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และนักเรียนทุกคน ทั้งที่ได้เจอกันแล้วและที่ยังไม่ได้เจอ
ขอให้ทุกคนจงรับมือกับปัญหาด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่น
จงพร้อมที่จะลุกขึ้นอย่างแข็งแกร่งและปราดเปรื่องยิ่งกว่าเดิม
เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลว และจงเชื่อมั่นในพลังของ
ตัวเองที่จะท�ำความฝันสุดโลดโผนให้เป็นจริง
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บทน� ำ
ชุ ดความคิ ดสองแบบ

ในปี 2006 แครอล ดเว็ก (Carol Dweck) ศาสตราจารย์จิตวิทยา
ลูอิสแอนด์เวอร์จิเนียอีตัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ตีพิมพ์หนังสือชื่อ
Mindset: The New Psychology of Success (Mindset ใช้ความคิดเอาชนะ
โชคชะตา) ดเว็กน�ำเสนอทฤษฎีทเี่ รียบง่ายแต่ทรงพลังว่าด้วยชุดความคิด
(mindset) สองประเภท ซึ่งเป็นผลจากการท�ำวิจัยในหัวข้อหนทางสู่
ความส�ำเร็จของมนุษย์มานานกว่า 30 ปี เธอเรียกชุดความคิดทั้งสอง
ประเภทว่าชุดความคิดแบบตายตัวและชุดความคิดแบบเติบโต1
ชุดความคิดแบบตายตัว (fixed mindset) เชื่อว่ามนุษย์
เราเกิดมาพร้อมกับสติปัญญาและความสามารถที่จ�ำกัด คนที่
ใช้ชีวิตด้วยชุดความคิดประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยง
ความท้าทายและความล้มเหลว ซึ่งเท่ากับว่าพวกเขาเป็นคน
พรากเอาช่วงชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้
ไปจากตัวเอง2
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ชุดความคิดแบบเติบโต (growth mindset) เชือ่ ว่ามนุษย์เรา
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุดด้วยการฝึกฝนและความเพียรพยายาม คนที่ด�ำเนิน
ชี วิ ต ด้ ว ยชุ ด ความคิ ด ประเภทนี้ จ ะรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทาย
ด้วยความมัน่ ใจ ไม่รสู้ กึ กังวลว่าจะท�ำผิดพลาดหรือต้องอับอาย
และจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเติบโตเป็นส�ำคัญ3
เราทุกคนล้วนมีชดุ ความคิดทัง้ สองประเภทอยูใ่ นตัว ไม่วา่ จะเป็น
แบบตายตัวหรือแบบเติบโต การเลือกมองชีวิตผ่านแว่นตาที่ใช้กรอบ
ความคิดแตกต่างกันย่อมส่งผลที่แตกต่างใหญ่หลวงตามมา ดเว็กอธิบาย
ในหนังสือ Mindset ว่ามนุษย์เริ่มต้นชีวิตด้วยชุดความคิดแบบเติบโต
เห็นได้ชดั จากกลุม่ เด็กเล็กทีส่ ะท้อนภาพชุดความคิดแบบนีไ้ ด้เป็นอย่างดี
พวกเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่พูดนั้นจะมีความหมายหรือไม่ เพราะก�ำลังหัดพูด
และหากล้มลงหลังเดินได้เพียงไม่กี่ก้าว พวกเขาก็จะลุกขึ้นมาในทันที
เพราะก�ำลังหัดเดิน
“ปัจจัยใดกันที่ท�ำให้การเรียนรู้อันงอกงามนี้ต้องหยุดลง” ดเว็ก
ตั้ ง ค� ำ ถามไว้ ใ นหนั ง สื อ ของเธอ “ค�ำ ตอบคื อ ชุ ด ความคิ ด แบบตายตั ว
เมื่อเด็กๆ โตพอที่จะประเมินความสามารถตัวเอง หลายคนจะเริ่มกลัว
ความท้าทาย เพราะกลัวที่จะถูกมองว่าไม่ฉลาด”
คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset เล่มนี้ได้รับ
