รายงานประจาไตรมาส
เดือนกันยายน 2561

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาอยู่ในกามือของเรา
และเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

“จากการที่นกั เรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในการติว ทาให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะพูดคุยกัน ผลคือเกิดความสามัคคีในกลุ่มเด็ก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนักเรียนมีความสุขที่จะทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นักเรียนได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ติวและผู้ถูกติว
ส่งผลให้เค้ารู้จักที่จะคิด วิเคราะห์ และมีการจัดการที่ดี ผลเหล่านี้เป็นสิง่ ที่ครูภาคภูมิใจมากกว่าผลสัมฤทธิ์ที่เป็นตัวเลข”
อ.มณฑิษา เเก้ววิเชียร อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย ประเทศไทย
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ถึง ครอบครัวฟิฟตี้โฟลด์ที่รักยิ่ง
นี่เป็นอีกไตรมาสหนึ่งของการเติบโตของการทางานเป็นทีมร่วมกันของพวกเรา ในปีนี้เราให้ความสาคัญของการทางาน
ในด้าน
1. การขยายทีมคุณครูของแต่ละโรงเรียน
2. การตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ที่ครอบครัวและชุมชนได้สอนให้กับพวกเรา
โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
โรงเรียนผดุงราษฎร์ได้นาการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทิวทอเรียมาใช้ในโรงเรียนนับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะ
เวลา 4 ปีแล้ว มีนักเรียนที่ได้เรียนในรูปแบบการเรียนนี้กว่า 700 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-6
ในปี นี้ โ รงเรี ย นผดุ ง ราษฎร์ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม จั ด ห้ อ งเรี ย นทิ ว ทอเรี ย ในรู ป แบบพั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น โดยห้ อ งเรี ย นนี้ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาส
ให้ นักเรียนได้เรียนรู้บนพื้นความสนใจของตนเอง พวกเขาได้จัดคาบเรียน 1 คาบ ของแต่ละสัปดาห์ในการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
ทิวทอเรีย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มิติที่ลงลึกขึ้น นักเรียนห้องนี้ได้เริ่ มที่จะออกแบบเต็มม่า (หัวข้อการเรียนรู้ ) ของตนเอง
และนาเต็มม่าเหล่านั้นมาติวให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของตน ผู้ปกครองของนักเรียน บางคนในชั้นเรียนนี้ ได้เป็นพูดเกี่ยวกับการเรียน
ของลูกๆ ของตน เห็นได้ว่าการเรียน ของลูกๆ มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และยังพูดด้วยความภูมิใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเรียนรู้ของลูก นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองได้พูดถึงสิ่งที่ พวกเขาเห็นในลูกๆ ของพวกเขา ทั้งส่วนของการเตรียมตัวฝึกซ้อมที่จะติว
การสืบค้นข้อมูล และเห็นลูกๆ เตรียมเต็มม่าของตนเองอย่างกระตือรือร้น
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
เป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่โรงเรียนเชียงรายวิท ยาคมได้มีก ารนารู ปแบบปฏิสัมพั นธ์ทิว ทอเรี ยไปใช้ ในห้อ งเรีย น
และมีนักเรียนกว่า 800 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้ทิวทอเรีย ซึ่งที่ผ่านมาได้นาไปใช้กับนักเรียนในระดับ ป.5-6 และ ม.1-ม.6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมได้ดาเนินงานทิวทอเรียในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อที่จะทาให้โรงเรียนเชียงราย
