
โครงการ ครูกล้าสอน :
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ ผู้จัดการร่วมโครงการฯ
คุณวรนุช ชูเรืองสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ

“เมื่อคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนเปลี่ยน
ห้องเรียนทั้งห้องก็จะเปลี่ยนตาม”

“หากครูผู้ยืนอยู่หน้าห้องเรียน เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตัวเอง
มีสุขภาวะทั้งกาย ใจ และสติปัญญา สำาหรับการใช้ชีวิต ดูแลตัวเองได้ดี

ทั้งมีวิธีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
มีทักษะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงชีวิตจิตใจ

เขาจะส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยความรัก”
คำ�ยืนยันจ�กคุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ ผู้จัดก�รร่วมโครงก�รฯ

 เริ่มต้นจ�กก�รอ่�นหนังสือ “กล้�ที่จะสอน” ของป�ร์เกอร์ เจ. ป�ล์มเมอร์ หนึ่งในผู้แปลหนังสือนั้นคือ 

คุณณัฐฬส วังวิญญู ผู้ออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” คว�มรู้สึกหลังอ่�นพบว่�เป็นสิ่งที่ประเสริฐม�ก

คือก�รเรียนรู้เข้�ไปในตัวเอง เม่ือเข้�ใจตัวเองม�กขึ้น ก็เข้�ใจคนอื่นม�กขึ้น โดยเฉพ�ะคนสำ�คัญคือคนที่ยืนอยู่ 

หน้�ห้อง ถ้�ตัวครูเปลี่ยน ผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งคว�มเป็นตัวตนของครูสำ�คัญกว่�คว�มรู้ที่จะสอน มันมี 

พลงัม�ก จงึอย�กทำ�ง�นกบัครู แตด่ว้ยคว�มทีค่รูมเียอะม�ก จงึเนน้ไปทีก่�รทำ�ง�นกบัอ�จ�รยม์ห�วิทย�ลยั เพร�ะ

มีอิสระในก�รออกแบบก�รสอนม�กกว่�ครูที่สอนเด็กประถมหรือมัธยม

 ครู ถือเป็น “นักสื่อส�รสุขภ�วะ” คนสำ�คัญที่จะเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงในสังคม มีหน้�ที่โดยตรงในก�รดูแล 

บ่มเพ�ะสุขภ�วะท�งปัญญ�ผ่�นก�รเรียนก�รสอนไปยังนิสิตนักศึกษ�จำ�นวนม�ก และสิ่งสำ�คัญยังเป็นโอก�สใน 

ก�รทำ�ง�นสื่อส�รสุขภ�วะเชิงลึกกับตัวบุคคล ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ที่เข้�ถึงชีวิตจิตใจ

 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่พฒัน�ศักยภ�พครูใหส้�ม�รถสร้�งก�รเรียนรู้ในห้องเรยีนทีช่ว่ยสง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนเกิดก�รเรยีนรู้ 

อย่�งมีพลังและเปี่ยมคว�มหม�ย โดยวัดจ�กก�รสะท้อนมุมมอง คว�มคิดอ่�นในระหว่�งกระบวนก�รเรียนรู้  

“ครูกล้�สอน” และก�รติดต�มสัมภ�ษณ์ ในก�รทำ�ง�นวิจัย ถอดบทเรียน ประเมินโครงก�รฯ

 2. สร�้งพืน้ทีเ่รียนรูแ้ละเครือข�่ยชมุชนครกูล�้สอนเพ่ือใหเ้ปน็กลุม่ทีข่บัเคลือ่นเรือ่งก�รศกึษ�เพือ่ก�รเปลีย่นแปลง 

ร่วมกัน 

 3. สือ่ส�รสร�้งคว�มตระหนกัรู้ในคณุค่�และคว�มหม�ยใหมข่องก�รเรยีนรู ้เพ่ือสร�้งก�รเปลีย่นแปลงในระบบ

ก�รศึกษ�

กระบวนการทำาอย่างไร
 โครงก�รครูกล้�สอนฯ คือก�รสร้�งพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้สู่ก�รเปลี่ยนแปลง

