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บันทึกการเดินทาาง Construuctionism จาก
จ C-ChEPPS สู Go Goo Board .......โดยเสมา พูลเวช
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 คุณพารณ ไไดมาเปนเกียรติ
ร ในงานมอบบ
วุฒิบัตร C-ChEPS รุนที่ 12 และททานไดแนะนําาเครื่องมือตัวใหม
ใ ที่สามารถถ
พัฒนา วิธีการเรียนรูได
ไ เปนอยางดีดี คือ Go Goo Boardและะราคาถูกกวา
เครื่องมือที
อ ่มีใชอยูในปปจจุบัน อีก 3 วันตอมาทานไดโทรมาแจจงวา ที่ลําปางง
จะมีการจจัดอบรม Go Go Board ขึ้นในวันที่ 14-116 ตุลาคม ขออให
C-ChEPS สงคนไปเรียนรู
น  และตอไปนีนี้คือบันทึกสิ่งที่ไดจากการออบรมครับ

ผมแและนอง Fa. C-ChEPS เดินทางถึง
ลําปางเย็นวันที
น ่ 13 ดวยนินิสัยนักเรียนรูร ทําใหอดที่
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รถมา อาคารบบานเมืองเกาๆ ยังคงมีใหอยูทั่วไป
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า
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ธีการเเรียนรูจํานวนนมากรวมกันอยู และที่ รร.เททศบาล 4
นครลําปาง ซึ่งเปนสถานทีี่ฝกอบรม Go Go Board ครรั้งนี้กไ็ ดนําเครื่องมือตางๆมมาพัฒนานักเรีรียนในโรงเรียนที
ย ่สําคัญ
รร.เทศบาล 4 ดูแลแขกที่มาเยือนอยางออบอุน ตองขอขขอบคุณเปนอย
อ างสูง

Go Go Board คืออะไร?? เปนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ
สร า งกระบวนการการเรี ย นรู ใ ห เ กิ ด ในตั ว บุ ค คล โดยผ า นกลไกทางเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกสนี้ และ Go Go Board ตัวนี้ปจจุบันใชเปนวิธีการเรียนรูวิธีหนึ่งใหกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย อีกทั้งผลงานที่นักศึกษาไดคิด และทํา
ขึ้นมาหลายๆอัน สามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาตอยอดใหเปน นวัตกรรม
ใหมไดดวย
สรุปคือ นอกจาก Go Go Board นี้จะใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูแลว ยัง
สามารถใช เ ป น ต น แบบแสดงให เ ห็ น ถึ ง ที่ ม าของ นวั ต กรรมใหม ๆ ซึ่ ง หลาย
หนวยงาน หลายองคกรพูดถึงอยูคือ Innovation นั่นเอง
การเรียนรูครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ถือวาคอนขางนอยไปหนอย แตถึง
อยางไร นองๆจากโรงเรียนเทศบาล 4 นครลําปาง ก็ไดสนุกกับการลงมือ
ทํางาน นองหลายคนไมอยากหยุดเพื่อไปทานขาว และจะกลับมาอยางรวดเร็ว
เมื่อทานขาวเสร็จ ถึงแมผลงานที่ไดและ วิธีการคิดของเขาจะเปนแบบเด็กๆ
ในวันนี้ แตดวยกระบวนการการเรียนรูที่เขาได เขาจะคิดสิ่งแปลกใหมไดใน
อนาคตแนนอน

นอกจากจะเปนการเรียนรูของนองมัธยมแลว ยังเปนการรวมกันทํางานของ
เพื่อนรักตางวัยและวุฒิการศึกษาไดเปนอยางดี
SCG และ DSIL ไดรวมกันใช Go Go Board สรางผลงานออกมา ซึ่งผลงานที่
ไดไมไดยิ่งใหญไปกวา ความรวมมือ การประสานความคิด และจินตนาการซึ่งกัน
และกั น ได อย า งลงตั ว ซึ่ ง ผลงานและกระบวนการการเรีย นรู ที่ ไ ด จ ะได ถู ก นํ า มา
ถายทอดให SCG และ C-ChEPS ตอไป
เหมื อ นยิ ง ป น นั ด เดี ย วได น กเป น ฝู ง การมาลํ า ปางครั้ ง นี้ ได พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกูรู Constructionism หลากหลาย ถึงแมครั้งนี้จะไมสามารถ
พูดคุยกับทุกทานไดครบ เพราะเปาหมายหลักคือการเรียนรู Go Go Board แต
เพียงการทักทายและพูดคุยสั้นๆบนโตะอาหาร ก็เปนการฟนความจําวา ผูรูแตละ
ทานเคยสอนและแนะนําอะไรเรามาก็ถือวาสุดยอดแลว