แรงบันดาลใจจากงานวิจัยและผลงานอันทรงคุณค่าของดเว็ก เป็นคู่มือ
และค�ำแนะน�ำส�ำหรับครูที่ต้องการใช้พลังจากชุดความคิดแบบเติบโต
ให้เกิดประโยชน์ ด้วยประสบการณ์ในฐานะครูท�ำให้เราเชื่อหมดใจว่า
การสร้างชุดความคิดแบบเติบโตในชั้นเรียนช่วยเพิ่มโอกาสที่นักเรียนจะ
ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ในหนังสือเล่มนี้ เราจะชี้ชัดให้เห็น
ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตให้แก่นักเรียน
พร้อมทั้งเสนอกลวิธีที่น�ำไปใช้ได้จริงแก่ครูผู้ต้องการส่งเสริมนักเรียน
ให้ประสบความส�ำเร็จของนักเรียน
12
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วิ ธี ใช้ หนั งสื อเล่ มนี้
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือส�ำหรับครูผู้ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยชุดความคิดแบบเติบโต การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและ
การประเมินแบบดัง้ เดิมมาสูว่ ธิ กี ารทีส่ อดคล้องกับชุดความคิดแบบเติบโต
เป็นงานหนัก เราจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระดังกล่าว โดย
จัดแบ่งเนือ้ งานออกเป็นส่วนๆ ให้จดั การได้งา่ ย อีกทัง้ ผูส้ อนจะได้ฝกึ ทักษะ
ตามหลักการสอนด้วยชุดความคิดแบบเติบโตในด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน
ชือ่ บุคคลและข้อมูลจ�ำเพาะในหนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั การปรับเปลีย่ น
ตามความเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและครู
ที่ร่วมงานกับเรา นอกจากนี้ ประสบการณ์สอนของเรามาจากการท�ำงาน
ในโรงเรียนส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบท ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
เด็กพื้นเมืองอเมริกันและเด็กผิวขาว แม้ว่าประสบการณ์ที่ได้รับจะทรง
คุณค่าและน่าพึงพอใจ แต่กระนั้น บรรยากาศในชั้นเรียนของเราอาจต่าง
จากบรรยากาศของโรงเรียนในเขตเมือง ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนในก�ำกับของ
รัฐ โรงเรียนสอนศาสนา หรือโรงเรียนประเภทอื่นๆ เราตระหนักดีว่าวิธี
ที่ใช้ได้ผลดีส�ำหรับเราอาจใช้ได้ไม่ดีในบริบทอื่นๆ เราจึงสนับสนุนให้คุณ
ปรับแต่งการใช้งานทรัพยากร เครื่องมือ และกลวิธีการสอนในหนังสือ
เล่มนี้อย่างเต็มที่ให้สอดรับกับความต้องการของตนเอง
เนื้อหาแต่ละบทของหนังสือ คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
Growth Mindset สอดคล้องกับเดือนต่างๆ ในหนึ่งปี โดยแต่ละเดือน
จะน�ำเสนอประเด็นเฉพาะที่ส�ำคัญๆ รวมถึงกลวิธีส่งเสริมชั้นเรียนที่เน้น
การเติบโต ในแต่ละเดือน คุณจะได้ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
คนอื่นๆ มาปลูกต้นกล้าชุดความคิดแบบเติบโตให้กับตัวคุณเอง นักเรียน
และผู้บริหารโรงเรียน เราจะเริ่มต้นเนื้อหาด้วยการแนะน�ำกระบวนการ
สอนชุดความคิดแบบเติบโตให้กบั นักเรียน เมือ่ เข้าใจหลักการพืน้ ฐานแล้ว
