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Minds
จิตใจ ความคิด สติปัญญา

Minds แปลเป็นภาษาไทยได้หลายคาได้แก่ จิต ใจ จิตใจ
ความคิด ความทรงจา สติปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้บุคคล
สามารถใช้กระบวนการคิด การรับรู้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การ
วิ เ คราะห์ การตั ด สิ น ใจ การใช้ วิ จ ารณญาณ ตลอดจนการเรี ย นรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว
คาว่า Minds เป็นคาที่ค่อนข้างมีความหมายกว้าง โดยมี
การศึกษาค้นคว้าวิจั ย ทางวิช าการทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนมุ่งเน้นการอธิบายความหมายของคาว่า Minds ว่าเป็นจิตใจ
ความคิด สมาธิ และสติปัญญาของบุคคล ซึ่งนาไปสู่การรับรู้ การคิด
ระดับพื้นฐานและการคิดระดับสูง ตลอดจนการเรียนรู้

2
ผู้ ส อนหรื อ โค้ ช ในปั จ จุ บั น มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ส าคั ญ
อีกประการหนึ่งคือ การดูแลเอาใจใส่จิตใจของผู้เรียน
ด้ว ยการดูแลเอาใจใส่ มิติทางความคิดและจิตใจ อารมณ์
ความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย น การเติ ม ปั จ จั ย ทางบวกและสร้ า งสรรค์ ใ ห้ กั บ
ผู้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ จิ ต ใจของผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ ม เข็ ง และมี
ความสุข
พร้อมที่จะฟันฝ่ าอุปสรรค การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การวางแผนชีวิต และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีทั้ ง ความรู้ ความคิ ด สติ ปั ญ ญาและจิ ต ใจที่ ดีง าม เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
กล่าวโดยสรุป “Minds”

คือ จิตใจ ความคิด

และสติปัญญาที่มีอยู่ในผู้เรียนทุกคน ซึ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ จ ากผู้ ส อนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการเติ ม ปั จ จั ย ทางบวกหรื อ พลั ง
ทางบวกเป็นแรงขับให้ ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีศักยภาพ
ที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
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Hands–On , Minds–On
การเรียนรู้ทเี่ น้นมิตทิ างด้านจิตใจ
สมาธิ กระบวนการคิด และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบ Hands – On และ Minds – On เป็น
การเรียนรู้ที่เน้นมิติทางด้านจิตใจ ความคิดและสติปัญญา การลงมือ
ปฏิบั ติกิจกรรมการเรี ย นรู้ของผู้ เรีย นที่ มีจิ ตใจจดจ่อ มีส มาธิ โดยให้
ความสาคัญกับคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
ทางความคิด และแก่นของความรู้หรือสาระสาคัญ (core concepts)
การเรียนรู้แบบ Hands – On และ Minds – On ทาให้
ผู้ เ รี ย นมี ส มาธิ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้
เห็นคุณค่าในตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เคารพผู้อื่น
มีจิตอาสาและจิตสาธารณะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของความเป็นพลเมือง
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มี ก ระบวนการคิ ด และกระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดจนมี
องค์ความรู้ที่แม่นยาในสาระสาคัญที่เรียนแบบบูรณาการ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้แบบ Hands – On และ Minds – On มุ่งเน้น
การให้ความสาคัญกับ การบูรณาการสาระสาคัญ กระบวนการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างลงตัว ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยที่กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เ หล่ า นี้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย น ใส่ ใ จใน
สาระสาคัญ core concept) ของการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การคิดและที่สาคัญคือคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นมิตทิ างด้านจิตใจ
การเรียนรู้แบบ Minds – On มีความสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้แบบ Hands – On คือ การเรียนรู้แบบ Minds – On มุ่งเน้น
กระบวนการคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ
การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งการ
คิดดังกล่าวจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ทักษะการคิด และ
การเรียนรู้หรือสติปัญญา
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ แบบ Minds – On ไม่ไ ด้
หมายความว่าห้ามลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติยังมีความสาคัญอยู่
แต่การปฏิบัตินั้นจะต้องมีกระบวนการคิดบูรณาการอยู่ด้วย เรียกว่า
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“ลงมื อ ท าอย่ า งมี ส มาธิ แ ละกระบวนการคิ ด ” ไม่ ใ ช่ ท าอย่ า งเดี ย ว
โดยไม่คิดส่วนการเรียนรู้แบบ Hands – On มุ่งเน้นที่การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ที่นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ
สรุปก็คือ การเรียนรู้แบบ Minds – On ผู้เรียนสามารถใช้
กระบวนการคิด จิ ตใจจดจ่ ออยู่ กับ การเรี ย นรู้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ส่วนการเรียนรู้แบบ Hands – On มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งการเรียนรู้ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน

การเรียนรู้
แบบ Minds – On

ใช้กระบวนการคิด
การเรียนรู้
ลงมือปฏิบัติ

การเรียนรู้
แบบ Hands – On

ลงมือปฏิบัติ

การเรียนรู้

แผนภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบ Minds – On
และการเรียนรู้แบบ Hands - On
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แนวทางการโค้ชเพือ่ เสริมสร้าง
การเรียนรู้แบบ Hands–On และ Minds–On

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Minds – On มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิ ด และการลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ยู่ บ นสาระส าคั ญ ของการ
เรียนรู้ (core concepts) แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

พัฒนามิติด้านจิตใจ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน โดยการ
ลดการแข่งขันแต่เพิ่มความร่ว มมือ ในการเรียนรู้ สร้างความเมตตา
กรุณาในจิตใจของผู้เรียนให้มากๆ ตลอดจนการคิด การสื่อสาร และทา
สิ่งต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ

เป็ น การจั ด

มวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครบวงจรในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งเกิดจากการ
นาสาระสาคัญ core concept) รวมทั้งสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนมาผสมผสานกันอย่างลงตัว มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ ธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้เ รียน
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมของชุมชน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม

การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
เป็นภารกิจที่สาคัญของโค้ชทุกคนในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ต่างๆ ผ่ านกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจะมีลักษณะบูรณาการสาระสาคัญ core concept)
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การคิดด้านต่างๆ อย่างมีชีวิตชีวา
สนุกสนาน มีความสุข โดยที่ผู้สอนใช้การวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบชัดเจน นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