วิทยาคมได้กลายเป็นโรงเรียนทิวทอเรีย สิ่งนี้หมายถึงว่าคุณภาพของการทางานทิวทอเรียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพในความสาเร็จ
ของโรงเรียน พวกเรากาลังทางานร่วมกับคณะครูแกนนาทิวทอเรียและหัวหน้าฝ่ายวิช าการในการขับเคลื่อนแผนงานที่ได้วางแผน
ไว้ใ นโรงเรี ยนเชีย งรายวิท ยาคม โดยทีมงานของเราได้ใ ห้คาแนะนาคุ ณครูแต่ ละท่ านเป็น รายบุคคลและให้ การช่ว ยเหลือคุ ณครู
ในการนาทิวทอเรียไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง
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โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวทิวทอเรียของเรามากว่า 3 ปีแล้ว มีจานวนคุณครูแกนนาจานวน
18 คน และคุณครูเหล่านี้ได้ขยายผลไปยังเพื่อนคุณครูเกือบ 100 ท่าน และได้ใช้รูปแบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ทิวทอเรีย
กับนักเรียนประมาณ 1,300 คน ในระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-6
ทีมทิวทอเรียของสหศาสตร์ได้ทาการขยายผลกลุ่มแรกไปยังคุณครูอื่นๆ
ในการนาทิวทอเรียไปใช้ในห้องเรียนของคุณครูเหล่านี้พวกเขาได้วางแผนการติว
อย่างน่าทึ่งในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในการติววิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์โดยได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ด้านสถาปัตยกรรมจากท้องถิ่น
พืชสมุนไพร วิทยาศาสตร์การอาหาร การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร์ในหลากลายช่องทาง
โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.เเพร่
นี่เป็นปีที่สองของโรงเรียนเจริญราษฎร์ ในการเริ่มจากครูแกนนา 18 ท่าน และมีนักเรียนที่ได้เรียน ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทิวทอเรียจานวนประมาณ 400 คน ในระดับป.2 , ป.5-ป.6 และ ม.1-ม.6 ที่อยู่ในเครือข่ายทิวทอเรียการทางานทิวทอเรีย
ในโรงเรี ย นเจริ ญราษฎร์ คุ ณ ครู แ กนน าได้ ข ยายเครื อข่ า ยไปยั งเพื่ อ นร่ วมงานที่ มี ค วามสนใจทิ ว ทอเรี ย ซึ่ งคุณ ครู เ หล่ า นี้ ไ ด้ ร่ ว ม
ในค่ายทิวทอเรียที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ทีผ่านมา และในปีการศึกษานี้ เราได้ทางานร่วมกับทีมคุณครู ในห้องเรียน
และการท างานในขั้ น ต่ อ ไป คื อ การลงลึ ก ในคุ ณ ภาพในการติ ว ของตนเอง ซึ่ ง ในสั ป ดาห์ ที่ จ ะถึ ง นี้ (14 กั น ยายน 2561)
เราจะเดินทางไปช่วยขับเคลื่อนการทางาน คือ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตั้งคาถามที่มีคุณภาพและเพิ่มความน่าสนใจสาหรับเต็มม่า
ของคุณครูแต่ละท่านรวมถึงเต็มม่าของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาติวเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับมหกรรมการติวขนาดเล็ก
ของโรงเรียนในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้
“การเปลี่ยนเเปลงการศึกษาอยู่ในกามือของเรา และเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”
เนื้อแท้ของทิวทอเรียคือการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ไม่มีสิ่งใดที่จะเติมเต็มเราได้เท่ากับการที่เราสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในชุมชน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากั บโลกใบนี้รวมถึงส่วนที่เรามีบทบาท
รับผิดชอบต่อโลกของเรา การทางานทิวทอเรียเรามีความตั้งใจที่จะสร้างนักเรียนให้ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มั่นใจในความถนัด
ของตนเองและมั่นใจในบทบาทที่ตนเองสามารถรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ในการทางานนี้ เราได้ทางานโดยมีความใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม
ที่เราได้อาศัยอยู่ด้วย (สามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมา)
ด้วยรัก
เมซี่,สุกานดา,พันทิวา และ เเพม
“หนูเคยเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยรู้เรือ่ งโดยเฉพาะเวลาที่ต้องคิดหรือคานวณ
แต่หลังจากที่คณ
ุ ครูได้นาวิธีการทิวทอเรียมาใช้กับพวกเรา
หนูก็เริ่มที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น (หนูรู้สึกว่า สมองของหนูแล่น ฮา ฮา ฮ่า ฮ่า)
ทิวทอเรียได้ช่วยหนูให้แบ่งปันและได้พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้น
หนูได้เรียนรู้ว่า ทาอย่างไรจะช่วยให้เพื่อน ได้เรียนรู้จริงๆ
หนูได้ติวให้เพื่อนๆ แล้วเค้าก็ได้ติวให้หนู และพวกเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นค่ะ”
รุ่งทิวา เรือนมูล นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

3

การทางานของเรา : การออกแบบการเรียนรู้ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาสุนทรียสนทนา (ทั้งในและระหว่างห้องเรียน ครอบครัว และชุมชน)
a. เราทางานร่วมกับคุณครู,ครอบครัว และนักเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการติวไปสู่ระดับ 1:1 ในโรงเรียนทั้ง 4 เเห่ง
ทั้งนี้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นจะครอบคลุมไปถึงจิตสานึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย การสนทนาระหว่างติวเตอร์และติวตี้
รวมถึงการลาดับความคิดในการสนทนาซึ่งมีความสาคัญมาก เพราะสิ่งนี้จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเดินไปสู่เเก่น
ของความเข้าใจในการเรียนที่แท้จริง (Cámara, 1990) ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการสนทนาระหว่างติวเตอร์และติวตี้
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิด รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสนทนานั้นเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เช่นกัน
(Vygotsky, 1987)
b. การเรี ย นรู้ ข องติ ว เตอร์ ที่ จ ะช่ ว ยติ ว ตี้ ใ ห้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในระดั บ ที่ ลึ ก ขึ้ น ในการสนทนาติ ว เตอร์ ค วรให้ ค วา มส าคั ญ
กับ “การฟัง” อย่างตั้งใจ เพราะเป็นสิ่งที่ทาให้ติวตี้ยินดีเปิดใจหรือเปิดพื้นที่ส่วนตัว และมีความกล้าที่จะแบ่งปันบางสิ่ง
ต่อกันและกันสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจของการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มเเข็ง แทนที่การมองคนอื่นว่าเป็นคนที่แปลกแยกจากเรา
แต่บทสนทนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนคาว่า “กันและกัน ”(Ingold,2017) หรือ“แสดงถึ งหลักฐานทางความคิด ”
(Shotter, 2005) สิ่งนี้เอง นับว่าเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชน
c. ในการสนทนาระหว่างบุคคลที่มีความต่อเนื่องนั้น พวกเขาจะได้เรียนรู้ “การรู้จักกันและกัน” และเป็นโอกาสที่ติวเตอร์
จะได้เรียนรู้วิธีการคิดที่มีความแตกต่างจากตนเองอีกหลากหลายแนวคิด ซึ่งแนวคิดนั้นได้สื่อถึงตัวตนของคนที่เราสนทนาด้วย
ติ ว เตอร์ จ ะได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารที่ อี ก คนหนึ่ ง ให้ คุ ณ ค่ า กั บ บางสิ่ ง ผ่ า น มุ ม มอง ความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย
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สิ่งนี้เอง เป็นรากฐานของการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราทุกคนมีบทบาท
ที่ต้องรับผิดชอบ (Rosebery et al.,2010) พร้อมกับสามารถเรียนรู้ที่จะดารงรักษาสิ่งเเวดล้อมกับวิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน
ทั้งด้านวัฒนธรรม มุมมอง ประวัติศาสตร์ทางสังคม ระยะเวลา และสถานที่ (Haber,1983) สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการเรียน
รายวิชาต่างๆ ของนักเรียนซึ่งนักเรียนมีอิสรภาพในการแสดงออกความคิดเห็นอันเกิดจากการเข้าใจตนเอง รวมถึงการรับรู้
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ได้ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต

2. ครอบครัว, ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบ
หลักสูตร
a. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นหัวใจหลักในการทางานของเรา เราทางานร่วมกับครอบครัวในการพัฒนาหลักสูตร
โดยการนาแง่มุมที่หลากหลาย, ระบบความคิดและภาพรวมของการดารงชีวิตในโลกนี้มาเชื่อมโยงกับชีวิต
ส่วนหนึ่งงานหลักของพวกเราคือเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ มาจากท้องถิ่น วิถีพื้นเมือง ที่เราได้เรียนรู้จากบริบทครอบครัวต่างๆ
เมื่อเราได้ไปเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆ
และนี่คืองานของพวกเรา อาทิเช่น
1.) การออกแบบการเรียนรู้และการเยี่ยมครอบครัว ชุมชนของนักเรียน ร่วมกับคุณครูและทีมผู้บริหารในโรงเรียน
2.) การร่วมกันพัฒนาเต็มม่า (บทเรียนหรือหัวข้อเรื่อง) กับนักเรียน คุณครู และครอบครัว โดยให้ความสาคัญ
กับวัฒนธรรมและความรู้จากครอบครัวหรือชุมชน
3.) การออกแบบและทาการสาธิตการเรียนรู้ซึ่งได้จากการลงพื้นที่และเห็นวิถีการดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน
4.) การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามคาว่าครอบครัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ) ในชุมชนการเรียนรู้
แบบทิวทอเรีย ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายการติวและการเรียนรู้ได้
b. เราตระหนั ก ว่ า ความสั ม พั น ธ์ แ บบสุ น ทรี ย สนทนาจะเกิ ด ขึ้ น ภายในองค์ ค วามรู้ แ ละเนื้ อ หารายวิ ช า
(Daniel, 2007) ในเวลาเดียวกันเนื้อหาองค์ความรู้ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสาหรับ กระบวนการคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ เรายังได้ทางานวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทางานและหาแนวทางในการนาองค์ความรู้จากบ้านมาเชื่อมโยง
กับ การเรี ย นรายวิชาต่ า งๆ เพื่อ กระตุ้ น ผู้ เ รีย นให้เ กิ ด การเรี ยนรู้ ที่ มีคุ ณ ภาพ รวมถึ งการสร้า งจิ ต สานึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน และเรามีเป้าหมายที่จะทาให้การศึกษานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน
และในโลกของเราอย่างเเท้จริง การตระหนักถึงขุมทรัพย์เเห่งการเรียนรู้ (Gonzalez el al., 2005) ซึ่งมีอยู่ในครอบครัว
เพราะเรารู้ว่าครอบครัวเป็ นเเหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตชุมชน ความเป็นพื้นเมือง วัฒนธรรม
ระบบความรู้ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต เราจะสามารถน าสิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มาเชื่ อ มโยงกั บ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้
ในโรงเรียน (Barnhardt & Kawagley, 2005; Brock-Utne, 2000, Bang et al., 2013), รวมถึงการสร้างชุมชน
เเห่ งการเรีย นรู้ ร ะหว่ า งชุ ม ชนและโรงเรี ย น เราพบว่ า การท างานแบบนี้ “คุ ณครู” เป็น ผู้ ที่ มีค วามสาคั ญ อย่ า งยิ่ ง
คุณครูเล่นบทบาทของการเป็นผู้เชื่อมประสานความรู้ในท้องถิ่นกับโรงเรียนเพื่อให้ไปสู่จุดหมายนั่นคือที่จะช่วยให้นักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้อย่างยั่งยืน Cuban, 1969; Ginsberg & Craig, 2010; Hyland & Meacham, 2004; Koerner & AbdulTawwab, 2006; Paine & Zeichner, 2012; Tabulawa, 2003).
