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ภาคสนามกับกระบวนการเรียนรูกาวพอดี 
เรียบเรียงโดย : ครูเหลน-จันทรทิพย ปยะวรธรรม 

หัวหนาวิชาการชวงช้ันที่ ๒ และ KO 

 

หลังจากที่แตละชวงชั้นไดจัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตรในการพัฒนาชวงชั้นผานกระบวนการกาว

พอดี อันเปนกระบวนการเรียนรูหลักของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทําใหทีมหัวหนาชวงชั้นและหัวหนาวิชาการชวงชั้น

กลับมามีพลังในการนําประสบการณมาแลกเปล่ียนกับเหลาเพ่ือนครู  เพื่อที่จะขบัเคล่ือนพัฒนากระบวนการ

เรียนรูใหไดตามเปาหมาย โดยที่เราจะนํากระบวนการกาวพอดีเขามาในการทํางานของครู โดยใชวิธีเรียนรูกนั

บนงาน (On the Job Training) แทนการอบรมที่จัดช่ัวโมงขึ้นมา เม่ือมาดูงานของชวงชั้น ๒ ในขณะนี้ หนางาน

ที่กําลังมาแรงที่สุดคือ “งานภาคสนาม” หัวหนาวิชาการชวงชั้นและหัวหนาชวงชั้นจึงไมรอชา เราจะลงสนามกับ

งานภาคสนามของครูกัน 
 
ทีมพ่ีหัวหนาวางแผนการทํางานของตนเอง 

หัวหนาชวงชั้นคือครูโอง-นฤนาท สนลอย และหัวหนาวิชาการชวงช้ัน-ครูเหลนเอง จะเปนหัวเรือพาครู

เขาสูกระบวนการ เราเร่ิมปฏิบัติภารกิจกันทันทีโดยที่เราจะลงไปคลุกคลีการทํางานของครูในแตละระดับชั้น ครู

เหลนหัวหนาวิชาการชวงช้ันจะเนนในประเด็นเปาหมายการเรียนรู กระบวนการเรียนรูที่เปนกาวพอดี โดยลง

เฉพาะไปกับครูผูเปนตัวหลักในกระบวนการเรียนรูภาคสนาม นั่นคือ ครูกลุมวิชาประยุกตฯ ทุกคน สวนครูโองจะ

มาชวนครูทั้งระดับชวยกันมองหาความเปนกาวพอดีของภาคสนามนั้นรวมกัน เปนการตรวจสอบความเขาใจอีก

คร้ัง กอนที่ครูและนักเรียนจะออกเดินทาง ทั้งหัวหนาชวงชั้นและหัวหนาวชิาการชวงชั้นกําลังทํางาน “ครูของครู” 

ที่เรียนรูไปพรอมกับเพื่อนครูดวยกัน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     ภาคสนามชั้น ชั้น ๖/๒ : ไฟฟาเพื่อชีวิต 
     ณ เขื่อนศรนีครินทร และบานเขาแกงเรียง จ.กาญจนบุรี  
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เรียนรูกันบนงาน 
ตั้งเปาหมาย 

เร่ิมต้ังแตขั้นตอนการพูดคุยเปาหมายของงานภาคสนาม ซึ่งจะใชทั้งในวงประชุมระดับสายวิชา และ

ระดับชั้น เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักซอมความเขาใจวา เปาหมายที่เราตองการพานักเรียนออกไปนั้น 

เปนไปตามแนวทางของโรงเรียนหรือไม อยางไร เชน 

• ความสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในชวงช้ัน 

• สัมพันธ ตรงประเด็นกับเปาหมายของหนวยวิชา 

• สะทอนใหเห็นแนวคิดหลักของระดับชั้น (Theme) 

• เปาหมายนั้นกระตุน สรางฉันทะการพัฒนาตนเองของผูเรียน จนผูเรียนสามารถตั้งเปาหมาย

ภาคสนามของตนเองได 

• ใชภาคสนามเปนสวนใดในกระบวนการเรียนรู เชน สรางแรงบันดาลใจ เก็บขอมูล หรือนําความรูที่เรียน

มาในหองเรียนไปสูความเขาใจท่ีชัดเจน อานปรากฏการณบนหลักการท่ีเรียนมา หรือสามารถประยุกต

