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ในปี 2006 แครอล ดเว็ก (Carol Dweck) ศาสตราจารย์จิตวิทยา 

ลูอิสแอนด์เวอร์จิเนียอีตัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ตีพิมพ์หนังสือชื่อ 

Mindset: The New Psychology of Success (Mindset ใช้ความคิดเอาชนะ

โชคชะตา) ดเว็กน�าเสนอทฤษฎีท่ีเรยีบง่ายแต่ทรงพลังว่าด้วยชดุความคิด 

(mindset) สองประเภท ซึ่งเป็นผลจากการท�าวิจัยในหัวข้อหนทางสู ่

ความส�าเร็จของมนุษย์มานานกว่า 30 ปี เธอเรียกชุดความคิดทั้งสอง

ประเภทว่าชุดความคิดแบบตายตัวและชุดความคิดแบบเติบโต1

ชุดความคิดแบบตายตัว (fixed mindset) เชื่อว่ามนุษย์

เราเกิดมาพร้อมกับสติปัญญาและความสามารถที่จ�ากัด คนที ่

ใช้ชีวิตด้วยชุดความคิดประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะหลีกเล่ียง

ความท้าทายและความล้มเหลว ซึ่งเท่ากับว่าพวกเขาเป็นคน

พรากเอาช่วงชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และการเรียนรู ้

ไปจากตัวเอง2
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ชุดความคิดแบบเติบโต (growth mindset) เชือ่ว่ามนษุย์เรา

สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างไม่มี 

ท่ีส้ินสุดด้วยการฝึกฝนและความเพียรพยายาม คนท่ีด�าเนิน

ชีวิตด้วยชุดความคิดประเภทนี้จะรับมือกับความท้าทาย 

ด้วยความม่ันใจ ไม่รู้สกึกังวลว่าจะท�าผดิพลาดหรือต้องอบัอาย 

และจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเติบโตเป็นส�าคัญ3 

เราทุกคนล้วนมีชุดความคิดท้ังสองประเภทอยูใ่นตวั ไม่ว่าจะเป็น

แบบตายตัวหรือแบบเติบโต การเลือกมองชีวิตผ่านแว่นตาท่ีใช้กรอบ 

ความคิดแตกต่างกันย่อมส่งผลที่แตกต่างใหญ่หลวงตามมา ดเว็กอธิบาย 

ในหนังสือ Mindset ว่ามนุษย์เร่ิมต้นชีวิตด้วยชุดความคิดแบบเติบโต  

เหน็ได้ชดัจากกลุ่มเด็กเล็กท่ีสะท้อนภาพชดุความคดิแบบนีไ้ด้เป็นอย่างดี 

พวกเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่พูดนั้นจะมีความหมายหรือไม่ เพราะก�าลังหัดพูด 

และหากล้มลงหลังเดินได้เพียงไม่ก่ีก้าว พวกเขาก็จะลุกข้ึนมาในทันที 

เพราะก�าลังหัดเดิน

“ปัจจัยใดกันที่ท�าให้การเรียนรู้อันงอกงามนี้ต้องหยุดลง” ดเว็ก 

ตั้งค�าถามไว้ในหนังสือของเธอ “ค�าตอบคือชุดความคิดแบบตายตัว  

เม่ือเด็กๆ โตพอท่ีจะประเมินความสามารถตัวเอง หลายคนจะเร่ิมกลัว

ความท้าทาย เพราะกลัวที่จะถูกมองว่าไม่ฉลาด”

คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset เล่มนี้ได้รับ

แรงบันดาลใจจากงานวิจัยและผลงานอันทรงคุณค่าของดเว็ก เป็นคู่มือ

และค�าแนะน�าส�าหรับครูท่ีต้องการใช้พลังจากชุดความคิดแบบเติบโต 

ให้เกิดประโยชน์ ด้วยประสบการณ์ในฐานะครูท�าให้เราเชื่อหมดใจว่า 

การสร้างชุดความคิดแบบเติบโตในชั้นเรียนช่วยเพิ่มโอกาสที่นักเรียนจะ

ประสบความส�าเร็จได้อย่างมีนัยส�าคญั ในหนงัสือเล่มนี้ เราจะชี้ชัดให้เหน็

ปัจจัยต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตให้แก่นักเรียน 

พร้อมท้ังเสนอกลวิธีท่ีน�าไปใช้ได้จริงแก่ครูผู้ต้องการส่งเสริมนักเรียน 

ให้ประสบความส�าเร็จของนักเรียน
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วิธีใช้หนังสือเล่มน้ี

หนังสือเล่มนี้เป็นคู ่มือส�าหรับครูผู ้ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ด้วยชุดความคิดแบบเติบโต การปรับเปล่ียนวิธีการสอนและ 

การประเมินแบบดัง้เดมิมาสูวิ่ธกีารทีส่อดคล้องกับชดุความคดิแบบเตบิโต

เป็นงานหนัก เราจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระดังกล่าว โดย

จดัแบ่งเนือ้งานออกเป็นส่วนๆ ให้จดัการได้ง่าย อกีทัง้ผูส้อนจะได้ฝึกทกัษะ

ตามหลักการสอนด้วยชุดความคิดแบบเติบโตในด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน

ชือ่บุคคลและข้อมูลจ�าเพาะในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้รับการปรบัเปล่ียน

ตามความเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและคร ู

ที่ร่วมงานกับเรา นอกจากนี้ ประสบการณ์สอนของเรามาจากการท�างาน

ในโรงเรียนส�าหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบท ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่เป็น

เด็กพื้นเมืองอเมริกันและเด็กผิวขาว แม้ว่าประสบการณ์ท่ีได้รับจะทรง

คุณค่าและน่าพึงพอใจ แต่กระนั้น บรรยากาศในชั้นเรียนของเราอาจต่าง

จากบรรยากาศของโรงเรียนในเขตเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในก�ากับของ

รัฐ โรงเรียนสอนศาสนา หรือโรงเรียนประเภทอื่นๆ เราตระหนักดีว่าวิธี 

ที่ใช้ได้ผลดีส�าหรับเราอาจใช้ได้ไม่ดีในบริบทอื่นๆ เราจึงสนับสนุนให้คุณ 

ปรับแต่งการใช้งานทรัพยากร เคร่ืองมือ และกลวิธีการสอนในหนังสือ 

เล่มนี้อย่างเต็มที่ให้สอดรับกับความต้องการของตนเอง

เนื้อหาแต่ละบทของหนังสือ คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

Growth Mindset สอดคล้องกับเดือนต่างๆ ในหนึ่งปี โดยแต่ละเดือน 

จะน�าเสนอประเด็นเฉพาะที่ส�าคัญๆ รวมถึงกลวิธีส่งเสริมชั้นเรียนที่เน้น

การเติบโต ในแต่ละเดือน คุณจะได้ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 

คนอื่นๆ มาปลูกต้นกล้าชุดความคิดแบบเติบโตให้กับตัวคุณเอง นักเรียน 

และผู้บริหารโรงเรียน เราจะเร่ิมต้นเนื้อหาด้วยการแนะน�ากระบวนการ

สอนชดุความคดิแบบเตบิโตให้กับนกัเรียน เม่ือเข้าใจหลักการพืน้ฐานแล้ว 

คณุกับนกัเรยีนจะร่วมกันบ่มเพาะพฒันาชุดความคดิแบบเตบิโตไปตลอด
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ทั้งปี ในแต่ละเดือน เราจะเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่าส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมชั้นเรียนท่ีเน้นการเติบโต เม่ือครบปี นักเรียนจะได้รับ

ประสบการณ์แห่งการเติบโตอย่างรอบด้านและน�าทักษะท่ีเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้บนเส้นทางการศึกษาของตนเองได้ต่อไป