คุณกับนักเรียนจะร่วมกันบ่มเพาะพัฒนาชุดความคิดแบบเติบโตไปตลอด
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ทั้งปี ในแต่ละเดือน เราจะเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่าส�ำคัญ
ต่อการส่งเสริมชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต เมื่อครบปี นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์แห่งการเติบโตอย่างรอบด้านและน�ำทักษะที่เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้บนเส้นทางการศึกษาของตนเองได้ต่อไป
ขอให้อย่าลืมว่า การน�ำชุดความคิดแบบเติบโตมาใช้สอนเป็นงาน
ที่ต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆ การเปิดใจรับแนวทางการเรียนการสอน
แบบใหม่ในชั้นเรียนจึงเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัส คุณจะได้เผชิญกับ
ความล้มเหลว ความผิดพลาด และความพ่ายแพ้ระหว่างทาง แต่ขอให้ยึด
หลักความคิดแบบเติบโตเอาไว้ และทุกครั้งที่สะดุดล้ม ก็ให้ถือว่าเป็น
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาวิธีท�ำงาน มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
แต่เรารับรองได้ว่าผลลัพธ์จะคุ้มค่า

เค้ าโครงของหนั งสื อ
เราได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเนื้อหาแต่ละบทของหนังสือจะไล่เรียงตามเดือน
ต่างๆ ในรอบปีการศึกษา แต่หากคุณซื้อหนังสือเล่มนี้ในเดือนกุมภาพันธ์
ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถเริ่มอ่านได้ตั้งแต่ต้นและน�ำกลวิธี
ตามหลักชุดความคิดแบบเติบโตไปใช้เมือ่ คุณพร้อม นีไ่ ม่ใช่วธิ ที ตี่ อ้ งเสีย่ ง
สุดตัวว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเสีย การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต
ไม่ได้มีวิธีการที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว ครูแต่ละคนต่างใช้เครื่องมือและ
กลวิธีที่แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันในการปลูกฝังชุดความคิดแบบ
เติบโตให้แก่นักเรียน คุณไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามที่หนังสือเล่มนี้แนะน�ำ
ทุกตัวอักษร สิ่งส�ำคัญอยู่ตรงที่คุณได้ลองค้นหาวิธีการที่ใช้ได้ผลกับคุณ
และนักเรียนของคุณ
แต่ละเดือนเราจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวค�ำขวัญประจ�ำเดือน เรา
ทั้งคู่เชื่อมั่นในการกล่าวค�ำขวัญร่วมกัน ค�ำขวัญประจ�ำเดือนคือข้อตกลง
ที่ คุณ และนั ก เรี ย นจะกล่า วร่ว มกัน ตลอดทั้งเดือนเพื่อจะได้เพ่งไปยัง
14
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เป้าหมายในการเติบโตของเดือนนัน้ ๆ จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ข้อตกลง
ที่กล่าวซ�้ำๆ จะช่วยให้ในจิตใจของนักเรียนเชื่อว่ามันเป็นจริงเช่นนั้น
ลองนึกถึงวิชาที่ท้าทายเป็นพิเศษสักวิชาสมัยที่คุณยังเป็นนักเรียนดูสิคะ
ถ้าหากตอนนั้นคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพูดว่า “ใครๆ ก็เรียนรู้ได้!”
