห็นว่�มีอะไรม�กกว่�ท่ีผมค�ดคิดม�ก ก�รดำ�เนินง�นทุกอย่�งเป็นข้ันตอน และทำ�ให้เห็น
มุมมองก�รทำ�ง�นของคุณครูหล�ยๆ ท่�น ซึ่งช่วยให้เร�เข้�ใจวิธีคิดของนักเรียน และ
รู้จักวิเคร�ะห์ปัญห�จ�กมุมมองของเด็ก ห�กเร�ยินดีที่จะรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้
อื่นและพร้อมที่จะรับฟังผลตอบรับ เร�ก็ส�ม�รถห�วิธีสอนที่เหม�ะกับนักเรียนของ
เร�ได้ เทคนิคใหม่ๆท่ีผมนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทำ�ให้เกิดช่วง ‘อ๋อ’ ระหว่�งผมกับ
นักเรียนม�กข้ึน

ครูรัตนศักด์ิ:  ตอนท่ีผมมีโอก�สสอนในช้ันเรียนแบบเปิด ผมพย�ย�มอย่�งเต็ม
ท่ีเพ่ือส่งต่อองค์คว�มรู้ท่ีทีมผู้เช่ียวช�ญร่วมกันสร้�งข้ึน  ผมเห็นบทบ�ทท่ีสำ�คัญของ
ตนเองในก�รนำ�องค์คว�มรู้คว�มคิดท่ีจับต้องไม่ได้ม�แปลงเป็นก�รเรียนก�รสอนใน
ห้องเรียนจริง ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพมีคว�มสำ�คัญม�ก เร�มักได้เกร็ดคว�ม
รู้และเทคนิคท่ีส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รสอนได้เสมอ เป็นโอก�สท่ีดีท่ีจะได้แลกเปล่ียน
มุมมองท�งอ�ชีพกับคุณครูท่�นอ่ืนๆ  เม่ือก่อนคุณครูแต่ละคนจะว�งแผนก�รสอนเอง 
แต่ปัจจุบัน เร�ทำ�ง�นเป็นทีม ทำ�ให้รู้สึกว่�ไม่ต้องทำ�ง�นอย่�งโดดเด่ียว

คุณครูท่ีเป็นผู้ขัดเกล�นักเรียนนักศึกษ�ไทยรุ่นใหม่ พวกเข�ต้องก�รก�รสนับสนุน
ด้�นใดบ้�งในก�รเข้�ถึงนักเรียนอย่�งมีประสิทธิผล ลองม�อ่�นบทสัมภ�ษณ์และ
ทำ�คว�มรู้จักคุณครูรุ่นใหม่ท้ัง3ท่�น จ�ก 3 จังหวัดในประเทศไทย ท่ีจะม�บอกเล่�ถึง
คว�มท้�ท�ยท่ีพวกเข�ต้องเผชิญในก�รสอนและก�รมุ่งสู่ก�รเป็นครูท่ียอดเย่ียม

จิตวิญญาณความเป็นครู

มีครูจำ�นวนม�กกว่� 

2,๐๐๐ คน 
จ�กสถ�นศึกษ�ม�กกว่� 650 แห่ง 

ท่ัวประเทศ ได้เข้�ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ

ครูสามารถช่วยสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีทั้งความรู้ ความสุข 

และเป็นคนดีของสังคมได้ 
เปรมยุดา รัตนบุรี

ครูสอนวิช�วิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ครูรัตนศักด์ิ ทองปัญญา
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะการเปิดช้ัน
เรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชา
ชีพู้ มีลักษณะเช่นไร?

ครูเปรมยุดา รัตนบุรี ดำาเนินการสาธิตการสอนวิชาฟิสิกส์ ผ่านกระบวนการ ‘เปิดชั้นเรียน’ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

กิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติจริง

การทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม

การสาธิตบทเรียน การสะท้อนคิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญ



“

ตอนที่ผมเป็นเด็ก ผมชอบตั้งคำ�ถ�ม ผมมักจะ
ยกมือถ�มคุณครูเสมอ ผมเลยชอบสอน เพร�ะผมรัก
เวล�ที่ได้เห็นนักเรียนแสดงท่�ทีเข้�ใจอะไรบ�งอย่�ง  
เด็กมักเต็มไปด้วยคว�มสงสัยและมีคว�มกระห�ยที่จะ
เรียนรู้ ผมเป็นครูในสังกัดร�ชก�รม�หนึ่งปีแล้ว ก่อน
หน้�นั้นผมทำ�ง�นเป็นติวเตอร์ม�เป็นระยะเวล� 9 ปี 