ขอให้อย่าลมืว่า การน�าชุดความคิดแบบเตบิโตมาใช้สอนเป็นงาน 

ที่ต้องพัฒนากันต่อไปเร่ือยๆ การเปิดใจรับแนวทางการเรียนการสอน 

แบบใหม่ในชั้นเรียนจึงเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัส คุณจะได้เผชิญกับ

ความล้มเหลว ความผิดพลาด และความพ่ายแพ้ระหว่างทาง แต่ขอให้ยึด

หลักความคิดแบบเติบโตเอาไว้ และทุกคร้ังท่ีสะดุดล้ม ก็ให้ถือว่าเป็น

โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาวิธีท�างาน มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

แต่เรารับรองได้ว่าผลลัพธ์จะคุ้มค่า

เค้าโครงของหนังสือ

เราได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเนื้อหาแต่ละบทของหนังสือจะไล่เรียงตามเดือน

ต่างๆ ในรอบปีการศึกษา แต่หากคุณซื้อหนังสือเล่มนี้ในเดือนกุมภาพันธ์

ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถเร่ิมอ่านได้ตั้งแต่ต้นและน�ากลวิธี 

ตามหลักชดุความคิดแบบเตบิโตไปใช้เม่ือคณุพร้อม นีไ่ม่ใช่วธิท่ีีต้องเสีย่ง

สุดตัวว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเสีย การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต

ไม่ได้มีวิธีการท่ีถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว ครูแต่ละคนต่างใช้เคร่ืองมือและ

กลวิธีที่แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันในการปลูกฝังชุดความคิดแบบ

เติบโตให้แก่นักเรียน คุณไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามที่หนังสือเล่มนี้แนะน�า

ทุกตัวอักษร สิ่งส�าคัญอยู่ตรงท่ีคุณได้ลองค้นหาวิธีการที่ใช้ได้ผลกับคุณ

และนักเรียนของคุณ

แต่ละเดือนเราจะเร่ิมต้นด้วยการกล่าวค�าขวัญประจ�าเดือน เรา

ทั้งคู่เชื่อม่ันในการกล่าวค�าขวัญร่วมกัน ค�าขวัญประจ�าเดือนคือข้อตกลง

ท่ีคุณและนักเรียนจะกล่าวร่วมกันตลอดทั้งเดือนเพื่อจะได้เพ่งไปยัง 
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เป้าหมายในการเตบิโตของเดือนน้ันๆ จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ข้อตกลง

ท่ีกล่าวซ�้าๆ จะช่วยให้ในจิตใจของนักเรียนเชื่อว่ามันเป็นจริงเช่นนั้น  

ลองนึกถึงวิชาท่ีท้าทายเป็นพิเศษสักวิชาสมัยท่ีคุณยังเป็นนักเรียนดูสิคะ  

ถ้าหากตอนนั้นคุณเร่ิมต้นวันใหม่ด้วยการพูดว่า “ใครๆ ก็เรียนรู้ได้!”  

พร้อมกับครูและเพื่อนร่วมชั้น คุณน่าจะม่ันใจมากข้ึนไหมว่าจะเรียนรู้

เนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ส�าเร็จลุล่วง เราเองก็คิดแบบนั้น! เราเคยเห็นนักเรียน

ที่น�าเอาค�าขวัญประจ�าเดือนไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน คุณเองก็เช่นกัน  

วันหนึ่งคุณจะได้ยินนักเรียนกระซิบข้างหูเพื่อนที่เรียนไม่เข้าใจว่า 

“พยายามเข้านะ ทุกคนเรียนรู้เร่ืองนี้ได้” และมันจะท�าให้คุณรู้สึกดี 

เกินบรรยายเลยละ

นอกจากค�าขวญัประจ�าเดือนแล้ว เนือ้หาแต่ละบทยังมีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน เราจะน�าเสนองานวิจัย ประสบการณ์ในห้องเรียน แผนการสอน 

ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีท่ีจะช่วยคุณส�ารวจแง่มุมต่างๆ ของการสอน

ด้วยชุดความคิดแบบเติบโต

มาดูกันค่ะว่าแต่ละบทน�าเสนอเนื้อหาอะไรบ้าง

ค�าขวัญประจ�าเดือนสิงหาคม: 
การสอนคือการฝึกฝน ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ
ในบทแรก เราจะพดูคยุลงลึกเร่ืองชดุความคดิ คณุจะได้ท�าความเข้าใจกับ

ความหมายและคุณลักษณะของชุดความคิดทั้งสองประเภท ท้ังยังจะได้

ศึกษาเรื่องราวและตัวอย่างการสอนด้วยชุดความคิดแบบเติบโตและ 

ชุดความคิดแบบตายตัว คุณจะได้ทดลองตั้งเป้าหมาย ทบทวนความคิด 

และวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพว่าชั้นเรียนท่ีเน้นการ

เติบโตของคุณควรหรือไม่ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนสิ่งที่ต้องท�าและ 

ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ชุดความคิดแบบเติบโตให้ความส�าคัญกับกระบวนการมากกว่า

ความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเม่ืออ่านบทแรกจบ สิ่งที่คุณจะได้จะไม่ใช่ 
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ชุดความคิดแบบเติบโตที่ไร้ข้อกังขาหรือแผนการสอนซึ่งไร้ที่ติ เพราะเรา

ยงัอยู่ระหว่างกระบวนการไปให้ถงึเป้าหมายดังกล่าว! แต่จะบอกความลับ

ให้นะคะ วธิดีีท่ีสดุทีจ่ะบอกว่าคณุมีชดุความคิดแบบเตบิโต ก็คือการท่ีคณุ

เชื่อว่าตัวเองก�าลังอยู่ระหว่างกระบวนการไปสู่เป้าหมายนั่นเอง

ค�าขวัญประจ�าเดือนกันยายน: 
ทุกคนเรียนรู้ได้!
หากต้องสรุปใจความส�าคัญของชุดความคิดแบบเติบโตให้กระชับที่สุด  

คงได้เป็นประโยคท่ีว่า “ทุกคนเรียนรู้ได้!” นี่หมายความว่าเราทุกคน 

มีศกัยภาพระดับเดียวกันอย่างนัน้หรอื ค�าตอบคือไม่ใช่ หรือจะหมายความ

ว่าเราทุกคนประสบความส�าเร็จได้ในระดับเดียวกันไม่ว่าจะในด้านใด  

ค�าตอบก็คือไม่ใช่อีกนัน่ละ หรือหมายความว่าหากเราพยายามอย่างหนกั 

เราจะเรียนเก่งทุกวิชาใช่หรือเปล่า ค�าตอบก็ยังคงเป็นไม่ใช่! ค�าพูดที่ว่า 

“ทุกคนเรียนรู้ได้” มีความหมายตรงไปตรงมาว่าทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ

พัฒนา เติบโต และประสบความส�าเร็จในด้านต่างๆ

ในเดือนนี้ คุณจะต้องโน้มน้าวนักเรียนอย่างหนักให้เชื่อว่าไม่ว่า

พวกเขาจะมองว่าตนมีทักษะและสติปัญญาอยู่ในระดับใดก็ตาม หาก

พยายามและมุ่งม่ัน พวกเขาก็สามารถพัฒนาไปสู่จุดที่ดีข้ึนได้ กันยายน

คือเดือนแห่งการปรับตัวไปสู่ปีแห่งการบ่มเพาะชุดความคิดแบบเติบโต 

เราจะน�าเสนอแผนการสอนอย่างละเอยีดเพือ่ช่วยให้นกัเรียนจ�าแนกได้ว่า

ชุดความคิดแบบเติบโตและแบบตายตัวต่างกันอย่างไร ทั้งยังจะช่วยให้

นักเรียนเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถประสบความส�าเร็จได้อีกด้วย