พร้อมกับครูและเพื่อนร่วมชั้น คุณน่าจะมั่นใจมากขึ้นไหมว่าจะเรียนรู้
เนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ส�ำเร็จลุล่วง เราเองก็คิดแบบนั้น! เราเคยเห็นนักเรียน
ที่น�ำเอาค�ำขวัญประจ�ำเดือนไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คุณเองก็เช่นกัน
วั น หนึ่ ง คุ ณ จะได้ ยิ น นั ก เรี ย นกระซิ บ ข้ า งหู เ พื่ อ นที่ เ รี ย นไม่ เ ข้ า ใจว่ า
“พยายามเข้ านะ ทุกคนเรียนรู้เรื่องนี้ไ ด้” และมันจะท�ำให้คุณ รู้สึกดี
เกินบรรยายเลยละ
นอกจากค�ำขวัญประจ�ำเดือนแล้ว เนือ้ หาแต่ละบทยังมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เราจะน�ำเสนองานวิจัย ประสบการณ์ในห้องเรียน แผนการสอน
ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีที่จะช่วยคุณส�ำรวจแง่มุมต่างๆ ของการสอน
ด้วยชุดความคิดแบบเติบโต
มาดูกันค่ะว่าแต่ละบทน�ำเสนอเนื้อหาอะไรบ้าง
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนสิ งหาคม:
การสอนคื อการฝึ กฝน ไม่ ใช่ ความสมบู รณ์ แบบ

ในบทแรก เราจะพูดคุยลงลึกเรือ่ งชุดความคิด คุณจะได้ทำ� ความเข้าใจกับ
ความหมายและคุณลักษณะของชุดความคิดทั้งสองประเภท ทั้งยังจะได้
ศึกษาเรื่องราวและตัวอย่างการสอนด้วยชุดความคิดแบบเติบโตและ
ชุดความคิดแบบตายตัว คุณจะได้ทดลองตั้งเป้าหมาย ทบทวนความคิด
และวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพว่าชั้นเรียนที่เน้นการ
เติบโตของคุณควรหรือไม่ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนสิ่งที่ต้องท�ำและ
ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ชุดความคิดแบบเติบโตให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมากกว่า
ความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเมื่ออ่านบทแรกจบ สิ่งที่คุณจะได้จะไม่ใช่
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ชุดความคิดแบบเติบโตที่ไร้ข้อกังขาหรือแผนการสอนซึ่งไร้ที่ติ เพราะเรา
ยังอยูร่ ะหว่างกระบวนการไปให้ถงึ เป้าหมายดังกล่าว! แต่จะบอกความลับ
ให้นะคะ วิธดี ที สี่ ดุ ทีจ่ ะบอกว่าคุณมีชดุ ความคิดแบบเติบโต ก็คอื การทีค่ ณ
ุ
เชื่อว่าตัวเองก�ำลังอยู่ระหว่างกระบวนการไปสู่เป้าหมายนั่นเอง
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนกั นยายน:
ทุ กคนเรี ยนรู้ ได้ !

หากต้องสรุปใจความส�ำคัญของชุดความคิดแบบเติบโตให้กระชับที่สุด
คงได้เป็นประโยคที่ว่า “ทุกคนเรียนรู้ได้!” นี่หมายความว่าเราทุกคน
มีศกั ยภาพระดับเดียวกันอย่างนัน้ หรือ ค�ำตอบคือไม่ใช่ หรือจะหมายความ
ว่าเราทุกคนประสบความส�ำเร็จได้ในระดับเดียวกันไม่ว่าจะในด้านใด
ค�ำตอบก็คอื ไม่ใช่อกี นัน่ ละ หรือหมายความว่าหากเราพยายามอย่างหนัก
เราจะเรียนเก่งทุกวิชาใช่หรือเปล่า ค�ำตอบก็ยังคงเป็นไม่ใช่! ค�ำพูดที่ว่า
“ทุกคนเรียนรู้ได้” มีความหมายตรงไปตรงมาว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะ
พัฒนา เติบโต และประสบความส�ำเร็จในด้านต่างๆ
ในเดือนนี้ คุณจะต้องโน้มน้าวนักเรียนอย่างหนักให้เชื่อว่าไม่ว่า
พวกเขาจะมองว่าตนมีทักษะและสติปัญญาอยู่ในระดับใดก็ตาม หาก
พยายามและมุ่งมั่น พวกเขาก็สามารถพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้ กันยายน
คือเดือนแห่งการปรับตัวไปสู่ปีแห่งการบ่มเพาะชุดความคิดแบบเติบโต
เราจะน�ำเสนอแผนการสอนอย่างละเอียดเพือ่ ช่วยให้นกั เรียนจ�ำแนกได้วา่
ชุดความคิดแบบเติบโตและแบบตายตัวต่างกันอย่างไร ทั้งยังจะช่วยให้
นักเรียนเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถประสบความส�ำเร็จได้อีกด้วย
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนตุ ลาคม:
สมองฉั นเหมื อนกั บกล้ ามเนื้ อที่ พร้ อมเติ บโต

หลังจากที่คุณสอนความแตกต่างระหว่างชุดความคิดแบบเติบโตกับแบบ
ตายตัวแล้ว นักเรียนของคุณคงกระหายอยากรู้ข้อมูลเพิ่ม เช่น สมอง
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คนเราเรียนรู้และเติบโตอย่างไรกันแน่ ในเดือนนี้เราจะน�ำเสนอข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังหลักการของชุดความคิดแบบเติบโต อาทิ ความ
ยืดหยุ่นของสมอง (neuroplasticity) ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติของสมอง
ที่ยืดหยุ่นได้ โดยคุณจะได้ด�ำดิ่งสู่โลกแห่งเซลล์ประสาทและใยประสาท
และพานักเรียนออกส�ำรวจสมองของพวกเขาเองอย่างละเอียด เมื่อจบ
บทเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่าสมองนั้นก็เหมือนกับกล้ามเนื้อที่สามารถ
เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนพฤศจิ กายน:
ฉั นเป็ นสมาชิ กคนส� ำคั ญของชุ มชนการเรี ยนรู้ แห่ งนี้

เนือ้ หาเดือนนีเ้ น้นไปทีก่ ารสร้างความสัมพันธ์ การรับมือกับงานยากๆ และ
ท้าทายด้วยชุดความคิดแบบเติบโตอาจเป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวส�ำหรับนักเรียน
พวกเขาอาจกังวลว่าหากล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้น จะถูกตัดสินว่าอย่างไร
คนอื่นๆ จะมองว่าตนเองไม่ฉลาดหรือไม่ นักเรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อมั่นว่า
ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะได้ลองเสี่ยงเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เราจึง
น�ำเสนอเทคนิคและแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ทเี่ ข้มแข็งกับนักเรียน
ผูป้ กครอง และเพือ่ นร่วมงาน เพราะเชือ่ ว่าหากวางรากฐานความสัมพันธ์
ที่มีความหมายไว้เป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนจะพร้อมและกล้าที่จะแสดง
จุดอ่อนของตนออกมา รวมถึงเปิดใจรับความท้าทายรูปแบบใหม่ เด็กๆ
จะทะยานขึ้นไปได้เต็มศักยภาพก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนดังที่กล่าวมา
เท่านั้น
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนธั นวาคม:
เรารั กความท้ าทาย!

