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บทนา
กำรจัดกำรควำมรู้โดยทั่วไปหมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยในบุคคลหรือ
เอกสำรขององค์กรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และนำมำ
พัฒนำตนเองในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำหรับกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำนั้น กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำรค้นหำคน หรือกลุ่มคนที่ประสบ
ควำมสำเร็จในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเรื่องรำวควำมสำเร็จ
ของแต่ละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นควำมรู้ และสังเครำะห์เป็น “แก่นควำมรู้” (Core Competence)
เพื่อนำไปพัฒ นำด้ำนวิช ำกำรและกำรบริห ำรในหน่ว ยงำนของตนต่อไป (วิจำรณ์ พำนิช , ออนไลน์ :
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94)
องค์ควำมรู้เป็นกระบวนกำร (Process) ที่ดำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ
หน่วยงำนย่อยขององค์กร เพื่อสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรทำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม
รูปแบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพำะด้ำน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญำ, เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน, เพื่อ
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น (http://th.wikipedia.org)
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีพันธกิจในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ ระดับพื้นฐำนวิชำชีพถึงวิชำชีพชั้นสูง สร้ำง
งำนวิจั ย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณค่ำแก่สั งคม
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ พัฒนำ สืบสำน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะให้วิทยำลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ
จำกพันธกิจและควำมมุ่งมั่นที่จะให้วิทยำลัยสุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ ทำให้บุคลำกรของวิทยำลัย
นำฏศิลปสุโขทัยใช้กลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรที่จะพัฒนำวิทยำลัย ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้วิธีกำรของ
ตนเองพัฒนำงำน พัฒนำองค์กรโดยวิธีกำรที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน วิธีกำรต่ำง ๆ นี้เอง เป็น
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีควำมสำคัญยิ่ง
วิทยำลั ย ได้เห็ น ควำมส ำคัญ ขององค์ค วำมรู้ดัง กล่ ำ ว จึงได้ดำเนินกำรจั ดกำรควำมรู้ เรื่อ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำมำพัฒนำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ตำมพันธกิจที่ตั้งไว้
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การจัดการความรู้เรือ่ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กำรจั ดกำรศึกษำเป็น เรื่ องส ำคัญ ประเทศจะพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีได้นั้นจำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องมีกำรจัดกำรศึกษำที่ดี กำรจัดกำรศึกษำที่ดีจะส่งผลให้เยำวชนที่จะเติบโตขึ้นในวันข้ำงหน้ำ
เป็นเยำวชนที่มีคุณภำพ เยำวชนมีคุณภำพที่ดีจะสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้เรียนมำไปทำประโยชน์ได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญก้ำวหน้ำ ดังนั้นกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประเทศ
พัฒนำและก้ำวไปข้ำงหน้ำ
กำรศึกษำ หมำยถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรเรียนรู้นั้นเกิดกับบุคคล และสังคม
ถ้ำเรำถือว่ำคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น กำรเรียนรู้ ก็คือกำรเรียนรู้ของคนในสังคมนั่นเอง
กำรศึกษำนับเป็นรำกฐำนที่สำคัญที่สุดประกำรหนึ่งในกำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำ และ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้ คนได้พัฒนำตนเองด้ำน
ต่ำง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีกำรจัดกำรศึกษำที่ดี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำโดยตรงก็คือ ครู
ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่จะต้องออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมเพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
เน้น ให้ ผู้เรีย นเกิดกำรเรีย นรู้ อย่ ำงเต็มตำมศักยภำพของตนเอง ลักษณะของกิจกรรมควรสนองต่อ
ควำมสำมำรถ ควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ำกประสบกำรณ์ จ ริ ง และจั ด กำรเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด ได้ ทุ ก เวลำ
ทุกสถำนที่ โ ดยครู มีห น้ ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ เรียน ให้ ผู้ เรียนได้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำ งเต็มตำม
ศั ก ยภำพ กำรวั ด และประเมิ น ผลควรมี ก ำรวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลำกหลำย มี ทั้ ง กำรวั ด ด้ ว ย
แบบทดสอบและกำรวัดประเมินตำมสภำพจริง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น มีกระบวนกำรสอนที่หลำยหลำยแล้วแต่
ครูผู้สอนแต่ละคนจะใช้วิธีกำรใดมำสอนผู้เรียน ล้วนแต่เป็นกระบวนกำรสอนที่ครูได้ทดลองใช้มำแล้ว
ทั้งสิ้น วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขไทยได้เห็นควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงได้ดำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้
เรื่อง เรื่องกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
กระบวนกำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนไว้ให้ ครูรุ่นใหม่ ๆ ได้นำไปศึกษำ และนำไปใช้ต่อไป และเพื่ อ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนของบุคลำกรในวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยให้ไปสู่ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำในข้อ
ที่ว่ำ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับระดับชำติ
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กระบวนการดาเนินการจัดการความรู้
1. การค้นหาความรู้
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้มอบหมำยให้บุคลำกรจำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นำงเกษร เอมโอด
2) นำยบดินทร์ เจนนำวิน 3) นำงสำวระพีพร แก้วแสนฉำย 4) นำยนิติ เอมโอด เป็นคณะ KM
Team เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่สถำบัน
บั ณฑิต พัฒ นศิ ล ป์ จั ด ขึ้น เมื่ อวัน ที่ 5-9 พฤศจิกำยน 2556 เพื่อร่ว มกำหนดกำรบ่งชี้ ควำมรู้และ
ประเด็นควำมรู้ที่จำเป็น
ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อบ่งชี้ควำมรู้และประเด็นควำมรู้ที่จำเป็นนั้น คณะ KM
Team วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้กำหนดประเด็นควำมรู้ที่สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
วิทยำลัยในด้ำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์ ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนเป็น ที่ย อมรั บระดับ ชำติ มำเป็นตัวกำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยในกำรจัดกำร
ควำมรู้คือ “กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” เพื่อนำองค์ควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้ผู้ สำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับระดับชำติ โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ คือ บุคลำกรของวิทยำลัย
นำฏศิลปสุโขทัย
จำกกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ คณะ KM Team ได้ร่วมกันจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
เสนอต่อ สถำบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ และแต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรกำรจัด กำรควำมรู้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
บุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย จำนวน 24 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในสอน 5 ปี
ขึ้นไป
เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชุมคณะกรรมกำรเพื่อจัดทำ
Knowledge Mapping หำว่ำควำมรู้ใดมีควำมสำคัญต่อ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสำมำรถแยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 17

กระบวนการจัดการเรียนการนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนหลำกหลำย
เหมำะสมกับผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนรัก
สถำนศึกษำของตน และ
มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรเรียน
ประเมินพัฒนำผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย

กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิด
วิเครำะห์ คิดสังเครำะห์
และคิดสร้ างสรรค์

กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

ส่งเสริมประชำธิปไตย
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นและ
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน

ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
สุนทรียภำพอย่ำง
ครบถ้วนในทุก ๆ ด้ำน
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กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษำหำควำมรูด้ ้วย
ตนเองและสร้ำงองค์
ควำมรู้
นำภูมิปัญญำท้องถิ่น
เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ฝึกและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้เรียน
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ คณะ KM Team ได้ดำเนินกำรจัดเสวนำที่ห้องประชุมของ
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยโดยเชิญบุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยที่มีประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี
ขึ้นไป มำร่วมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมรู้ในประเด็น กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีท่ำนผู้อำนวยกำรเป็นประธำนร่วมฟังกำรเสวนำ โดยแบ่งบุคลำกรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มภำคกำรศึกษำทั่วไป กลุ่มภำควิชำนำฏศิลป์ กลุ่มภำควิชำดุริยำงคศิลป์ แต่ละกลุ่มจะกำหนด
ประธำนและเลขำของกลุ่ม โดยประธำนมีหน้ำที่คอยควบคุมเวลำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เวลำ
ในกำรพูดคนละ 3 นำที โดยมีเลขำของกลุ่มทำหน้ำที่ในกำรจดบันทึกเนื้อหำ นำมำสรุปเป็นประเด็น
ควำมรู้ที่ได้ในแต่ละครั้ง

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ในกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบนั้น คณะ KM Team ได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ในแต่ละครั้ง มำจัดให้เป็นหมวดหมู่ จำนวน
3 ครั้ง คือใน วันที่ 29 มกรำคม วันที่ 26 กุมภำพันธ์ และวันที่ 19 มีนำคม 2557

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะ KM Team ได้นำควำมรู้ที่จัดหมวดหมู่มำปรับปรุงภำษำให้เป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำย มี
กำรตรวจสอบโดยนำเอกสำรที่ปรับปรุงภำษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มำตรวจสอบควำมถูกต้องและแก้ไข
ข้อบกพร่องอีกครั้งก่อนจัดทำเป็นรูปเล่ม

5. การเข้าถึงความรู้
คณะ KM Team ได้จัดทำเอกสำรเป็นรูปเล่มมอบให้แก่บุคลำกรของวิทยำลัยและนำออก
เผยแพร่ ทำงเว็ป ไซด์ เพื่อให้ บุ คลำกรได้ นำองค์ควำมรู้ไปทดลองใช้ในกำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรีย น
กำรสอนโดยเลือกใช้วิธีกำรที่ตนเองสนใจ และแจ้งคณะ KM Team เพื่อทรำบและติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรต่อไป

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะ KM Team จัดทำเว็ปบล็อกเพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรที่มีข้อสงสัย ได้ซักถำมโต้ตอบ
กันโดยคณะกรรมกำรคอยตอบข้อสงสัย

7. การเรียนรู้
คณะ KM Team คอยติดตำมประเมินผล กำรนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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สรุปผลการดาเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
จำกกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น คณะ KM Team ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย ได้ดำเนินกำรจัดกำรเสวนำ
เพื่อแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ในเรื่องกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ จำนวน
5 ครั้ง คือ วันที่ 12, 19 ธันวำคม วันที่ 2 มกรำคม วันที่ 20 และ 27 กุมภำพันธ์ 2557
มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งสิ้น 23 คน โดยแบ่งกลุ่มบุคลำกรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลำกรภำควิชำ
ศึกษำทั่วไป กลุ่มบุคลำกรภำควิชำนำฏศิลป์ และกลุ่มบุคลำกรภำควิชำดุริยำงคศิลป์ ในกำรจัดกำร
เสวนำเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะจัดทุก ๆ วันพฤหัสบดีของทุกสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 15.00 น. –
17.00 น.
ในกำรดำเนินกำรแลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้ต่ำง ๆ จะใช้วิธีกำรให้บุคลกรพูดที่ละคน ๆ ละ 3
นำที สำมำรถรวบรวมประเด็นควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ได้ดังนี้
ภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรณีที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย
ครั้งที่ 1
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ใช้วิธีกำรสอนโดยให้เด็กสัมผัสกับเรื่องรำวที่อยู่ในชีวิตประจำวันเช่น ปัจจุบันเด็กได้เค้ำจะใช้
โทรศั พท์ที่มี กำรเชื่อมต่ อไป wifi คื อเด็ก จะใช้แบบที่เป็น ภำษำไทย ครู ผู้ ส อนจึงให้ เด็กใช้แบบ
ภำษำอังกฤษ ซึ่งเค้ำจะชอบและเปิดดูโดยให้เด็กได้ศึกษำค้นคว้ำจำกโทรศัพท์ของเค้ำเอง แล้วหลังจำก
ที่เค้ำค้นคว้ำเปลี่ยนจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษแล้วครูผู้สอนจะพิมพ์ข้อควำมภำษำอังกฤษซึ่งจะ
เป็ น กำรทดสอบนั ก เรี ย นและน ำผลที่ ได้ มำดู เพื่ อศึก ษำควำมสนใจของเค้ำซึ่ งจะพิม พ์ข้ อควำมเป็ น
ภำษำอังกฤษและให้นักเรียนเขียนเป็นภำษำไทย เด็กก็สำมำรถใช้โทรศัพท์ได้ด้วยในกำรทดสอบซึ่งเด็กมี
ควำมพึงพอใจ สำหรับอย่ำงที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จะมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบ
ซึ่งถำมเด็กเกี่ ยวกับใครที่ร่ำรวยที่สุ ดในปี 2013 เด็กก็จะตอบไม่ได้ จึงให้นักเรียนไป search หำใน
อินเทอร์เน็ต แล้วนำมำแต่งประโยค และตอบคำถำม ซึ่งเด็กก็ไปศึกษำค้นคว้ำ ซึ่งแตกต่ำงกันจำกกำรที่
