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บทความนี้มุงที่จะนำเสนอแนวคิดบนฐานคิดการ
เรียนรูดวย ใจที่ใครครวญ เปนการเรียนรูที่เกิดในสภาพ
แวดลอมที่เรียบงาย ที่เอื้อตอการเรียนรูสภาพบรรยากาศ
ในการเรียนรู เปนการเรียนที่เห็นคุณคาของการเรียนรูจาก
ภายใน (Inner) ใหความสำคัญและเอาใจใสจติ ใจของผูเ รียน
ในทุ ก ขณะ ซึ่ ง อาจกล า วได ว า จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา เป น
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของผูเรียน และ
สามารถเชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดย
อาศัยรากฐานของการปฏิบัติ และการฝกฝนจริง ซึ่งอุดมไป
ดวยความจริง ความดี และความงาม อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการศึกษาในปจจุบัน เพื่อพัฒนาบุคคล และ
องคกรในระดับตาง ๆ ใหมีการพัฒนาทางดานจิตใจมากขึ้น
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation)
เกิดอิสรภาพความสุข ความรักเพื่อนมนุษยและธรรมชาติ
อันเปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางศานติ โดยจะเนนการ
พั ฒ นามนุ ษ ย อ ย า งเป น องค ร วม เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู
ที่ลึกซึ้ง และสงผลตอชีวิตภายในของผูเรียนจนกระทั่งเกิด
การเปลี่ยนผาน วิธีการที่ใชคือ

"CTUSBDU
This article intended to present the concept
based on the inquisitive mind learning which is
originated in the comfortable environment which
enables learner to learn.
A climate status for learning is a learning
which appreciates the inner learning. It focuses on
the spirit of learners every time.
Therefore, contemplative education is the
pedagogy which develops learners’ spirit and
involves in social and world change that is based
on the real practice and training to be rich in
truth, virtue, and beauty.

การสรางความรูเชิงประจักษใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
จากการมีประสบการณตรงในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การเรียนรู
ผานการฝกฝนทางกาย การเรียนรูผานการทำงานศิลปะ
ผ า นการใคร ค รวญทางความคิ ด โดยอาศั ย ประสบการณ
Nowadays it can be beneficial for the
และอาศัยแนวทางการประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย
educational development in order to encourage
อาทิ การประเมินเหตุควบคูไปกับการประเมินผล
การประเมินโดยอาศัยมุมมองของผูเรียนรู การ person, organization to have more spirituality.

This learning will form basic transformation,
ประเมิน โดยใชกระบวนทัศนแบบบูรณาการ การประเมิน
โดยใชหลายกระบวนทัศนรวมกัน และการประเมินที่มีหัวใจ freedom, happiness, love for mankind, and nature
to live together in peace.
ของความเปนมนุษย เปนตน
* นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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This type of learning for a change is an คำสำคัญ : จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education),
education which demands holistic human การเรียนรู (Learning), การประเมินผล (Assessment)
development so that a learner is able to get a
ป จจุบั นโลกแหง วิชาการนั้น เปนการสอนใหค นมี
deep insight.
ความสามารถ และมีความชำนาญดานการคิดวิเคราะห
The result from this learning affects the life เรื่องนอกตัวเปนสำคัญ เหตุนี้จึงมีผูคนที่สนใจจำนวนหนึ่งที่
of learner and the transformation will eventually พยายามแสวงหาวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงเอาคุณคาของ
bring about.
ตัวบุคคลกลับเขามาและวิเคราะหใหลึกซึ้งภายในจิตใจ ซึ่ง
The core pedagogy is to create empirical เปนเรื่องภายในตัวบุคคลและมีความสำคัญมากในวิถีชีวิต
knowledge through learners’ direct experience as ของคนในสังคมโลก อันจะเปนการกาวสูหนทางแหงความ
well as the learning through art creation, contemplative จริงและชีวิต ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ
thinking disciplines relating from previous experience. และการเปลี่ยนแปลงที่สรางอิสรภาพความสุข ความรักทั้ง
กับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนองคกรและสังคมที่
Moreover, it also depends on many kinds สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของจักรวาล
of assessment of learning such as deductive and
สำหรับเปาหมายของการพัฒนาผูเ รียนนัน้ Benjamin
inductive approach through the perspectives of
living thing of the learners, integrated paradigm Bloom S. และคณะ (๑๙๕๖) ไดทำการวิเคราะหจดุ มุง หมาย
approach based on the first person’s perspective, ในการเรียนรู ซึง่ สามารถจำแนกเปน ๓ ขอบเขตดวยกัน คือ
numerous paradigms approach, and heart as
human beings approach.