นักเรียนทีม่ ชี ดุ ความคิดแบบเติบโตจะได้รบั แรงบันดาลใจให้กล้าเผชิญหน้า
กับความท้าทายและหัดเอาชนะอุปสรรค แต่หากคุณไม่ได้มอบหมายงาน
ทีย่ ากและท้าทายให้กบั เด็กๆ ในชัน้ เรียน ชุดความคิดก็แทบจะไม่ชว่ ยอะไร
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ในเนือ้ หาส่วนนี้ เราจะพูดถึงความจ�ำเป็นของการท้าทายนักเรียนแต่ละคน
ในระดับที่เหมาะสม ทั้งยังจะพูดถึงประโยชน์ของการตั้งความคาดหวัง
ในตัวนักเรียน ทั้งความท้าทายในการเรียนและความคาดหวังถือเป็น
คุณลักษณะส�ำคัญของชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต
ในเดือนนี้ เราจะเสนอวิธีใช้แผนงานแบบชัดเจนเพื่อกระตุ้น
การเติบโต ตลอดจนวิธีการสื่อสารความคาดหวังให้นักเรียนและเพื่อน
ร่วมงานได้รับรู้ ซึ่งเป็นแผนการที่จะก�ำหนดภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ตลอดทั้งปีและเป็นกรอบการท�ำงานเพื่อคงไว้ซึ่งชุดความคิดแบบเติบโต
ในการเรียนรู้ เพราะการได้ทำ� เรือ่ งท้าทายนัน้ เปรียบได้กบั การให้สมองได้
ออกก�ำลัง
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนมกราคม:
จงเปิ ดใจ ค� ำติ ชมเปรี ยบดั่ งของขวั ญ

ค�ำติชมและข้อเสนอแนะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนาชั้นเรียน
ที่เน้นการเติบโต งานวิจัยของดเว็กเน้นเรื่องการกล่าวชมความพยายาม
ของนั ก เรี ย นในการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งต่ า งๆ และไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การชื่ น ชม
ความสามารถหรือพรสวรรค์ “โดยก�ำเนิด”
ในเดือนมกราคม เราจะศึกษาแนวคิดการชื่นชมตัวบุคคล (เช่น
เธอเก่งมาก) และการชื่นชมกระบวนการ (เช่น เธอทุ่มเทกับงานนี้เต็มที่)
โดยละเอียด พร้อมน�ำเสนอวิธีชื่นชมกระบวนการให้ครูได้น�ำไปประยุกต์
ใช้ในห้องเรียน ส่วนนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการกล่าวชมและวิพากษ์
วิจารณ์เพื่อนร่วมชั้นอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ครูที่ประเมิน
นักเรียนด้วยเครื่องหมายถูกสีแดงหรือสติกเกอร์หลากสีเพียงอย่างเดียว
จะพลาดโอกาสส�ำคัญที่จะได้ช่วยนักเรียนให้ส�ำรวจขั้นตอนการพัฒนา
ตัวเอง และเชื่อมโยงความพยายามเข้ากับความส�ำเร็จ การประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะที่เจาะจง ในเวลาที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและ
สม�่ำเสมอ อาจเป็นวิธีปลูกฝังชุดความคิดแบบเติบโตที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งกว่าวิธีการใดๆ ที่ใช้มาตลอดทั้งปีก็เป็นได้
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ค� ำขวั ญเดื อนกุ มภาพั นธ์ :
เป้ าหมายที่ ขาดแผนการก็ เป็ นเพี ยงความปรารถนา

การได้เรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างชั้นเรียนที่เน้นการเติบโต เพราะหากไม่มีการตั้ง
เป้าหมาย นักเรียนจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับปลายทางของการเรียนรู้ได้
อีกทั้งการตั้งเป้าหมายยังจ�ำเป็นต่อการบ่มเพาะลักษณะนิสัยแห่งความ
เพียร (grit) ซึง่ เป็นลักษณะนิสยั ทีว่ งการการศึกษาในปัจจุบนั ให้ความสนใจ
เป็นอย่างสูง
ในเดือนกุมภาพันธ์ เราจะร่วมกันศึกษาว่าความเพียรคืออะไร
จะสอนนักเรียนเกีย่ วกับความเพียรได้อย่างไร และจะช่วยนักเรียนบ่มเพาะ