ความรูที่เรียนมาในพื้นที่ในภาคสนามได เปนตน 

ดวยมุมมองที่เห็นวา “รวมดวยชวยกัน” เปนการรวมกันสรางความเขาใจรวม ครูทุกคนชวยกันมอง เปน

การสรางความรูสึกถึงเราทุกคนตางก็เปนเจาของงานรวมกัน และทบทวนความเขาใจกันอยางสมํ่าเสมอ 

ยกตัวอยาง ครูตุก-สิริกมล  ศรีเดช หนวยวิชามานุษและสังคม ระดับชั้น ๖ ที่มองเห็นขอจํากัดของกระบวนการ

เรียนรูที่ใหนักเรียนเปนแคผูสังเกตการณ เม่ือตองเรียนรูขอมูลเชิงประวัติศาสตร แตครูตุกอยากพัฒนาภาคสนาม

ของตนเองใหมีความนาสนใจ เหมาะกับผูเรียนมากขึ้น แมตนเองจะไมถนัดในการตองเขาชุมชน แตก็เลือก

ภาคสนามที่พานักเรียนไปพบความหลากหลายของชุมชน สอดคลองกับเปาหมายของหนวยวิชาและแนวคิด

หลักของระดับชั้น นี่เปนตัวอยางของครูที่ไมติดกรอบเดิม พรอมเรียนรูเพ่ือพัฒนา เปนการขามผานทะลุ
กําแพงของตนเองออกไป ซึ่งเปนเรื่องนาช่ืนชมเปนอยางย่ิง เพราะนี่คือคุณสมบัติหนึ่งของ Core 
Value ของเพลินพัฒนา คือ พัฒนาตนดวยการเรียนรูอ  ยูเสมอ 
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การสํารวจ 
ทีมพี่เล้ียงท้ังครูโองและครูเหลนผลัดกันออกไปสํารวจรวมกับเพื่อนครู เพื่อชวยกันมองหาพ้ืนที่และ

กระบวนการเรียนรูที่มีอยูในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีหัวใจสําคัญที่ตองคอยชวนครูมอง คือ ความสมดุลระหวางความรู 

และความปลอดภัย 

 ความรูที่มองหาในแหลงเรียนรูนั้นตองคํานึงถึง “พ้ืนที่” เปนพื้นที่เรียนรู มีองคความรูที่เกิดขึ้นจนเห็น

เปนรูปธรรม หลากหลาย สอดคลองกับเปาหมายที่วางไว เหมาะสมกับพัฒนาการ วัยของผูเรียน โดยเฉพาะเด็ก

ชวงชั้น ๒ ที่เต็มไปดวยพลังของการผจญภัย แสวงหาความรูอันต่ืนตาต่ืนใจ ไดสัมผัสส่ิงใหม ทาทาย

ความสามารถทางกายและความคิด แตในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย ไมเส่ียงตอการเกิดอันตราย หรือมีภัย

คุกคาม “ตัวบุคคล” เห็นความเปนบุคคลเรียนรู เปนผูรูจริง เปนตัวอยางการดําเนินชวีิต มีองคความรูอันมาจาก

ปญญาปฏิบัติ มีคุณธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มีความสามารถในการถายทอดใหกับผูอื่นไดอยาง

เปนธรรมชาติ 

 การรวมไปสํารวจน้ัน หากไดพบคุณภาพของ “พื้นที่” และ “บุคคล” ที่กลาวมาขางตน บวกกับการ

พูดคุยที่เปดกวางของครู พรอมเรียนรูรวมกับพื้นที่และบุคคลนั้นๆ คนที่นั่นทําอะไร ทานอะไร ก็ทํารวมกัน ทําให

ครูเห็นวา การสํารวจนั้นเราตองเปดใจเขาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่นั้น พูดคุยรับฟง รูสึก คิด เห็นภาพอยางที่พื้นที่

นั้นเปน ผลท่ีตามมาคือ ครูหลายๆ คนเร่ิม “อิน” กับพื้นที่ และเร่ืองราวของวิทยากร ครูหลายคนเกิดแรงบันดาล

ใจ เห็นคุณคามากมายของพื้นที่ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายของตนท่ีวางเอาไว ไมใชมา

ชี้แจงเจาของพื้นที่วาเราตองการจัดการเรียนรูอยางนี้ ตามแผนและระบบจัดการที่เราไววางไว โดยไมทันไดเปน