แต 2 ผูรูที่จะขอกลาวถึงคือ ดร.โรเจอร ซึ่งไดสื่อใหเห็นการคิดคน Go Go Board
นั้นเริ่มมาจากแรงบันดาลใจในการเห็นเด็กคนหนึ่ง นําLEGO logoไปตอยอดProjectที่
บานแตตองลมเลิกความโครงการไปเพราะเหตุผลดานราคาทําให Dr. โรเจอร มุงมั่น
พัฒนา Go Go Board ขึ้นมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา “แรงบันดาลใจ และการตอยอด
ความรูไปเรื่อยๆ สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆที่ดีกวาเกาได”
ทานที่ 2 คือ ครูแดง ผูซึ่งเคยสอนหนังสือแบบสอนใหนักเรียนจํามากวา 30

ป แตเมื่อองคกรจะเปลี่ยนแปลง ตัวเองก็ไมยึดติดแบบเกา ยอมเรียนรูสิ่งใหม ถึงแมจะมีปญหาในชวงแรกที่มองเห็นแต
เครื่องมือ ไมเห็นกระบวนการการเรียนรูที่เครื่องมือนั้นสื่อออกมา ก็ไมยอทอ อดทน ทดลองจนชํานาญ และรูจริงวาการ
สอนให นร.คิด มีประโยชนกวาสอนให นร.จํา และรูสึกวาตัวเองเดินเสนทางผิดมากวา 30 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา “เมื่อ
นโยบายองคกรชัดเจน และผูปฏิบัติลงมือทําและศรัทธาแลว จะเห็นกระบวนการการเรียนรูไดดวยตนเอง”
นองตุก Facilitator โครงการ C-ChEPS ไดสื่อสิ่งที่ไดจากการไปเรียนรู GoGo Board 3
วันใวดังนี้
1. ไดวิธีการที่ อ.โรเจอร ใชเพื่อเปดมุมมองใหกับเด็ก ใหเด็กคิดลึกขึ้นกวาสิ่งที่เห็น เห็นลึก
ถึงกลไกการทํางาน
2. การตั้งคําถามกับตนเองวา เราจะทําใหไดตามจินตนาการไดอยางไร ขั้นตอนตองเปน
อยางไร ใหนําไปสูการสรางสรรค แกไขปญหา เพื่อใหเกิดคําตอบและการพัฒนา
3. วิธีการที่อาจารยใชเพื่อสรางแรงจูงใจ ใหเด็กอยากที่จะทํา เนนเรื่องที่สนุก เขาใจงายและ
เราอยากทําบาง (เชน VDO โฆษณา Honda , เกมสชกมวยที่นศ.ทํา , เกมสวิ่งแขงกับมา)
สิ่งที่ผมไดรับจากการไปอบรมครั้งนี้คือเห็นความแตกตางของกระบวนการการ
เรียนรูที่ GoGo Board มีใหมากกวาเดิม เปรียบเทียบเครื่องมือการเรียนรูที่เคยใชอยูทั้ง
Micro world และ Lego logo เปนการทําอาหารโดยใช
วัตถุดิบจากตูเย็นที่มีคนซื้อมาแชใวให และตองปรุงอาหาร
ตามวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ถึ ง แม เ ราอาจจะไม ช อบกิ น ก็ ต าม แต
GoGo Board นี้เปรียบเหมือนการทําอาหารที่เราตองเดิน
ไปเก็บพืชผักสวนครัวกันเองซึ่งมีวัตถุดิบหลากหลายชนิด
ใหเลือก ทําใหเราเห็น ตน ใบ วิธีการปลูก สภาพแวดลอม
หรืออื่นๆอีกมากมายถาเราเปนคนชางสังเกตุ และรูจัก
ตั้งคําถามกับตัวเองเปน
ผมเชื่อมั่นมาเสมอวา ทุกอยางตองพัฒนาได และทุกอยางมีขอดีและขอเสีย ขอดีของ
GoGo Board ที่เหมาะกับสังคมของ SCG Chemicals และ C-ChEPS ซึ่งสวนใหญคือชาง
เทคนิค คือการไดลงมือปฏิบัติ มีการประยุกติ์ดัดแปลง หรือเพิ่มทักษะชางเขาไป เมื่อผูเรียน
มีความสุขกับสิ่งที่ทําจะสามารถทําไดดี และเกิดองคความรูขึ้นแนนอน
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