ความเพียรด้วยการสนับสนุนให้พวกเขามุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ความชอบและความมุ่งมั่นของตนเองได้อย่างไร
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนมี นาคม:
ความผิ ดพลาดคื อโอกาสที่ จะได้ เรี ยนรู้

มีนาคมเป็นเดือนทีค่ ณ
ุ จะแปลงความผิดพลาดในชัน้ เรียนให้กลายเป็นเรือ่ ง
ปกติ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและการเอาชนะอุปสรรคในการเรียนรู้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความรู้ความช�ำนาญตามหลักชุดความคิดแบบ
เติบโต แต่ความกลัวที่จะผิดพลาดมักจะฉุดรั้งไม่ให้นักเรียนท�ำอะไรที่
ท้ า ทาย เราจึ ง อยากเสนอเทคนิ ค การปรั บ มุ ม มองให้ ค วามผิ ด พลาด
กลายเป็นโอกาสส�ำคัญแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับแนวทางในการฝึกฝน
ให้นกั เรียนก้าวข้ามปัญหา การเรียนรูไ้ ม่ใช่หนทางทีร่ าบรืน่ สวยหรู แต่เป็น
หนทางแห่งความยุ่งเหยิง เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและหุบเหวลึก มันคือ
การเดินหน้าสองก้าวและถอยหลังหนึง่ ก้าว เมือ่ ใช้ชดุ ความคิดแบบเติบโต
คุณไม่เพียงแต่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความผิดพลาด แต่ต้องพร้อมที่จะ
ยอมรับมันในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ เรายังจะ
พูดถึงกลวิธใี นการสร้างโอกาสทีจ่ ะ “ต่อสูก้ บั อุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ”
ในชั้นเรียนอีกด้วย
An n i e Bro c k a n d H ea t h er H u n d l ey
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ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนเมษายน:
“ไม่ รู้” กั บ “ยั งไม่ รู้” นั้ นต่ างกั น!

ยังไม่ … เป็นค�ำสั้นๆ ที่กินความหมายลึกซึ้ง ในเดือนนี้ คุณจะได้เข้าใจว่า
พลังของค�ำว่า ยังไม่ … จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักชุดความคิด
แบบเติบโตได้อย่างไร คุณจะได้เห็นตัวอย่างของครูที่ตัดเกรดนักเรียน
ด้วยค�ำว่า “ยังไม่ …” แทนตัวเลขหรือตัวอักษร เมษายนจึงเป็นเดือนทีเ่ น้น
ให้คุณออกแบบแผนการสอนที่ผสานพลังของค�ำว่า ยังไม่ … เข้ากับ
การประเมินผลระหว่างเรียน (formative assessment) และการประเมิน
สรุปผลการเรียน (summative assessment) ทัง้ ยังน�ำเสนอวิธกี ารประเมิน
ผลแบบใหม่ๆ ที่ให้ความส�ำคัญกับความเชี่ยวชาญมากกว่าเกรด เราจะ
แบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนสามารถก�ำหนดทิศทางการเรียนรู้ของ
ตนเอง ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้คิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา
และได้ฝึกทักษะที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนพฤษภาคม:
ฉั นท� ำได้ !

เมือ่ เดือนพฤษภาคมมาถึง ก็เป็นเวลาทีจ่ ะส่งนักเรียนกลับบ้านช่วงปิดเทอม
ภาคฤดูร้อน แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลจากการบ่มเพาะชุดความคิด
แบบเติบโตจะไม่เลือนหายไปเพราะภาวะถดถอยทางความรูช้ ว่ งปิดเทอม
ฤดูร้อน เนื้อหาในบทนี้จะเสนอวิธีช่วยให้นักเรียนมีเครื่องมือที่จ�ำเป็น
เมื่อใช้ชุดความคิดแบบเติบโตทั้งกับชีวิตส่วนตัวและการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เราจะสอนให้คณ
ุ เห็นคุณค่าของการคุยกับตัวเองและฝึกฝนคุณ
ให้สามารถช่วยนักเรียนวางแผนจัดการกับเสียงของชุดความคิดแบบ