ส่ิงท่ีย�กท่ีสุดในก�รทำ�อ�ชีพครูมีอยู่สองประก�ร 
ประก�รแรก คือ นักเรียนคนเดียวอ�จมีคว�มคิดหรือ
ก�รกระทำ�ท่ีแตกต่�งกันไปในแต่ละช่วงเวล� เร�จำ�เป็น
ต้องปรับรูปแบบก�รสอนให้เหม�ะกับนักเรียนแต่ละคน 
ประก�รท่ีสอง คือ บ�งคร้ัง ในฐ�นะครู เร�อ�จจะมีหน้�
ท่ีแค่สอนไปในแต่ละวัน แต่ส่ิงท่ีย�ก คือ  เร�ต้องกล้�ท่ี
จะออกจ�กพ้ืนท่ีท่ีเร�รู้สึกปลอดภัยและทำ�ตัวให้เปิดกว้�ง
พร้อมพัฒน�ตนเองและเติบโตอยู่เสมอ

ตอนท่ีผมตัดสินใจจะเดินออกจ�กพ้ืนท่ีท่ีรู้สึก
ปลอดภัยของตัวเอง ผมบังเอิญเจอวิดีโอเกี ่ยวกับ 
โครงก�ร Chevron Enjoy Science ในอินเตอร์เน็ต จ�ก
น้ันผมได้พบกับครูยุ้ย ซึ่งเป็นคุณครูที่เข้�ร่วมโครงก�ร
ที่แนะนำ�ให้ผมรู้จักโครงก�รนี้เพิ่มเติม ง�นประชุมชุมชน
แห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพที่จัดขึ้นในเดือนสิงห�คม 
เป็นง�นแรกที่ผมได้มีโอก�สเข้�ร่วม

ตอนน้ีผมมีโอก�สได้เข้�ร่วมชุมชนแห่งก�รเรียน
รู้ท�งวิช�ชีพแล้ว และเห็นว่�มีอะไรม�กกว่�ที่ผมค�ด
คิดม�ก ก�รดำ�เนินง�นทุกอย่�งเป็นขั้นตอน และทำ�ให้
เห็นมุมมองก�รทำ�ง�นของคุณครูหล�ยๆ ท่�น ซึ่ง
ช่วยให้เร�เข้�ใจวิธีคิดของนักเรียน และรู้จักวิเคร�ะห์
ปัญห�จ�กมุมมองของเด็ก ห�กเร�ยินดีที่จะรับฟัง
คว�มคิดเห็นของผู้อ่ืนและพร้อมท่ีจะรับฟังผลตอบรับ 
เร�ก็ส�ม�รถห�วิธีสอนที่เหม�ะกับนักเรียนของเร�ได้ 
เทคนิคใหม่ๆ ท่ีผมนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทำ�ให้
เกิดช่วง ‘อ๋อ’ ระหว่�งผมกับนักเรียนม�กข้ึน

ผมมีคว�มภูมิใจในก�รเป็นครูสอนธรรมด�ๆ ในแบบ
ของตัวเอง แต่เม่ือผมมีโอก�สเข้�ร่วมโครงก�รและได้ค้น
พบรูปแบบก�รสอนใหม่ๆ ผมเช่ือว่�ถ้�เร�กล้�ทำ�ส่ิงท้�ท�ย
ตัวเองและก้�วข้�มก�รลองผิดลองถูกได้ เร�ก็จะส�ม�รถ
กระตุ้นให้นักเรียนทำ�ส่ิงท่ีท้�ท�ยซ่ึงจะนำ�นักเรียนไปสู่คว�ม
สำ�เร็จท่ีย่ิงใหญ่กว่�ได้เช่นกัน และก�รท้�ท�ยให้นักเรียนทำ�
ส่ิงต่�งๆ ได้ดีข้ึนน้ีไม่ได้จำ�กัดอยู่ในเชิงวิช�ก�รเท่�น้ัน ผม
มองว่�ห�กนักเรียนได้ตระหนักว่�ตนเองส�ม�รถทำ�ส่ิง
ต่�งๆ ให้ดีข้ึน  วิเคร�ะห์ปัญห�เก่งข้ึน รวบรวมคว�มคิด
ด้วยคว�มใฝ่รู้ท่ีเพ่ิมม�กข้ึน น่ันคือคว�มสำ�เร็จท่ีแท้จริง

 “ถ้าเรากล้าทำาสิ่งที่ท้าทายตัวเอง เราก็จะ 
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนทำาสิ่งที่ท้าทายได้”