การคิด (thinking) เป็น การกระทาทุกสิ่งทุกอย่าง
ในสมอง เช่น การระลึกความทรงจาหรือความรู้ การทาความเข้าใจ
การวิเคราะห์ การตีความ การตรวจสอบทบทวน การคาดการณ์ใน
อนาคต การให้เหตุผล การประเมินคุณค่า การตัดสินใจ การวางแผน
การออกแบบ เป็นต้น
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การคิดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. การคิดขั้นพื้นฐาน เช่น
การจา (remembering)
การทาความเข้าใจ understanding)
การประยุกต์ใช้ applying)
2. การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) เช่น
การคิดวิเคราะห์ analytical thinking)
การคิดสังเคราะห์ synthesis thinking)
การคิดประเมินค่า evaluate thinking)
การคิดสร้างสรรค์ creative thinking)
การคิดวิจารณญาณ critical thinking)
การคิดอย่างเป็นระบบ systematic thinking)
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ creative problem solving)
การคิดวิเ คราะห์ (analytical thinking) คือ การคิด
จาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่ใหญ่กว่า และการพิจารณา
ความเกี่ย วข้องกัน ระหว่างองค์ป ระกอบเหล่ า นั้น เพื่อให้ เกิดความรู้
ความเข้าใจและรู้จักสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น เช่น การจาแนกองค์ประกอบของ
ดอกไม้ที่ประกอบด้วย ก้านดอก กลีบดอก และเกสร เป็นต้น
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การคิดสังเคราะห์ (synthesis thinking) คือ การคิด
ผสมผสานจากการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบย่อยๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทาให้มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีลักษณะ
เป็นองค์รวมไม่แยกส่วน เช่น การผสมผสานความรู้เกี่ ยวกับการออก
กาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย BMI) และความรู้เกี่ยวกับ
ความอ้วน นาไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้านการออกกาลังกาย
เพื่อลดน้าหนัก เป็นต้น
การคิด เชิงเหตุผล (rational thinking) คือ การคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลว่าสาเหตุที่ทาให้ เกิดผลคืออะไร
หรือผลที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร บนพื้นฐานของความรู้และข้อมูล
ต่างๆ เช่น การให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดการตัดไม้ทาลายป่าจึงเป็นการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) คือ การอ้างความ
จริงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนาไปสู่การลงสรุ ปไปยังสิ่งอื่นอย่างมีเหตุผล
เช่น การอ้างความจริงว่า 1) สสารทุกชนิดต้องการที่อยู่ 2) อากาศเป็น
สสาร ดังนั้นสรุปได้ว่า อากาศต้องการที่อยู่ เป็นต้น
การคิดเชิงระบบ (system thinking) คือ 1) การคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มองภาพรวมว่าเป็นระบบใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ย่อยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองหลายระบบ และระบบย่อยเหล่านั้นต่าง
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มีความสัมพันธ์กัน 2) การคิดในลักษณะวงจรของสาเหตุและผล cycle
loop) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น การคิดเกี่ยวกับ
ระบบของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นระบบใหญ่ ประกอบด้วยระบบย่อยๆ
ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อม
ไร้ ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบห่ อหุ้ มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การ
คิดพิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด
ด้วยความมีสติปัญญา มีเหตุผล นาไปสู่ การกาหนดสมมติฐานและการ
ตัดสิน ใจอย่ างใดอย่ างหนึ่ง เช่น การคิดพิจ ารณาและประเมินข้อมูล
หลั กฐานต่างๆ ว่าการแต่งกายชุดนั กเรี ยนที่ถูกระเบียบช่วยส่ งเสริม
บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนจริงหรือไม่ เป็นต้น
การสะท้ อ นคิ ด (reflective thinking) คื อ การคิ ด
ทบทวนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน reflection in action)
อดีต reflection on action) หรืออนาคต reflection for action)
อย่างมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ ข้อมูล หลักฐาน ประสบการณ์ นาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การทบทวนพฤติกรรมความสนใจใน
เรียนรู้ของตนเองจนได้ข้อสรุปในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู้ครั้งต่อไป เป็นต้น
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การคิดริ เ ริ่ม (initiative thinking) คือ การคิดแสวง
แนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่
เคยทามาก่อน และเป็ น สิ่ งที่เป็ น ประโยชน์ การคิดริเริ่มเป็นพื้นฐาน
ของการคิ ด สร้ า งสรรค์ เช่ น การคิ ด น าวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ม าสร้ า งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น
การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คือ การคิดสร้าง
นวั ต กรรม ซึ่ ง อาจเป็ น แนวคิ ด ใหม่ แนวทางใหม่ วิ ธี ก ารใหม่
กระบวนการใหม่ เทคนิ ค ใหม่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ การคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น พื้ น ฐานของการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม เช่น การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ผลิตมาจากพืชผัก
ธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ และอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น

การวั ด และประเมิ น ผล เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ
ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อ
การวางแผนพัฒนาผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ตามศั ก ยภาพ ผลการวิ จั ย ค้ น พบว่ า หากผู้ โ ค้ ช ด าเนิ น การวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง จะส่งผลทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ถ้าผู้ โค้ชได้ออกแบบการประเมินที่มีคุณภาพ และสะท้อน
ผลการประเมินไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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จากที่กล่าวมาสรุปได้เป็นแนวทางการโค้ชเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้แบบ Minds – On ประกอบด้วย

1. พัฒนามิติทางด้านจิตใจของผู้เรียน

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด core concept
และลงมือปฏิบัติ

4. ประเมินผลตามสภาพจริงและสะท้อนผล
สู่การพัฒนาผู้เรียน

13

บทบาทของโค้ชที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้แบบ Hands–On และ Minds–On

ด้วยเหตุที่การเรียนรู้แบบ Minds – On ผู้เรียนมีบทบาท
เป็นผู้ใช้กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนาไปสู่การ
เรียนรู้ทางด้านจิตใจ กระบวนการคิด และสติปัญญา
ดังนั้นบทบาทของโค้ชที่เสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Minds –
On จึงมีความสาคัญมากในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าว
โค้ชที่สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Minds – On
จ าเป็ น ต้ อ งมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ หลายประการเพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการโค้ชการเรียนรู้แบบ Minds - On แบ่งเป็นบทบาท
ด้านการเรียนรู้และบทบาทด้านการเสริมพลังการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
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บทบาทด้านการเรียนรู้
- มีนิสัยรักการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
- ชอบการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัย
- แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
- คิดไตร่ตรองทบทวนประสบการณ์ของตนเอง
- แสวงหานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
- ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
- รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
- ตัดสินใจบนหลักฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
- เรียนรู้ธรรมชาติของบุคคลอื่นได้ดี
- มีความไวต่อความรู้สึก
- ช่างสังเกตและจดจา
- ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดได้สอดคล้องกับสถานการณ์
- มีความยืดหยุ่นในวิธีการทางาน
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่นได้ดี
- มีความรู้ในเนื้อหาสาระและ core concept แม่นยา
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
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บทบาทด้านการเสริมพลังการเรียนรู้
-