๑) การพัฒนาทางพุทธิพสิ ยั (Cognitive domain)
เปนการพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสติปญญา
และการแกปญหาของพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน ในดานปญญา
ความรู ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินคา
๒) การพั ฒ นาจิ ต พิ สั ย (Affective domain)
เปนการพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจ ในดาน
ทัศนคติ การรับรู การตอบสนอง คานิยม และคุณลักษณะ
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ตาง ๆ ภายในของแตละบุคคล ซึง่ ละเอียดออนกวาการเรียนรู จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาผู เ รี ย น ดั ง นั้ น รู ป แบบของการ
ทางสมอง
ศึกษาในยุคปจจุบันก็จะยังเปนการใหคนคิดแบบแยกสวน
๓) การพัฒนาทักษะพิสยั (Psychomotor domain) หล อ หลอมให ค นมี จิ ต สำนึ ก ของการแข ง ขั น และยึ ด เอา
เป น การพั ฒ นาผู เ รี ย นด า นการเคลื่ อ นไหวของร า งกาย ตนเองหรือหมูพวกของตนเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจทำใหการ
พัฒนาการเรียนรูนั้นสามารถจัดการไดยากมากขึ้น ซึ่งลวน
พฤติกรรมทาทาง การปฏิบัติ และการฝกฝนทักษะ
เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลในปจจุบันขาดคุณลักษณะที่ดีงาม
จะเห็นไดวาขอบเขตทั้งสามดานนั้น พฤติกรรมใน ขาดซึ่ ง ความตระหนั ก ถึ ง ภาระหน า ที่ ข องตนที่ มี ต อ มวล
บางดาน สามารถจัดการเรียนรู และประเมินผลไดงายกวา มนุษยและสรรพสิ่งในธรรมชาติ จนสงผลใหจริยธรรมของ
กลุ ม อื่ น โดยเฉพาะพฤติ ก รรมด า นป ญ ญาและทั ก ษะนั้ น มนุษยเสื่อมถอยลง
จะวั ด ออกมาได ง า ยกว า ด า นความรู สึ ก ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ
ดั ง นั้ น แนวคิ ด การเรี ย นรู เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
บางครัง้ ก็ไมสามารถแยกพฤติกรรรมทัง้ สามขอบเขตใหอสิ ระ
ขาดออกจากกันไดกต็ าม แตจำเปนตองตัดสินใจวัดพฤติกรรม (Transformative Learning) จึงมีความจำเปนสำหรับการ
ในดานใดดานหนึง่ เพียงเทานัน้ เพือ่ ชวยในการจำกัดขอบเขต หาทางออกใหกับปญหาที่ ดูเหมือนจะไมมีทางแกไข หาก
เรายังคิดและทำไปบนกระบวนทัศนเดิม ซึ่งแนวทางการ
การศึกษา และลำดับผลิตผลทางการเรียนรูของมนุษย
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น เริ่มมีการนำแนวคิด จิตตปญญา
จากที่กลาวมาขางตน ขอบเขตดานความรูสึกหรือ ศึกษา เขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบุคคล และองคกร
การพัฒนาจิตพิสยั นัน้ เปนพฤติกรรมทีว่ ดั ไดยากกวาขอบเขต ในระดับตาง ๆ ใหมีการพัฒนาทางดานภายในจิตใจมากขึ้น
ดานปญญา และดานทักษะ เพราะตองใชความสามารถใน
การถายทอด การใชภาษาในการสื่อความหมาย ตลอดจน ความเปนมาของจิตตปญญาศึกษา
เจตคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอื่น ๆ
จิตตปญญาศึกษา๑ (Contemplative Education)
ที่จำเปน ซึ่งเปนเรื่องยากตอการวัดออกมาเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะในดานคุณ ธรรมและจริยธรรม นั้นเปน สิ่ง ที่ มี คือหนึ่งในวิธีการเรียนรูที่นำผูเรียนไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความจำเปนอยางยิ่งในปจจุบันเนื่องจากเปนคุณลักษณะอัน ลักษณะพิเศษคือมุง ไปทีก่ ารพัฒนาชีวติ โดยการเปลีย่ นแปลง
พึงประสงคที่นโยบายการจัดการศึกษาของชาติไดกำหนดไว ภายในตนเองอยางลึกซึ้งและเชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน ซึง่ ไมงา ยนักสำหรับการวัดคุณลักษณะดังกลาว ของสังคมและโลก จากรากฐานของการปฏิบัติและฝกฝน
จากตัวผูเรียน ดังจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาและพัฒนา จริง โดยแนวคิดเรื่องจิตตปญญาศึกษา เริ่มตนขึ้นที่มหา
ผูเรียนที่ผานมา จึงมุงไปในเรื่องของพุทธิพิสัย หรือดาน วิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู ความคิดเปนสำคัญ จนอาจละเลยในการวัดดาน ใน ค.ศ. ๑๙๗๔ มหาวิทยาลัยแหงนี้กอตั้งโดยเชอเกียม
ความประพฤติ คานิยม และจิตใจหรือจิตพิสัย ตลอดจน ตรุงปะ รินโปเช (Chgyam Trungpa Rinpoche) ผูนำจิต
การนำสิง่ ทีถ่ กู ปลูกฝงทัง้ ในเรือ่ งความรู ความคิดและคานิยม วิญญาณชาวทิเบต ที่มีอิทธิพลตอการเผยแผความรูดานจิต
ที่ผิด ๆ ไปปฏิบัติอยางไมยั้งคิดใครครวญหรือไตรตรองกอน วิญ ญาณให แ ก ชาวตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย นาโรปะมีการ
การกระทำใด ๆ ดังนั้น การกลับไปสนใจในเรื่องพฤติกรรม จัดการศึกษาที่มุงเนนไปที่การสืบคนสำรวจภายในตนเอง
ดานความรูสึกที่บุคคลนั้นตองติดตัวไปตลอดชีวิต จึงควรให การเรียนรูผานประสบการณตรงและการรับฟงดวยใจที่เปด
มีความสอดคลองกับการพัฒนาการทั้ง ๓ ขอบเขต และอีก กวาง ซึ่งจะนำไปสูการตระหนักรูการหยั่งรู ความเปดกวาง
นัยหนึ่ง ตองมีการพัฒนาในสวนของการเปลี่ยนผูเรียนจาก ความเคารพในความเปนมนุษย และการยอมรับในความ
ผูไมรูไปสูผูรูที่มีการตระหนักคิดอยางใครครวญ จนทำให แตกตางที่หลากหลาย
เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้ง การศึกษาที่
เปนอยูในปจจุบันนั้น ยังมีการสรางผูเรียนใหเปนเพียงผูจำ ๑
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (๒๕๕๓). Contemplation :
เพื่อเขารับการสอบเทานั้น โดยไมไดนำเอากระบวนการ
education for human development. วารสารสื่อพลังงาน,
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมมาเป น เป า หมายสำคั ญ ของการ
หนา ๑๙ - ๒๓.
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๑.๑ การเรียนรู ใครครวญ ผานการเคารพศรัทธา
ที่สมบูรณตอพระเจา/เทพเจา
๑.๒ การเรียนรู ใครครวญ ผานศรัทธาตอครูของศิษย
๑.๓ การเรียนรู ใครครวญ ผานการปฏิบัติภาวนา
รูปแบบตาง ๆ นำสูญาณทัศนะและปญญา
๑.๔ การเรียนรู ใครครวญ ผานการทำงานเพื่อ
ขัดเกลาสละตัวตน เชน การทำงานชวยเหลือเพื่อนมนุษย
และถวายแดพระเจาของศาสนาคริสต หรือการอธิษฐาน
เปนพระโพธิสัตวของนิกายมหายานของพุทธศาสนา บน
หลักพรหมวิหาร ๔
ในประเทศไทยไดมีการรวมตัวของภาคีเครือขาย
จิตตปญญาศึกษา อันเปนการรวมตัวอยางไมเปนทางการ
ของกลุมผูที่สนใจในการเขารวมหารือ เพื่อใหเกิดการขับ
เคลื่อนงานสรางคนที่จะเปนกำลังสำคัญในการทำใหการ
ศึกษาตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา กลายมาเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาทั่วไป มุงเนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและวิธีการเรียนรู
ดานจิตตปญญาศึกษา ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และฝกอบรม รวมถึงการพัฒนาสื่อและสรางเครือขาย