ใช้หนังสือเปล่ำ ๆ โดยตรง เป็นกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเด็กก็พึงพอใจ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนโดยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจาวัน ผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีที่นักเรียนมีความสนใจ
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ครั้งที่ 2
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำรภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จะให้เด็กได้มีกำรออกไปสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติ ซึ่งเด็กจะต้องออกไปสัมภำษณ์ด้วยตนเอง
และจะต้องมีกำรบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ และนำมำส่งครูให้ครูดูว่ำนักเรียนใช้ประโยคคำถำมอย่ำงไร
และใช้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกำรสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติเด็กเค้ำจะชอบมำกที่สุดและจะมีกำรสอบถำมว่ำปีนี้
มีอีกหรือไม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมำ ทุกปีเพื่อฝึกประสบกำรณ์เด็กในกำรสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ และ
อย่ำงที่ 2 คือ กำรที่ให้เด็กทำงำนเป็นกลุ่ม เช่น กำรประกอบอำหำร กำรทำส้มตำ และให้เด็ก
เขียนอธิบำยวิธีกำรทำ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีหัวหน้ำเป็นผู้ควบคุมกำรทำงำน และมีคณะทำงำน มี
วิธีกำรทำงำนอย่ำงไร และกำรเปิดอินเทอร์เน็ตโดยกำรหำรูปภำพวัฒนธรรมต่ำงประเทศหรือเทศกำล
สำคัญของต่ำงประเทศ และให้ ทำสื่อที่จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้
สำหรับวิธีกำรวัดผลอย่ ำงกรณีที่ไปสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติ ครูจะทำกำรสัมภำษณ์เด็กอี กครั้งหนึ่งเป็น
ภำษำอังกฤษ และจะดูกำรตอบคำถำมของเด็กด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียน เช่น ออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ เขียน
อธิบายวิธีการทางานกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนจัดทาสื่อที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ครั้งที่ 3
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ใช้สิ่งที่นักเรียนสนใจมำก ๆ ก็คือกำรเล่นเกมส์ซึ่งแตกต่ำงจำกครำวที่แล้ว อย่ำงเช่นเกมส์
บำงเกมส์เด็กก็ถำมว่ำเมื่อไหร่จะเล่นนั่นคือ เกมส์บิงโก คือเรำไม่ได้เล่นเฉย ๆ แบบตัวเลขแต่เรำจะทำ
เป็นตำรำงและให้เด็กเขียนคำศัพท์ลงไป โดยกำหนดว่ำครั้งนี้เรำจะเล่นเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไร เช่น
เกี่ยวกับตัวเลข หรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง หรือเกี่ยวกับผลไม้ โดยให้นักเรียนเป็นคนกำหนดว่ำครั้งนี้เรำจะ
เล่นเกี่ยวกับอะไร แล้วครูก็จะเป็นผู้เกริ่นนำและบอกให้นักเรียนทำตำม และเมื่อเกมส์สิ้นสุดลงแล้วจะ
เป็นกำรสรุปโดยว่ำเกมส์ที่ครูนำมำเสนอวันนี้เป็นเกมส์เกี่ยวกับอะไรและนักเรียนได้ควำมรู้อะไรบ้ำง
เกี่ยวกับเกมส์นี้โดยให้เขียนลงไป เด็กจะทำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง สำหรับคนที่ยังทำไม่ได้จะให้นำกลับไป
แล้วนำมำส่งใหม่ นี่เป็นกำรวัดเลยว่ำเด็กสำมำรถเขียนคำศัพท์ได้ไหม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนโดยใช้วิธีการเล่นเกมส์ เช่น เกมส์บิงโกภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกให้
นักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 4
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 21

“สิ่งที่จะทำให้นักเรียนจดจำได้ดีต้องได้รับประสบกำรณ์ตรงเช่น กำรพำนักเรียนไปทำกิจกรรม
ข้ำงนอก เช่น พำไปช็ อปปิ้งตำมห้ำงสรรพสินค้ำ จะมีกำรวำงขำยสินค้ำนำนำชนิด เรำก็จะสร้ำง
บทสัมภำษณ์ระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำยให้เด็กได้ฝึกใช้เผื่อได้มีโอกำสไปที่อื่น เช่น ถำมว่ำสิ่งนี้รำคำเท่ำไหร่
และจะต้องมีผู้ขำยกับผู้ซื้อ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จำเป็นกับชีวิตประจำวันและในตอนนี้เ รำมีครูต่ำงประเทศ
เข้ำมำสอนยิ่งทำให้กำรจัดสถำนกำรณ์จริงโดยใช้สถำนที่จริงทำกำรซื้อสินค้ำได้นอกจำกจะจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนแล้ว ทำงกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศได้จัดทำทั้งโครงกำร และกิจกรรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และยังเป็นกำรฝึกทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพิ่มเติมจำกบทเรียน
ในหนังสือ เช่น กำรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ไปสัมภำษณ์ชำวต่ำงประเทศ กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ประกวดกำรแข่งพูดภำษำอังกฤษ กิจกรรมที่เชิญชำวต่ำงประเทศมำให้ควำมรู้และเล่นเกมเพื่อเพิ่ม
ทักษะภำษำอังกฤษ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมประกวดร้องเพลงภำษำอังกฤษ กิจกรรม
ต่ำง ๆ เหล่ ำนี้ ทำงกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และเกิดประโยชน์
แก่นักเรียนอย่ำงมำก”
เคล็ด ลับความสาเร็ จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุ ติ สร้างสถานการณ์ให้ นักเรียนแสดง
เป็นผู้ซื้อของและผู้ขายของ โดยใช้ บทสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไป
สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ เชิญชาว
ต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักเรียน
ครั้งที่ 5
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย ครูจะเป็นผู้หำคำศัพท์ให้เด็กโดยก่อนที่จะ
ขึ้น บทเรี ย นใหม่ ครู จ ะให้ เ ด็ ก ไปดูว่ ำ เรื่ อ งใหม่ ที่ จะเรี ย นคื อ อะไร แล้ ว ให้ เ ด็ ก หำค ำศั พ ท์ น ำไปพิ ม พ์
ในคอมพิวเตอร์ประมำณ 20 คำ แล้วปริ้นท์ออกมำ ซึ่งวิธีนี้เด็กจะสนใจมำกเพรำะเป็นกำรแข่งกัน
เมื่อหำได้แล้วก็ต้องบอกเด็กว่ำให้เน้นจำได้ด้วย และเนื่องจำกคำศัพท์บำงตัวก็มีหลำยควำมหมำยจึง
ต้องให้เด็กเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน นักเรียนก็สำมำรถทำได้มีผิดบ้ำงถูกบ้ำง ผิดพลำด
เล็กน้อย เมื่อถึงเวลำสอนจริงเรำก็จะสอนโดยครูไม่ต้องแปลควำมหมำยให้ฟังแล้ว เด็กก็ส ำมำรถ
แปลได้และตอบคำถำมได้ ซึ่งวิธีนี้ก็ทำให้เด็กกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนมำกขึ้น ซึ่งในเทอมนี้มี
กำรบังคับใช้ดิคชันนำรีกับเด็กด้วยประจำตัวคนละ 1 เล่ม และกิจกรรมที่มีอีกอย่ำงหนึ่งคือให้นักเรียน
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น เช่น ในระดับชั้นเรียน ม.1 หลังจำกกำรบรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่อง Food and
Drinks แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนทำงำนตำมหัวข้อเรื่องที่จับฉลำกได้ เช่น ประเภทของอำหำร เครื่องดื่ม
วิธีกำรสั่งอำหำร กำรซื้ออำหำร เป็นต้น สมำชิกที่อยู่ในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่ง
หน้ำที่กัน ร่วมกันปฏิบัติงำน เมื่อเสร็จแล้วให้นำผลงำนเสนอหน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้สังเกตกำรณ์
เข้ำร่ วมกิจ กรรมและชี้แนะให้ คำปรึ กษำ เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นให้ นักเรียนประเมินผลงำนของกลุ่ ม
ตนเอง”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนแปลคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนก่อนที่จะเรียนบทเรียนใหม่
ล่วงหน้า
ครั้งที่ 6
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย จะเตรียมควำมพร้อมโดยจัดทำแผนกำร
สอนซึ่งก็จะมีหัวข้อสำคัญต่ำง ๆ ที่สอดคล้ องกัน จัดเป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีสื่อหรือแหล่งกำรเรียนรู้กระบวนกำร
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำ ใจ และมีทักษะมำกยิ่งขึ้น และจะเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่นั กเรี ย นได้ป ฏิบั ติจ ริ ง ได้ฝึ กออกเสี ยง ได้ฝึ ก พูด ได้ฝึ กกำรโต้ตอบระหว่ำงครู และฝึ กโต้ตอบ
ระหว่ ำงเพื่ อน นอกจำกนั้ น นั ก เรี ย นจะยัง ได้ ฝึ กพู ดภำษำอั งกฤษกั บคุ ณครูช ำวต่ ำงประเทศที่ท ำง
โรงเรียนได้จัดหำมำเพื่อมำสอนเสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทำให้นักเรียนมีทักษะ
กำรพูดเพิ่มมำกขึ้น เทคนิคอีกอย่ำงหนึ่งคือกำรให้นักเรียนได้รู้จักกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง รู้จักกำร
อ่ำน คิดวิเครำะห์ เพื่อนำมำสร้ำงชิ้นงำน เช่น นักเรียนได้ศึกษำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเกิดสำรปนเปื้อน
ในน้ำฝน นำเนื้อหำมำวิเครำะห์แล้วจัดทำเป็นชิ้นงำน ด้วยกำรวำดรูปภำพประกอบสำเหตุของกำรเกิด
สำรปนเปื้อนในน้ำฝน พร้อมเขียนบรรยำย ซึ่งนักเรียนสำมำรถทำได้ถูกต้อง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะเรื่องการฟังการพูดให้มากขึ้น
เช่นฝึกให้นักเรียนสนทนากับครูและเพื่อน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ครั้งที่ 7
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแล้วสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่ ง วิ ท ยำลั ย นำฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ซึ่ ง เป็ น เมื อ งแห่ ง กำรท่ อ งเที่ ย วดั ง นั้ น ชำว
ต่ำงประเทศจะมำท่องเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมำก เพรำะฉะนั้นในทุก ๆ วันที่นักเรียนอยู่ที่นี่นักเรียนจะมี
โอกำสได้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศ หรือช่วยบอกเส้นทำง หรือบอกสถำนที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยได้โดยกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ซึ่งจะช่วยในกำรฝึกฝน
และควำมกล้ำแสดงออกของนักเรียนให้ดีขึ้น มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงำนร่วมกับผู้อื่น
หรือกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์สื่อสำรทำงภำษำต่ำงประเทศจำกชำวต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน”
เคล็ด ลับความสาเร็ จ คือ จั ดกิจ กรรมส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การสื่ อสารกับ
ชาวต่างประเทศเพื่อให้ นักเรี ย นกล้ าแสดงออก เช่น แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุ โ ขทัย
ให้ชาวต่างชาติ การช่วยบอกเส้นทาง เป็นต้น
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ครั้งที่ 8
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้ นั กเรี ย นได้ไ ปศึ กษำควำมรู้ จำกแหล่ งเรี ยนรู้น อกสถำนศึก ษำ ทำให้ ผู้ เ รีย นเกิด ควำม
กระตือรือร้น ควำมสนใจ และมีควำมตั้งใจมำกขึ้น เช่น กำรไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ ๓ มิติ (Art in
Paradise) ขณะที่ศึกษำภำพวำดต่ำง ๆ ครูให้นักเรียนจดจำภำพว่ำเป็นภำพของประเทศใด ภำพอะไร
เกี่ยวข้องกับวิชำใดแล้วนำมำเขียนสรุปรำยงำนเป็นภำษำอังกฤษ โดยทำตำรำงแยกแยะ เช่น Places /
Countries เป็นต้น หลังจำกนั้นให้บันทึกสิ่งที่เห็นลงในตำรำงให้ถูกต้อง เมื่อเสร็จแล้วให้นำผลงำน
มำแสดงหน้ำชั้นเรียน อำจมีรูปภำพประกอบ เป็นต้น วิธีกำรนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน รู้จัก
ค้นคว้ำ และจดจำคำศัพท์ง่ำย ๆ ได้ดี ครูอำจตั้งคำถำมว่ำคุณไปกับใคร ใครถ่ำยรูปให้คุณ ภำพนี้
อยู่ใกล้กับภำพอะไร อยู่ชั้นไหน เกี่ยวข้องกับวิชำอะไร เป็นต้น กำรที่นักเรียนได้ไปศึกษำควำมรู้นอก
สถำนที่แล้วสิ่งที่สำคัญอย่ำงหนึ่งคือ ต้องรู้จักบันทึกควำมรู้หลังจำกหมดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธีกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนจำกประสบกำรณ์ตรง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา แล้วให้นักเรียนกลับมาทารายงาน
สรุ ป สิ่ งที่นั ก เรี ย นเห็ น และสิ่ งที่นั ก เรี ยนสนใจเป็นภาษาภาษาอังกฤษ โดยท าตารางแยกแยะ เช่ น
Places / Countries
ครั้งที่ 9
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย จัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ กิจกรรม
อย่ำงหนึ่งที่นักเรียนให้ควำมสนใจ ตั้งใจ และเข้ำใจภำษำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น คือ กำรจัดกิจกรรม
กำรเข้ำค่ำยภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เน้นวิช ำกำรมำกนั้น โดยมีวิทยำกร
ชำวต่ำงประเทศมำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เน้นกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีควำม
กล้ำแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรทำกิจกรรมกลุ่ม กำรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในขณะที่เข้ำร่ ว มกิจ กรรมนักเรียนสำมำรถแยกแยะหรือ เปรียบเทียบคำพูด กำรสื่ อสำร
สำเนียง ของเจ้ำของภำษำได้ดีขึ้น เช่น สำเนียงของชำวตะวันตก ยุโรป อเมริกำ หรือสำเนียงของ
ชำวเอเชีย มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น สำเนียงและกำรออกเสียงสระหรือคำ กำรฟังครั้งแรกอำจไม่
เข้ำใจ เมื่อได้ฟังบ่อย ๆ และเห็ น คำที่วิทยำกรเขี ยนบนกระดำนจึงเกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
วิเครำะห์ได้ว่ำประเทศนี้ออกเสียงคำนี้ว่ำอย่ำงไร ทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้และแยกแยะได้มำกขึ้น
สำมำรถสื่อสำร โต้ตอบ ตอบคำถำมได้อย่ำงมั่นใจ และสนุกสนำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ
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ครั้งที่ 10
นำงอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เน้นเรื่องนักเรียนจะต้องมีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ สำหรับในคำบเรียนแต่ละ
ครั้ งครู จ ะพยำยำมให้ นั กเรี ย นได้ฝึ กกำรพูด กำรออกเสี ยง บำงครั้งจะให้ นักเรียนแบ่งกลุ่ ม และ
บำงครั้งจะเป็นกำรฝึกแบบรำยบุคคล ซึ่งนักเรียนบำงส่วนไม่ค่อยกล้ำออกแสดงกลัวผิดบ้ำง หรือกลัว
ทำไม่ได้บ้ำงแล้วจะอำยเพื่อน ดังนั้นครูจะให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงช่วงพักกลำงวันหรือหลังเลิกเรียนมำฝึก
อ่ำนรำยบุคคลกับคุณครูที่ห้องพักครู ซึ่งจะเป็นข้อตกลงกันระหว่ำงนักเรียนและครู ในกำรใช้เวลำว่ำง
ไปฝึกกำรพูด กำรออกเสียงภำษำต่ำงประเทศ ส่วนนักเรียนที่ไม่ค่อยชอบภำษำอังกฤษครูก็จะคอย
ชี้แนะหรือพูดให้นักเรียนฟังก่อน 1 รอบแล้วให้นักเรียนพูดตำม จำกนั้นก็จะให้นักเรียนได้ฝึกพูดเองอีก
ครั้งหนึ่ง นักเรียนก็จะมั่นใจมำกขึ้น และจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและ
นักเรียนสำมำรถเลือกสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ด้วยกำรแสดงบทบำทสมมุติ เช่น กำร
แนะนำเกี่ยวกับกำรบอกทิศทำง กำรซื้อของ กำรพบแพทย์ กำรทำอำหำร เป็นต้น โดยนักเรียน
สำมำรถเลือกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ตำมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ มำกมำย แล้วนำมำแสดงบทบำทสมมติ
สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน กำรจัดกิจกรรมนี้สร้ำงควำมสุขใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่ำงดีด เช่น มี
นักเรียนกลุ่มหนึ่งในระดับ ม.5 ได้กล่ำวว่ำได้พบกับนักท่องเที่ยวและถำมเกี่ยวกับสถำนที่ นักเรียนกลุ่ม