ค�าขวัญประจ�าเดือนตุลาคม: 
สมองฉันเหมือนกับกล้ามเน้ือท่ีพร้อมเติบโต
หลังจากที่คุณสอนความแตกต่างระหว่างชุดความคิดแบบเติบโตกับแบบ

ตายตัวแล้ว นักเรียนของคุณคงกระหายอยากรู้ข้อมูลเพิ่ม เช่น สมอง 
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คนเราเรียนรู้และเติบโตอย่างไรกันแน่ ในเดือนนี้เราจะน�าเสนอข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์เบ้ืองหลังหลักการของชุดความคิดแบบเติบโต อาทิ ความ

ยืดหยุ่นของสมอง (neuroplasticity) ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติของสมอง 

ท่ียืดหยุ่นได้ โดยคุณจะได้ด�าด่ิงสู่โลกแห่งเซลล์ประสาทและใยประสาท 

และพานักเรียนออกส�ารวจสมองของพวกเขาเองอย่างละเอียด เม่ือจบ 

บทเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่าสมองนั้นก็เหมือนกับกล้ามเนื้อที่สามารถ

เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ

ค�าขวัญประจ�าเดือนพฤศจิกายน: 
ฉันเป็นสมาชิกคนส�าคัญของชุมชนการเรียนรู้แห่งน้ี
เนือ้หาเดือนนีเ้น้นไปทีก่ารสร้างความสัมพนัธ์ การรับมือกับงานยากๆ และ

ท้าทายด้วยชดุความคดิแบบเตบิโตอาจเป็นเรือ่งทีน่่ากลวัส�าหรับนกัเรียน 

พวกเขาอาจกังวลว่าหากล้มเหลวจะเกิดอะไรข้ึน จะถูกตัดสินว่าอย่างไร 

คนอื่นๆ จะมองว่าตนเองไม่ฉลาดหรือไม่ นักเรียนจ�าเป็นต้องเชื่อม่ันว่า

ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะได้ลองเสี่ยงเรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ เราจึง 

น�าเสนอเทคนคิและแนวคิดในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเข้มแข็งกับนกัเรียน 

ผูป้กครอง และเพือ่นร่วมงาน เพราะเชือ่ว่าหากวางรากฐานความสมัพนัธ์

ที่มีความหมายไว้เป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนจะพร้อมและกล้าที่จะแสดง 

จุดอ่อนของตนออกมา รวมถึงเปิดใจรับความท้าทายรูปแบบใหม่ เด็กๆ 

จะทะยานข้ึนไปได้เต็มศักยภาพก็ต่อเม่ือมีปัจจัยสนับสนุนดังที่กล่าวมา

เท่านั้น

ค�าขวัญประจ�าเดือนธันวาคม: 
เรารักความท้าทาย!
นกัเรยีนทีมี่ชดุความคิดแบบเตบิโตจะได้รับแรงบันดาลใจให้กล้าเผชญิหน้า

กับความท้าทายและหัดเอาชนะอุปสรรค แต่หากคุณไม่ได้มอบหมายงาน

ทีย่ากและท้าทายให้กับเด็กๆ ในช้ันเรียน ชดุความคดิกแ็ทบจะไม่ช่วยอะไร 
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ในเนือ้หาส่วนนี ้เราจะพดูถงึความจ�าเป็นของการท้าทายนกัเรียนแต่ละคน 

ในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังยังจะพูดถึงประโยชน์ของการตั้งความคาดหวัง 