สวนหนึ่งของที่นั่น ซึ่งนั่นเปนส่ิงสําคัญมากตอการจัดกระบวนการเรียนรูแบบกาวพอดีที่จะตามมา เพราะเมื่อ
เปาหมายและแรงบันดาลใจของครูเกิดแลว นั่นเปนกาวแรกของ “ครูผูรูจริง” การจะพาใหนักเรียน 
เกิดภาวะพรอมเรียนรู และรูสึกรวมกับนักเรียนก็เปนเรื่องไมยากแลว 
 
แผนภาคสนามกับกระบวนการเรียนรูกาวพอดี 

หลังจากที่ครูเกิดความรูสึก ความเขาใจที่บรูณาการความรูจากพื้นที่และเปาหมาย ความรูในส่ิงที่สอน

นักเรียนมาแลว จริงๆ แลวครูก็เหมือนกําลังสรุปความคิด ความเขาใจของตนเองตอส่ิงที่ตนสอน กับพื้นที่แหงการ

เรียนรูที่เลือก จากนั้นครูและเพื่อนรวมทีมระดับสายวิชาจะมารวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยเอา

ความคิดแรกจากพื้นที่มาบรูณาการรวมกับความเขาใจในเร่ืองกระบวนการกาวพอดีที่หัวหนาวิชาการชวงชั้นได

ขยายความและยกตัวอยางเพิ่มเติม ครูทุกคนจึงชวยกันเติมประเด็นตางๆ ในกิจกรรมใหมีความสมบรูณมากขึ้น 

ดูเหมือนวาส่ิงที่เห็นชัดเจนในกิจกรรมที่ครูรวมกันออกแบบ คือ 

กิจกรรมภาวะพรอมเรียนรูและการต้ังเปาหมาย แรงบันดาลใจ และเง่ือนไข กติกาเบื้องตน ซึ่งเปน

เหมือน “การเตรียมกอนไปภาคสนาม” เชน ในระดับชั้น ๕ ครูแนม-พิมพลักษณ โหงนาค หนวยวิชามานุษกับโลก 

เลาความประทับใจของตนเองตอการไปพบคุณลุงเล่ียม ปราชญชาวบานผูใชวิถีชีวิตพอเพียง แลวชวนนักเรียน

มาแสดงความคิดเห็น และต้ังเปาหมายกันหลังจากไดฟงครูแนมในหนวยวิชามานุษและสังคมศึกษา สวนใหญ

เด็กๆ จะต้ังเปาในเร่ือง การใชชีวิตอยางที่คุณลุงเล่ียมใชในชีวิตประจําวัน อยากรูวาชีวิตท่ีพอเพียงเปนอยางไร 

อีกตัวอยาง ครูเหนง-อรุโณทัย  คอวนิช หนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา เลาเร่ืองของเด็ก

พิการ รร.ประชาบดี และชวนเด็กๆ ไปแบงปนส่ิงดีๆ ที่เปนเร่ืองของจิตใจอันเปนสวนหนึ่งที่มีอยูในมนุษย โดย

เด็กๆ จะตองนําความรูที่ไดเรียนรูเก่ียวกับระบบตางๆของรางกายที่เรียนมาในหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและ 
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ประยุกตวิทยาไปเลาใหเพื่อนๆ ที่นั่นฟงและทํากิจกรรมดวยกัน เด็กๆ จะตองเตรียมตัวเอง เลือกเพ่ือนที่ รร.

ประชาบดีที่จะดูแล เตรียมความรู ส่ิงของ แมแตรวมกันทําบุญเพื่อเปนทุนในการสรางส่ือการเรียนการสอนใหกับ 

รร.ประชาบดี เปาหมายที่เด็กๆ ต้ังจึงเปนเร่ืองเก่ียวกับ “การใหเกยีรติและการดูแลเพ่ือนที่ตนรับผิดชอบ” 

เปนสวนใหญ ซึ่งจะตรงกับแนวคิดหลัก (Theme) ของระดับชั้น คือ เขาใจเขา เขาใจเรา แบงปนสังคม เปนตน 