นี้ได้บอกและชี้แนะทำง ทำให้เกิดแรงจูงใจและได้ใช้ควำมรู้ในสถำนกำรณ์จริง และกล้ำที่จะสื่อสำรกับ
ชำวต่ำงประเทศ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต เช่น ครูพูดให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนพูดตาม
สอนเป็นรายบุคคล เช่น สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียน และ
สอนโดยการใช้บทบาทสมมุติ เช่น ให้นักเรียนออดมาแสดงบทบาทสมมุ ติหน้าชั้นเรียน โดยแสดงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพื่อเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
กรณีที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์
ครั้งที่ 1
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย ใช้เทคนิคกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ที่
ทำเป็นประจำคือในกำรเช็คชื่อเด็กเข้ำเรียน ก็จะให้เด็กพูดภำษำอังกฤษ เพื่อเป็นทบทวนบทเรียนและ
เช็คว่ำเด็กคนไหนมีพื้นฐำนหรือพัฒนำมำกขึ้น อย่ำงที่ 2 คืออำจมีกำรเล่นเกมส์เพื่อเป็นกำรกระตุ้นหรือ
สร้ำงแรงจูงใจให้กับเด็กสนใจมำกขึ้น บำงครั้งเรียนในหนังสืออำจจะง่วงนอนจึงมีเกมส์ให้นักเรียน
ได้ ร่ ว มเล่ น เช่ น กำรต่อ ค ำ ทำยค ำ ใบ้ คำหน้ ำห้ อ งเรีย น ส่ ว นอย่ ำงที่ 3 จะมีก ำรสื บค้ น ทำง
อินเทอร์เน็ต เพรำะส่วนใหญ่นักเรียนจะมีแท็บเล็ต มีโน้ตบุ๊ค มีคอมพิวเตอร์ หรือมีสมำร์ทโฟน ครูก็
จะแนะนำเว็บไซต์ หรือเว็บภำษำอังกฤษที่สำมำรถค้นคำศัพท์ได้ด้วยตนเอง หรือไม่ก็สำมำรถแปล
เนื้อหำภำษำอังกฤษได้ โดยผ่ำนทำงเครื่องมือที่นักเรียนมีอยู่ อีกอย่ำงหนึ่งที่นักเรียนชอบมำกคือ กำร
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ที่ให้นักเรียนเข้ำห้องประชุมและฉำยวีดีโอจำก youtube ซึ่งมีคลิปเกี่ยวกับภำษำอังกฤษมำกมำย
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภำษำ ซึ่งถ้ำในหนังสือเรียนเค้ำอำจจะออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรฝึกเรียน แต่ถ้ำใช้
จริงจังหวะในกำรพูด หรือสำเนียงในกำรพูดอำจจะเร็วกว่ำ และต่ำงกัน โดยก็จะเน้นให้นักเรียนได้ฟัง
สำเนียง และจังหวะในกำรพูดจำกคลิปในยูทูปที่ชำวต่ำงชำติเค้ำสอนกันนี่เป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เด็ก
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสำมำรถใช้เวลำว่ำงเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย”
เคล็ด ลับความสาเร็ จ คือ ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย เช่น เช็คชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษ เล่ น เกมต่อคา ทายคา ใบ้คาหน้าห้ องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ค้นคว้าคาศัพท์ทาง
อินเทอร์เน็ต ศึกษาทาง youtube เป็นต้น
ครั้งที่ 2
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้นักเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน บำงทีก็ใช้วิธีก็คือสนทนำหรือพูดภำษำอังกฤษในระหว่ำง
ที่เจอเด็กนักเรียนนอกห้องเรียนก็น่ำจะดีขึ้น ส่วนในเรื่องของเทคนิคกำรควบคุมชั้นเรียน ก็มีเรื่องหนึ่ง
คือเด็กคุยกันในชั้นเรียน ก็ใช้วิธีโดยเช่นถ้ำเด็กพูดคุยในเรื่องที่นอกเหนือจำกในเรื่องที่เรียน ก็เอำหัวข้อ
หรื อ ประโยคที่ เ ด็ ก พู ด ตรงนั้ น มำเขี ย นบนกระดำนเป็ น ภำษำอั ง กฤษ เด็ ก ก็ จ ะหั น มำสนใจตรงนี้
นอกจำกในชั้นเรียนก็จะมีโครงกำรที่จัดขึ้นทุกปี คือ โครงกำรสัมภำษณ์ชำวต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำร
ให้นักเรียนได้สัมผัสกับชำวต่ำงประเทศโดยตรงจะเป็นตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำ ง ๆ ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน
ซึ่ ง เด็ ก ก็ จ ะได้ คุ้ น เคยกั บ ส ำเนี ย งต่ ำ ง ๆ มำกมำยทั้ ง ส ำเนี ย งทำงอั ง กฤษ ส ำเนี ย งของฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อินโดนีเซีย สเปน และเยอรมันต่ำง ๆ ที่นักเรียนจะได้เจอนักท่องเที่ยว เพรำะจริง ๆ แล้วเวลำที่เรำ
จะสนทนำภำษำอังกฤษเรำไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพี ยงแค่สำเนียงเดียวเพรำะว่ำเรำต้องติดต่อหรือว่ำต้อง
คุยกับคนหลำย ๆ ชำติ ก็จำเป็นต้องทรำบและทำควำมคุ้นเคย นอกจำกนั้นแล้วก็ยังมีกำรประกวดร้อง
เพลงภำษำอังกฤษ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่นี่เป็นเด็กสำยศิลป์ย่อมชอบศิลปะกำรแสดงอยู่แล้ว สื่อต่ำง ๆ ที่
เคยใช้มำนอกจำกซีดีห รื อซีดีที่ให้มำพร้อมกับหนังสื อก็ยังมีคอมพิวเตอร์ในห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ อง
ประชุม และจำกที่เกริ่นมำข้ำงต้นก็มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ด้วยเพรำะจอใหญ่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจ
ของเด็กได้มำกขึ้น ส่ว นแหล่ งเรี ย นรู้นอกจำกห้ องคอมพิว เตอร์แล้ วก็ยังมีนอกสถำนที่ เช่น ตำม
สถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่ำงที่นี่ก็เช่นอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัยซึ่งอยู่ใกล้เด็กสำมำรถเดินทำงไป
ได้และฝึกพูดกับชำวต่ำงชำติได้ง่ำยขึ้น ส่วนวิธีกำรวัดผลประเมินผลก็มีกำรทดสอบเก็บคะแนนเรื่อย ๆ
โดยมีทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยที่ในช่ว งหลั ง ๆ ก็จะเน้นกำรฟั งและกำรพูดมำกขึ้ น
เพรำะว่ำจริง ๆ แล้วภำษำอังกฤษก็เป็นวิชำที่มีจุดประสงค์หลักก็เพื่อสื่อสำร เพรำะฉะนั้นทักษะด้ำนนี้
จึงมีควำมจำเป็น”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในชั้นเรียน เช่น เมื่อ
นั กเรี ย นคุย กัน นอกเหนื อจากเรื่ องที่เรีย น จะเอาประโยคที่นักเรียนพูดมาเขี ยนเป็นภาษาอังกฤษ
การสอนนอกชั้นเรียน เช่น เวลาเจอนักเรียนนอกห้องเรียนจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ จัดโครงการ
ให้นักเรียนออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ประกวดร้องเพลง นอกจากนั้นยังเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ใน
การเรียน ใช้สื่อที่ทันสมัยในการเรียนการสอน และใช้การวัดผลให้ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน
ครั้งที่ 3
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย หำสื่อต่ำง ๆ มำให้นักเรียนได้ฟังและได้ดู
ไม่ว่ำจะเป็นทำงอินเตอร์เน็ ตหรือคลิปวิดีโ อ คลิ ปวิดีโอก็มีหลำยประเภททั้งที่อยู่ในควำมสนใจของ
นักเรียน เพรำะว่ำนักเรียนของเรำเรียนทำงด้ำนวิชำของศิลปะ เพรำะฉะนั้นวิดีโอที่นำมำให้ดูนั้นก็จะ
เป็นทำงด้ำนดนตรี กำรเต้นรำ ด้ำนกำรแสดง หรือแม้กระทั่งกำรร้องเพลงซึ่งมีภำษำอังกฤษกำกับอยู่
ตลอด และก็ที่สำคัญตอนนี้ครูก็พยำยำมที่จะสนทนำภำษำอังกฤษนอกห้องเรียนกับนักเรียนมำกขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเริ่มคุ้นเคยและรู้จักกับภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมำกขึ้น ส่วนวิธีกำรประเมินผล
หรือกำรทดสอบในคำบ โดยอำจจะเรียกสุ่มถำมทีละคนท้ำยชั่วโมง ใครตอบได้ก่อนก็สำมำรถออกไป
นอกห้องได้ก่อนหรือพักรับประทำนอำหำรได้ก่อน เด็กก็จะมีควำมกระตือรือร้นขึ้น ส่วนด้ำนทักษะ
กำรพูดได้จ้ำงครูต่ำงประเทศเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับสำเนียงต่ำงประเทศหรือของเจ้ำของภำษำ
มำกขึ้ น ท ำให้ นั ก เรี ย นเวลำไปเจอชำวต่ ำ งชำติ ห รื อ เวลำไปงำนแสดงก็ จ ะเข้ ำ ใจภำษำได้ ง่ ำ ยขึ้ น
นอกจำกนี้แล้วก็ยั งนำเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของนักเรียน เช่น เทศกำลลอยกระทง หรือว่ำถนน
คนเดิน เป็นต้น ก็ทำให้นักเรียนสนใจและเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ประเด็นสำคัญในกำรเรียนภำษำอังกฤษก็
คือเพื่อเน้นกำรสื่อสำร ซึ่งในอนำคตอีกปีสองปีข้ำงหน้ำเรำจะเข้ำสู่สมำคมอำเซียน เรำก็เน้นให้เด็ก
รู้จักกำรฟังและกำรสนทนำและฝึกพูดให้มำกขึ้น มีทั้งโครงกำรของทำงโรงเรียนที่ให้นักเรียนนักศึกษำ
ได้มีโอกำสไปสัมภำษณ์ชำวต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่ว ย
ส่งเสริมทัศนะคติให้กับเด็กและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเรียนของเด็กให้มำกขึ้น นอกจำกนั้นก็ยังมีกำร
ประกวดร้ องเพลงภำษำอังกฤษหรื อไม่ก็เ ป็นกำรฟัง เพลงหรื อสอนร้อ งเพลงเกี่ ยวกั บภำษำอั งกฤษ
รวมทั้งเกมต่ำง ๆ เช่น เกมต่อคำ เกมครอสเวิร์ดอักษรไขว้ เป็นต้น เกมเหล่ำนี้ทำให้นักเรียนมีควำม
สนใจมำกขึ้นและมีทัศนะคติที่ดีในกำรเรียนมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรให้รำงวัลเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
กำลังใจและบรรยำกำศในกำรเรียนมำกขึ้น เช่น ตอบคำถำมแจกขนม และรำงวัลต่ำง ๆ มำกมำย
และที่สำคัญกำรแก้ปัญหำอย่ำงหนึ่งในห้องเรียนก็คือเวลำที่เด็กคุยกันมำกเกินไปเรำอำจจะนำประโยคที่
เด็กคุยกันมำเขียนบนกระดำนเป็นภำษำอังกฤษก็ทำให้เด็กหันมำสนใจได้ดียิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เช่น ให้นักเรียน
เรียนรู้จากคลิปวีดิโ อที่เป็นภาษาอังกฤษ ร้องเพลงภาษาอั งกฤษ พยายามสนทนากับนักเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาให้ผู้เรียน จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ให้ นั ก เรี ย นออกนอกสถานที่ เ พื่ อ สั ม ภาษณ์ ช าวต่ า งชาติ เล่ น เกมต่ อ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ สร้ า ง
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บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เช่น ให้รางวัลแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนตอบคาภามได้ถูกต้อง และ
ในประเมินผลจะใช้วิธีสุ่มเรียกตอบ
ครั้งที่ 4
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย จะเป็นในลักษณะของเกม บำงครั้งถ้ำเรียน
ในหนังสืออย่ำงเดียวจะเบนควำมสนใจไปในเรื่องอื่นได้ง่ำย หรืออำจจะเป็นเนื้อหำตำมวิชำกำรก็อำจจะ
มีเกมถำม – ตอบ หรือเป็นตัวเลือกแบ a b c และก็มีกำรแจกขนม แจกรำงวัลเพื่อให้เด็กตื่นตัวมำก
ขึ้นในกำรตอบคำถำม นอกจำกนี้ทุกครั้งก่อนหมดคำบก็จะมีกำรทดสอบโดยกำรอำจจะเป็นกำรถำม
คำศัพท์หรือประโยคก่อนออกจำกห้อง ก็จะทำให้เด็กตื่นตัวเพรำะจะต้องไปเรียนในคำบต่อไปและ
ต้องกำรแย่งกันตอบเพื่อจะออกจำกห้อง ส่วนกำรฟังเท่ำที่คุยกับนั กเรียนส่วนใหญ่ช่วงนี้หลำย ๆ คน
พัฒนำขึ้น แต่ว่ำทักษะอีกทักษะหนึ่งคือกำรพูด คือสำมำรถฟังได้แต่บำงทีไม่สำมำรถโต้ตอบได้ ก็
พยำยำมจะนำเนื้อหำที่เรียนมำสอบถำมนักเรียนก่อนหมดคำบ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การเรียนตามบทเรียนในหนังสือจะใช้วิธีเล่นเกมถาม-ตอบ หรืออาจทาเป็น
แบบตัวเลือกให้นักเรียนตอบ ใช้วิธีแจกรางวัลเพื่อให้กาลังใจแก่นักเรียนที่พยายามตอบคาถาม และให้
นักเรียนตอบคาถาม หรือถามคาศัพท์กับนักเรียนก่อนให้นักเรียนออกนอกห้องเรียน
ครั้งที่ 5
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เน้ น ให้ นั ก เรี ย นสำมำรถใช้ ภ ำษำอัง กฤษในกำรสื่ อ สำรในชีวิ ต ประจ ำวัน บำงครั้ง ครู จ ะ
ยกตัวอย่ำงจำกสิ่งของที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียนนำมำยกตัวอย่ำงและให้นักเรียนได้ฝึกพูด รวมถึงนักเรียน
ยังได้ฝึกทักษะกำรเขียนหรือกำรแต่งประโยคภำษำอังกฤษ เช่น ครูให้นักเรียนชั้น ม.6 นำสิ่งของที่
นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมำคนละ 2 ชิ้น แล้วให้นักเรียนหำคำศัพท์ภำษำอังกฤษจำกผลิตภัณฑ์นั้น
แล้วนำมำแต่งประโยค เขียนลงในกระดำษ A4 พร้อมทั้งติดฉลำกผลิตภัณฑ์ลงมำประกอบด้วย ซึ่ง
จำกกำรทำใบงำนนี้จะทำให้นักเรียนได้ทักษะหลำยอย่ำง เช่น ได้ทำศัพท์ใหม่ ๆ ได้ฝึกกำรแต่งประโยค
และได้ฝึกพูดภำษำอังกฤษด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น เรียนรู้
คาศัพท์จากสิ่งรอบ ๆ ตัว
ครั้งที่ 6
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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“ให้ผู้เรียนได้ทำงำนร่วมกัน เช่น กำรจับคู่ให้นักเรียนได้ฝึกพูดโต้ตอบกันเป็นภำษำอังกฤษ
โดยให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถำม ฝึกตอบคำถำม เริ่มจำกประโยคสั้น ๆ จนเป็นประโยคที่ยำวขึ้น ในกำร
จับคู่กันนั้นครูจะจับคู่ให้โดยให้นักเรียนที่มีพื้นฐำนภำษำอังกฤษคู่กับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนในวิชำ
ภำษำอังกฤษไม่ค่อยดี จับคู่กันเป็นลักษณะกำรเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูผู้สอนจะเป็นผู้สังเกต
พฤติกรรมกำรสอนของนักเรียนว่ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละครั้งอย่ำงไร จำกกำรสังเกตจะพบว่ำเวลำ
ที่นักเรียนจับคู่และฝึกโต้ตอบกันนั้นนักเรียนจะดูผ่อนคลำยมำกขึ้น ไม่ค่อยกังวลว่ำตัวเองจะพูดผิด ซึ่ง
ถ้ำพูดผิดเพื่อนอีกคนก็จะช่วยกันแก้ไข หรือไม่ก็จะมำถำมคุณครู ซึ่งทำให้บรรยำกำศในกำรเรียน
สนุกสนำนขึ้น นักเรียนมีควำมสุขขึ้น และสนใจที่จะเรียนมำกยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น จั บคู่เด็กอ่อนกับเด็กให้ฝึกสนทนา
โต้ตอบกัน
ครั้งที่ 7
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย คือครูจะต้องศึกษำหลักสูตรให้เข้ำใจ และ
ศึกษำเนื้อหำเพื่อนำมำออกแบบกิจกรรมกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับเนื้อหำนั้นผู้สอน
จะเรียนจำกในหนังสือส่วนหนึ่งและเพิ่มเติมทักษะให้กับผู้เรียนโดยอำจใช้สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียนมำ
ตั้ง คำถำมโดยให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ต อบ และครู จะคอยชี้ แ นะและแก้ ไขเพื่ อ ให้ นัก เรีย นได้ฝึ ก กำรกล้ ำ
แสดงออกในกำรพูดภำษำอังกฤษ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว
ครั้งที่ 8
พรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมโดยเกิดประสบกำรณ์ตรงกับผู้เรียน เช่น กำรได้สัมภำษณ์พูดคุย
กั บ ชำวต่ ำ งประเทศ โดยก่ อ นที่ นั ก เรี ย นจะออกไปสั ม ภำษณ์ ช ำวต่ ำ งประเทศนั้ น ผู้ ส อนจะมี
แบบสอบถำม และผู้เรียนจะต้องฝึกกำรออกเสียงและกำรใช้ภำษำที่ถูกต้องเพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรสัมภำษณ์ เมื่อมีควำมคล่องแคล่วแล้วจึงให้นักเรียนไปดำเนินกำรสัมภำษณ์ชำวต่ำงประเทศโดย
จะต้องมีกำรบันทึกวี ดีโอมำด้วย ซึ่งผู้เรียนจะได้ประสบกำรณ์โดยตรงจำกกำรได้พูดคุยและสัมภำษณ์
ชำวต่ำงประเทศ และทำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น สนใจเป็นอย่ำงมำก และได้รับประสบกำรณ์
ตรง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เช่น การ
ออกไปสัมภาษณ์ พูดคุยกับชาวต่างประเทศ
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ครั้งที่ 9
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ครูจะใช้กระบวนกำรดังนี้ 1) ค้นหำควำมต้องกำรของผู้เรียนโดย
กำรซักถำมใช้แบบทดสอบหรือใช้กำรสังเกต เพื่อให้ทรำบควำมสนใจ ศักยภำพของผู้เรียน หรือแรง
กระตุ้นในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 2) จัดกิจกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เช่น เนื้อหำสำระ กำรสร้ำงแรงจูงใจ บรรยำกำศในชั้นเรียน จึงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ตำมวัยวุฒิของผู้เรียน 3) สร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจและเกิดทักษะควำมรู้ในเรื่องที่เรียน เช่น กำรใช้