ในตัวนักเรียน ท้ังความท้าทายในการเรียนและความคาดหวังถือเป็น

คุณลักษณะส�าคัญของชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต

ในเดือนนี้ เราจะเสนอวิธีใช้แผนงานแบบชัดเจนเพื่อกระตุ้น 

การเติบโต ตลอดจนวิธีการส่ือสารความคาดหวังให้นักเรียนและเพื่อน 

ร่วมงานได้รับรู้ ซึ่งเป็นแผนการที่จะก�าหนดภาพรวมของการด�าเนินงาน

ตลอดทั้งปีและเป็นกรอบการท�างานเพื่อคงไว้ซึ่งชุดความคิดแบบเติบโต

ในการเรียนรู ้เพราะการได้ท�าเร่ืองท้าทายนัน้เปรียบได้กบัการให้สมองได้ 

ออกก�าลัง

ค�าขวัญประจ�าเดือนมกราคม: 
จงเปิดใจ ค�าติชมเปรียบด่ังของขวัญ 
ค�าติชมและข้อเสนอแนะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาช้ันเรียน 

ที่เน้นการเติบโต งานวิจัยของดเว็กเน้นเร่ืองการกล่าวชมความพยายาม

ของนักเรียนในการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ และไม่เห็นด้วยกับการชื่นชม 

ความสามารถหรือพรสวรรค์ “โดยก�าเนิด”

ในเดือนมกราคม เราจะศึกษาแนวคิดการชื่นชมตัวบุคคล (เช่น 

เธอเก่งมาก) และการชื่นชมกระบวนการ (เช่น เธอทุ่มเทกับงานนี้เต็มที่) 

โดยละเอียด พร้อมน�าเสนอวิธีชื่นชมกระบวนการให้ครูได้น�าไปประยุกต์

ใช้ในห้องเรียน ส่วนนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการกล่าวชมและวิพากษ์

วิจารณ์เพื่อนร่วมชั้นอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ครูท่ีประเมิน

นักเรียนด้วยเคร่ืองหมายถูกสีแดงหรือสติกเกอร์หลากสีเพียงอย่างเดียว

จะพลาดโอกาสส�าคัญที่จะได้ช่วยนักเรียนให้ส�ารวจขั้นตอนการพัฒนา 

ตัวเอง และเชื่อมโยงความพยายามเข้ากับความส�าเร็จ การประเมินและ

ให้ข้อเสนอแนะที่เจาะจง ในเวลาที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและ

สม�่าเสมอ อาจเป็นวิธีปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งกว่าวิธีการใดๆ ที่ใช้มาตลอดทั้งปีก็เป็นได้
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ค�าขวัญเดือนกุมภาพันธ์: 
เป้าหมายท่ีขาดแผนการก็เป็นเพียงความปรารถนา
การได้เรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นส�าคัญ 

อย่างย่ิงต่อการสร้างช้ันเรียนที่เน้นการเติบโต เพราะหากไม่มีการตั้ง 

เป้าหมาย นักเรียนจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับปลายทางของการเรียนรู้ได้ 

อีกท้ังการตั้งเป้าหมายยังจ�าเป็นต่อการบ่มเพาะลักษณะนิสัยแห่งความ

เพยีร (grit) ซึง่เป็นลักษณะนสิยัท่ีวงการการศึกษาในปัจจบัุนให้ความสนใจ

เป็นอย่างสูง

ในเดือนกุมภาพันธ์ เราจะร่วมกันศึกษาว่าความเพียรคืออะไร  

จะสอนนกัเรียนเก่ียวกับความเพยีรได้อย่างไร และจะช่วยนกัเรียนบ่มเพาะ

ความเพียรด้วยการสนับสนุนให้พวกเขามุ่งสู่เป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ

ความชอบและความมุ่งมั่นของตนเองได้อย่างไร

ค�าขวัญประจ�าเดือนมีนาคม: 
ความผิดพลาดคือโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้
มีนาคมเป็นเดือนทีคุ่ณจะแปลงความผดิพลาดในชัน้เรียนให้กลายเป็นเร่ือง

ปกติ ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและการเอาชนะอุปสรรคในการเรียนรู้ถือเป็น

ส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความรู้ความช�านาญตามหลักชุดความคิดแบบ