การนำแนวคิด ของจิต ตป ญญาศึก ษามาใชในการ
พัฒนาการเรียนรู
จิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดวาดวยการเรียนรูซึ่ง
ไดรับอิทธิพลและมีที่มาจากปรัชญาแนวคิดหลายแหลงที่มี
รากฐานมาจาก ๓ กลุ ม แนวคิ ด ๒ ประกอบด ว ย กลุ ม
แนวคิดเชิงศาสนาและความเชื่อ กลุมแนวคิดเชิงมนุษย
นิยม และกลุมแนวคิดเชิงบูรณาการและองครวม โดยแตละ
กลุม มีลักษณะ ดังนี้
กลุมที่ ๑ : แนวคิดเชิงศาสนาและความเชื่อ เปน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตใจ หรือพัฒนาดานในนั้นไดเริ่มตน
จากแนวคิดปรัชญาทางศาสนา ซึ่งมีพื้นฐานของการเรียนรู
ทีข่ นึ้ อยูก บั ศรัทธาในศาสนา และการปฏิบตั ติ นตามหลักคำสอน
กลุมแนวคิดการเรียนรูตามรากแนวคิดเชิงศาสนาและความ
เชื่อนี้ ไดแก
๒

ศูนยจิตตปญญาศึกษา. (๒๕๕๒). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จิตตปญญาศึกษา. มหาวิทยาลัยมหิดล, หนา ๑๑.