คำถำม กำรทำผลงำน เป็นต้น 4) พัฒนำผู้เรียนให้ครบทุกด้ำน ทั้งทำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์
และสังคม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ค้นหาความต้องการของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
สร้างให้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะความรู้ในเรื่องที่เรียน พัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ครั้งที่ 10
นำยพรเทพ ศรีรัตนำนนท์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จัดกำรเรียนกำรสอนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) กำรเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีกำรเรียนที่
ให้นักเรียนทำงำนด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนควำมรู้และทำงด้ำนจิตใจ ช่วย
ให้นักเรียนเห็นคุณค่ำในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเพื่อน ๆ เคำรพควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถ
ของผู้ อื่ น ที่ แ ตกต่ ำ งจำกตน ตลอดจนรู้ จั ก ช่ ว ย เหลื อ และสนั บ สนุ น เพื่ อ น ๆ เช่ น ในชั่ ว โมงวิ ช ำ
ภำษำอังกฤษ เรียนเรื่อง Entertainment and Recreation ครูแค่เป็นคนกำหนดหัวข้อบนกระดำน
แล้วให้นักเรียนออกมำระดมควำมคิด อำจเป็น mind map แล้วเขียนบนกระดำน เป็นคำศัพท์ และ
ประโยคภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2) กำรเรียนแบบประสบกำรณ์หรือในชีวิตประจำวันจริง ๆ
เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์หรือกำรเรียนรู้จำกกำรได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้มีโอกำสรับ
ประสบกำรณ์ แล้วได้รับกำรกระตุ้นให้สะท้อน สิ่งต่ำง ๆ ที่ได้จำกประสบกำรณ์ออกมำเพื่อพัฒนำ
ทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีกำรคิดใหม่ ๆ เช่น ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ได้จั ด
โครงกำรสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติ ซึ่งนักเรียนจะได้เจอกับสถำนกำรณ์จริง พูดจริง ฟังจริง แก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้จริง ๆ ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ดีมำกขึ้น และอีกหนึ่งตัวอย่ำง ให้
นักเรียนพูดภำษำอังกฤษแสดงควำมสำมำรถของตนเองออกมำ และบันทึกเป็นวีดีโอเพื่อดูกำรพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำของตนเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนแบบร่วมมือ เช่น ให้นักเรียนได้ทางานร่วมกันเพื่อให้นักเรียน
ได้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคล รู้จักช่วยเหลือเพื่อน นอกจากนั้นยังจัดการเรียนให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริง เช่น ให้นักเรียนสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ
การจัดการความรู้
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กรณีที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสาวมาลัยพร กิจประสงค์
ครั้งที่ 1
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย ศึกษำว่ำเด็กเค้ำชอบอะไร พอเรำรู้ว่ำเด็ก
เค้ำชอบอะไรเรำก็พยำยำมโยงและนำมำใช้ในวิชำคณิตศำสตร์ได้ ปรำกฏว่ำเด็กเค้ำชอบที่จะวำดรูป
และชอบที่จะเล่นเกม เรำก็เลยนำมำทดลองกำรวำดรูป และเล่นเกมในวิชำคณิตศำสตร์ดู ซึ่งปรำกฏ
ว่ำเด็กชอบมำก โดยเฉพำะกำรวำดรูปซึ่งเกมยังไม่ค่อยเท่ำ ไหร่เด็กจะชอบวำดรูปมำกในเด็ก ม.2 จะมี
อยู่วิชำหนึ่งที่วำดรูปเค้ำก็จะตั้งใจวำดมำก พอวำดออกมำแล้วสุดท้ำยเรำก็นำมำสรุปโยงเข้ำกับเนื้อหำก็
มีควำมรู้สึกว่ำมีควำมสุขกับกำรเรียนมำกกว่ำที่จะให้เค้ำนั่งเรียนเฉย ๆ ก็เลยคิดว่ำกำรเรียนโดยกำรใช้
เกมหรือกำรวำดรูปก็จะมีผลทำให้เด็กสนใจเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มำกขึ้น ปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเน้นเล่น
เกมและวำดรูป พอเรำวำดรูปเสร็จก็จะมีเกมมำให้เค้ำเล่นซึ่งเด็กเค้ำจะเล่นไม่เก็บบ้ำง ทำพังบ้ำง ก็
เลยใช้วิธีให้เค้ำสร้ำงเกมเอง และสอนวิธีสร้ำงให้เค้ำ พอเค้ำสร้ำงเสร็จเค้ำจะภูมิใจในเกมของเค้ำ และ
พยำยำมโยงเกมของเค้ำเข้ำไปในเนื้อหำที่เรียน และมีควำมรู้สึกว่ำผลกำรเรียนที่ออกมำจำกกำรใช้เกมที่
เค้ำเล่น ให้เค้ำได้วิเครำะห์ และคิด เค้ำก็จะได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น และเด็กก็จะชอบวิชำ
คณิตศำสตร์มำกขึ้นด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีกำรให้นักเรียนเล่นเกม และวำดรูป โยงเข้ำกับเนื้อเรื่องที่จะสอน
ครั้งที่ 2
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้ทำเป็นกิจกรรมกลุ่มเข้ำมำช่วยโดยจะนำเอำเด็กเก่ง เด็กอ่อนมำคละกัน แล้ วตั้งโจทย์
กำหนดสถำนกำรณ์ ปัญหำให้แต่ละกลุ่มและให้สมำชิกในกลุ่มช่วยกันคิดวิเครำะห์ เมื่อวิเครำะห์เสร็จ
คือ เค้ำจะต้องตอบโจทย์นั้นมำให้ได้ เสร็จแล้วพอทำกิจกรรมกลุ่มเสร็จก็จะทำกำรประเมินเลยโดยจะ
ประเมิน 2 แบบ คือ ประเมินแบบไม่ให้เค้ำรู้ตัว คือครูจะมองว่ำเด็กแต่ละคนมีควำมสนใจหรือไม่
แต่ละคนในกลุ่มช่วยกันหรือไม่โดยครูจะเป็นผู้ประเมินแบบไม่ให้เด็กรู้ตัว ส่วนกำรประเมินอีกแบบหนึ่ง
คือให้เด็กวัดหรือประเมินกันเอง โดยให้เพื่อนกลุ่มอื่นประเมินหรือให้ เพื่อน ๆ ในกลุ่มประเมินกันเอง
โดยคะแนนนั้นจะออกมำเป็นคะแนนกลุ่ม เพรำะฉะนั้นถ้ำเค้ำไม่ช่วยกันคะแนนก็จะออกมำน้อย หรือ
คะแนนจะถูกฉุดไปด้วย ที่นี้พอเวลำที่ให้เค้ำทำกิจกรรมจะต้องมีสิ่งล่อใจโดยเน้นให้เค้ำสร้ำงชิ้นงำน
ขึ้นมำ โดยชิ้นงำนของเค้ำจะต้องนำไปใช้งำนได้ ซึ่งส่วนมำกเมื่อเสร็จแล้วจะให้เค้ำไปเลยเพื่อที่จะ
นำไปใช้ได้ โดยชิ้นงำนนั้นจะต้องเกี่ยวกับคณิตศำสตร์ด้วยและสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
เช่น เรียนเรื่องปริมำตรพื้นที่ผิว ก็จะให้เด็กสร้ำงชิ้นงำนที่อำจเป็นเกมโดยใช้เทคนิคกำรคำนวณหำ
ปริมำตร ซึ่งอำจจะได้โครงงำนออกมำด้วย”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มแบบนักเรียนเก่ง นักเรียนอ่อนคละกัน
โดยให้แต่ละกลุ่มใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การประเมินก็ประเมินเป็นรายกลุ่มแบบไม่ให้นักเรียนรู้ตัว
โดยมองการทางานในกลุ่ม และประแบบให้นักเรียนประเมินกันเอง นาผลการประเมินของแต่ละกลุ่ม
มาเป็นคะแนน นอกจากนั้นยังใช้กิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียนคิดชิ้นงานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ครั้งที่ 3
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย เน้นกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก คือเด็กจะมี
ควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน บำงคนก็สมองดีสมวัย บำงคนก็สมองช้ำ บำงคนก็ปำนกลำง เรำก็เลยจับ
เด็กคละกันหลังจำกที่เรำรู้จักเด็กมำกขึ้น เรำก็จะจับเด็กคละกันเอำเด็กเก่ง เด็กปำนกลำง เด็กอ่อน
มำนั่ งรวมกัน แล้ ว ก็ ตั้ง กติ กำว่ำถ้ ำส่ งงำนต้อ งส่ งยกกลุ่ ม ถ้ำคนใดคนหนึ่ง ไม่เสร็ จครูก็ จะไม่ รับงำน
แล้วทุกคนก็จะไม่ได้คะแนนทั้งหมด เพรำะฉะนั้นเด็กก็เลยต้องช่วยกัน ผลงำนที่ออกมำในกลุ่มเดียวกัน
ได้คะแนนไม่เท่ำกันจริงแต่ต้องส่ งพร้อมกัน อย่ำงน้อยเรำก็ได้คะแนนควำมสำมัคคีมำ เมื่อแบ่งกลุ่ ม
เสร็จแล้วครำวนี้เนื้อหำ เนื่องจำกคณิตศำสตร์เป็นวิชำที่เด็กไม่ชอบ และถ้ำเรำไปเข้มงวดมำกเด็กก็จะ
ยิ่งท้อและก็จะไม่อยำกเรียนเลย เรำก็เลยมำคิดว่ำจะทำอย่ำงไรให้เด็กสนใจ ก็เลยได้ควำมคิดว่ำน่ำจะ
เอำสิ่งที่เด็กเรียนแล้วสำมำรถเอำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพรำะฉะนั้นโจทย์ทุกอย่ำงที่เรำตั้งขึ้นมำให้
เด็ก ๆ จะเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดและเป็นสิ่งที่เด็กเอำเรื่องที่เรียนไปใช้ได้ ถึงแม้ว่ำมันจะไม่
เข้มงวดเหมือนโรงเรียนสำมัญ ซึ่งเนื้อหำไม่ได้เน้นให้เด็กไปเอนทรำนซ์หรือไปเรียนต่อในสำยสำมัญ
เน้นแต่เพียงว่ำเมื่อเด็กเข้ำไปอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเค้ำสำมำรถนำสิ่งที่เรียนไปจำกเรำเอำไปใช้อะไร
ได้บ้ำง พอเริ่มทำครูก็จะต้องไปคิดกำหนดสถำนกำรณ์ขึ้นมำ คิดบทควำม คิดเรื่องรำว คิดปัญหำ
ขึ้นมำ เสร็จแล้วเรำก็นำปัญหำขึ้นมำตั้งให้เด็กในห้องเห็นว่ำ เมื่อเรำมีปัญหำแบบนี้เรำจะทำอย่ำงไร
ถ้ำถำมคนเดียวก็ตอบไม่ได้ เด็กจะนั่งเงียบ แต่ถ้ำนั่งเป็นกลุ่มเด็กเค้ำจะคุยกัน ครูจะไม่ว่ำเรื่องคุย
แต่จะบอกว่ำเธอคุยกันแล้วต้องได้เนื้อหำนะ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เนื้อเรื่องที่สอนจะเป็นเรื่องที่นักเรียน
เรียนแล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โจทย์ที่ตั้งให้นักเรียนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
ครั้งที่ 4
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยำฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนได้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรสอนโดย กำรใช้ สื่ อ กำรสอนและก็ ก ำรวั ด ผล
ประเมินผลและกำรติดตำมผลหลังจำกกำรที่วัดแล้ว หัวข้อแรกก็คือสื่อ สังเกตได้ว่ำเด็กจะชอบสื่อกำร
สอนมำกถ้ำเกิดครูไปพูดแบบธรรมดำหรือ เขียนกระดำนเพียงอย่ำงเดียวออกไปเด็กจะไม่ฟังเลย ไม่
ชอบเผลอ ๆ แอบหลับด้วย ดังนั้นจึงจะต้องมีสื่อให้เด็กดู ครูจะต้องจูงใจเด็กโดยกำรสร้ำงสื่อขึ้นมำ
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ก่อน อำจจะไม่ได้สร้ำงเองแต่ว่ำไปนำมำจำกที่อื่น บ้ำง ที่ดูแล้วจูงใจเด็กได้นำมำโชว์ให้เด็กดู เมื่อเด็ก
สนใจเด็กจะถำมว่ำทำอย่ำงไรทำยำกมั้ย ครูก็จะตอบว่ำทำไม่ยำกหรอกและจำกนั้นจะจูงใจเด็กโดยกำร
ซื้ออุปกรณ์มำให้ทั้งหมดโดยที่เด็กไม่ต้องเสียเงินเลย ใช้เพียงแค่สมองและฝีมือเท่ำนั้นมำช่วยครูทำ
เด็กก็จะจัดกลุ่มและลงมือทำช่วยกัน เมื่อทำเสร็จก็มีผลงำนครูก็จะประเมินผลได้เลย ประเมินผลโดย
1. ในขณะที่เด็กทำ ดูถึงควำมตั้งใจ 2. ในขณะที่เข้ำกลุ่มเด็กมีควำมสำมัคคีกันมั้ย 3. เด็กสำมำรถ
ทำงำนเป็นไปตำมขั้นตอนมั้ย 4. สำมำรถทำเสร็จทันเวลำมั้ย และ 5. เด็กสำมำรถนำสื่อของตนเอง
มำใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ำง เมื่อเด็กทำเสร็จครูจะไม่เอำมำเปรียบเทียบ ครูจะบอกว่ำครูไม่เน้นควำม
สวย แต่ครูเน้นว่ำเธอทำแล้วเธอจะใช้ได้แค่ไหน ถ้ำเธอสำมำรถนำสื่อของเธอไปใช้ได้ดีแล้วตอบโจทย์
แก้ปัญหำหรือนำไปทำประโยชน์แก่ตัวเธอได้มำกที่สุด เธอจะได้คะแนน ไม่ใช่ว่ำทำออกมำสวยมำก
แล้วจะได้คะแนน ก็จะทำให้เด็กตั้งใจทำเต็มที่แล้วได้คะแนนส่วนนั้นไป สำหรับกำรวัดผลประเมินผล
อีกแบบหนึ่งคือครูจะไม่สอบให้เห็นเป็นข้อสอบซึ่งจะทำให้เด็กไม่ต้องกลัวกำรสอบ แต่ครูจะสอบโดยใช้
ชีทเล็ก ๆ ให้ออกมำเป็นไอเดียของเด็กเอง ตอบอย่ำงไรก็ถูก ไม่เน้นว่ำจะต้องถูกตำมแบบวิธีกำรของครู
นะ แต่ขอแค่ว่ำสำมำรถทำออกมำเป็นคำตอบของตัวเองได้ก็จะให้คะแนนไป ปัจจุบั นนี้จะไม่เน้นว่ำเด็ก
จะต้องเก่ง เด็กจะต้องทำดี แต่เน้นว่ำเด็กเรียนแล้วเค้ำสำมำรถเอำไปใช้กับตัวเค้ำได้มำกน้อยแค่ไหน
ถ้ำเค้ำมีควำมสนใจในกำรเรียนดี ตั้งใจเรียนดีถึงสมองเค้ำจะไม่ดีแต่เค้ำก็ได้คะแนนดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนผลิตชื้นงานที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ แล้วประเมินว่าสื่อที่
นักเรียนผลิตขึ้นมานั้นสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ นอกจากประเมินจากสื่อแล้ว ยังใช้วิธีการดูการทางาน
ว่ามีความสามัคคี มีความตั้งใจในการทางานมากน้อยแค่ไหน และใช้วิธีการสอบโดยไม่ให้นักเรียนรู้ตัว
โดยให้นักเรียนหาคาตอบจากโจทย์
ครั้งที่ 5
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย ใช้ ม.1 เป็นหลักเพรำะพื้นฐำนทุกอย่ำงจะ
เริ่มที่นี่ ครูก็จะพยำยำมปูพื้นฐำนให้กับเด็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือกำรที่จะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีและก็ไม่
เกลียดวิชำคณิตศำสตร์ แล้วก็เริ่มจำกพื้นฐำน เด็กของเรำไม่ชอบเรียนของยำก ๆ และอะไรก็ตำมที่
นำไปใช้ไม่ได้เด็กก็จะไม่สนใจ ครูก็เลยพยำยำมบูรณำกำรให้เข้ำกับวิชำที่เด็กเรียนอยู่โดยเฉพำะวิชำเอก
อัน ดับ หนึ่ งเลยคือจะต้องให้ เด็กได้แสดงออกไม่ใช่ให้เด็กนั่งฟังอย่ำงเดียว ซึ่งครูยังยืนยันคำเดิมว่ำ
ถึงแม้ว่ำเด็กจะพูดคุยกันในคำบครูจะไม่ว่ำอะไร แต่ถ้ำดังจนเกินไปและนอกเหนือจำกเรื่องที่เรียนก็
จะต้องมีกำรปรำมกันบ้ำง ให้เด็กลดเสียงลงหน่อย และก็พยำยำมให้เด็กได้พูดได้คุย ให้มำกที่สุดเท่ำที่
จะมำกได้ ส่วนที่สองคือเนื้อหำที่เคยสอนแบบเข้มมำก ๆ ก็จะลดลง และก็จะพยำยำมใช้สื่อมำช่วย
ดึงดูดควำมสนใจในกำรเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะเกมเด็ก ๆ จะชอบมำก ทุกเนื้อหำครูจะพยำยำมที่จะหำ
เกมที่สำมำรถโยงเข้ำไปในเนื้อหำได้ ในช่วงแรกก็ต้องเรียนเนื้อหำไปก่อน เมื่อเรียนเสร็จก็จะเป็นใบ
งำนให้เด็กซึ่งใบงำนนี้จะเป็นในรูปแบบที่แทรกด้วยเกม ซึ่งเด็กจะชอบและทำจนครบ แต่ครูก็จะบอก
กับเด็กว่ำไม่ใช่เน้นสีสันสวยงำมอย่ำงเดียวจะต้องเน้นเนื้อหำด้วย เพรำะครูจะให้คะแนนทุกใบงำน และ
การจัดการความรู้
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อีกหนึ่งอย่ำงที่ยังไม่ยอมทิ้งเลยก็คือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมกลุ่มมันช่วยได้ตรงที่เด็กชอบที่จะ คุย
กัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ เน้นการเรียนพื้นฐานต้องสร้างให้
นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาปฏิบัติเอก วิชาศิลปะ แทรก
การเล่ น เกมส์ ค ณิ ต ศาสตร์ เ ข้ า ไปในบทเรี ย น และใบงาน เน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน
ครั้งที่ 6
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จะใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้ เด็กเกิดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร จะให้เด็กทำ
โครงงำนคณิตศำสตร์ตำมกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และตำมรูปแบบโครงงำนที่ ถูกต้อง อยำกให้เด็ก
ทำงำนเป็นกลุ่ม เน้นกำรทำงำนเป็นกลุ่ม ซึ่งจะได้มีกำรทำงำนร่วมกันกับผู้อื่น เด็ก แก้ไขปัญหำทำง
คณิตศำสตร์หรือทำงสถิติเป็น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการทางานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ตามกระบวนการ โดยให้
นักเรียนทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 7
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ฝึกให้เด็กได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกำรเรียนรู้จำกกำรได้คิดนั้นจะทำให้นักเรียนรู้
กระบวนกำรหรือวิธีกำรคิดที่ถูกต้อง เช่น จะมีโจทย์ให้เด็ก แล้วให้นักเรียนได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหำใน
กรณีต่ำง ๆ ซึ่งในกำรแก้โจทย์ปัญหำต่ำง ๆ เด็กก็จะต้องลงมือทำ หรือลงมือคำนวณเพื่อหำคำตอบจึง
ทำให้นักเรี ยนเกิดทักษะในกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล ซึ่งในกำรแก้โจทย์ปัญหำต่ำง ๆ นั้น เด็ก ๆ
อำจจะเรียนรู้จำกครูหรือจำกเพื่อน ๆ หรือจำกผู้ที่มี ควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอำจเกิ ดกำรเรียนรู้ภำยใน
ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ได้ ซึ่งกิจกรรมแบบนี้อำจเป็นกำรกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักกำรคิดวิเครำะห์
คิดสังเครำะห์ รวมถึงกำรคิดแก้ปัญหำได้อีก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้กระบวนการที่ให้นักเรียนคิดและลงมือ ปฏิบัติจริง เช่น ฝึกให้นักเรียน
แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ให้ เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ครั้งที่ 8
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
การจัดการความรู้
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“เปิ ดโอกำสให้เ ด็กได้มีป ระสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ว ยตัว ของเขำเองด้วย ทำงำนด้ว ยตัว เอง
ห้ำมลอกงำนเพื่ อน ต้องพยำยำมพัฒนำสติปัญญำของเด็ก อย่ำงเช่น ต้อ งมีกำรใช้กระบวนกำรคิด
สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมหมำยของสิ่งต่ำง ๆ ดังนั้นครูจึงควรกระตุ้นให้ เด็กใช้กระบวนกำรคิดทำควำม
เข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ อำจคิดได้หลำยแง่ หลำยมุมทำให้ เติมเต็มควำมรู้ ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
เรียนรู้ตำมที่สังคมยอมรับด้วย ดังนั้นครูจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับบุคคลอื่น
หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ โดยให้นักเรียนฝึกการคิดด้วยตัวของนักเรียนเอง สร้างความเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ได้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ
ครั้งที่ 9
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรคิด ไม่เน้นว่ำเด็กจะต้อง
เก่ง แต่อยำกให้เด็กได้ฝึกวิธีคิดแบบต่ำง ๆ เช่น คิดคล่อง คิดหลำกหลำย คิดละเอียด คิดถูก คิด
อย่ำงมีเหตุผล ซึ่งกำรฝึกให้เด็กได้คิดในแบบต่ำง ๆ ทำให้เด็กเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหำเป็น คิดอย่ำง
รอบคอบมีเหตุผล มีวิจำรณญำณ ในกำรคิด มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ได้อย่ำงเหมำะสม ให้เด็กได้ฝึกทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนทำให้นักเรียนสรุปและสำมำรถตัดสินใจได้
โดยใช้เหตุผลอันซึ่งนักเรียนสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวัน เช่น กำรให้นักเรียนได้
ทำโครงงำนทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งเด็กจะเกิดทักษะกำรคิดหรือมีวิธีกำรคิดแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ได้โครงงำน
คณิตศำสตร์ที่มีคุณภำพ”
เคล็ ด ลั บ ความส าเร็ จ คื อ การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
กระบวนการคิด และสามารถนาไปประยุกต์ใช่ในชีวิตประจาวันได้
ครั้งที่ 10
นำงสำวมำลัยพร กิจประสงค์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จะสอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนอย่ำงมีควำมสุข เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจแม้ว่ำวิชำ
คณิตศำสตร์จะเป็นวิชำที่น่ำเบื่อแต่ครูพยำยำมสอดแทรกกิจกรรมเหล่ำนี้ เช่น กำรให้เด็กได้ออกไป
ตอบโจทย์คณิตศำสตร์หน้ำชั้นเรียนซึ่งจะชวนให้เด็กสนใจและสนุก ๆ กับกำรตอบคำถำม โดยเป็นกำร
สอนในลักษณะเกมซึ่งจะทำให้เกิดกำรท้ำทำยเด็กได้ร่วมกันคิดและตอบคำถำม แสดงถึงควำมสำมำรถ
และให้ใช้ศักยภำพของตนอย่ำงเต็มที่ อีกอย่ำงหนึ่งที่สอดแทรกเข้ำไปในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
วิชำคณิตศำสตร์ คือ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับครูผู้สอน และระหว่ำงเพื่อนด้วยกัน ซึ่ง
ระหว่ำงกำรทำกิจกรรมจะมีกำรช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้เด็กรู้สึกมีควำมสุขและสนุกกับ
กำรเรียน”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน สอดแทรกกิจกรรมให้นกเรียน
สนุ กกับ การเรี ย น เช่น ให้ นั กเรี ย นออกไปตอบโจทย์ คณิตศาสตร์ห น้าชั้น การเล่ นเกม เป็นต้ น
นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน อีกด้วย
กรณีที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางกุลนันท์ โพธิ์พรมศรี
ครั้งที่ 1
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย จัดให้นักเรียนเรียนแบบทั้งกลุ่ม ทั้งเดี่ยว
เพรำะว่ำมันจะมีกำรเรียนทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรใช้ภำษำ ส่วนใหญ่จะให้
เด็กใช้วิธีกำรแบ่งกลุ่มซะเป็นส่วนใหญ่โดยกำรจัดทำโครงงำนลงสู่ชุมชน เช่น กำรลงไปทำขนมวง
เด็กเค้ำก็จะไปศึกษำกำรทำขนมวง และตอนนี้ก็มีแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งเรำกำลังเข้ำสู่อำเซียน เลยให้เด็ก
หำคำคล้องจองสู่อำเซียนเช่น cut แปลว่ำตัด, ไม้บรรทัด แปลว่ำ ruler, paper แปลว่ำกระดำษ โดย
ให้เด็กทำ 2 สัปดำห์ให้ได้ 10 คำ ซึ่งเด็กทำไปแล้ว สำหรับวิธีกำรสรุปบทเรียนเด็กค่อนข้ำงจะเบื่อถ้ำ
จะให้สรุปลงสมุด ซึ่งถ้ำบอกให้เด็กสรุปบทเรียนเป็น mind mapping และให้เด็กวำดรูปซึ่งบูรณำกำร
กับวิชำศิลปะ เด็กเค้ำก็จะวำดรูปและตกแต่งให้สวยงำม ซึ่งเด็กจะชอบมำก และบำงครั้งอำจมีเพลง
และเกมเข้ำมำช่วยในกำรสอนด้วย เช่น ให้เด็กแต่งเพลงโดยใช้ ร ล ควบกล้ำ เค้ำก็จะแต่งกันออกมำ
ซึ่งจะได้ควำมหลำกหลำยในกำรเรียนกำรสอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นกลุ่ม และเรียนแบบเดี่ยว นอกจากนั้น
ยังจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น บูรณาการกับวิชาศิลปะ บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ
บูรณาการกับวิชาโครงงาน เป็นต้น และใช้การเล่มเกมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
ครั้งที่ 2
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กเก่ง
เด็กปำนกลำง และเด็กอ่อน บำงทีกำรจัดแบบนี้อำจเป็นภัยต่อเด็กที่อ่อนจัด แต่บำงทีกำรทำชิ้นงำน
แต่ละชิ้นเด็กเก่งอำจส่งครบทุกชิ้น เด็กปำนกลำงอำจส่งได้หลำยชิ้นแต่ไม่ครบ และเด็กที่อ่อนอำจส่ง
งำนได้น้อยชิ้น ถ้ำเรำทำเหมือนเมื่อก่อนอำจจะทำให้เด็กติด 0 หรือ ร และอำจจะไม่จบ แต่ตอนนี้ได้
เปลี่ยนกำรทำกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่มเข้ำมำช่วย และกำรสอนปัจจุบันจะทำสื่อทำงเทคโนโลยีหรือสื่อ
มัลติมีเดียขึ้นมำอำจทำเป็นนิทำน ซึง่ เด็กจะเข้ำใจในบทเรียนมำกขึน้ ซึ่งกำรเรียนวิชำภำษำไทยนั้นเด็ก
จะต้องเรียนอ่ำน พูด เขียน ให้ได้ครบ หรืออำจจะให้เด็กค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตก็ได้ และขณะนี้
ครู ผู้ส อนก็พยำยำมผลิ ตนวัตกรรมขึ้นมำเอง โดยนำมำใช้กับนักเรียนโดยตรง ซึ่งจะเหมำะสมกับ
นักเรียนของเรำซึ่งบำงคนติดไปปฏิบัติรำชกำรงำนแสดงอำจทำให้เรียนไม่ทัน ก็อำจจะใช้สื่อตรงนี้เข้ำ
มำช่ ว ยให้ กั บ นั ก เรี ย นได้ ซึ่ ง ครู ผู้ ส อนพยำยำมลงทุ น เองในกำรที่ จ ะผลิ ต ใบงำน หรื อ มั ล ติ มี เ ดี ย
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เพื่อที่จะนำมำสอนกับเด็กนักเรียน โดยให้มีสีสันสวยงำม เพื่อดึงดูดควำมสนใจในบทเรียน หรือเด็ก
บำงคนมีฝีมือก็ให้เด็กสำมำรถวำดรูป ได้ตำมจินตนำของตนเองและได้งำนเป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนเด็กที่แย่
มำกอำจจะต้องใช้วิธีกำรคัดลอกจำกเพื่อน ดังนั้นครูจึงใช้นวัตกรรมที่หลำกหลำยเข้ำมำช่วยสอน”
เคล็ดลับความสาเร็ จ คือ จั ดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ มเก่ง กลุ่ ม
ปานกลา และกลุ่มอ่อน ผลิตสื่อมัลติมีเดียมาช่วยในการสอนให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3
นำงกุลนันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้วิธีกำรสอนโดย กำรแบ่งกลุ่มก็เพื่อให้นักเรียนมีควำมรัก
ควำมสำมัคคี ขั้นแรกก็จะต้องสอนจำกสถำบันครอบครัวก่อน จะทำอย่ำงไรให้รักจำกครอบครัวและ
มำสู่ชุมชน และก็มีกำรแจกใบงำน แจกใบควำมรู้ ให้เด็กศึกษำใบควำมรู้ก่อน จำกนั้นให้เด็กสลับกัน
กลุ่มนี้ทำใบงำน กลุ่มนี้อ่ำนใบควำมรู้ และอีกกลุ่มหนึ่งก็สรุป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ เพรำะฉะนั้น
ในหนึ่งชั่วโมงเด็กจะเวียนกันให้จบให้ครบ 3 กลุ่ม จำกนั้นให้เด็กบูรณำกำรไปยังทุกวิชำ อย่ำงเช่นถ้ำ
บูรณำกำรไปวิชำศิลปะ ครูก็จะให้เด็กวำดรูปประกอบลงในใบงำนของตนเอง หรือบำงทีครูต้องกำร
เน้ นให้ เด็กเขีย นเลขไทยเรำก็จะบูร ณำกำรไปสู่วิชำคณิตศำสตร์ได้ หรือแมกระทั่งควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะเรำก็บูรณำกำรไปสู่วิชำสังคมได้ และจะบูรณำกำรไปทั้ง 8 กลุ่มสำระ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนโดยบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ เช่น ให้นักเรียนวาดรูปลงในใบงาน
บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนฝึกหัดเขียนเลขไทย บูรณาการกับวิชาสังคม ให้นักเรียน
ทางานกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น
ครั้งที่ 4
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนภำษำไทย ส่ วนมำกกำรสอนหรือกำรใช้ห ลั กภำษำส่ วนใหญ่จะเป็นเรื่องน่ำเบื่อ
สำหรับเด็ก เพรำะเป็นวิชำที่ต้องใช้ควำมเข้ำใจจึงต้องใช้ เกมเข้ำมำประกอบกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้
นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น หรืออย่ำงเช่นกำรสอนเกี่ยวกับคำควบกล้ำเสียง ร เสียง ล นักเรียนมักจะ
ออกเสียงไม่ชัดเจน ครูก็เลยให้นักเรียนแต่งเป็นเพลงบ้ำง ครูก็จะยกตัวอย่ำงเช่นกำรแต่งเพลงแล้วก็
ร้องให้เด็กฟัง และยกสิ่งที่ใกล้ตัวเช่นกำรแก้ผล ร ในรำยวิชำเรียนมำแต่งเป็นเพลง เป็นกำรใช้วิธีกำร
แบบผสมเพรำะกำรสอนแบบนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบ แต่ถ้ำสอนแบบตรง ๆ ตัวตำมหนังสือเรียน
ว่ำ คำควบกล้ ำตั ว นี้ มี อะไรบ้ ำ งแบบนี้ เ ด็ก จะไม่ ค่อ ยอยำกเรี ยน ก็ เ ลยต้ องใช้เ พลงเข้ำ มำประกอบ
กำรเรียนกำรสอนและเด็กก็จะชอบ เพรำะครูทำให้กำรเรียนกำรสอนสนุกสนำนเด็กก็พลอยสนุกสนำน
และอยำกเรียนมำกขึ้นด้วย”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจเรียน เช่น ใช้ เกมเข้ามาประกอบ
เรียนการสอน ให้นักเรียนช่วยกันแต่งเพลงเกี่ยวกับคาควบกล้า เป็นต้น

การ

ครั้งที่ 5
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน เช่น หนังสือ คู่มือ สื่อกำรสอน และจัดเตรียม
แบบฝึกหัด ใบงำน ที่สอดคล้องกับเนื้อหำนั้น ๆ หรือบำงครั้งครูให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ
ที่เกี่ยวกับเนื้อหำ และให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนหรือได้ทำงำนในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ แล้วนำมำสรุปเป็นรูปเล่มนำเสนอครูผู้สอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนเลือกเรียน
เรื่องที่นักเรียนสนเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้นักเรียนทาเป็นรายงาน
ครั้งที่ 6
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“นั กเรี ย นแต่ล ะคนค้น คว้ำเรื่องที่นักเรียนสนใจและนำมำสรุปตำมรูปแบบหรือหั ว ข้อที่ค รู
กำหนดให้ โดยนักเรียนสำมำรถค้นคว้ำได้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่ น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต หรือถำมจำก ผู้มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องที่ตนเองค้นคว้ำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ
ครั้งที่ 7
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเตรียมกำรสอนของครูนั้นครูจะเตรียมวิเครำะห์เนื้อหำเพื่อที่จะจัดกลุ่มนักเรียนตำม
ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน เตรียมแหล่งเรียนรู้ให้เหมำะสมกับเนื้อหำ และจัดบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้ผู้เรียนเกิดกำรกระตุ้นใฝ่เรียนรู้ อำจมีกำรเสริมแรงให้กับนักเรียน เช่น กำรให้นักเรียน
ออกมำพูดหน้ำชั้นเรียนครูจะกล่ำวชมเชยนักเรียนหรือให้เพื่อนในห้องกล่ำวชมเชยกันเอง หรือบำงครั้ง
ครูอำจมีกำรให้นักเรียนร่วมเล่นเกมตอบคำถำมเมื่อใครตอบถูกครูอำจมีของขวัญให้ ส่วนในเรื่องกำร
ประเมินนั้ น นอกจำกจะมีประเมิน ผลระหว่ำงเรียนแล้ วก็จะมีกำรเก็บรวบรวมผลงำนหรือชิ้นงำนที่
นักเรียนทำ โดยประเมินจำกครู เพื่อน และตนเอง”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเตรียมเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม จัด
บรรยากาศห้ องเรี ย นให้ นั กเรี ยนเกิดการอยากเรียน มีการเสริมแรงให้ กับผู้ เรียน เช่น ให้ รางวัล
นักเรียนที่ตอบคาถามได้ถูกต้อง และในการประเมินจะใช้การประเมินผลระหว่า งเรียน และประเมิน
จากชิ้นงาน
ครั้งที่ 8
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับผลงำนนักเรียนหรือชิ้นงำนต่ำง ๆ ครูจะให้นักเรียนนำผลงำนต่ำง ๆ เก็บรวบรวมเป็น
แฟ้มสะสมผลงำน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงพัฒนำกำรของตนเอง ซึ่งผลงำนดังกล่ำวอำจนำเอำควำมรู้ที่ได้
ไปบูรณำกำรกับวิชำอื่น ๆ หรือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐำนที่แสดงควำมสำมำรถในด้ำนควำมรู้ เมื่อครู
ได้นำแฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียนแล้วครูสำมำรถนำมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในครั้งต่อ ๆ ไปได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปรับปรุงการเรียนการสอนจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
ครั้งที่ 9
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกบทเรียนสำเร็จรูป และมีแบบฝึกหัด
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปนี้นักเรียนจะเรียนภำยในคำบเรียน
แล้วนักเรียนยังสำมำรถนำมำเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกำรเรียนจำก
บทเรียนสำเร็จรูปนั้นบทบำทของครูผู้สอนจะคอยให้คำปรึกษำหรือแนะนำนักเรียน แต่นักเรียนจะ
เรียนรู้จำกเนื้อหำในบทเรียนเอง ซึ่งสุดท้ำยแล้วนักเรียนแต่ละคนจะต้องมีกำรประเมินผลหลังจำกที่
เรียนบทเรียนสำเร็จรูปแล้วโดยครูเป็นผู้ประเมิน หรือถ้ำนักเรียนยังไม่เข้ำใจเรื่องอะไรนักเรียนสำมำรถ
สอบถำมครูได้ตลอดเวลำ หรือนักเรียนอำจหำคำถำมจำกกำรไปค้นหำคำตอบจำกอินเทอร์เน็ตก็ได้
ก็จะทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นจำกกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตัวเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นั กเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ เช่น การทาบทเรียนสาเร็จรูป
ครั้งที่ 10
นำงกุล นันท์ โพธิ์พรมศรีชัย ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรวัดผลกำรเรียนรู้จำกนักเรียนครูจะพยำยำมประเมินผลตำมสภำพจริง โดยเน้นกำร
ประเมินระหว่ำงกำรทำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึงกำร
ประเมิน ตนเองของผู้เรี ย น ซึ่งสำมำรถประเมินได้ตลอดเวลำที่เรียนทำให้ ผู้ เรียนมีส่ว นร่ว มในกำร
ประเมินผลแต่ละครั้งด้วย”
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีการประเมินผลนักเรียนโดยประเมินจากการทากิจกรรม ประเมินจาก
พฤติกรรมของผู้เรียน และยังให้ผู้เรียนมีโอกาสประเมินตนเองอีกด้วย