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้เรียน
ให้กาลังใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน
ให้อภัยในความผิดพลาดของผู้เรียน
ให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เรียน
ใจเย็นในการรอคอยคาตอบจากผู้เรียน
ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน
ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
มีความอดทนในการช่วยเหลือผู้เรียน
ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
ตั้งคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
สะท้อนผลกลับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ใช้ภาษาทางบวกในการสื่อสารกับผู้เรียน
ชี้แนะการรู้คิด cognitive guide) แก่ผู้เรียน
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดของตนเอง
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน
ให้ความรู้สึกการมีคณ
ุ ค่าในตนเองแก่ผู้เรียน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ core concept
ระหว่างผู้เรียน
- ยอมรับในความสาเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ชี้แนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน
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การเสริมพลัง (Empower)
ในการเรียนรู้แบบ Hands–On และ Minds–On

การเสริมพลัง เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึก
ของผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในความรู้ ค วามสามารถของตนเอง
ตลอดจนการ ทาให้ศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวผู้เรียนปรากฏออกมา
ด้ ว ยการให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู้
กับเพื่อน สนับสนุนให้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความตระหนักและการ
ยอมรั บ ตนเอง จนทาให้ ผู้ เรี ย นสามารถสร้ า งพลัง ให้กับตนเองหรื อ
แรงจูงใจภายในได้ เชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพและความสามารถ
ในการเรียนรู้และกระทาสิ่งต่างๆ จนประสบความสาเร็จ
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แนวปฏิบัติของโค้ชเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้แบบ
Minds – On มีดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับ core concept ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง
2. เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับโค้ช
3. สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และทรั พ ยากร
ต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการกระตุ้นให้เกิด core concept การเรียนรู้
สิ่งใหม่ให้กับผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม
4. เสริ ม สร้ างให้ ผู้ เรี ย นมี ทั กษะและกระบวนการ
ทางานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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7. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กและก าหนดวิ ธี ก าร
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยความรับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง
8. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. สนับสนุนผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่นและกล้าหาญ
ในการคิ ด และตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ ผ ล กล้ า เผชิ ญ ปั ญ หาที่ ท้ า ทาย
ความคิดและความสามารถ
10. ให้ ข้ อ มู ลย้ อ นกลับ การเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ยนอย่ า ง
สร้างสรรค์ เสนอแนะจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาพร้อมกับแนวทางการ
พัฒนาให้กับผู้เรียน
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เซลล์กระจกเงา (Mirror neuron)
สาหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียนรู้แบบ Hands–On และ Minds–On

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพาร์ม่า Parma University)
ประเทศอิ ต าลี ได้ ศึ ก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ เซลล์ ก ระจกเงา โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งแรกๆ ได้ทาการศึกษาในลิงต่อมาจึงทาการศึกษาในคน
จากการทดลองในลิ ง พบว่ า เซลล์ ส มองบางส่ ว นจะถู ก
กระตุ้นเมื่อลิงใช้มือเคลื่อนไหว เช่น หยิบจับสิ่งของ นอกจากนี้เซลล์สมอง
ยังถูกกระตุ้น เมื่อเห็นลิงตัวอื่นทากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ต่อมา
พวกเขาพบว่าภายในสมองของคนเรามีเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งภายหลังได้ตั้ง
ชื่อว่า เซลล์กระจกเงา

(Mirror Neuron)
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เซลล์ ก ระจกเงา เป็ น เซลล์ ป ระสาทชนิ ดหนึ่ ง ในสมองที่
ทางานก่อนพลังงานกล premotor) เป็นเซลล์ประสาทที่อยู่ส่วนหน้า
ของสมอง สามารถทางานได้อย่างกระตือรือร้น เมื่อได้สังเกตการ