จ�กภ�ยในตัวเอง ผ่�นชุดก�รเรียนรู้ที่ออกแบบและนำ�พ�สู่ก�รเรียนรู้อย่�งลึกซึ้ง เพื่อให้ครูอ�จ�รย์ผู้ร่วมกิจกรรม 

ตระหนกัรูใ้นตวัเอง จนเกดิคว�มเปล่ียนแปลงภ�ยใน เปดิรับและสมัผสัคว�มเปน็ตวัเอง รบัรู ้ยอมรบัคว�มเป็นมนษุย ์

ในตวัเองเพือ่ใหเ้กิดก�รเรยีนรู้และยอมรับคว�มเปน็มนษุยใ์นคนอ่ืน มปีฏสิมัพนัธ์ทัง้กับตวัเอง ผูอ้ืน่ สงัคม และกับโลก 

อย่�งเป็นปกติสุขม�กขึ้น และนำ�ไปสู่ก�รสร้�งก�รเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคว�มหม�ย เข้�ถึงคว�มเป็นมนุษย์ม�กขึ้น 

เกิดสุขภ�วะท�งปัญญ�ในก�รเรียนรู้

 แผนงานที่ 1 กิจกรรมจัดอบรม “ครูกล้าสอน” รุ่น 3 

 กระบวนก�รเรียนรู้เชิงประสบก�รณ์ที่ลงลึกถึงตัวตนภ�ยในของผู้เรียน ทำ�คว�มเข้�ใจตัวเองเชิงลึก จนเกิดมุม

มองตอ่ชวีติและโลกทศันแ์บบใหม ่เกดิแรงบนัด�ลใจจนทำ�ใหเ้กดิคว�มเปลีย่นแปลง เพ่ือนำ�ไปสูก่�รออกแบบพฒัน�

กระบวนก�รเรยีนรูใ้หเ้ปน็หอ้งเรียนนวตักรรมก�รเรียนรู้เพ่ือก�รเปลีย่นแปลง (หอ้งเรยีน “ครกูล�้สอน”) โดยทำ�ผ�่น 

3 ชดุก�รเรยีนรู ้ไดแ้ก ่ชดุก�รเรียนรูท้ี ่1 ครผููต้ืน่รูใ้นตน (Spirit of Inner Teachers) ชดุก�รเรยีนรูท้ี ่2 ครผููต้ัง้คำ�ถ�ม 

ทรงพลัง (Coaching & NVC for Transformative Learning) ชุดก�รเรียนรู้ที่ 3 ครูผู้ออกแบบก�รเรียนรู้  

(Transformative Learning Design)

 โดยจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้  

 1. เปดิรบัสมคัร “ครกูล�้สอน” รุน่ 3 ดว้ยก�รประช�สมัพันธ์โครงก�รฯ เพ่ือให้เข�้ถงึกลุ่มเป�้หม�ยใหม้�กทีสุ่ด 

ผ่�นสื่อออนไลน์ เครือข่�ยครูกล้�สอนและสถ�บันก�รศึกษ� โดยรับสมัครจ�กคว�มสนใจ ครูที่ไม่รู้สึกมีคว�มสุข 

ในวิช�ชีพ เกิดคว�มรู้สึกไม่แน่ใจ ไม่มั่นคงในง�นสอนของตัวเอง ซึ่งจะพิจ�รณ�คุณสมบัติครูเพื่อเข้�โครงก�รต�ม

เงื่อนไขที่โครงก�รกำ�หนด 

 2. จัดอบรม “ครกูล�้สอน” แบ่งออกเปน็ 3 โมดลู ก�รออกแบบก�รเรยีนรู้ (จดักระบวนก�รใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้และ 

คน้พบคว�มรูด้้วยตนเอง) 1. เข�้ใจตนเอง 2. สร้�งคว�มสัมพันธ์กบัคนอืน่ 3. ก�รออกแบบก�รเรยีนรู ้(จดักระบวนก�ร

สภ�พแวดล้อมให้เด็กออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง) หลังจ�กก�รอบรมเสร็จ มีกิจกรรม Reunion ให้ครูอ�จ�รย์กลับม�

พบปะ แลกเปลี่ยน ประเมินผล เติมพลังกันและกัน หลังจ�กนำ�ก�รเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน 

 แผนงานที่ 2 กิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร Spiritual Talks Journey 

 ขย�ยแนวคิดก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยในตัวเองไปสู่กลุ่มอื่นๆ ในสังคม ที่อ�จจะอยู่นอกแวดวงก�ร

ศกึษ� แต่สนใจก�รเรยีนรูพ้ฒัน�คุณค�่คว�มเปน็มนษุย ์เปดิรบัแนวคดิกระบวนทศันใ์หม ่เพือ่ก�รใชช้วีติใหม้สีขุภ�วะ 

ท�งปัญญ� ผ่�นหนังสือที่คัดสรรจ�กสำ�นักพิมพ์สวนเงินมีม� จำ�นวน 3 เล่ม ซึ่งมีเนื้อห�ที่จะสร้�งพลังคว�มคิดและ 

แรงบันด�ลใจให้เกิดก�รตระหนักรู้ในชีวิตที่เปี่ยมคว�มหม�ย



 แผนงานที่ 3 กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมพลัง “ครูกล้าสอน”  

 สร้�งพื้นที่สำ�หรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ หล่อเล้ียงพลังใจ โอบอุ้มเก้ือกูลกันและกันอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้�ง

คว�มเป็นชุมชน “ครูกล้�สอน” ให้เข้มแข็งขึ้น เป็นพื้นที่ในก�รฝึกฝนทักษะ สะท้อนก�รเรียนรู้  และร่วมออกแบบ

ก�รเรียนรู้ ซึ่งครูส�ม�รถนำ�ไประยุกต์จัดก�รเรียนรู้ในห้องเรียนของตัวเองได้

 แผนงานที่ 4 งานสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อสุขภาวะทางปัญญา  

 เพือ่เผยแพรเ่นือ้ห�ก�รเรยีนรู ้ผ�่นก�รดำ�เนนิกจิกรรมโครงก�รฯ ไปสู่ก�รรับรู้ในวงกว้�ง และทำ�ใหเ้กดิก�รเรียนรู้ 

ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งสุขภ�วะท�งปัญญ�ของคนในสังคม เป็นก�รปลุกพลังแนวคิด สร้�งแรงบันด�ลใจใหม่ๆ ให้แก่

ผู้คนในสังคมได้อีกท�งหนึ่ง  

 แผนงานที่ 5 งานวิจัย ติดตาม สังเคราะห์และประเมินผลโครงการ  

 จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รฯ อย่�งต่อเนื่อง ขึ้นสู่ปีที่ 3 ได้เกิดคว�มร่วมมือกับคณ�จ�รย์ จ�กคณะศึกษ�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลยับรูพ� จดัทำ�โครงก�รวจิยัประกอบโครงก�รฯ เพือ่เปน็ง�นวิจยัท�งวิช�ก�รด�้นก�รศกึษ� รวมทัง้นำ�เสนอ 

ง�นวจิยัสูส่�ธ�รณะ ประกอบดว้ยโครงก�รวจิยัยอ่ย คอื  โครงก�รวจิยัยอ่ยที ่1 ก�รศกึษ�ปจัจยัทีเ่ปน็ส�เหตตุอ่ก�ร

เปลี่ยนแปลงด้�นใน (กรณีศึกษ�ผู้เข้�ร่วมโครงก�รครูกล้�สอน) โครงก�รวิจัยย่อยที่ 2 โมเดลก�รจัดกระบวนก�ร

เรียนรู้โครงก�รครูกล้�สอน และโครงก�รวิจัยย่อยที่ 3 ก�รประเมินและติดต�มผลโครงก�รครูกล้�สอน 

 

ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ 
 1. ครเูกิดคว�มเข้�ใจใหมก่บัชวิีตตวัเองและอ�ชพีในเชิงปรมิ�ณเกอืบ 100% ในเชิงคณุภ�พวัดไดจ้�กคว�มตืน่รู ้