เติบโต แต่ความกลัวท่ีจะผิดพลาดมักจะฉุดร้ังไม่ให้นักเรียนท�าอะไรที่

ท้าทาย เราจึงอยากเสนอเทคนิคการปรับมุมมองให้ความผิดพลาด 

กลายเป็นโอกาสส�าคัญแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับแนวทางในการฝึกฝน 

ให้นักเรียนก้าวข้ามปัญหา การเรยีนรู้ไม่ใช่หนทางท่ีราบร่ืนสวยหรู แต่เป็น

หนทางแห่งความยุ่งเหยิง เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและหุบเหวลึก มันคือ

การเดินหน้าสองก้าวและถอยหลังหนึง่ก้าว เม่ือใช้ชดุความคิดแบบเตบิโต 

คุณไม่เพียงแต่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความผิดพลาด แต่ต้องพร้อมที่จะ

ยอมรับมันในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย นอกจากน้ี เรายังจะ

พดูถงึกลวิธใีนการสร้างโอกาสทีจ่ะ “ต่อสูก้บัอปุสรรคอย่างมีประสิทธภิาพ” 

ในชั้นเรียนอีกด้วย
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ค�าขวัญประจ�าเดือนเมษายน: 
“ไม่รู้” กับ “ยังไม่รู้” น้ันต่างกัน!
ยังไม่ … เป็นค�าสั้นๆ ที่กินความหมายลึกซึ้ง ในเดือนนี้ คุณจะได้เข้าใจว่า

พลังของค�าว่า ยังไม่ … จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักชุดความคิด

แบบเติบโตได้อย่างไร คุณจะได้เห็นตัวอย่างของครูท่ีตัดเกรดนักเรียน 

ด้วยค�าว่า “ยังไม่ …” แทนตวัเลขหรอืตวัอกัษร เมษายนจงึเป็นเดือนท่ีเน้น

ให้คุณออกแบบแผนการสอนท่ีผสานพลังของค�าว่า ยังไม่ … เข้ากับ 

การประเมินผลระหว่างเรียน (formative assessment) และการประเมิน

สรุปผลการเรยีน (summative assessment) ท้ังยงัน�าเสนอวธิกีารประเมิน

ผลแบบใหม่ๆ ท่ีให้ความส�าคัญกับความเชี่ยวชาญมากกว่าเกรด เราจะ

แบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนสามารถก�าหนดทิศทางการเรียนรู้ของ

ตนเอง ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้คิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา

และได้ฝึกทักษะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

ค�าขวัญประจ�าเดือนพฤษภาคม: 
ฉันท�าได้!
เม่ือเดือนพฤษภาคมมาถงึ ก็เป็นเวลาท่ีจะส่งนกัเรียนกลับบ้านช่วงปิดเทอม 

ภาคฤดูร้อน แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลจากการบ่มเพาะชุดความคิด

แบบเตบิโตจะไม่เลือนหายไปเพราะภาวะถดถอยทางความรู้ช่วงปิดเทอม

ฤดูร้อน เนื้อหาในบทนี้จะเสนอวิธีช่วยให้นักเรียนมีเคร่ืองมือที่จ�าเป็น 

เม่ือใช้ชุดความคิดแบบเติบโตท้ังกับชีวิตส่วนตัวและการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน เราจะสอนให้คุณเหน็คุณค่าของการคุยกับตวัเองและฝึกฝนคณุ

ให้สามารถช่วยนักเรียนวางแผนจัดการกับเสียงของชุดความคิดแบบ

ตายตัวท่ีดังก้องอยู่ในหัว และในส่วนท้ายสุด คุณจะได้ช่วยนักเรียน

วางแผนการใช้ชดุความคดิแบบเตบิโตระหว่างช่วงปิดเทอมเพือ่สนบัสนนุ

การเรียนการสอนชุดความคิดแบบเติบโตในช่วงเปิดเทอม
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ค�าขวัญประจ�าเดือนมิถุนายน: 
ฉันจะดูแลคนอ่ืนได้อย่างไร ถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้
มิถนุายนเป็นเดือนแห่งการทบทวน ผ่อนคลาย และเร่ิมต้นใหม่ โดยเราจะ