กรณีที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสาวฉวีวรรณ ขันธศรี
ครั้งที่ 1
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระสังคมศึกษำ อย่ำงเด็กเล็ก ๆ หรือ นักเรียน ม.ต้น ถ้ำ
เรำสอนเกี่ยวกับประวัติศำสตร์เรำก็จะให้เด็กไปศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ อย่ำงเช่น กรุงศรี
อยุธยำนักเรียนสนใจอะไร นักเรียนก็จะไปศึกษำค้นคว้ำมำ พอเสร็จแล้วนักเรียนก็จะรวบรวมงำนที่ได้
ไปศึ ก ษำค้ น คว้ ำ มำน ำเสนอให้ เ พื่ อ นดู ซึ่ ง จะน ำเสนอในรู ป แบบไหนก็ ไ ด้ เช่ น น ำเสนอเป็ น
PowerPoint หรือแผ่นพับ ให้เอำมำให้เพื่อนดู ติชม โดยครูจะคอยชี้แนะและคอยบอกให้ปรับปรุง
ส่วนของ ม. ปลำย จะให้เด็กได้ทำโครงงำนประวัติศำสตร์ ตำมที่นักเรียนสนใจ อย่ำงเช่น นักเรียน
สนใจควำมเป็นมำของพระพ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ ก็จะไปศึกษำและทำโครงงำนมำแล้วแต่ที่นักเรียนมี
ควำมสนใจ และนำมำเสนอรวบรวมเอำมำส่งครู ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เช่น เหตุกำรณ์ 11 กันยำยน และให้นักเรียนรวบรวมทำเป็นสมุดภำพ
หรือเรื่องวิกฤตกำรณ์สิ่งแวดล้อมก็ทำเป็นแผ่นพับมำนำเสนอ แล้วนำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเพื่อน
ภำยในห้องเรียน ถ้ำของใครยังมีข้อบกพร่องตรงไหนก็นำกลับไปปรับปรุงใหม่ หรือของใครที่ดีแล้วก็
สำมำรถนำออกไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนห้องอื่นได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาที่นักเรียนมีความ
สนใจ โดยนาเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน เช่น นาเสนอ
ผลงานในรูป แบบ PowerPoint แผ่นพับ โครงงาน สมุดภาพ เมื่อนักเรียนนาเสนอผลงานของ
ตนเองนั้น ครูคอยแนะนาข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบ
ครั้งที่ 2
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับรำยวิชำสังคมศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอกเหนือจำกกำรทำงำนเดี่ยวแล้ว ครู
จะให้ นั กเรี ย นได้มีป ระสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ ม เพื่อจะดูว่ำนักเรียนแต่ล ะคนมีควำม
ช่วยเหลือกันอย่ำงไร ซึ่งกำรจัดกลุ่มครูจะไม่แบ่งว่ำแบ่งอย่ำงไร ให้ตำมใจผู้เรียนเองว่ำต้องกำรที่จะเข้ำ
ร่วมกลุ่มกับใคร ส่วนใหญ่นักเรียนจะแบ่งกันเองโดยนักเรียนจะรู้ว่ำเพื่อนคนไหนเรียนเก่ง เรียนอ่อน
ซึ่งเค้ำก็จะแบ่งกันเองและช่วยกันเองภำยในกลุ่ม พอมำรวมกลุ่มกันก็จะแบ่งหน้ำที่ เช่น มีประธำน
รองประธำน เลขำนุกำร ซึ่งทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจะแบ่งหน้ำที่กันไป สำหรับเพื่อนที่อ่อนสมำชิกในกลุ่ม
ก็จะให้เพื่อนช่วยเท่ำที่จะช่วยได้ ซึ่งบำงครั้งอำจทำงำนเป็นชิ้น จะทำแบบไหน หรืออำจทำรำยงำน
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 40

หรือทำเป็นแผนภูมิ หรือภำพใหญ่ ๆ มำแปะรวมกัน หรืออำจใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ำมำนำเสนอก็ได้ เช่น
PowerPoint และให้เพื่อนช่วยกันวิเครำะห์วิจำรณ์งำนของเพื่อน และเสนอแนะว่ำยังต้องปรับปรุง
อะไรตรงไหน เนื้ อหำไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะให้เพื่อนกลับไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับกำร
วัดผลครูจะใช้วิธีที่จะให้นักเรียนประเมินกันเอง โดยงำนของเพื่อนชิ้นนี้จะให้คะแนนเพื่อนเท่ำไหร่
และอีกวิธีหนึ่งคือครูจะเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนำคะแนนมำรวมกันและหำร ก็จะได้คะแนนจริง ซึ่ งครั้ง
แรกนักเรียนจะทำผลงำนออกมำไม่ค่อยดี พอเพื่อนประเมินแล้วได้คะแนนน้อยก็ทำให้คะแนนของ
ตัวเองไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นในกำรทำงำนครั้งต่อ ๆ นักเรียนก็จะตั้งใจทำงำนมำกยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลงำน
ออกมำดีคะแนนจะได้สูงขึ้น และคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็จะสำมำรถผ่ำนไปกั บเพื่อนได้โดยเค้ำจะไม่เป็น
ตัวถ่วงของเพื่อนในกลุ่มซึ่งจะช่วยเพื่อนหำงำนหรือตกแต่งงำนให้ออกมำดีโดยจะมีส่วนร่วมตลอด และ
เด็กที่เรียนอ่อนจะเกิดควำมมั่นใจในตัวเองมำกขึ้นด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการเรียนด้วยตนเอง เพื่อ ให้นักเรียนได้รู้จักการ
ช่วยเหลือเพื่อน และได้ฝึกการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นอกจากนั้นยังให้นักเรียนแต่ละคนได้มี
โอกาสวิเคราะห์ วิจารณ์การนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
ครั้งที่ 3
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็จะใช้กำรแบ่งกลุ่มบ้ำง โดยให้แต่ละกลุ่มมี 7 คน มีประธำน มี
เลขำ และมีสมำชิก 5 คน ให้มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ครูก็จะแจกเนื้อหำทั้งหมด 5 เรื่อง แล้วให้สมำชิกที่
เหลือ 5 คนของแต่ละกลุ่มกระจำยไปศึกษำหำควำมรู้จำกกลุ่มต่ำง ๆ ให้ได้มำกที่สุดไม่ว่ำจะโดยกำร
บันทึกหรือกำรจำก็แล้วแต่ โดยครูจะให้เวลำ 20 นำที โดยจะต้องพยำยำมศึกษำข้อมูลของกลุ่มนั้น ๆ
ให้ได้มำกที่สุด เมื่อครบเวลำแล้วก็ให้กลับมำที่กลุ่มของตนเอง แล้วก็เล่ำให้เพื่อนในกลุ่มของตนเองฟัง
ว่ำไปรู้อะไรมำบ้ำง เนื้อหำของกลุ่มที่ตนไปศึกษำมำมีอะไรบ้ำงเพื่อมำแชร์ควำมรู้กัน เมื่อแชร์กันครบ
ทุกคนแล้วจบกระบวนกำรแล้ว ครูก็จะมีคำถำมหยิบขึ้นมำถำมโดยถำมในเนื้อหำที่ให้เด็กไปศึกษำจำก
กลุ่ มอื่น ๆ มำ กลุ่ มไหนที่ตอบได้ก็จะได้คะแนน 1 คะแนนและก็มีรำงวัล ให้ และถ้ำส่ วนใหญ่เด็ก
ควำมจำดีเค้ำก็จะตอบได้มำก เวลำครูถำมคำถำมก็จะแย่งกันตอบ จำกนั้นก็จะสังเกตว่ำกลุ่มไหนได้
คะแนนเยอะ และกลุ่มไหนได้คะแนนน้อย ชั่ว โมงหน้ำเรำก็จะปรับใหม่โ ดยกำรกระจำยและคละ
กลุ่มใหม่ โดยให้ เพื่อนช่วยเลือกไปว่ำจะช่วยคนนี้ได้อย่ำงไร ใครที่อ่อนก็ส ลับไปอยู่กลุ่ มที่เก่งบ้ำง
เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกัน พอต่อมำคะแนนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้และทำ
ให้งำนกลุ่มประสบควำมสำเร็จ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการสอนแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการกลุ่มใน
การทางาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้
กันภายในกลุ่ม มีการตั้งคาถามให้นักเรียนตอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และให้รางวัลนักเรียนที่ตอบ
คาถามได้ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ครั้งที่ 4
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“วิชำสังคมมีสำระอยู่หนึ่งสำระคือศำสนำ เพรำะเรื่องศำสนำเด็กบำงทีก็จะเบื่อไม่อยำกเรียน
ครูเลยคิดว่ำจะใช้วิธีอย่ำงไรที่ทำให้เด็กอยำกเรียน ก็เลยสรุปว่ำเป็นวิธีที่ใช้บทบำทสมมติ คือครูจะนำ
เนื้อหำในเรื่องของชำดก ซึ่งชำดกจะมี 2 เรื่อง แล้วครูจะให้นักเรียนจับฉลำก จำกนั้นก็เป็นหน้ำที่
ของนักเรียนที่จะคิดว่ำจะแสดงออกมำได้อย่ำงไร ครูจะกำหนดว่ำไม่ต้องแต่งกำยตำมแบบ แต่ให้แต่ง
กำยตำมเท่ำที่หำได้มำแสดงให้เพื่อนดู ไม่ว่ำจะเป็นนก เป็นลิง เป็นช้ำง นักเรียนก็จะต้องสำมำรถ
แสดงได้ เมื่อแต่ละกลุ่มได้เรื่องแล้วครูก็จะสังเกตว่ำแต่ละกลุ่มสำมำรถคิดเรื่องกำรแสดงได้ไหม แล้วครู
ก็จะกำหนดว่ำให้แสดงวันไหน ไปคิดไปซ้อมกันมำ ครูก็แอบสังเกตว่ำตอนเย็นเด็กจะซ้อมกัน เมื่อถึง
วันแสดงจริงเด็กก็จะใส่หัวที่เป็นนก เป็นลิง เป็นช้ำง โดยที่ไม่ต้องแต่งกำยอะไรมำก เพียงแค่ใช้
กระดำษทำหัวรูปสัตว์ก็ได้แล้ว และบำงชำดกที่มีมะม่วงเด็กก็จะเอำมะม่วงมำด้วย หรือบำงอย่ำงที่หำ
ไม่ได้เด็กก็จะใช้เป็นรูปวำดมำ คือจะทำอย่ำงไรก็ได้ที่จะสื่อให้คนดูรู้ว่ำเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะ และมัน
สอนว่ำอย่ำงไร และเมื่อเพื่อนดูแล้วเพื่อนจะเข้ำใจไหม บำงคนแสดงได้ดีมำกทำให้เพื่อนสนุกสนำน
เฮฮำได้และโชคดีตรงที่เค้ำเป็นนักแสดงเค้ำมีจิตวิญญำณเมื่อแสดงออกมำแล้วทำให้เพื่อนเข้ำใจ สรุป
เมื่อแสดงเสร็จครูก็จะถำมนักเรียนว่ำนักเรียนเข้ำใจไหม เพื่อนแสดงอะไร โดยให้นักแสดงถำมแล้ว
เพื่อน
ก็ตอบได้ สังเกตได้ว่ำกำรแสดงที่ใช้บทบำทสมมติเด็กจะชอบมำก และเด็กจะสำมำรถจำ
เพรำะเด็กสัมผัสด้วยตัวเอง อย่ำงเวลำออกข้อสอบมำว่ำชำดกเรื่องนี้มีสัตว์กี่ประเภทเด็กก็จะสำมำรถ
ตอบได้ เพรำะศำสนำเป็นเรื่องที่เด็กไม่ค่อยชอบเพรำะฉะนั้นวิธีกำรไหนที่เด็กแสดงและจำได้และทำให้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองครูก็พยำยำมหำวิธีมำให้เด็กทำ และเวลำที่ประเมินผลออกมำเด็กจะได้คะแนน
ดีกว่ำที่จะให้ทำแบบฝึกหัดหรือเขียนลงไปเฉย ๆ ก็สรุปว่ำวิธีแสดงบทบำทสมมตินี้ใช้ได้ดีวิธีหนึ่ง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ในการสอนสาระศาสนา จะสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ให้นักเรียนจัดแสดง
ละครชาดก โดยสร้างเครื่องแต่งการและฉากตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน แล้วสังเกตการให้
ความร่วมมือในกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
ครั้งที่ 5
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่ มนักเรียนทำงำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น
อำจให้นักเรียนนับ 1 – 5 ถ้ำใครได้หมำยเลขใดก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพรำะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีเด็ก
หลำย ๆ แบบคละกันไป เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น เมื่อได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วครูจะให้
แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้และทำใบงำนที่ครูแจกให้ ในระหว่ำงที่ นักเรียนทำงำนกลุ่มครูจะคอยให้
คำปรึกษำร่วมถึงสังเกตพฤติกรรมกำรร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนด้วยเพื่อประเมินผลกำรร่วม
กิจกรรม หลังจำกที่แต่ละกลุ่มทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กับกลุ่มอื่น”
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 6
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม ได้จัดหำสื่อกำรสอนต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น
ศึกษำควำมรู้จำกกำรดูวีดีทัศน์ ศึกษำควำมรู้จำกใบควำมรู้ที่ครูจัดเตรียมให้ หรือศึกษำควำมรู้จำก
หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม ซึ่งนักเรียนสำมำรถมำศึกษำหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำไม่ใช่แต่เฉพำะในห้องเรียน
เพรำะในคำบเรียนนักเรียนแต่ละคนจะได้รับควำมรู้ไม่เท่ำกันอำจสนใจหรือไม่สนใจในเนื้อหำที่ครูสอน
หรือนักเรียนอำจไปปฏิบัติรำชกำรงำนแสดง ซึ่งเรียนไม่ทันเพื่อน ก็จะสำมำรถนำสื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้ที่
ครูเตรียมไว้ไปศึกษำนอกห้องเรียนหรือในเวลำที่นักเรียนว่ำงก็ได้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์และได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
เช่น วีดิทัศน์ ใบความรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น
ครั้งที่ 7
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“คุ ณ ครู จ ะศึ ก ษำเนื้ อ หำ และจั ด เตรี ย มเอกสำรประกอบกำรสอน และจั ด กิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหำ ซึ่งบำงเนื้อหำครูจะต้องจัดหำสื่อกำรสอนเพื่อเป็น กำรเสริมควำมรู้ให้กับผู้เรียน
และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหำ ใช้สื่อกำรสอนเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มที่
ครั้งที่ 8
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม จะมีกำรแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ศึกษำในเรื่องที่ครูผู้สอนกำหนดให้และให้นักเรียน
ช่วยกันคิด วิเครำะห์ และสรุป แล้วนำเรื่องที่ศึกษำมำนำเสนอให้กับเพื่อน ๆ หน้ำชั้นเรียน โดยครูจะ
เป็นผู้ชี้แนะและคอยให้คำแนะนำในระหว่ำงกำรทำกิจกรรม”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และสรุป ในเรื่องที่ครูกาหนดให้ แล้วนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ
ครั้งที่ 9
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูใช้วิธีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรนำเข้ำสู่บทเรียนโดยใช้รูปภำพ สอบถำมให้
นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพนั้น ๆ สำหรับขั้นสอนนักเรียนจะศึกษำในหนังสือเรียนโดยครูจะ
อธิบำยและบำงเนื้อหำครูจะทำใบควำมรู้ให้เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ที่ทันสมัย จำกนั้นจะให้นักเรียน
ทำใบงำนเพื่อเป็ นกำรวัดควำมรู้ของนักเรียนหลั งจำกที่นั กเรียนได้ศึกษำเรื่องนั้น ๆ แล้ ว ในขั้นสรุป
กำรเรี ยนรู้ครูจะทำกำรตรวจใบงำนที่นักเรียนทำส่ ง ถ้ำนักเรียนยังตอบไม่ครอบคลุมครูจะอธิบำย
เพิ่มเติมและให้นักเรียนนำกลับไปแก้ไขหรือศึกษำเนื้อหำนั้นซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ในการเรียนการสอนได้ใช้ สื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เช่น ใช้รูปภาพในการนาเข้าสู่บทเรียน ใช้หนังสือและใบความรู้ในขั้นตอนการสอน ให้
นักเรียนทาใบงานเพื่อวัดผลการเรียนการสอน ประเมินการสอนของตนเองจากใบงานที่นักเรียนทาส่ง
ว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาใด
ครั้งที่ 10
นำงสำวฉวีวรรณ ขันธศรี ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระสังคมศึก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ได้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ในกำรนำเข้ำสู่บทเรียน จะใช้วิธีกำร
ซักถำมจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจำกกำรซักถำมจำกควำมรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ในขั้นสอน
นั้นครูจะใช้กำรสอนโดยวิธีกำรแบ่งกลุ่มนักเรียนซึ่งจะมีนักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนปำนกลำง และเก่ง
อยู่ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน และอีกวิธีหนึ่งคือกำรทำงำน
เดี่ยวรำยบุคคล ซึ่งต้องดูจำกเนื้อหำที่สอนว่ำจะกำรเรียนกำรสอนแบบไหน และที่สำคัญคือธรรมชำติ
ของผู้เรียนสำมำรถรับควำมรู้ได้เท่ำใด โดยครูจะต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น ในขั้ น สรุ ป ควำมรู้ ค รู ผู้ ส อนดู จ ำกกระบวนกำรท ำงำนและสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
แต่ละกลุ่มและรำยบุคคล และดูจำกผลงำนที่นักเรียนนำมำเสนอ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยดูจากเนื้อหาที่ทาการเรียน
การสอน และในการประเมินผลจะดูจากกระบวนการในการทางาน และผลงาน
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กรณีที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายปรีดา หอมชื่น
ครั้งที่ 1
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับพลศึกษำก็ไม่มีอะไรมำก จะเน้นนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริง และจะเน้นพื้นฐำนใน
กำรเล่นกีฬำต่ำง ๆ โดยกำรปฏิบัติจริง โดยก่อนที่จะเล่นจะให้เด็กได้หำข้อมูลเบื้องต้นของกีฬำชนิด