ครูเข้�ใจคว�มเป็นมนุษย์ ดูแลม�กกว่�แค่เนื้อห�วิช� ช่วยโอบอุ้มนักศึกษ�ให้ผ่�นปัญห�ในชีวิตไปได้ จ�กก�รรับฟัง

เสียงของนกัศกึษ�ทีม่�รว่มกจิกรรม “เดก็มอขอเล่�” ไดป้ระจกัษว์�่ นกัศกึษ�คนหนุม่ส�วคอืผูไ้ดร้บัก�รดแูล โอบอุม้ 

ท�งจิตใจอย่�งไร จ�กครูอ�จ�รย์ที่เข้�ร่วมโครงก�ร “ครูกล้�สอน”

 2. เกิดห้องเรียนสุขภ�วะที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์จ�กกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง มีคว�มสุข และ

เปิดรับก�รเรียนรู้ได้ม�กขึ้น ส�ม�รถเชื่อมโยงเนื้อห�วิช�เข้�กับชีวิตได้  

 3. เกิดชุมชน “ครูกล้�สอน” ที่เชื่อมต่อส�นสัมพันธ์ระหว่�งครูที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ มีพื้นที่และช่องท�งในก�ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน เพร�ะระหว่�งท�งครูอ�จจะรู้สึกโดดเดี่ยว จึงยังต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กชุมชน  

ครูในสถ�บัน หรือเพื่อนครูด้วยกันเพื่อเสริมพลังซึ่งกันและกัน รวมถึงเกิดแรงบันด�ลใจที่จะสร้�งห้องเรียนที่เปี่ยม

คว�มหม�ย

ความสำาเร็จนั่นมีที่มา
 1. ถอดรหสัหวัใจของก�รเรียนรู้ออกม�และห�ว�่อะไรคอืคว�มทกุขข์องคร ูเพร�ะเม่ือทกุขถึ์งทีส่ดุแลว้จะนำ�ไปสู่ 

ก�รเปลี่ยนแปลง

 2. ก�รทีค่รไูม่ส�ม�รถเข�้ร่วมกจิกรรมเรียนรู้ครบทกุโมดลู ตลอดระยะเวล�โครงก�ร 1 ป ีกจ็ะสง่ผลตอ่คว�มเข�้ใจ 

ก�รตระหนักรู้เชิงลึกที่จะก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

อุปสรรคทำาให้เกิดวิธีการใหม่
 1. คนภ�ยนอกไม่เข้�ใจ หล�ยคนยงัไมเ่ข้�ใจสิง่ทีเ่ร�ทำ� เร�ใช้วิธีก�รแบบ Story Telling คอื เล�่เรือ่งก�รเรยีนรู ้

ก�รเติบโตของครู อ�จ�รย์ที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

 2. ครูไม่อยู่ร่วมจนครบโครงก�ร ด้วยระยะเวล�โครงก�รท่ีน�น 1 ปี อ�จจะทำ�ให้ครูอยู่ไม่ครบกระบวนก�ร 

เร�จึงต้องก�รครูที่มีคว�มพร้อมจริงๆ เพร�ะห�กไม่เข้�ร่วมสมำ�เสมอ จะไม่เห็นก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

บทสรุป 
 ง�นนี้ยืนยันว่�เป็นก�รง�นอันประเสริฐ ได้พบคว�มจริงแท้กับตัวเอง เร�ได้พบเจอคว�มหล�กหล�ยของผู้คน 

พบเจอคว�มเป็นมนุษย์ ซึ่งอ่�นหนังสือเล่มไหนก็ไม่ส�ม�รถให้ได้แบบนี้ และก�รที่ได้พบกับครูอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้

รู้สึกถึงคว�มแนบแน่น คว�มเป็นพ่ีน้อง มีคว�มไว้ว�งใจ และสิ่งสำ�คัญคือครูที่ร่วมโครงก�ร ได้รับคว�มเชื่อมั่น

ในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่ง ทำ�ให้เข�กล้�ยืนยันคว�มเป็นตัวเอง ซึ่งจุดนี้เองที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้  

และถึงแม้จะมีคว�มขัดแย้ง เข�ก็เรียนรู้ที่จะรับมือ จัดก�รและก้�วข้�มคว�มขัดแย้งนั้นได้