กลุมที่ ๒ : แนวคิดเชิงมนุษยนิยม กลุมแนวคิดนี้
ไดพัฒนาเปนลำดับตอจากแนวคิดเชิงศาสนาและความเชื่อ
โดยมีลักษณะมุงสืบคนพัฒนาศักยภาพดานในของความเปน
มนุษย แนวคิดนี้ไดเกิดขึ้นและพัฒนามาพรอมกับแนวคิด
ปจเจกชนนิยม (Individualism) ในยุคโรแมนติคระหวาง
คริสตศตวรรษที่ ๑๙ ตอเนือ่ งจนถึงยุคสมัยใหม กลุม แนวคิด
การเรียนรูเชิงมนุษยนิยมนี้ ไดแก
๒.๑ การเรียนรู ใครครวญ ผานการเคารพธรรมชาติ
ของผูเรียน (learners-centered)
๒.๒ การเรียนรู ใครครวญ ผานการเรียนรูเชิง
ประสบการณ (experiential learning)
กลุมที่ ๓ : แนวคิดเชิงองครวมและบูรณาการ
กลุมแนวคิดนี้อยูบนฐานของการบูรณาการและความเปน
องครวมในธรรมชาติในยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism)
เพื่อตั้งคำถามตอกระบวนทัศนเชิงวิทยาศาสตรแบบกลไก
ของยุคสมัยใหม ทีม่ องโลกอยางแยกสวนเพือ่ ศึกษาวิเคราะห
เชิงกลไก และแยกมิติกายจากจิตวิญญาณ ทำใหเกิดวิกฤต
ทางสังคมและสิง่ แวดลอมในปจจุบนั กลุม แนวคิดการเรียนรู
เชิงการบูรณาการและองครวมนี้ ไดแก
๓.๑ การเรียนรู ใครครวญ ผานการสัมผัสความ
เปนองครวมของธรรมชาติ
๓.๒ การเรียนรู ใครครวญ ผานการปฏิบัติในเชิง
ชุมชนและเครือขาย
๓.๓ การเรียนรู ใครครวญ ผานการเห็นเชื่อมโยง
การคิดเชิงระบบ และการประยุกตใชตามแนวคิดเชิงกระบวน
ทัศนใหม เชน ควอนตัมฟสิกส (Quantum Physics) และ
ทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory)
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๓. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ (Connection) คือ
การช ว ยให ผู เ ข า รั บ การอบรมเชื่ อ มโยงประสบการณ ใ น
กระบวนการเขากับชีวิตได นำไปสูการทำใหกระบวนการ
เขามาสูภายใน (Internalization) บูรณาการสูวิถีชีวิต และ
การเอื้อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูเขารับการอบรมดวย
กัน เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล
๔. หลักการเผชิญหนา (Confronting) คือ การ
เปดใหผูเขารับการอบรมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง
เพื่อเขาเผชิญกับพื้นที่เสี่ยง เพื่อเปดพื้นที่การเรียนรูใหม ๆ
และเขาใจถึงขอจำกัดและศักยภาพของตนเองตอการเรียน
รูและพัฒนา
จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษาจึ ง ได น ำเอาแนวคิ ด จากทั้ ง ๓
กลุมมาบูรณาการกระบวนการ เครื่องมือและการปฏิบัติ
โดยประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนที่มีภูมิ
หลั ง ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ซั บ ซ อ นและหลากหลาย
ลักษณะทั่วไปของการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาจึง
เคารพตอภูมิหลังและศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนอยาง
ไมมีเงื่อนไข ทั้งยังใหความสำคัญตอการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูรวมกัน และเนนการเรียนรูสูใจอยางใครครวญ
ดวยกระบวนการจิตตปญญา เปนสำคัญ

๕. หลักความตอเนื่อง (Continuity) คือ การสราง
ความไหลลื่นของกระบวนการ อันชวยใหเกิดพลังพลวัตตอ
การเรียนรู เพื่อชวยเอื้อใหศักยภาพการเรียนรูของผูเขารับ
การอบรมไดรับการปลดปลอย และสามารถเขาทำงานเพื่อ
บมเพาะพัฒนา
๖. หลักพันธะสัญญา (Commitment) คือ การเอื้อ
ใหผูเขารับการอบรมสามารถนำเอากระบวนการกลับไปใช
ในชีวิตอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการเขารวมการอบรม
เพือ่ นำไปสูก ารเรียนรูเ พือ่ เปลีย่ นแปลงอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน

จากการศึ ก ษาของโครงการวิ จั ย พั ฒ นาชุ ด การ
เรียนรูการอบรมกระบวนการแนวจิตตปญญาศึกษา โดย
ธนา นิลชัยโกวิทย และคณะ (๒๕๕๐ : ๒๐๘ - ๒๑๗) ๓ พบวา
มีหลักการที่เปนองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการเรียน
รูแนวจิตตปญญาศึกษา ๗ ประการ ดังนี้

๗. หลักชุมชนแหงการเรียนรู (Community) คือ
ความรู สึ ก เป น ชุ ม ชนร ว มกั น ของผู เ ข า รั บ การอบรมรวม
ทัง้ กระบวนกรทีเ่ กือ้ หนุนใหเกิดการเรียนรู และการเปลีย่ นแปลง
ภายในของแตละคน รวมไปถึงการสรางเครือขายความสัมพันธ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดขึ้นในกลุม ซึ่งเปนการเรียน
๑. หลั ก การพิ จ ารณาด ว ยใจอย า งใคร ค รวญ รูที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิต
(Contemplation) คือ การเขาสูสภาวะจิตใจที่เหมาะสมตอ
ตัวอยาง การจัดการเรียนรูโ ดยใช จิตตปญญาศึกษา
การเรียนรู และนำจิตใจดังกลาวไปใชทำงานอยางใครครวญ ตามแนวคิดของคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทั้ง ในดานพุทธิปญ ญา (Cognitive) ดา นระหว างบุ ค คล นเรศวร ๔ มีดังนี้
(Interpersonal) และดานภายในบุคคล (Intrapersonal)
สุรียพร แกวเมืองมูล อาจารยคณะศึกษาศาสตร
๒. หลักความรักความเมตตา (Compassion) คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนำเสนอบทความเกี่ยวกับการนำ
การที่กระบวนการ (Facilitator) สงพลังออกเพื่อโอบอุม จิตตปญญาศึกษามาใชในการเรียนการสอน เรื่อง บันทึก
ดู แ ลกลุ ม และการจั ด กระบวนการด ว ยสิ่ ง แวดล อ มและ ของผูก อ การดี (ม.ป.ป. : ๒๓) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
บริบทที่เกื้อกูลตอการเรียนรู
๓