กระทาของบุคคลอื่น
เซลล์กระจกเงา หรื อ Mirror

Neuron

จะทาหน้าที่

สะท้อนภาพคนอื่นๆ ที่เรามองเห็นเสมือนหนึ่งว่า
มันเป็นกระจกเงาที่ ส ะท้ อ นภาพทุ ก อย่ างเข้ าไป
ภาพที่ถูกสะท้อนเข้าไปโดยการทางานของเซลล์
กระจกเงานี้จะกระตุ้นให้สมองส่วนอื่นๆ ของเรา
เกิดกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องตามมา
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยการ เป็ น ตั ว

แบบที่ดีของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอก็จะมี
ส่ ว นท าให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ปรารถนาได้
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“พ่อแม่ คือ ตัวแบบของลูก
ครู คือตัวแบบของนักเรียน
ต้องการให้นักเรียนเป็นอย่างไร
กระทาสิ่งนั้นให้พวกเขาเห็น”
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การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
สาหรับการเรียนรู้แบบ Hands – On
และ Minds – On

ความสุขในการเรียนรู้ เป็นตัวแปรที่สาคัญที่สุด
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะเป็นทั้งเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ดังนั้นโค้ชจึงควรให้ความสาคัญกับความสุขในการเรียนรู้
ให้มาก โดยการโค้ชให้ผู้เรียนมีความสุขเป็นลาดับแรก
ถ้าเรานาระดับขั้นของความสุข 5 ขั้น ตามที่พระพรหม
คุณาภรณ์ ป.อ.ปยุ ตโต) ได้เสนอไว้ มาวิเคราะห์ ทาให้เห็น บทบาท
ของโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1 บทบาทการโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
ขั้นของความสุข
ขั้นที่ 1
ความสุขจากการ
เสพวัตถุ

บทบาทการโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
- ฝึกให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้
- ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อที่ตื่นเต้น
ดึงดูดความสนใจ
- ฝึกให้ผู้เรียนให้การยอมรับ การชมเชย
การให้กาลังใจแก่เพื่อน

ขั้นที่ 2
ความสุขจากการให้

- ฝึกให้ผู้เรียนให้ความช่วยเหลือเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้เพื่อนยืมสิ่งของอุปกรณ์การเรียน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้คาชมเชย ให้กาลังใจเพื่อน
- ฝึกให้ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน
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ตาราง 1 บทบาทการโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ ต่อ)
ขั้นของความสุข
ขั้นที่ 3
ความสุขจากการ
ดาเนินชีวิตถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ

บทบาทการโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
- ให้โอกาสผู้เรียนปฏิบตั ิงานเต็มความสามารถ
- ฝึกให้ผู้เรียนประเมินและปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- ฝึกให้ผู้เรียนพูดและทาในสิ่งที่เป็นจริง
- ฝึกให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน

ขั้นที่ 4
ความสุขจาก
ความสามารถ
ในการปรุงแต่ง

- ฝึกให้ผู้เรียนรับรู้ความคิด อารมณ์ ของตนเอง
- ฝึกให้ผู้เรียนคิดทางบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดีที่แฝงอยู่ในภาระงานต่างๆ
- ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด

ขั้นที่ 5
ความสุขเหนือการ
ปรุงแต่ง

- ฝึกการมีสติรตู้ ัวและสมาธิ
- ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เหตุผลพิจารณาสิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง
- ฝึกให้ผู้เรียนให้รู้จักการปล่อยวาง อุเบกขา)
ด้วยสติและปัญญา
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ผลการวิจัยที่ผ่านมา มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยที่ทาให้ผู้เรียน
มีความสุ ขในการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจ จัยของผู้เรียนเอง และ
ปัจจัยของผู้สอน
ปัจจัยของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) ความภาคภูมิใจในตนเอง
2) ความสามารถในการปรับตัว
3) เจตคติต่อผู้สอน
ปัจจัยของผู้สอน ประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) คุณลักษณะของผู้สอน
3) มีความรักและเมตตาต่อผู้เรียน
ด้วยเหตุนี้การทาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้จึงต้อง
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ของผู้เรียน คือ การรับรู้คุณค่าที่มี
ในตนเอง มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ต้ อ ง พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ รู้ จั ก ป รั บ ตั ว