เหตุผลที่ทำ�ให้อย�กเป็นครู อ�จจะเพร�ะคุณพ่อ
กับคุณแม่ก็เป็นครูค่ะ และได้มีโอก�สเห็นคว�มทุ่มเทที่
คุณพ่อคุณแม่มีให้กับก�รสอน ตอนนี้สอนม� 8 ปีแล้ว 
ครูเป็นอ�ชีพที่ทำ�แล้วมีคว�มสุขแต่ก็มีคว�มท้�ท�ยสูง

ครูไม่ได้มีหน้�ท่ีสอนเน้ือห�ร�ยวิช�เท่�น้ัน แต่ต้อง
ทำ�คว�มเข้�ใจนักเรียนแต่ละคนด้วย  ไม่ว่�จะเป็นชีวิต
ท่ีบ้�น หรือท่ีโรงเรียน ครูหน่ึงคนต้องคำ�นึงถึงนักเรียน
ท้ังหมด ก�รใช้รูปแบบก�รสอนท่ีแตกต่�ง มีผลต่อก�ร
สร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนท่ีดีหรือแย่ในห้องเรียน ส่ิงท่ี
ท้�ท�ยคือ เร�จะทำ�อย่�งไรให้นักเรียนสนใจในส่ิงท่ีเร�
กำ�ลังสอน

ดิฉันได้เข้�ร่วมโครงก�ร Chevron Enjoy Science 
เมื ่อ3ปีที ่แล้ว เนื ่องจ�กโรงเรียนที่สอนอยู่เป็นหนึง่
ในโรงเรียนเครือข่�ยของโครงก�ร จ�กนั้นก็ได้เข้�ร่วม
กิจกรรมต่�งๆ ท่ีโครงก�รจัดอย่�งต่อเน่ือง จนผู้บรรย�ย
ท่�นหน่ึงได้เชิญให้ดิฉันเป็นครูต้นแบบ ดิฉันอย�กท้�ท�ย
ตัวเอง และอย�กรู้ว่�ตัวเองมีขีดคว�มส�ม�รถในก�ร 
สอนและทำ�ให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับก�รเรียนได้ม�กแค่ไหน  

ในช้ันเรียนแบบเปิดของชุมชนเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ 
ครูจะได้รับฟังคว�มคิดเห็นและข้อแนะนำ�เก่ียวกับก�ร
สอนจ�กผู้ประเมินท�งวิช�ก�ร ชุมชนเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ
เป็นข้ันตอนสำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในภ�พ
รวม ที่จะทำ�ให้เร�มองเห็นรูปแบบก�รสอนของตนเอง 
โดยส�ม�รถนำ�คำ�แนะนำ�จ�กผู้เช่ียวช�ญไปพัฒน�
ปรับปรุงก�รสอนได้  ดิฉันอย�กเริ่มกิจกรรมชั้นเรียน
แบบเปิดที่โรงเรียน และช่วยสนับสนุนให้ครูท่�นอ่ืนๆ 
ตระหนักถึงหัวใจและหลักก�รดำ�เนินง�นของชุมชนแห่ง
ก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพด้วย

ครูส�ม�รถมองเห็นคว�มส�ม�รถและศักยภ�พ
ของนักเรียน เพ่ือท่ีจะสร้�งแรงบันด�ลใจ แนะแนวท�ง
อ�ชีพ และช่วยให้นักเรียนเดินสู่เป้�หม�ย ก�รศึกษ�ไม่
ได้ปลูกฝังทักษะคว�มรู้ให้นักเรียนเท่�น้ัน แต่ยังมีผลต่อ
หลักจริยธรรมและศีลธรรมด้วย ด้วยเหตุน้ี ก�รศึกษ�
จึงเป็นร�กฐ�นท่ีสำ�คัญต่อก�รสร้�งและพัฒน�ประเทศ
ช�ติ ครูส�ม�รถช่วยสร้�งเย�วชนรุ่นใหม่ท่ีมีท้ังคว�มรู้ 
คว�มสุข และเป็นคนดีของสังคมได้

เหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้ผมเลือกเป็นครู เพร�ะผมเชื่อ
ว่�ก�รศึกษ�เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับทุกคน ผมสอนวิช�
วิทย�ศ�สตร์ม� 7 ปี ตอนท่ีผมเห็นผลคะแนน O-NET และ 
PISA ของนักเรียนไทย ผมรู้สึกว่�ระบบก�รศึกษ�ของเร�
ล้มเหลว ตอนน้ีก�รศึกษ�กำ�ลังเปล่ียนแปลงไป เด็กๆ ต้อง
ได้รับประสบก�รณ์จ�กก�รเรียนรู้ในสถ�นก�รณ์จริง ผม
อย�กมีส่วนร่วมในก�รพลิกโฉมระบบก�รศึกษ�ของไทย