การกํากับกระบวนการเรียนรูในภาคสนาม ครูจะชวยกันออกแบบอยางละเอียด โดยนําภาวะพรอม

เรียนรูมาสอดแทรกอยูในแตละฐานกอนที่จะเริ่ม เชน ภาคสนามชั้น ๔/๓ ในหนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและ

ประยุกตวิทยา นักเรียนไดอยูทามกลางธรรมชาติของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เพื่อเรียนรูเร่ืองปรากฏการณ

ทางสัณฐานวิทยาของดิน หิน แร และระบบนิเวศ แมจะมีการแบงฐานเล็กๆ เด็กๆ จะเริ่มกิจกรรม “เมื่อปา

ตอนรับฉัน” โดยใหนักเรียนไดใชประสาทสัมผัสในการรับรู แลกเปล่ียนหรือบันทึกความรูสึก แลวเขาสูการนํา

ความสามารถในประสาทสัมผัสนั้นมาสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัว โดยครูจะคอยกระตุนต้ังคําถาม และใหนักเรียนนํา

กระบวนการเรียนรูที่ไดฝกฝนมาในหองเรียนมาทดลองหาความหมายของปรากฏการณที่สังเกตเห็นในกิจกรรม 

“สํารวจลําน้ํา หาการเดนิทางของหินที่เปล่ียนแปลงไป จากตนน้ําสูปลายน้ํา” เปนตน ครูฝน-นงลักษณ  

พุทธรัตน หนวยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกตวิทยา ที่คอยกํากับกระบวนการเรียนรู เปนครูที่อยูเบ้ืองหลัง

ความรูที่นักเรียนไดมา เพราะเม่ือถึงปลายนํ้านักเรียนสามารถอธิบาย เช่ือมโยงขอมูลไดอยางนาสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
       ภาคสนามชั้น ๔/๓ : การเปลี่ยนแปลงของ หิน ดิน  
      จากอิทธิพลของน้ํา กรณศีึกษาลําน้ําเพชรบุรี 
      ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และ รร.บางตะบูน 
      จ.เพชรบุรี วนัที่ ๕-๖ ก.พ.๕๒ 

 

 

นอกจากครูผูอยูเบ้ืองหลังแลว ครูผูอยูเคียงขางเปนส่ิงสําคัญสําหรับการกระบวนการเรียนรูแบบกาว

พอดีเชนกัน โดยเฉพาะครูที่ไดมีโอกาสไปเรียนรูในภาคสนาม “ชีวิตท่ีพอเพียง” ครูหลายๆ คนแทบจะอยูในระดับ

เดียวกับนักเรียน เพราะบางอยางท่ีรูแตก็ไมเคยไดสัมผัสเชนเดียวกัน รวมกันทํากิจกรรมกับนักเรียน ชวยกันคิด 

เชน ครูวิ-วิสาขา ขาทิพยพาที หนวยวิชาคณิตศาสตร ก็ไดเรียนรูวิธีจับปลากับแหเปนคร้ังแรกพรอมกับเด็กๆ อีก

หลายคน (เหตุที่ลงไปเดินดูความปลอดภัย แตก็ไดเรียนรูไปดวย) ซึ่งนั่นทําใหสัมผัสไดถึงความรูสึกประทับใจของ

เด็กอีกหลายคน 

 ๔



 ๕

นอกจากนี้หลายๆ คร้ังที่มีการสรุปความคิด ความรูและ 

ความรูสึกในแตละกิจกรรม คุณครูไดมานั่งลอมวงกับนักเรียน และ 

แบงปนประสบการณของตนกับนักเรียนดวยกระบวนการของ 

สุนทรียสนทนา และทุกคนเทาเทียมกัน ทั้งนักเรียน ครูและ 
วิทยากร เราอยูเคียงขาง รับฟงความคิดเหน็ของกันและกัน  
แลกเปล่ียนกันทําใหความเขาใจที่เกิดขึ้นในกลุมวงสนทนา 
นั้นมีความลุมลึกเปนอยางมาก แววตาของนักเรียนท่ีรอฟง 

ความคิด ความรูสึกของครูสองประกายอยางต่ืนเตน พรอมๆ กับ 

แววตาแหงความปลาบปล้ืมของครูและวิทยากรเม่ือไดรับความ       ภาคสนามชั้น ชั้น ๖/๒ : ไฟฟาเพื่อชีวิต 