นั้ น ๆ มำก่ อ น ส่ ว นของวิ ช ำสุ ข ศึ ก ษำ ก็ จ ะเน้ น หำข้ อ มู ล ทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต เกี่ ย วกั บ โรคปั จ จุ บั น
โรคติดต่อต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เด็กยังไม่รู้ โดยให้เด็กค้นหำจำกอินเทอร์เน็ต”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ครั้งที่ 2
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่มสำระกำรเรี ย นรู้ พลศึกษำ เทคนิคกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกำรแบ่งกลุ่ ม
แบ่งกลุ่มแบบคละกันเพื่อที่นักเรียนจะได้ช่วยเหลือกัน เพรำะบำงทีกำรแยกกลุ่มเฉพำะเด็กอ่อนกับ
เด็กอ่อน เด็กเก่งกับเด็กเก่งก็จะทำให้ไม่ได้ชิ้นงำน เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็จะให้เด็กระดมควำมคิดและ
ช่วยกันเสนอหรือยกตัวอย่ำงหัวข้อมำ เช่น กำรแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร จำกนั้น
ก็จะให้เด็กระดมควำมคิดแล้วก็นำเสนอเป็นผลงำนออกมำ เช่น อำจจะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือ
เป็นรำยงำน เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กันโดยกำรนำมำรำยงำนหน้ำชั้นเรียน เมื่อจบ
กำรรำยงำนแล้ ว ก็ให้ เด็กมำวิพำกวิจำรณ์ กันหรือ เสนอแนะข้อคิ ดเห็ น ต่ำง ๆ จำกนั้ นครูเป็ นผู้ ส รุ ป
กล่ำวปิดท้ำยโดยสรุปให้เด็กฟังพร้อมเสนอแนะแนวทำงต่อไปว่ำเป็นอย่ำงไร ซึ่งจะทำให้เด็กรับรู้ว่ำ
สถำนกำรณ์จริงมันเป็นอย่ำงไร ส่วนสื่อที่ใช้ในกำรสอนส่วนมำกจะเป็นสื่ อตำมอินเตอร์เน็ต ตำมทีวี
ที่พบเห็น ได้อย่ำงชัดเจนและส่ วนมำกจะเป็นสื่ อวิดีโอที่สำมำรถเปิดให้ เด็กดูได้ อำจะเป็นละครสั้ น
หนังสั้น เพื่อให้เด็กได้วิเครำะห์และเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิชำสุขศึกษำได้ ส่วนวิชำพลศึกษำก็จะ
เน้นกำรสอนแบบรำยบุคคล เพรำะกำรจะวัดเป็นทีมนั้นค่อนข้ำงยำกเนื่องจำกนักเรียนไม่ค่อยมีควำม
สำมั ค คี แ ละไม่ ค่ อ ยเข้ ำ ใจกฎกติ ก ำในกำรเล่ น ที่ ถูก ต้ อ งมำกนั ก แหล่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ก็จ ะมำจำก
อินเตอร์เน็ต เช่น กฎกติกำใหม่ ๆ วิธีกำรเล่นเป็นอย่ำงไรบ้ำงรวมถึงกีฬำชนิดใหม่ ๆ ว่ำมีอะไรบ้ำง
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดคลิปวิดีโอจำกยูทูปมำเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนได้ด้วยการแบ่งกลุ่มโดยให้มีเด็กอ่อนและเด็กเก่งอยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน และใช้วิธีการสอนที่แบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ให้นักเรียนนาเสนอ
หัวข้อที่ตนเองสนใจศึกษาค้นคว้า และนาเสนอในรูปแบบเป็นรูปเล่มรายงาน ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยออกมานาเสนอหน้าชั้น เปิดโอกาสให้นักเรียนวิจารณ์งานของเพื่อนหรือบอกข้อเสนอแนะ
กับเพื่อน จากนั้นครูจึงเป็นผู้สรุปบทเรียนปิดท้าย นอกจากนั้นยั งมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่ใช้สอน
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ครั้งที่ 3
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเรียนกำรสอนของวิชำพลศึกษำและสุขศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ วิชำนี้จะเน้น
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติจริงในรำยวิชำพลศึกษำ แต่ก่อนจะมีกำรปฏิบัติจริงจะต้องมีกำรอธิบำยถึงวิธีกำร
เล่น ประโยชน์ กฎกติกำ วิธีกำร พร้อมกับเปิดสื่อวิดีทัศน์หรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับกีฬำในกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนเข้ำใจก่อนแล้วจึงเป็นกำรปฏิบัติจริงในสนำม ส่วนมำกเด็กหลังจำกดูคลิปวิดีโอหรือ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับกีฬำแล้ว เด็กก็สำมำรถที่จะปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ส่วนของรำยวิชำสุขศึกษำก็จะ
เน้นจำกกำรใช้ชีวิตประจำวัน เป็นกำรบอกถึงกำรใช้ชีวิต เช่น กำรรับประทำนอำหำร ควำมเป็นอยู่
กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยของตัวเอง สื่อที่ได้จำกสิ่งต่ำง ๆ เช่น ข่ำวสำร กำรป้องกัน
ตัวเองในกำรคุมกำเนิด กำรดูแลรักษำสุขภำพ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ก่อนการปฏิบัติจริงครูจะสอนเนื้อหาต่าง ๆ จากสื่อวิดิทัศน์ ก่อนให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง
ครั้งที่ 4
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่ มสำระกำรเรี ย นรู้ สุ ข ศึก ษำและพลศึ ก ษำในจัด กำรเรี ย นกำรสอนแต่ ล ะคำบเรีย นนั้ น
ครูผู้สอนจะเน้นให้นักเรียนจัดกิ จกรรมให้ผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้กับ สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ โดยใช้
กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็น เครื่ องมือในกำรเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกำสนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
สถำนกำรณ์อื่นและชีวิตประจำได้อย่ำงถูกต้อง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 5
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำระกำรเรียนรู้สุข ศึกษำและพลศึกษำในจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกำรให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนำตนเองสูงสุด ตำมกำลังหรือศักยภำพของแต่ละคน แต่เนื่องจำก
ผู้เรียนแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งด้ำนควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัด และยังมีทักษะ
พื้นฐำนอันเป็นเครือ่ งมือสำคัญที่จะใช้ในกำรเรียนรู้อันได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
ควำมสำมำรถทำงสมอง ระดับสติปัญญำ และกำรแสดงผลของกำรเรียนรู้ออกมำในลักษณะที่ต่ำงกัน
จึงควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมในลักษณะที่แตกต่ำงกัน ตำมเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนตามความแตกต่าง สติปัญญาและความสามารถของ
ผู้เรียน
ครั้งที่ 6
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำจะกำหนดเป้ำหมำยในกำรสอนและแจ้งสิ่งที่ต้องกำรสอนหรือผลที่ต้ องกำรเมื่อเรียนจบแล้วในแต่
ละคำบให้นักเรียนมีกำรจดบันทึก ซักถำมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตลอดกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
กล้ำแสดงออกทำงควำมคิด กำรอภิปรำย กำรนำเสนอผลงำน มีกำรประเมินผลจำกกำรทำกิจกรรม
ในชั้นเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ นำเสนอผลกำรประเมินแจ้งให้นักเรียนทรำบทันทีเพื่อนำไปพัฒนำตนเอง
ต่อไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด อภิปรายและนาเสนอผล
หน้าชั้น นอกจากนั้นยังประเมินการทากิจกรรมของนักเรียน นาผลการประเมินแจ้งให้นักเรียนทราบ
ทันที่เพื่อให้นักเรียนนาผลการประเมินตนเองไปพัฒนาตนเอง
ครั้งที่ 7
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ได้นำสื่ อกำรสอนต่ำง ๆ มำจัดอยู่ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น ชุดกำรเรียนรู้ด้ว ย
ตนเอง วีดีทัศน์ อินเทอร์เน็ต ใช้นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรสอนแบบปฏิบัติกำร กำร
เรียนแบบใช้เครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ให้นักเรียน กำรสอนเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้ำ หรือมีเวลำเรียนในชั้นเรียนไม่พอ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการสอนต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง วีดิท้ศน์
ครั้งที่ 8
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้มีกำรใช้สื่อกำรสอนหรือนวัตกรรมต่ำง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น เช่น สื่อวีดีทัศน์ใช้ประกอบกำรสอนตำมเนื้อหำ หรือบทเรียน
สำเร็จรูปสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้ำไม่ทันเพื่อนในชั้นเรียน หรือกำรเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยให้นักเรียนเลือกติวเตอร์คือเพื่อนในชั้นเรียนตำมควำมสมัครใจ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการสอนและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 9
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
คือ ให้ผู้เรียนต้องมีโอกำสนำควำมรู้ที่ เรียนรู้มำไปใช้ในชีวิตประจำวั น สิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริงจึงต้อง
เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น ครู ส ำมำรถจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วำมรู้ ไ ด้ โ ดยสร้ ำ ง
สถำนกำรณ์ให้ผู้เรียนต้องแก้ปัญหำและนำควำมรู้ที่เรียนมำประยุกต์ใช้ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมโดยสร้างสถานการณ์ ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาการ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้นาประสบการณ์ที่เรียนในห้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 10
นำยปรีดำ หอมชื่น ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระพลศึก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ก่อนนำไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ย วกับแนวทำงกำรประเมินตำมสภำพจริง ที่สำคัญที่สุด คือ กำรศึกษำ
ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนำควำมรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติ กำรแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้ม
สะสมงำน แฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน นอกจำกจะแสดงพัฒนำกำรของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นกำรสะท้อน
กำรสอนของครู เพื่อจะนำไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนต่อไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาการเรียนการสอนโดยดูจากแฟ้ม
สะสมงานของนักเรียน
กรณีที่ 7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต
ครั้งที่ 1
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเรียนกำรสอนของวิทยำศำสตร์ก่อนกำรเริ่มเรียนเรื่องใหม่ใด ๆ ก็ตำมเรำจะเริ่มโดยกำร
ทดสอบหรื อทบทวนหรื อสอบถำมพื้นควำมรู้เดิ ม อำจจะเป็น ในรูปของกำรซั กถำม กำรทดสอบ
ก่อนเรียน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรกำหนดรูป แบบกำรทดลองที่จัดอยู่ มักจะไม่
แจกแบบแผนกำรทดลองให้เด็กตั้งแต่แรก แต่จะตั้งประเด็นแล้วให้นักเรียนคิดหำวิธีที่จะแก้ไขปัญหำ
ทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรที่จ ะแก้ปัญหำร่วมกัน ข้อดีก็คือในประเด็นเดิมหรือประเด็น
เดียวกัน นักเรียนจะมีวิธีกำรที่จะแก้ปัญหำได้หลำกหลำยและก็ให้มำอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน รวมทั้งมี
กำรช่วยเหลือกลุ่ม แลกเปลี่ยนระหว่ำงกลุ่ม แลกเปลี่ยนระหว่ำงชั้นเรียน ในชั้นเรียนเดียวกันอำจ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงห้องเรียนโดยกำรติดป้ำยนิเทศไว้ที่บอร์ดหน้ำห้องวิทย์ซึ่งนี่ก็เป็นกระบวนกำรหนึ่ง
จำกนั้นเรำก็จะเลือกกลุ่มที่คิดว่ำแก้ปัญหำได้ดีที่สุดหรือทำกำรทดลองได้ผลดีที่สุดเป็นตัวแทนในกำร
การจัดการความรู้
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อภิปรำยให้เพื่อนในชั้นช่วยกันฟังและสรุปร่วมกันก็จะทำให้ได้ใบงำนออกมำในสำหรับกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน และก็จะเน้นกำรฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ก็คือทักษะตั้งแต่กำรสังเกต ทักษะใน
กำรใช้อุปกรณ์กำรทดลอง ทักษะในกำรบันทึกข้อมูล และรวมทั้งทักษะในกำรสรุปผลเป็นหลัก โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นในทำงปฏิบัติกิจกรรมกำรทดลองซึ่งนักเรียนสำมำรถที่จะมีอิสระในกำรวำงแผนกำร
ทดลอง แต่จะไม่ใช่ทุกกำรทดลอง แต่จะเป็นกำรทดลองเฉพำะที่เด็กสำมำรถทำได้ แต่ถ้ำเป็นกำร
ทดลองที่อัน ตรำยและมีข้อจำกัดก็จะมีครูคอยบอก คอยควบคุมแล้วก็กำรกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน
มำกกว่ำนั้น ผลที่ได้ก็คือนักเรียนเกิดควำมรู้นอกตำรำ สำมำรถแยกแยะได้ว่ำกระบวนกำรไหนได้ผลดี
ที่สุดและก็ทำให้เด็กเกิดกระบวนกำรกลุ่ม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีตั้งประเด็นให้นักเรียนค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนใช้กระบวนการ
กลุ่มในการแก้ปัญหา
ครั้งที่ 2
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรำจะประเมินจำก
ทักษะกระบวนกำรทำงำนแล้วในกำรที่เรำจะทดสอบควำมรู้เด็กซึ่งเด็กที่ นี่ไม่ค่อยชอบวิชำวิทยำศำสตร์
เรำก็จะใช้วิธีชี้บ่งควำมรู้ ในที่นี้คือเมื่อเรำแจกโจทย์ปัญหำไปแล้ว ครูจะถำมเลยว่ำใครสำมำรถตอบ
ปัญหำข้อนี้ได้ เพรำะเรำมีกติกำว่ำห้ ำมลอกแต่อธิบำยได้ ดังนั้นเมื่อเด็กยกมือว่ำข้อนี้เค้ำสำมำรถ
อธิบำยได้ ข้อนี้ทำได้ เด็กที่ไม่รู้ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนช้ำจะสำมำรถไปหำควำมรู้ซึ่งก็อยู่ในห้อง แต่ก่อนที่
เค้ำจะไปถึงตัวควำมรู้เรำจะให้เด็กลองอธิบำยคำตอบให้เรำฟังและครูก็ชี้แนะ แล้วเมื่อบ่งควำมรู้เสร็จ
เด็กที่ตอบไม่ได้ก็จะวิ่งไปหำเพื่อนที่มีควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ ก็จะทำให้เด็กทำแบบฝึกหัดได้ ในข้อนั้น ๆ
ค่อนข้ำงดีและก็ไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยและก็มีควำมสุขเพรำะได้เคลื่อนไหว อีกประเด็นหนึ่งที่เรำแก้ไข
ก็คือ กรณีที่เด็กโดนงำนบ่อย ๆ และทำแบบทดสอบไม่ได้ ครูก็จะจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูมี
กำรบวกคะแนนเพิ่มหรืออำจจะเป็นของกำนัลเล็ก ๆ หรือของรำงวัลเล็ก ๆ โดยใครก็ตำมที่ทำให้เพื่อน
ที่โดนงำนสำมำรถมีชิ้นงำนส่งได้ทันเหมือนกับคนอื่น เรำก็จะให้คนที่เป็นบัดดี้ของคนที่ทำงำนไม่ทันแต่
สำมำรถทำให้เพื่อนส่งชิ้นงำนได้ก็จะให้รำงวัลเล็ก ๆ น้อยเพื่อเป็นกำลังใจว่ำเค้ำต้องเสียสละเวลำมำช่วย
เพื่อน ขณะเดียวกันที่ครูให้เลือกบัดดี้เองหรือเลือกเพื่อนเองก็เพรำะเค้ำรักกันแต่ก็จะคัดคนที่เรียนเก่ง
มำเป็นบัดดี้หลักก่อนว่ำ มีบัดดี้หลักอยู่ 5 คน แล้วคนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยคุณจะเลือกใครเป็นบัดดี้ ก็จะ
ทำให้คนที่ไปงำน เรียนไม่ทัน ขี้เกียจ ขยันขึ้น เพรำะว่ำบัดดี้จะขยันมำกก็คือจะทำและพยำยำมให้
คนที่ทำงำนไม่เสร็จให้เสร็จ เพรำะเค้ำก็อยำกได้ของรำงวัล ถึงแม้ว่ำมันจะมีค่ำไม่มำกนักแต่เค้ำก็จะ
รู้สึกดีเมื่อได้รับรำงวัลต่อหน้ำเพื่อนในห้อง แต่เรำจะไม่ให้เป็นคะแนนเพิ่มอย่ำงเด็ดขำด และจะมีควำม
สมำนฉัน ท์ร ะหว่ำงเด็กเพิ่มขึ้น และมีควำมสำมัคคีกันเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งตอนนี้เรำมีกลุ่ มบัดดี้ค่อนข้ำง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อนที่ทำงำนไม่ทันก็พยำยำมทำตัวไม่ให้เป็นภำระแม้แต่สมุดงำน”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การประเมินผลจะประเมินจากทักษะในการทางาน และในการเรียนการ
สอนครูจะจัดกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูจะให้รางวัลแก่เด็กที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนจนเพื่อน