ธนา นิลชัยโกวิทย และคณะ. (๒๕๕๐). รายงานการศึกษาวิจัย
พัฒนาชุดการเรียนรูก ารอบรมกระบวนการแนวจิตตปญญาศึกษา.
จังหวัดนครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, หนา ๒๐๘-๒๑๗
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๔

คณะศึกษาศาสตร. (ม.ป.ป.). จิตตปญญาศึกษา. คณะศึกษา
ศาสตร, จังหวัดนครปฐม : มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา ๑๙ ๕๑.

และการจั ด การเรี ย นรู จิ ต ตป ญ ญากั บ การจั ด การเรี ย นรู
การจัดการเรียนรูในรายวิชานี้มุงใหผูเรียนเปนผูสรางองค
ความรูด วยตนเองควบคูกับการฝกปฏิบัติเพื่อนำความรูที่ได
เรี ย นรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญ ผู ส อนได มี
การนำกิ จ กรรมจิ ต ตป ญ ญามาใช ใ นกระบวนการจั ด การ
เรียนรูในหลากหลายกิจกรรมสวนการเตรียมรับความรู :
กิจกรรม Check-In เพื่อตรวจสอบความพรอมของผูเรียน
กอนการเรียนการสอนทุกครั้ง ซึ่งไดตรวจสอบผูเรียนผาน
สัญลักษณในหลายรูปแบบ เชน สี เพลง ดอกไม อาหาร
ฯลฯ กิจกรรมฉันไดเรียนรูอะไร ใหผูเรียนไดทำสมาธิและ
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูไปในครั้งที่แลวเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ
สวนการจัดการเรียนรู : กิจกรรมฉันกำลังเรียนรู
อะไร ผูเรียนไดตรวจสอบตนเองระหวางการเรียนการสอน
วาขณะนั้นกำลังเรียนรูสิ่งใดหรือกำลังฝกปฏิบัติอะไร เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนเปนระยะ ๆ ทำใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหามากขึ้น กิจกรรมการสรางหอคอย ใหผูเรียน
เรียนรูท ฤษฎีการเรียนรูเ รือ่ งการสรางองคความรูด ว ยตนเอง
(Constructivism) ควบคูกับการนำความรูเรื่องหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูที่ไดเรียนมาใหความหมายขององค
ประกอบตาง ๆ จากหอคอยที่ผูเรียนสรางขึ้นจาก สิ่งตาง ๆ
ที่ไดเก็บมาจากสวนหยอมของคณะศึกษาศาสตร
สวนการตระหนักสิง่ ทีไ่ ดเรียนรู : กิจกรรมการเขียน
บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูหลังการจัดการเรียนรูทุกครั้งเพื่อให
ผูเรียนไดทบทวนและตรวจสอบสิ่งที่ไดเรียนรูของตนเอง ซึง่
รูปแบบการเขียนบันทึกจะมีการกำหนดรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เชน รูปแบบที่ผูเรียนสรุป สิ่งที่ไดเรียนรูและคิดแนวทาง