ต่ อ สถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ในการเผชิ ญ ปั ญ หาและ
อุป สรรคต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การเรี ย น โดยการคิ ดแก้ปัญหาอย่า ง
รอบคอบและสร้างสรรค์ ใช้เหตุผล ตลอดจนการกล้าเผชิญกับปัญหา
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แนวทางการโค้ชที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
มีดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย โดยแสดงถึง
ความเป็น มิต ร ยิ้ มแย้ ม ให้ ก าลั ง ใจ และให้ค าแนะน า เมื่อ ผู้ เรี ย น
ต้องการความช่วยเหลือ
2. ชี้ แ นะ ก ากั บ ฝึ ก ฝน และอ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนที่นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ พฤติ ก รรมต่ า งๆ ที่ ผู้ เ รี ย น
แสดงออกถึงความไม่เข้าใจ ให้การเสริมแรง และให้กาลังใจผู้เรียน
4. จัดสถานการณ์การเรี ยน บรรยากาศ ให้เ อื้อต่อ
การเรียนรู้และแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และเพิ่ม
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการเรียนรู้
6. ปรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้เรียน
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กระบวนการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างสมาธิ กระบวนการคิด
การสร้างสรรค์ และสติปัญญา ในการเรียนรู้
แบบ Hands–On และ Minds–On

กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ โ ค้ ช ควรน าไปใช้ พั ฒ นา
กระบวนการคิด สมาธิ และสติปัญญาของผู้เรียน

แบ่งเป็น

3 กลุ่ม ดังนี้

1) กระบวนการทางสมอง (Cognitive)
2) กระบวนการทักษะปฏิบัติ (Psycho-motor)
3) กระบวนการทางเจตคติ (Affective)
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1) กระบวนการทางสมอง (Cognitive)
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
1) ขั้นสังเกต / ตระหนัก
2) ขั้นวางแผนปฏิบัติ
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ
4) ขั้นพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
5) ขั้นสรุป
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นจาแนกความแตกต่าง
3) ขั้นหาลักษณะร่วม
4) ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
5) ขั้นทดสอบและนาไปใช้
กระบวนการสร้างความคิดวิจารณญาณ
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นอธิบาย
3) ขั้นรับฟัง
4) ขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์
5) ขั้นวิจารณ์
6) ขั้นสรุป
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กระบวนการเรียนทางภาษา
1) ขั้นทาความเข้าใจสัญลักษณ์ สื่อ รูปภาพ
เครื่องหมาย
2) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด
3) ขั้นสื่อสารความคิด
4) ขั้นพัฒนาความสามารถ
กระบวนการฟัง
1) ฟังแล้วจับประเด็นได้
2) ฟังแล้ววิเคราะห์ได้
3) ตีความได้
4) ประเมินคุณค่าได้
5) จดบันทึกได้
กระบวนการวิเคราะห์
1) การจาแนก
2) การจัดหมวดหมู่
3) การสรุปอย่างสมเหตุผล
4) การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
5) การคาดการณ์บนพื้นฐานข้อมูล
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กระบวนการตัดสินใจ
1) กาหนดปัญหา
2) วิเคราะห์แยกแยะประเด็น
3) กาหนดทางเลือก จัดลาดับ ประเมิน
4) วางแผนทางเลือกที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจที่ดี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1) การแก้ปัญหา
2) การให้เหตุผล
3) การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
4) การเชื่อมโยง
5) ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
1) ขั้นสร้างความสนใจ
2) ขั้นสารวจค้นหา
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
4) ขั้นขยายความรู้
5) ขั้นประเมิน
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กระบวนการแก้ปัญหา
1) แสดงความเข้าใจปัญหา
2) วางแผนและลงมือปฏิบัติ
3) ใช้ความพยายามในการทางาน
4) อธิบายวิธีการแก้ปัญหา
5) แสดงผลการทางานได้อย่างชัดเจน
การให้เหตุผลแบบอิงหลักการ
1) ใช้หลักฐานจากความรู้เดิม
2) ใช้ข้ออ้างอิงที่มีลักษณะทั่วไป
ไปสู่การสร้างข้อสรุป
3) ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป
4) มีคาตอบ / ได้ความรู้ใหม่
การให้เหตุผลแบบอิงประสบการณ์
1) ใช้หลักฐานจากประสบการณ์
2) ใช้ข้ออ้างอิงที่มีลักษณะเฉพาะ
ไปสู่การสร้างข้อสรุป
3) ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป
4) มีคาตอบ / มีความรู้ใหม่
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กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนาเสนอ
1) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนาเสนอ
2) จัดระบบและเชื่อมโยงความคิดทางคณิตศาสตร์
3) สื่อสารความคิดทางด้านคณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเชื่อมโยง
1) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
(การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง)
2) การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกับข้อมูลภายนอก
3) การเชื่อมโยงเครื่องหมายสัญลักษณ์
4) การเชื่อมโยงประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม
5) การเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
1) วิเคราะห์แนวคิดและจัดกลุ่ม
2) สังเคราะห์และสร้างแนวคิดใหม่
3) ทบทวนแนวคิดใหม่
4) ตกแต่งความคิดใหม่ให้สมบูรณ์
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กระบวนการทางประวัติศาสตร์
1) การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน
2) การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐาน
3) การตีความหมายหลักฐาน
4) การสังเคราะห์ข้อมูล