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3. การเติบโตในด้านความร่วมมือของคุณครูและภาวะผู้นา
a. เรารู้ว่า การทางานร่วมกับคุณครูเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความท้าทายที่สุดในโลก เราจึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุน
การทางานของคุณครูในด้านต่างๆ ดังนี้
1. พัฒนาการสนทนาให้เป็นสุนทรียสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการสนทนา
2. ออกแบบการเรี ยนรู้โดยน าความรู้ในชุมชนมาเชื่ อมโยงกับ รายวิชาต่า งๆ ในห้องเรี ยนและในชมรม
หลังเลิกเรียน
และระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ผ่านมา เราได้ทางานร่วมกับคุณครู นักเรียน และโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. ประชุมร่วมกับทีมคุณครูและให้คาปรึกษาคุณครูเป็นรายบุคคล
2. จัดตั้งคณะทางานเพื่อหายุทธศาสตร์การทางานและทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
3. สร้างพื้นที่เพื่ อให้คุณครูได้ เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น ธรรมชาติ เพื่อร่วมหาแนวทางในการสร้างชุมชน
เเห่ งการเรียนรู้ข องคุ ณครู และพั ฒนาการนาทิว ทอเรีย ไปใช้ในห้อ งเรี ยนของตนเองโดยการสังเกต
และการเเลกเปลี่ยนแนวคิดในทีมคุณครูทิวทอเรีย
b. สนับสนุนให้ทีมคุณครูมีความตั้งใจพัฒนาความชานาญของตนเอง ทั้งในด้านการตัดสินใจที่ถูกต้อง ด้านการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นในสังคม และด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ตนเองสอน (Hargreaves & Fullan, 2012) ผ่านการทางาน
ร่วมกันในทีมคุณครูแกนนา ซึ่งคุณครูแต่ละท่านสามารถมีอิสระในการตัดสินใจ การสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ามกลาง
เพื่อนครูของตน และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองในฐานะคุณครูอย่างเป็นวิถีปกติ ซึ่งพลังเเห่งการขับเคลื่อนนี้
จะส่ ง ผลไปถึ ง การเปลี่ ย นเเเปลงตนเอง รวมถึ ง สั ง คมรอบตั ว คุ ณ ครู ไ ด้ ใ นที่ สุ ด (Rincón-Gallardo,
2015;
Rincón-Gallardo & Elmore, 2012) .

4. ยุทธศาสตร์การทางานร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน
a. เราได้ทางานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทั้งโรงเรียน จากประสบการณ์การทางานของเรา
ผู้บริหารโรงเรียนจาเป็นที่จะต้องสนับสนุนและเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง จึงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ภายในบ้านและโรงเรียน และระหว่างบ้านและโรงเรียน

5. บันทึกความก้าวหน้าและการสืบค้นข้อมูล
a. เราจัดให้มีการบันทึกความก้าวหน้าในการทางานของเราเป็นระยะๆ เพื่อที่จะแน่ใจว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามที่เราได้ออกแบบไว้ นอกจากนั้นเรายังศึกษากระบวนการในการออกแบบ เช่นเดียวกับการทางานวิจัยที่ตั้งอยู่
บนฐานของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นชุมชน และการวิจัยที่ออกแบบ
ตามการมีส่วนร่วม (Bang el al. 2015; Bang & Vossought, 2016)
b. เรามีเอกสารความก้าวหน้าสู่ทิวทอเรีย ที่มีคุณภาพ และมีแบบสารวจให้ทั้งโรงเรียนทา ได้แก่ นักเรียน ครอบครัว
และคุณครู
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6. ระบบสนับสนุนการทางานที่ต่อเนื่องฝ่ายมิติเวลาและสถานที่
a.
เราจัดให้มีค่ายทิวทอเรียเฟียสต้าประจาปีเพื่อให้โรงเรียนต่างๆ มาทากิจกรรมและเรียนรู้ จากกันและกัน
ค่ายนี้ทาให้ชุมชนคนแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นและมากขึ้น นับเป็นการยกระดับ
และเป็นการรักษาชุมชนให้ดาเนินต่อไปโดยรับรู้ว่าทุกๆ โรงเรียนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
b. นอกจากนั้นทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวข้องกับ “ท่าน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้เราเติบโต” ทุกการสนับสนุนของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
คาแนะนา กาลังใจ และทุนทรัพย์สาหรับงานทิวทอเรียในประเทศไทย เราได้จัดให้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการทางาน
และเชิญหลายๆ ท่านให้มาร่วมสร้างออกแบบเต็มม่า (บทเรียน หรือหัวข้อ) กับพวกเรา เพื่อให้ทั้งคุณ ครูและนักเรียน
สามารถได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้
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