การนำไปใชประโยชน รูปแบบการเขียนแผนผังความคิด
(Mind Map) และรูปแบบการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูในเชิง
อุปมาอุปไมย
อาพัทธ เตียวตระกูล อาจารยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนำเสนอบทความเกี่ยวกับการนำ
จิตตปญญาศึกษามาใชในการเรียนการสอน เรือ่ ง จิตตปญญา
ศึกษากับวิชาบาสเกตบอล (ม.ป.ป. : ๕๑) ซึ่งหลายคนอาจ
สงสัยวาจะใชจิตปญญาในวิชาทางดานพลศึกษาไดอยางไร
การสอนรายวิชาบาสเกตบอล เปนวิชาเลือกในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่พื้นฐานของผูเรียนมีความแตกตางกันมาก
นิสิตมาจากตางคณะตางสาขาวิชากันรวมถึงพื้นฐานทาง
ดานทักษะความสามารถในกีฬาบาสเกตบอลก็มีความแตก
ตางกันอีกดวย โดยนิสิตชายสวนใหญจะมีทักษะดีกวานิสิต
หญิง ผูสอนจึงไดสอดแทรกกิจกรรมตาง ๆ เขาไป เพื่อให
ผู เ รี ย นรู จั ก คุ น เคยกั น มากขึ้ น และกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ผู ส อน
ประทับใจและสามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนทีผ่ เู รียน
มี ทั ก ษะแตกต า งกั น มากอย า งหนึ่ ง คื อ กิ จ กรรม Buddy
เปนการใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนมาใชในกิจกรรมนี้ โดยให
นิสติ จับคูก นั ระหวางนิสติ หญิงและนิสติ ชาย เปน Buddy กัน
นิสิตชายจะตองชวยพัฒนาทักษะการ Lay-Up ใหกับนิสิต
หญิงหลังจากที่ครูไดสอนไปแลวในสัปดาหที่แลว นิสิตทุกคน
มีความตั้งใจอยางมาก โดยนิสิตหญิงผูเรียนก็พยายามตั้งใจ
ฝกปฏิบตั ิ และนิสติ ชายผูส อนก็พยายามตัง้ ใจสอนเชนเดียวกัน
จากการสะทอนของผูเรียนพบวา กิจกรรมนี้ไดสรางความ
สัมพันธระหวางผูเรียนมากขึ้น นิสิตชายหลายคนที่โดยปกติ
ไมกลาพูดคุยกับนิสติ หญิง ก็ทำใหกลาพูดคุยกันมากขึน้ กลาทีจ่ ะ
แนะนำการปฏิ บั ติ ทั ก ษะอย า งถู ก ต อ งให กั บ เพื่ อ นมากขึ้ น
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และรูสึกภาคภูมิใจที่ไดสอนจนเพื่อนสามารถปฏิบัติได สวน
นิสิตหญิงก็รูสึกขอบคุณเพื่อนที่ชวยใหตนเองสามารถฝก
ปฏิบัติได รวมทั้งความอดทนในการสอนที่ตนเองจะตองฝก
ปฏิบัติอยูหลายครั้งกวาจะทำได นอกจากนี้การพูดใหกำลัง
ใจอยูเ สมอขณะฝกทำใหนสิ ติ หญิงทีเ่ รียนเกิดกำลังใจพยายาม
ที่จะปฏิบัติใหไดดีกิจกรรมในครั้งนี้ทำใหนิสิตทุกคนไดเรียนรู
รวมกันแลววาคนเราทุกคนไมสามารถอยูไดดวยตัวคนเดียว
การอยูรวมกันตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเห็นคุณคา
ของกันและกัน
ทวี ศั ก ดิ์ สว า งเมฆ อาจารย ค ณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนำเสนอบทความเกี่ยวกับการนำ
จิตตปญญาศึกษามาใชในการเรียนการสอน เรื่อง บันทึก
จาก อ.เอ คิดวากอการดีนะ (ม.ป.ป. : ๑๙) ไดสอนกิจกรรม
จิตตปญญาเพือ่ นำทางสูก ารเรียนรู สำหรับรายวิชานันทนาการ
เปนวิชาทีฝ่ ก ปฏิบตั ใิ นการเขารวมกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
ที่ทำในเวลาวางเพื่อสรางเสริมประสบการณใหม ๆ โดยเกิด
จากอิสระในการเลือก (Freedom of Choice) ตามความ
สมัครใจของผูเรียน ในรายวิชานี้ไดมีการนำกิจกรรมจิตต
ปญญา มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูห ลากหลายรูปแบบ
การใชกิจกรรมจิตตปญญาเพื่อนำเขาสูกิจกรรม
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep
Listening) ใหนิสิตสำรวจประสบการณของแตละคนในการ
เขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงการรวมจัด
กิจกรรมวาทำกิจกรรมอะไรมาบาง จากนั้นใหนิสิตรวมแลก
เปลี่ยนเรียนรูโดยการเลาประสบการณของการไดเขารวม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและการรวมจัดกิจกรรม จาก
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิตพบวามีกิจกรรมมากมาย
หลายรูปแบบ จากนั้นใหนิสิตชวยกันคิดวิเคราะหเพื่อจัด
หมวดหมูและประเภทของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดจากการรวม
แลกเปลีย่ นเรียนรูว า กิจกรรมใดนาจะเปนกิจกรรมนันทนาการ
หรือไมเปนกิจกรรมนันทนาการโดยใหเหตุผลประกอบ เมื่อ
นิสิตไดคิดวิเคราะหและลงความเห็นโดยไมตัดสินวาใครผิด
ใครถูก ครูผูสอนชี้แนะวาหลักการของนันทนาการมีอะไร
บางทีละขอพรอมกับใหนิสิตแสดงความคิดเห็นจนในที่สุด
นิสิตทุกคนสามารถชวยกันสรุปวากิจกรรมใดเปนกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมใดไมเปนกิจกรรมนันทนาการนิสิต
สามารถนำความรูที่ไดรับมาใชโดยชวยกันจัดประเภทของ
นันทนาการจากตัวอยางกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรวมกันแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู กั น ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ จ ะช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด การ
เรียนรู และเขาใจเนื้อหารายวิชาอยางแทจริง
จากรายละเอียดขางตนในบันทึกเรื่อง จิตตปญญา
ศึ ก ษา ของคณาจารย ค ณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร จัดเปนการจัดการเรียนรูที่กาวขามการสอนแบบ
ดั้งเดิมโดยมีการนำวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนว
จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษาเข า มาพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น มนุ ษ ย ที่
สมบูรณ และเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของผูสอน
และผูเ รียน ตลอดจนแสดงถึงเทคนิค วิธกี าร และกระบวนการ
ที่อาจารยใชในการจัดการเรียนการสอน เชน ผูสอนไดมี
การตรวจสอบความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนและ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเ รียนเปนระยะ ๆ พรอมใหผเู รียน
ไดตรวจสอบตนเองในการเรียน ผูส อนมีการสอดแทรกกิจกรรม
ระหวางเรียน เพื่อใหผูเรียนทำความคุนเคยกันมากที่สุด