ตอนที่ผมเป็นนักเรียน คุณครูมีหน้�ที่เข้�ม�สอน 
ส่วนนักเรียนก็ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ฟัง เร�แค่ต้องท่องจำ�และส่ง
ก�รบ้�น ผมตระหนักว่�ผมจำ�เป็นต้องเปล่ียนวิธีก�รสอน
เพ่ือผลักดันให้นักเรียนรู้จักขวนขว�ยห�แนวท�งก�รเรียน
ในแบบของตัวเอง แทนที่ผมจะเป็นผู้บอกเล่�ป้อนข้อมูล
ให้นักเรียน ผมเพียงทำ�ตัวเป็นเหมือนคนกล�งกระตุ้นให้
นักเรียนห�ข้อมูลคว�มรู้ด้วยตัวเอง เร�ต้องผลักดันและช่วย
ให้นักเรียนส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ของตนเองให้ได้

ปีนี้เป็นปีที่4ที่ผมเข้�ร่วมโครงก�ร ผมเริ่มเข้�รว่ม
โครงก�รตอนท่ีทำ�ง�นอยู่ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปร�ก�ร 
ทีมผู้บรรย�ยตอนนั้นเห็นอะไรบ�งอย่�งในตัวผมและ
ให้โอก�สผมในก�รเป็นครูต้นแบบ ตั้งแต่วันนั้น เร�ก็ได้
ทำ�ง�นร่วมกันในก�รพัฒน�รูปแบบก�รเรียนก�รสอน
ม�โดยตลอด

ตอนที่ผมมีโอก�สสอนในชั้นเรียนแบบเปิด ผม
พย�ย�มอย่�งเต็มท่ีเพ่ือส่งต่อองค์คว�มรู้ท่ีทีมผู้เช่ียวช�ญ
ร่วมกันสร้�งขึ้น  ผมเห็นบทบ�ทที่สำ�คัญของตนเองใน
ก�รนำ�องค์คว�มรู้คว�มคิดท่ีจับต้องไม่ได้ม�แปลงเป็นก�ร
เรียนก�รสอนในห้องเรียนจริง ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�ง
วิช�ชีพมีคว�มสำ�คัญม�ก เร�มักได้เกร็ดคว�มรู้และเทคนิค
ท่ีส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รสอนได้เสมอ เป็นโอก�สท่ีดีท่ี
จะได้แลกเปล่ียนมุมมองท�งอ�ชีพกับคุณครูท่�นอ่ืนๆ  เม่ือ
ก่อน คุณครูแต่ละคนจะว�งแผนก�รสอนเอง แต่ปัจจุบัน เร�
ทำ�ง�นเป็นทีม ทำ�ให้รู้สึกว่�ไม่ต้องทำ�ง�นอย่�งโดดเด่ียว

ก�รศึกษ�มีก�รเปล่ียนแปลงไป โดยมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กล�งของก�รเรียนรู้ เร�ต้องกระตุ้นให้เด็กส�ม�รถ
แก้ไขปัญห�ด้วยตัวเองได้ ในฐ�นะครู เร�รู้ว่�ต้องทำ�หน้�ท่ี
ให้ดีท่ีสุด ผมอย�กให้คุณครูทุกท่�นร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ เพ่ือผลักดันให้ก�รเรียน
ก�รสอนมีประสิทธิผลม�กย่ิงข้ึน โดยยึดหลักก�รเรียนรู้
จ�กประสบก�รณ์จริงเป็นจุดเร่ิมต้น ก�รทำ�ง�นร่วมกัน
เช่นน้ีจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถมองเห็นข้อผิดพล�ดต่�งๆ ได้ชัด
ข้ึนและห�ท�งแก้ปัญห�ร่วมกันได้อย่�งตรงจุด

แรงบันดาลใจท่ีทำาให้ตัดสินใจเป็นครู

ส่ิงท่ียากและท้าทายท่ีสุดในอาชีพครู

เข้าร่วม โครงการ Chevron Enjoy Science ได้อย่างไร

ช้ันเรียนแบบเปิดของชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไรและมีผลต่อรูปแบบการสอนอย่างไร

ความรับผิดชอบของครูมีต่อนักเรียนและสังคม

ครูรัตนศักด์ิ ทองปัญญา
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ

ครูเปรมยุดา รัตนบุรี
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครูคงสิทธ์ิ อิทธโยภาสกุล
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนสายทองอุปถัมภ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณครูรุ่นใหม่ทั้งสามกล่าวถึงความพยายามของตนในการยกระดับการเรียน
การสอนและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนสะเต็มศึกษา