คิดของเด็กๆ นักเรียนน้ันก็เต็มไปดวยรอยย้ิม ในคํ่าคืนของ       ณ เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุร ี

แสงเทียนไมก่ีเลมของบานลุงเล่ียมที่ถูกจุดขึ้น สวางไสวไปพรอม       วันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ.๕๒  

กับพลังแหงการเรียนรูที่ถูกจุดพรอมกันทั้งครูและลูกศิษย 

อีกบทบาทของครูที่เปนหัวใจคือ ครูผูอยูเบ้ืองหนา ที่ทุกคนมักจะคุนเคยครูที่อยูขางหนา ยืนบรรยาย

ความรูใหนักเรียน แตกระบวนการกาวพอดีที่เปนการเรียนรูที่สงเสริมศัยกภาพของผูเรียนน้ัน ส่ิงสําคัญคือ ครู

ตองรูวากระบวนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาตินั้นเปนอยางไรเสียกอน ครูเล็ก-ณฐัทิพย  วิทยาภรณ หนวยวิชา

มานุษและสังคมศึกษา ตองนํานักเรียนช้ัน ๔/๑ และ ๔/๒ เรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิต ขอมูลของชุมชน ผานการศึกษา

ในพิพิธภัณฑ ในขณะท่ีรอนักเรียนเขามาตองหาวิธีนํานักเรียนใหเกิดความเขาใจในขอมูลที่อยูขางหนาซ่ึงมี

มากมาย ดวยภาวะท่ีตนเองไดสะสมขอมูล โดยพูดคุยกับผูรู คือ อาจารยศรีศักร  วัลลิโภดม หรือชวงออกไป

สํารวจกับครูปาดซึ่งเปนผูรูอีกคนหนึ่งในโรงเรียน ครูเล็กไดมองวา หากเราเขาไปในพิพิธภัณฑแลวเห็นส่ิงที่ตน

เกิดความสนใจ ซึ่งแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน เร่ิมเห็นความเปน “บุคคล” ของเด็กมากขึ้น วิธีการคือ ให

นักเรียนน่ังเงียบๆ สังเกตส่ิงรอบตัวในพิพิธภัณฑ อันเปนภาวะพรอมเรียนรู จากนั้นพดูคุยซักถามความสนใจของ

นักเรียนอยางเปนลําดับ แลวคอยๆ นําประเด็นนั้นเชื่อมโยงไปสูขอมูลอื่นๆ ขยายออกไป โดยที่ครูเล็กคอยถาม

คําถาม หรืออธิบายเพิ่มเติม สรางประเด็นใหคนหาเพิ่มได เปนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ

ของเด็กแตคน 

 

 

 

 

 

 

 
     ภาคสนามชั้น ๔/๑ และ ๔/๒ : เรียนรูวิถชีีวิตชุมชนบานหนองขาว 

ณ หมูบานหนองขาว ต.ทามวง จ.กาญจนบุรี 
วันที่ ๑๖-๑๗ ก.พ.๕๒  
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จากตัวอยางนี้สะทอนใหเห็นวา การที่ครูชัดเจนกับกระบวนการเรียนรู แลวขยายถายทอดไปสู
ศิษย ขณะเดียวกันครูก็เกิดความผอนคลายมากข้ึน ทาทีของครูเปดกวางมากข้ึน ตัวครูเองก็พรอมปรับ 
ยืดหยุน จึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และตัวครูเองก็ไดเรียนรูอะไรใหมๆ 
ในตัวนักเรียนไปดวย 
 
การตกผลึกประสบการณสูกาวของการประเมิน พัฒนา หลอเล้ียงดวยความชื่นชม ยินดี 
 เม่ือจบกิจกรรมเรียนรูหลัก หรือจากภาคสนาม ครูมักจะใหนักเรียนประมวลความรูที่ได เชน การเขียน

เรียงความเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนระดับชั้น ๖การออกแบบการใชชีวิตอยางพอเพียงใน

มุมมองของคนกรุงเทพของนักเรียนระดับชั้น ๕ การมาสรางช้ินงานจําลองลักษณะพื้นที่และอธบิายความคิดใน

เชิงระบบนิเวศของนักเรียนระดับชั้น ๔ เปนตน  แตส่ิงขาดไมไดที่ครูชวนนักเรียนทํา คือ AAR (After Action 