2) กระบวนการทักษะปฏิบัติ (Psycho-motor)
ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น
1) ขั้นตระหนักในปัญหาและความจาเป็น
2) ขั้นคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
3) ขั้นสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
4) ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก
5) ขั้นปฏิบัติ
6) ขั้นปฏิบัติด้วยความชื่นชม
7) ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติ
8) ขั้นปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
9) ขั้นประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1) สังเกต
2) การวัด
3) จาแนกประเภท
4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส – สเปส
และ สเปส – เวลา
5) การคานวณ
6) การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
7) การลงความเห็นข้อมูล
8) การพยากรณ์
9) การตั้งสมมติฐาน
10) การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
11) การกาหนดและควบคุมตัวแปร
12) การทดลอง
13) การตีความหมายและลงสรุปข้อมูล
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กระบวนการฟัง
1) ได้ยิน ได้ยินแหล่งของเสียง ประสาทหูจะรับเสียง
2) รับรู้ สมองจาแนกเสียงไปตามลักษณะโครงสร้าง
ไวยากรณ์ของแต่ละเสียง
3) ขั้นเข้าใจ สมองทาความเข้าใจ วิเคราะห์
ตีความที่ได้ฟังออกมาเป็นความหมาย
4) ขั้นพิจารณา สารที่ได้รับมาเชื่อถือได้
หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่
5) การนาไปใช้ นาสิ่งที่มีความรู้ความเข้าใจไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง
กระบวนการอ่าน
1) เตรียมการอ่าน
2) การอ่าน
3) แสดงความคิดเห็น
4) อ่านสารวจ
5) การขยายความคิด
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กระบวนการอ่าน (2)
1) การรับรู้คา
- รู้จักและจารูปคาได้ สามารถอ่านออกเสียงได้
2) การเข้าใจประโยคหรือสารที่อ่าน
- การแปลความ การตีความได้
3) การตอบสนองต่อสาร เมื่อเข้าใจสาระ
- มีความคิด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ
ไม่พอใจ
4) การบูรณาการความคิด
- การรวบรวมสรุปความคิดมาผสมผสาน
เปรียบเทียบกับประสบการณ์เก่า
- สมองจะเลือกรับและจดจาเฉพาะสิ่งที่
ต้องการ
กระบวนการกลุ่ม
1) ขั้นกาหนดเป้าหมาย
2) ขั้นวางแผน
3) ขั้นค้นหาคาตอบ
4) ขั้นประเมินผล
5) ขั้นประยุกต์ใช้
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กระบวนการสร้างผลงานจิตกรรม
1) การเตรียมเฟรม
2) การร่างภาพ
3) การเขียนภาพลายเส้น
4) ระบายสีในกลุ่มน้าหนักสี
5) ปิดทองคาเปลวในส่วนที่ต้องการ
6) แต้มสีโดยรวมขั้นตอนสุดท้าย
กระบวนการเทคโนโลยี
1) การกาหนดปัญหา
2) รวบรวมข้อมูล
3) แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
4) เลือกวิธีการ
5) ออกแบบและปฏิบัติการ
6) ทดสอบ
7) ปรับปรุงแก้ไข
8) ประเมินผล
กระบวนการทางาน
1) การวิเคราะห์งาน
2) การวางแผนการทางาน
3) การปฏิบัติตามขั้นตอน
4) การประเมินผล
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กระบวนการสร้างทักษะการปฏิบัติ
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นทาตามแบบ
3) ขั้นทาเองโดยไม่มีแบบ
4) ขั้นฝึกให้ชานาญ
กระบวนการสร้างและการปฏิบัติ
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นทาตามแบบ
3) ขั้นทาเองโดยไม่มีแบบ
4) ขั้นฝึกให้ชานาญ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1) การตั้งคาถาม / การกาหนดปัญหา
2) การสร้างสมมติฐาน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์และแปลความหมาย
5) การลงข้อสรุปและการสื่อสาร
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3) กระบวนการทางเจตคติ (Affective)
กระบวนการสร้างความตระหนัก
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นวิจารณ์
3) ขั้นสรุป
กระบวนการสร้างเจตคติ
1) ขั้นสังเกต / รับรู้
2) ขั้นวิเคราะห์
3) ขั้นสรุป
กระบวนการสร้างค่านิยม
1) ขั้นสังเกต และตระหนัก
2) ขั้นประเมินเชิงเหตุผล
3) ขั้นกาหนดค่านิยม
4) ขั้นวางแผนปฏิบัติ
5) ขั้นปฏิบัติด้วยความชื่นชม
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9 รสแห่งวรรณคดี
1) ความรัก ความยินดี
2) ความรื่นเริง
3) ความสงสาร
4) ความเกรี้ยวกราด
5) ความกล้าหาญ
6) ความกลัว หรือทุกขเวทนา
7) ความเกลียดชัง
8) ความประหลาดใจ
9) ความสงบสันติ