อันจะทำใหกลาพูดคุยกันมากขึ้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม
นันทนาการในเวลาวาง และผูเรียนมีอิสระในการเลือกตาม
ความสมั ค รใจ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด มนุ ษ ยนิ ย มที่ มุ ง
พัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย นั่นคือเคารพธรรมชาติ
ของผูเรียน และเรียนรูผานประสบการณ ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการนำจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษามาใช เ ป น
แนวทางในการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเกิดปญญา
(Wisdom) อยางแทจริง ผลของการนำจิตตปญญาศึกษา
ยั ง สะท อ นถึ ง ความสำเร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ ผู ที่
สนใจและสามารถนำไปใชไดตอไป

๑. การประเมินเหตุควบคูไปกับการประเมินผล
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในนั้น
อาจไมสามารถกำหนดผลลัพธไดแนชัด แตอาจดูไดจากเหตุ
ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู ไมวาจะเปนการใหความ
สำคัญของการใชสติเพื่อระลึกรู การดำรงตนของผูสอนและ
ผูเรียนเปนสำคัญ และกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติที่
เกื้อกูลกัน อาทิ การเอื้อเฟอชวยเหลือกันของกัลยาณมิตร
ที่ปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องทั้งในระดับของแตละบุคคล
และทุกคน
๒. การประเมินโดยใชกระบวนทัศนแบบบูรณาการ

การนำแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษาไปใช ก าร
เปนการประเมินโดยใชหลายมุมมองในการประเมิน
ประเมินผล
มุมมองที่หนึ่ง (คือผูสอนและผูเรียน) มุมมองที่สอง (คือการ
เมื่อเกิดการเรียนรูในแนวจิตตปญญาศึกษาขึ้นแลว
ควรใหความสำคัญกับประสบการณตรงของผูเรียน ดังนั้น
การประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรูต ามแนวจิตตปญญา
ศึกษา จึงควรศึกษาบนฐานความเชื่อที่ตางจากการเรียนรู
ทางวิชาการ การประเมินจะมีผลตอการเรียนรูโดยตรง แม
การเรียนการสอนจะใชนวัตกรรมใหม ๆ ก็ตาม แตเมื่อมี
การวัดประเมินแบบเดิม ผูเรียนก็จะกลับไปใชแนวทางการ
เรียนรูรูปแบบเดิม ๆ ๕ ซึ่งคำถามตอมาการประเมินใน
ลักษณะใด จึงจะมีความเหมาะสมเพื่อใหเขาใจถึงฐานที่มา
ทั้ ง นี้ ค วรพิ จ ารณาด ว ยว า ตั ว ผู ป ระเมิ น และกระบวนการ
ประเมินควรเปนอยางไร ดังนั้น ความเขาใจตอเรื่องนี้จึง
เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหตระหนักวาจิตตปญญาศึกษานั้นตอง
ใชการประเมินเพื่อพัฒนาไมใชการมุงตรวจสอบหาขอผิด
พลาดของผูเรียน และสามารถนำไปสูการประเมินตนเองได
อีกทางหนึ่ง

เอื้ อ เฟ อ ช ว ยเหลื อ กั น ของผู เ รี ย น หรื อ ผู เ รี ย นกั บ ผู ส อน
ทำความเขาใจรวมกัน) และมุมมองทีส่ าม คือ การใชขอ สอบ
มาตรฐาน เปนตน สิ่งที่สำคัญคือมุมมองที่หนึ่ง กลาวคือ
ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งไม ค วรกลั ว ที่ จ ะนำเอาความคิ ด เห็ น ที่
เกี่ยวของกับความรูสึก ความเชื่อ หรือความตองการเขามา
มีสวนรวมกับการประเมิน ในทางตรงกันขามควรเอาใจใส
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนสวนสำคัญของจิตตปญญาศึกษา
๓. การประเมินโดยใชระบบวงจรปอนกลับ
การประเมินโดยทัว่ ไปนัน้ ในบางกรณีอาจไมสามารถ
ประเมินโดยการแยกสวนประกอบออกเปนชิ้นยอย ดังนั้น
จึงตองอาศัยระบบวงจรปอนกลับ ซึ่งใหความสำคัญกับเรื่อง
บริ บ ทที่ แ ตกต า งกั น มี ก ารสร า งความหมายร ว มกั น ให
ความสำคัญกับจินตนาการและความคิดสรางสรรคมากกวา
การทำซ้ำและอยูในกรอบของการประเมิน
๔. การประเมินโดยใชหลายกระบวนทัศนรว มกัน