ตายตัวที่ดังก้องอยู่ในหัว และในส่วนท้ายสุด คุณจะได้ช่วยนักเรียน
วางแผนการใช้ชดุ ความคิดแบบเติบโตระหว่างช่วงปิดเทอมเพือ่ สนับสนุน
การเรียนการสอนชุดความคิดแบบเติบโตในช่วงเปิดเทอม
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ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนมิ ถุนายน:
ฉั นจะดู แลคนอื่ นได้ อย่ างไร ถ้ ายั งดู แลตั วเองไม่ ได้

มิถนุ ายนเป็นเดือนแห่งการทบทวน ผ่อนคลาย และเริม่ ต้นใหม่ โดยเราจะ
พาคุณเดินทางผ่านการเขียนบันทึก โดยมีคำ� ถามและประเด็นเตรียมไว้ให้
เพื่อกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนประสบการณ์จากชุดความคิดแบบเติบโต
อย่างลึกซึง้ อีกทัง้ เรายังจะพูดคุยถึงประโยชน์ของการหมัน่ ลับคม หรือการ
จัดการกับภาระส่วนตัวระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูรอ้ น เพือ่ สร้างอุปนิสยั
ที่พึงประสงค์และเปิดโอกาสให้จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณ
ได้ผลิบานอีกครั้งหลังภารกิจอันหนักหน่วงตลอดปีที่ผ่านมา
ค� ำขวั ญประจ� ำเดื อนกรกฎาคม:
วั นใหม่ คือโอกาสแห่ งการเติ บโต

ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นโอกาสอันดีที่จะปรับสถานะจากผู้สอนเป็น
ผูเ้ รียน เนือ้ หาของเดือนนีอ้ ดั แน่นไปด้วยแหล่งเรียนรูต้ ามหลักชุดความคิด
แบบเติบโต ตลอดจนเทคนิคและกลวิธใี นการฝึกทักษะการใช้ชดุ ความคิด
แบบเติบโตในชีวิตประจ�ำวัน และเราจะให้ค�ำแนะน�ำวิธีพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วยทวิตเตอร์และสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ
เพื่อขยายฐานรองรับและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ลึกซึ้ง
คูม่ อื ออกแบบการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง Growth Mindset เป็นหนังสือคูม่ อื
ประกอบเส้นทางสู่การพัฒนาชุดความคิดแบบเติบโตและการปลูกฝัง
ชุดความคิดดังกล่าวให้แก่นกั เรียน อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักว่านีเ่ ป็น
เส้นทางไม่รู้จบ ดังที่ดเว็กได้กล่าวเอาไว้ว่า “หนทางสู่ชุดความคิดแบบ
เติบโตนั้นเกิดจากการเดินทาง ไม่ใช่การป่าวประกาศ” กล่าวคือ หากใคร
สักคนบอกคุณว่า “ฉันมีชุดความคิดแบบเติบโต” คนคนนั้นก�ำลังโกหก
คุณอยู่ เพราะไม่ใช่วา่ คนคนนีม้ ชี ดุ ความคิดแบบนีแ้ ล้วจะไม่มชี ดุ ความคิด
อีกแบบ เราทุกคนล้วนมีทั้งชุดความคิดแบบตายตัวและแบบเติบโต
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อยูใ่ นตัว ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะตัดสินใจใช้ชดุ ความคิดประเภทใดกับสถานการณ์
ใดเท่านั้นเอง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับชุดความคิดแบบเติบโตได้
ดีเพียงใด ก็มั่นใจได้เลยว่าชุดความคิดแบบตายตัวจะยังคงฝังแน่นอยู่ใน
ความคิดอย่างแยกไม่ออก คอยโอกาสทีจ่ ะกวักมือเชือ้ ชวนให้คณ
ุ หลบเลีย่ ง
ความท้าทายและหวาดกลัวความล้มเหลว จากเนือ้ หาทีไ่ ด้กล่าวถึงในบทนี้
เราตั้งใจจะสอนวิธีใช้ประโยชน์จากชุดความคิดแบบเติบโตและยับยั้ง
ชุดความคิดแบบตายตัวของคุณ และหวังจะช่วยเสริมทักษะที่จ�ำเป็นและ
กลวิธีด�ำเนินชีวิตเพื่อเรียนรู้และเติบโต ตลอดจนถ่ายทอดวิธีใช้เครื่องมือ
เพื่อบ่มเพาะชุดความคิดแบบเติบโตให้แก่นักเรียน
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