โค้ ช ที่ ดี จ ะใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องสาระส าคั ญ ของการ
เรียนรู้ core concepts) สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ขาด
ไม่ได้คือ ในระหว่างการทากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
คือ การมีสติและสมาธิอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ย นเกิดการเรี ย นรู้ ที่ ฝั งลึ ก เป็นความรู้ ค วาม
เข้าใจและทักษะติดตัวตลอดไป
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บทสรุป

1. Minds แปลเป็นภาษาไทยได้หลายคาได้แก่ จิต ใจ
จิตใจ ความคิด ความทรงจา สติปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้
บุคคลสามารถใช้กระบวนการคิด การรับรู้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การใช้วิจารณญาณ ตลอดจนการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว

2. การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น มิ ติทางด้า นจิ ตใจ ความคิด สมาธิ และ
สติปัญญา หรือการเรียนรู้แบบ Minds – On หมายถึง การปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางความคิด และแก่นของความรู้หรือ
สาระสาคัญ core concepts)
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3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Minds – On มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ ที่จิตใจจดจ่ออยู่กับสาระสาคัญ
ของการเรียนรู้ (core concepts) แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
4. โค้ชที่สามารถเสริมสร้ างการเรียนรู้แบบ Minds – On
จ าเป็ น ต้ อ งมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ หลายประการเพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการโค้ชการเรียนรู้แบบ Minds - On แบ่งเป็นบทบาท
ด้านการเรียนรู้และบทบาทด้านการเสริมพลังการเรียนรู้
5. การเสริมพลัง เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของ
ผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง ตลอดจน
การ ทาให้ศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวผู้เรียนปรากฏออกมา
6. เซลล์ ก ระจกเงา เป็ น เซลล์ ป ระสาทชนิ ด หนึ่ ง ในสมองที่
ทางานก่อนพลังงานกล premotor) เป็นเซลล์ประสาทที่อยู่ส่วนหน้า
ของสมอง สามารถท างานได้ อ ย่ า งกระตื อ รื อ ร้น เมื่ อ ได้ สัง เกตการ
กระทาของบุคคลอื่น
7. ความสุขในการเรี ยนรู้ เป็ น ตัว แปรที่ส าคัญที่สุ ด ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพราะเป็นทั้งเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็น
ผลที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
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8. โค้ชที่ดีจะใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระสาคัญของการเรียนรู้ สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่
ขาดไม่ได้คือ ในระหว่างการทากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ การมี
สติและสมาธิอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติ

*************************************************
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“การเรียนรู้
แบบ Hands – On และ Minds - On
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สมาธิ กระบวนการคิด
การตรวจสอบความคิดและจิตใจของตนเอง
จนเกิดการเรียนรูท้ ี่ฝังลึกติดตัวไปตลอดเวลา”
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