พาคุณเดินทางผ่านการเขยีนบันทึก โดยมีค�าถามและประเด็นเตรียมไว้ให้ 

เพื่อกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนประสบการณ์จากชุดความคิดแบบเติบโต

อย่างลึกซึง้ อกีท้ังเรายังจะพดูคุยถงึประโยชน์ของการหม่ันลบัคม หรอืการ

จดัการกับภาระส่วนตวัระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพือ่สร้างอปุนสิยั

ที่พึงประสงค์และเปิดโอกาสให้จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณ 

ได้ผลิบานอีกครั้งหลังภารกิจอันหนักหน่วงตลอดปีที่ผ่านมา

ค�าขวัญประจ�าเดือนกรกฎาคม: 
วันใหม่คือโอกาสแห่งการเติบโต
ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นโอกาสอันดีท่ีจะปรับสถานะจากผู้สอนเป็น 

ผูเ้รียน เนือ้หาของเดือนนีอ้ดัแน่นไปด้วยแหล่งเรียนรู้ตามหลักชดุความคิด 

แบบเตบิโต ตลอดจนเทคนคิและกลวธิใีนการฝึกทกัษะการใช้ชดุความคดิ

แบบเติบโตในชีวิตประจ�าวัน และเราจะให้ค�าแนะน�าวิธีพัฒนาเครือข่าย

การเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วยทวิตเตอร์และส่ือโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ 

เพื่อขยายฐานรองรับและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ลึกซึ้ง

คู่มือออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สร้าง Growth Mindset เป็นหนงัสือคู่มือ

ประกอบเส้นทางสู่การพัฒนาชุดความคิดแบบเติบโตและการปลูกฝัง 

ชดุความคดิดังกล่าวให้แก่นกัเรียน อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนกัว่านีเ่ป็น 

เส้นทางไม่รู้จบ ดังที่ดเว็กได้กล่าวเอาไว้ว่า “หนทางสู่ชุดความคิดแบบ

เติบโตนั้นเกิดจากการเดินทาง ไม่ใช่การป่าวประกาศ” กล่าวคือ หากใคร

สักคนบอกคุณว่า “ฉันมีชุดความคิดแบบเติบโต” คนคนนั้นก�าลังโกหก 

คณุอยู ่เพราะไม่ใช่ว่าคนคนนีมี้ชดุความคิดแบบนีแ้ล้วจะไม่มีชดุความคิด

อีกแบบ เราทุกคนล้วนมีท้ังชุดความคิดแบบตายตัวและแบบเติบโต 
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อยูใ่นตวั ข้ึนอยู่กับว่าจะตดัสนิใจใช้ชุดความคดิประเภทใดกับสถานการณ์

ใดเท่านั้นเอง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับชุดความคิดแบบเติบโตได้

ดีเพียงใด ก็ม่ันใจได้เลยว่าชุดความคิดแบบตายตัวจะยังคงฝังแน่นอยู่ใน

ความคิดอย่างแยกไม่ออก คอยโอกาสทีจ่ะกวักมือเช้ือชวนให้คุณหลบเลีย่ง

ความท้าทายและหวาดกลัวความล้มเหลว จากเนือ้หาท่ีได้กล่าวถึงในบทนี้  

เราตั้งใจจะสอนวิธีใช้ประโยชน์จากชุดความคิดแบบเติบโตและยับยั้ง 

ชุดความคิดแบบตายตัวของคุณ และหวังจะช่วยเสริมทักษะที่จ�าเป็นและ

กลวิธีด�าเนินชีวิตเพื่อเรียนรู้และเติบโต ตลอดจนถ่ายทอดวิธีใช้เครื่องมือ

เพื่อบ่มเพาะชุดความคิดแบบเติบโตให้แก่นักเรียน