Review) ทั้งการพูดและการเขียน บทสรุปตอเปาหมายที่ตนเองไดวางไวบรรลุผลสําเร็จหรือไมอยางไร เพราะ

อะไร หรือที่ไมบรรลุมาจากสาเหตุใด และอยากจะพัฒนาหรือมีความคิดท่ีจะทําอะไรตอไป ซึ่งเปนชวงที่ครูต้ังใจ

ฟงหรืออานส่ิงเหลานี้จากนักเรียน เพราะน่ันสะทอนใหเห็นวานักเรียนไดเห็น และเรียนรูอะไรบางทั้งที่เปนดาน

ความรูและดานชีวิต 

 การเรียนรูของนักเรียนก็เปนผลสะทอนของการเรียนรูในการทํางานภาคสนามดวยกระบวนการกาว

พอดีของครเูชนกัน ทั้งในชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม ยามคํ่าคืนเม่ือนักเรียนเขานอนกันแลว คุณครูจะมา

นั่นคุยกัน บอกเลาความรูสึกชื่นชมเพื่อนรวมทีมในประเด็นที่เห็นวาเปนส่ิงที่นาช่ืนชม บอกกลาวเปนกําลังใจ เปน

พลังที่หลอเล้ียงความรูสึกของทีมใหชุมช่ืน แมทุกคนจะมีความเหน็ดเหน่ือย แตก็พรอมฟงส่ิงเหลานี้จากกันและ

กัน เม่ือมีการรวมตัวครูอีกคร้ังที่โรงเรียนหลังภาคสนาม ครูจะมารวมกันตกผลึกความเขาใจของตนเอง 

แลกเปล่ียนใหทีมทั้งระดับสายวิชา และระดับชั้นฟงดวยบรรยากาศของสุนทรียสนทนา ดวยทาทีที่มีความเปน

มิตร มีใจเปดรับฟงทั้งในสวนที่ประสบความสําเร็จ และสวนที่ควรพัฒนา ทุกคร้ังที่ไดฟง คําพูดที่มักจะเอยถึงคือ 

ความสําคัญของทีมทั้งในระดับสายวิชา และระดับชั้น ครูมักจะพูดวา “งานสําเร็จไดเพราะมีทกุคนรวมกัน”  

สวนที่นายินดีคือ ครูสวนใหญไดเห็นวา “การเรยีนรูดวยกระบวนการกาวพอดีทําใหเด็กเกิดศักยภาพการ
เรียนรูที่ฝงลึก และเราจะเพิกเฉยตอภาวะพรอมเรียนรู หรอืการตั้งเปาหมาย แรงบันดาลใจไมไดแลว” 
 
บทสรุปของจุดเริ่มตน 
 จากตัวอยางการนํากระบวนการกาวพอดีมาสูครูในชวงชั้นที่๒ ดวยวิธีการ “เรียนรูบนงาน” นั้นทําใหทีม

หัวหนาไดพาผูสอนสูการเรียนรูอยางกลมกลืนกับงาน เห็นจริงจากประสบการณตรง สูการ “เปน” ครูผูสอนดวย

การเปนกระบวนการกาวพอดี โดยที่หัวหนาชวงช้ันและหัวหนาวิชาการชวงชั้นไดใชกระบวนการกาวพอดี เพื่อ

ถายทอดความเขาใจ แลกเปล่ียนไปกับครูเชนเดียวกัน ความเขาใจตอกระบวนการกาวพอดีนั้น ครูหลายคนเริ่ม

เห็นและตระหนักถึงคุณคา ซึ่งนั่นเปนส่ิงสําคัญย่ิงตอการพัฒนาการสอนของครู หากติดมองแคเทคนิคการสอนท่ี

สนุกอาจจะไมเพียงพอ เพราะส่ิงที่โรงเรียนเพลินพัฒนาตองการคือ การพัฒนาคนใหเรียนรูได เปนคนดี 
ทํางานได ไมไดมุงเอาความรูใสคน ดังนั้นจึงตองใสใจกับกระบวนการเรยีนรู ความสามารถในการ
เรียนรู เจตจํานงในการพัฒนาตนเอง เพราะนี้คือการยืนยันความคิดที่วา “เด็กเปนอยางที่เราเปน 
ไมใชเปนอยางที่เราสอน” 
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