ดั ง ลั ก ษณะสำคั ญ ของการประเมิ น ที่ เ หมาะสม
เนื่องจากอาจไมมีการประเมินในกระบวนทัศนใด
สำหรับจิตตปญญาศึกษามี ๕ ประการ ๖ ดังนี้
กระบวนทัศนหนึ่งที่เหมาะสมและครบถวนที่สุด จึงควรนำ
กระบวนทัศนหลักเขามารวมในการประเมินตนเอง เพราะ
เปนลักษณะเดนของการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาที่เปน
เรื่องของประสบการณภายในจิตใจของผูเรียน ควรมีการ
๕
Daniel L. Stufflbeam and others. “Educationak
Evaluation and Decision Marking” Phi Delta Kappa การประเมินเชิงธรรมชาติและมีสวนรวม เพราะมีความยืด
National Study Committee on Evaluation., 1972, 32 : หยุนสูงยอมรับความจริงที่หลากหลาย ใหความสำคัญของ
219 - 223
การศึกษาบริบทและการตัดสินเชิงธรรมชาติหรือเชิงคุณภาพ
๖
ศูนยจิตตปญญาศึกษา. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปญญา
และการประเมินโดยผูเ ชีย่ วชาญเพราะการเรียนรู การปฏิบตั ิ
ศึกษา. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒, หนา ๔๐
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ดานในหลายประเภทจำตองอาศัยประสบการณของครูอาจารย
การนำแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชปฏิบัตินั้น มี
เพื่อชวยชี้แนะตรวจสอบเทานั้น
รากฐานมาจากสามแนวคิด คือ แนวคิดเชิงศาสนาและ
ความเชื่อ แนวคิดเชิงมนุษยนิยม และแนวคิดเชิงองครวม/
๕. การประเมินที่มีหัวใจของความเมตตา
แบบบูรณาการ สำหรับการนำเรื่องดังกลาวไปใชนั้นโดย
เปนกระบวนการที่ทำใหผูประเมินเปดใจนอมนำ สวนใหญจะเนนไปที่การใชฐานคิดในเรื่องมนุษยนิยมเปน
คุณคาของจิตตปญญาศึกษาเขามาสูการเรียนรูเกิดความ ส ว นใหญ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ในเรื่ อ งของการมุ ง
ออนนอมถอมตน ประเมินอยางเปนองครวมและตระหนัก พัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย นั่นคือเคารพธรรมชาติ
ในความเปนมนุษยของบุคคล ประเมินผลการเรียนรูของ ของผูเรียนและจัดใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรง
ผูเรียนอยางแทจริงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานตาง ๆ ดังนั้น
สำหรับการวัดประเมินผลสำหรับ จิตตปญญาศึกษา
แนวทางประเมินที่เปนประโยชนตอผูเรียนจริง ๆ ควรมีการ
เปดมุมมองรับรูในสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดภายในจิตใจ ตองมีการดำเนินการอยางเหมาะสมและชวยใหขอมูลที่เปน
และควรสัมผัสถึงศักยภาพในการเรียนรูอันไมสิ้นสุดของ ประโยชนโดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานสองสวน คือ คุณลักษณะ
ของผูประเมินที่เหมาะสม และคุณลักษณะของการประเมิน
มนุษยแตละคน
ที่เหมาะสม ใหความสำคัญของการประเมินที่เกี่ยวกับสติ
บทสรุป : จิตตปญญาศึกษา นับเปนการจัดการ เพือ่ ระลึกรู การเอือ้ เฟอ ชวยเหลือกันของผูเ รียนและของผูส อน
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปนการคนหาหนทางแหงการ โดยใชความรูส กึ และความเชือ่ เขามามีสว นรวมในการประเมิน
เข า สู ค วามจริ ง แสดงถึ ง วิ ธี ที่ ห ลากหลายในการเข า ถึ ง อีกทั้งควรนำวงจรปอนกลับมาใชในการประเมิน เนนการนำ
ความจริงแทหรือสัจธรรม เปนสิ่งที่ปรากฏอยูขางในตนของ กระบวนทัศนหลักมารวมใชประเมินโดยเนนประสบการณ
มนุษยทุกคน การเขาถึงจิตตปญญาศึกษาจึงเกิดขึ้นมาเพื่อ ตรงของผูเรียนเปนสำคัญ และสุดทายควรประเมินอยาง
เชื้อเชิญใหคนในยุคปจจุบันไดเขาไปสัมผัสกับการเขาถึง เปนองครวม ไมแยกสวน ประเมินตามตัวชีว้ ดั และมาตรฐาน
ความจริง ความดี ความงาม เพื่อไปพบกับอิสรภาพที่พนไป ในแตละบุคคล และคำนึงถึงศักยภาพในการเรียนรู อันไม
จากการยึดเอาตัวเองเปนศูนยกลาง
สิ้นสุดของมนุษย
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