สามารถเรียนทันและมีงานส่งครู
ครั้งที่ 3
นำงกนิษฐำ วงศ์เศรษฐภูษิต ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ก็จะมีปัญหำก็คือในกรณีที่เด็กไปงำนแล้วก็เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน ก็
จะมีกำรจัดกลุ่มให้เด็กที่มำเรียน ซึ่งปกติก็จะเรียนแบบจั ดกลุ่มอยู่แล้ว โดยกำรให้สมำชิกในกลุ่มไป
ถ่ำยทอดให้เพื่อนและเก็บงำนตำม โดยมีกฎว่ำถ้ำส่งงำนครบทั้งกลุ่มครูจะมีคะแนนบวกให้กับกลุ่ม ปกติ
จะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนกลุ่มกับคะแนนรำยบุคคล เพรำะฉะนั้นถ้ำกลุ่มทำงำน
เสร็จทัน จดงำนทันและครบถ้วนทั้งกลุ่มก็จะได้คะแนนกลุ่มบวกเพิ่มให้ และก็เวลำตรวจสมุดก็จะเป็น
รำยบุคคล เวลำสอบก็เช่นเดียวกันจะมีทั้ งกำรสอบแบบกลุ่มและรำยบุคคล คือ กำรใช้แบบทดสอบ
ตำมปกติกับรำยบุคคล แต่ถ้ำสอบแบบกลุ่มครูจะตั้งคำถำมแล้วก็ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันตอบ ส่วนมำก
จะเป็นข้อสอบแบบอธิบำยควำมที่จะต้องใช้ควำมเข้ำใจและปรึกษำกันในกลุ่ม แล้วจึงตอบ และคำถำม
ที่ตั้งจะไม่ใช่คำถำมที่ถูกหรือผิดทันที เป็นคำถำมที่ถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับเหตุผลอธิบำย เพรำะฉะนั้นแต่
ละกลุ่มถ้ำเด็กอธิบำยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงหรือเหตุผลสนับสนุ น ข้อนั้นก็จะถูก ดังนั้นก็จะเป็น
แบบทดสอบปลำยเปิ ดเด็กก็จะได้แสดงควำมคิดเห็น ซึ่งแต่ละกลุ่มในคำถำมชุดเดียวกันจะตอบได้
หลำกหลำยวิธีก็เป็นกำรทำให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ฟังแนวคิดแล้วก็ได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นกำรช่วยคนที่ไป
งำนแล้วก็ไม่ได้เรียน ซึ่งจะได้คะแนนในช่วงนี้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ใช้
แก้ไขก็คือจัดมุมเรียนรู้ ครูก็จะหำเอกสำรหรือเนื้อหำที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น เพรำะหำกสอนย้อนในคำบ
ก็จะทำให้เสียเวลำจึงต้องจัดไว้ให้ที่ห้องภำค ก็จะเป็นหนังสือนิตยสำรส่วนหนึ่ง แล้วก็จัดเป็นแฟ้มที่ตัด
เก็บส่วนหนึ่ง ก็สำหรับเด็กที่ต้องกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม สมมติว่ำเพื่อนอธิบำยแล้วไม่เข้ำใจหรือว่ำ
เห็นงำนแล้วไม่เข้ำใจหรือกรณีที่เด็กส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมำถำมครู ในกลุ่มก็จะมีคนที่มำเรียนทำ
หน้ ำที่รั บ ผิดชอบ ครู จะตั้งเอำไว้ว่ำจะให้ ใครเป็นผู้ดูแลกลุ่ ม ส่ว นใหญ่ก็จะมีอยู่ประมำณ 2-3 คน
แล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีเด็กที่เก่งและเด็กที่อ่อนปนกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ครูทำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลหรือวิเครำะห์ศักยภำพผู้เรียน ในเทอมแรกอำจจะจัดยำก แต่ในเทอมสองจะง่ำยขึ้น
เพรำะเทอมแรกเด็กจะมำจำกหลำยที่และไม่รู้ว่ำใครเก่งหรืออ่อน แต่หลั งจำกที่มีกำรทดสอบและ
เรียนรู้ผ่ำนไปเรำจะสำมำรถรู้ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ในการเรียนการสอนครูจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อน ๆ ในกลุ่มจะต้องมี
หน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทัน มีการตั้งหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลเพื่อนที่เรียนไม่ทัน และสามารถ
ทาให้กลุ่มตัวเองมีงานส่งได้ครบ ครูจะบวกคะแนนให้ ในการประเมินผลจะมีทั้งการประเมินผลเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ในการสอบเป็นกลุ่มครูจะใช้วิธีตั้งคาถามแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ คาถาม
จะเป็นคาถามที่เน้นให้นักเรียนใช้เหตุผลในการอธิบาย นอกจากนั้นยังจัดห้องเรียนให้เหมาะกับการ
เรียนรู้ เช่น จัดมุมเรี ยนรู้ โดยมีเอกสาร นิตยสารที่มีเน้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาไว้สาห รับให้
นักเรียนอ่าน
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ครั้งที่ 4
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ วิทยำศำสตร์นั้น ครูผู้ ส อนจะจัดกิจ กรรมที่เป็ นแนวทำงให้ ผู้ เรี ยนได้
นำไปใช้เพื่อให้ เกิดควำมรู้ หรื อทักษะใหม่ ที่จำเป็นต่อกำรแก้ปัญหำ หรือสำมำรถทำงำนให้ เสร็จ
สมบูรณ์
ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ควำมสำมำรถหรือทักษะทำงวิทยำศำสตร์เข้ำมำแก้ปัญหำ และหำ
วิธีกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ ได้ โดยนักเรียนสำมำรถเรียนรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ เช่น ห้องสมุด หนังสือ
เรียน วีดีทัศน์ บทเรียนสำเร็จรูป จำกวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรหำข้อมูลจำกบุคคลที่มีควำมรู้
กำรทดลองหรือกำรศึกษำจำกสภำพแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตอบข้อสงสัยได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เป็นแนวทางให้นักเรียนนาความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือทักษะใหม่ที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ส ำหรั บ วิ ช ำวิท ยำศำสตร์ มีก ำรจัด กำรเรีย นกำรสอนโดยให้ นั กเรียนได้ มี ก ำรทำโครงงำน
วิท ยำศำสตร์ ทุ ก ๆ ปี ดั งนั้ น ผู้ เรี ย นก็ส ำมำรถที่ จะเลื อ กสิ่ งที่ ต นเองสนใจ หรื อตอนเองถนัด เพื่ อ
ทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ซึ่งกำรทำโครงงำนนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักหำคำตอบด้วยวิธีที่หลำกหลำย
เช่น หำจำกสิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว หรือหำจำกอินเทอร์เน็ต หรือจำกกำรอยำกรู้ อยำกลอง
ก็สำมำรถนำมำทำเป็นโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้ ซึ่งในกระบวนกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์นักเรียน
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ และแสวงหำคำตอบ รู้จักกำรวำงแผน กำรแก้ปัญหำ และยังสำมำรถนำไปบูรณำ
กำรกับเนื้อหำวิชำอื่น ๆ ได้ สำหรับครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษำ กำกับควบคุมดูแล กำรทำงำนของ
นักเรียนเพื่อให้ผลงำนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คาปรึกษา
กากับควบคุมดูแลการทางาน
ครั้งที่ 6
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในส่วนของกำรวัดและประเมินผลได้
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบของกำรวัดผลและเมินผลระหว่ำงภำคเรียน กำรทดสอบ
ระหว่ำงเรียน โดยให้ทุกคนได้กำหนดข้อคำถำมด้วยตนเอง และหำคำตอบที่ถูกต้อง จำกนั้นให้ มี
กำรรวบรวมข้อคำถำมมำจัดหมวดหมู่ของคำถำมตำมหัวข้อกำรเรียนรู้หรือหน่วยกำรเรียนรู้ ครูนำชุด
คำถำมที่ได้มำจัดเรียงเป็นแบบทดสอบ โดยเรียบเรียงเนื้อหำภำษำ และควำมถูกต้อง จำกนั้นจึงจัดทำ
แบบทดสอบนำมำทำสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียน”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น ให้ทุกคนได้กาหนดข้อ
คาถามด้วยตนเอง และหาคาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น ครูจึงการรวบรวมข้อคาถามมาจัดหมวดหมู่ จัดทา
เป็นแบบทดสอบ
ครั้งที่ 7
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ใช้กำรวัดผลและประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
ทดสอบรำยบุคคล โดยให้ทำชุดคำถำมและตอบลงในสมุดงำนหรือแบบทดสอบ และแบบกลุ่มโดยให้
แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหำคำตอบ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลำเรียน ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรม
ค่อนข้ำงมำก เมื่อได้ผลกำรประเมินออกมำจะมีกำรนัดกลุ่มหรือนักเรียนที่มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์มำ
ซ่อมเสริม โดยใช้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น บทเรียนสำเร็จรูป เอกสำรอ่ำนเพิ่มเติม และให้นักเรียน
ทำแบบทดสอบควำมรู้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้สื่อที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มาเป็นเครื่องมือช่วยสอน เช่น บทเรียนสาเร็จรูป นอกจากนั้น
ยังให้นักเรียนอ่านเอกสารเพิ่มเติม และทาแบบทดสอบความรู้
ครั้งที่ 8
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในส่วนของกำรวัดและประเมินผลได้
ให้ นั กเรีย นมีส่ วนร่ ว มในกำรกำหนดรูปแบบของกำรวัดผลและประเมินผลระหว่ำงภำคเรียน กำร
ทดสอบระหว่ำงเรียนโดยให้ทุกคนได้กำหนดข้อคำถำมด้วยตนเอง และหำคำตอบที่ถูกต้อง จำกนั้นครู
จะรวบรวมข้อคำถำมมำ จัดหมวดหมู่ตำมเนื้อหำของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ แล้วนำมำเรียบเรียงคำ
ถำมและค ำตอบให้ ถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว น ำข้ อ ค ำถำมที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นกำรทดสอบเพื่ อ ประเมิ นผล
นักเรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบการวัดผลประเมินผลด้วยตนเอง
ครั้งที่ 9
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรวัดและประเมินผลของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์นั้นครูผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรม
กำรเรียนของนักเรียนแต่ละรำยบุคคล รวมถึงสังเกตกำรร่วมกิจกรรมของนักเรียนด้วย ซึ่งกำรจัด
กิจกรรมของวิชำวิทยำศำสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นกำรทดลองกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ล้วนแล้วแต่เป็น
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กิ จ กรรมที่ เ น้ น กำรค้ น หำควำมรู้ จ ำกกำรได้ ท ดลอง หรื อ กำรค้ น หำควำมรู้ จ ำกกำรท ำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ นั กเรี ย นต้องมีทัก ษะกำรปฏิบัติงำนที่ดีและเป็นระบบผลงำนก็จะออกมำดี ร่ ว มถึ ง
นักเรียนจะได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองด้วยก็จะเกิดทักษะในกำรทำงำนทำงวิทยำศำสตร์เพิ่มมำกขึ้น และ
วิทยำศำสตร์ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม โดยจะมีขั้นตอนดังนี้ 1) วำงแผนจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำที่กำหนดไว้ 2) ให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มโดยทุกคนต้องมี
บทบำทหน้ำที่ในกลุ่ม 3) สังเกตพฤติกรรมและคอยกระตุ้นให้นักเรียนค้นพบควำมรู้จำกกำรทำกิจกรรม
4) นำผลจำกกำรค้นพบอภิปรำยร่วมกันในชั้นเรียน โดยมีคำถำมนำว่ำทำไม อะไร และอย่ำงไร 5) ให้
นำควำมรู้ของทุกกลุ่มมำประมวลผลเป็นองค์ควำมรู้ร่วมกัน กลุ่มสำรระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ยังนำ
เทคนิคกำรเรียนรู้โดยใช้เ พื่อนช่วยสอน โดยมีกำรสอนดังนี้ 1) คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใน
เนื้อหำนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี โดยครูนัดมำพบและเรียนรู้เพิ่มเติมจนมีควำมสำมำรถชัดเจนในเนื้อหำนั้น 2)
ครูจัดเตรียมแบบฝึกหัด ใบงำน หรือเอกสำรประกอบกำรสอนที่เหมำะสมให้นำไปใช้โดยจัด เรียงลำดับ
เนื้อหำจำกง่ำยไปยำก 3) จัดให้นักเรียนเข้ำกลุ่มทั้งโดยควำมสมัครใจและคัดเลือกแล้วดำเนินกำรตำม
กิจกรรมที่กำหนด”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การวัดและประเมินผลครูจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล รวมถึงสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม
ครั้งที่ 10
นำงกนิ ษ ฐำ วงศ์ เ ศรษฐภู ษิ ต ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระวิ ท ยำศำสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเตรียมควำมพร้อมหรือกำรเตรียมกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จะมี
กำรศึกษำหลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดเนื้อหำที่ต้องสอนให้เข้ำใจ และดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร จำกนั้นจะจัดเตรียมสื่อกำรสอนที่สอดคล้องให้
เหมำะสมกับเนื้อหำในแต่ละเนื้อหำ หรือบำงครั้งจะสอบถำมควำมต้องกำรของผู้เรียนว่ำมีควำมอยำกรู้
อยำกเห็นตำมประเด็นควำมรู้ของตัวชี้วัดในเรื่องอะไรบ้ำง หรือนักเรียนมีควำมสนใจในเรื่องใดบ้ำง
สำหรับกำรจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนผู้สอนจะจัดแบบให้ผู้เรียนรู้สึกสบำยและปลุกเร้ำให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เช่น กำรวำงแบบจำลองไว้ในห้องเรียน ติดภำพที่แสดงถึงสิ่งที่คิดค้นใหม่ ๆ เพื่อ
สร้ำงจิ นตนำกำรให้กับผู้เรี ย น ในกำรกำหนดชิ้นงำนให้ ผู้เรียนจะต้องกำหนดงำนที่ต้องทำเพื่อช่ว ย
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและตำมศักยภำพของนักเรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตรถึง
จัดเตรียมสื่อการสอนให้ตรงกับเนื้อหาแต่ละเนื้อหา สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่จะใช้สอน
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กรณีที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสาววิกานดา ทาสีนาค
ครั้งที่ 1
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีก็จะให้เด็กทำงำนเป็นกลุ่มบ้ำง ช่วยกันในกลุ่ม และงำน
เดี่ย วบ้ ำ ง ซึ่งในกลุ่ มเด็กจะต้อ งช่ว ยกัน คิดและแบ่ง หั ว ข้ อกำรทำงำน จะมี บำงกลุ่ ม ที่เด็ กมีค วำม
กระตือรือร้นและสนใจเรียนและมีกลุ่มอ่อนคือไม่ค่อยสนใจเรียน คุยกันในห้องเรียน ครูจึงต้องสุ่มเรียก
รำยบุคคลเพื่อให้ตอบคำถำม เด็กจึงมีควำมกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนมำกยิ่งขึ้นเพรำะว่ำ เด็ก
กลัวว่ำถ้ำครูเรียกโดนชื่อตัวเองแล้วจะตอบคำถำมไม่ได้ สำหรับเด็ก ม.ต้น ส่วนใหญ่จะให้ทำใบงำนอยู่
ในห้องและให้ทำให้เสร็จและส่งในคำบเลย บำงชิ้นงำนก็จะให้อ อกมำ Present หน้ำห้อง เพื่อให้
เพื่อน ๆ ได้รับฟังควำมคิดว่ำควำมคิดของเรำและเพื่อน ๆ อำจต่ำง ๆ กันได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่มและทางานเดี่ยว ในระดับ ม. ต้น จะ
ให้นักเรียนทาใบงาน นาเสนองานหน้าชั้น และให้เพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็น อีกทั้งใช้การเรียกถาม
เพื่อให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการเขียน
ครั้งที่ 2
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ กำรงำนอำชี พและเทคโนโลยีจ ะจัดกิ จกรรมที่ใ ห้ นัก เรียนได้ท ำงำน
เป็นกลุ่ม มีกำรปรึกษำหำรือกันในกลุ่ม สมำชิกในกลุ่มแต่ละคนต้องคุยและทำงำนร่วมกันอย่ำงอิสระ
โดยสมำชิกจะต้องตกลงกันว่ำจะทำอะไร หน้ำที่ของสมำชิกแต่ละคนต้องทำอะไรโดยกำหนดให้ชัดเจน
และทุกคนในกลุ่มยอมรับข้อตกลงที่ได้เสนอกันมำ โดยนักเรียนแต่ละคนต้องลงมือปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ที่ได้ตกลงกันในกำรทำงำนของนักเรียนทุกคนจะต้องทำงำนร่วมกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ของสมำชิกภำยในกลุ่ม แล้วนำมำวิเครำะห์และสรุปควำมรู้ที่ได้ก็จะได้เป็นผลงำนของ
กลุ่มที่ผ่ำนกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อคิดเห็นต่าง ๆ แล้ว
ให้นักเรียนนามาวิเคราะห์
ครั้งที่ 3
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจั ดกิจ กรรมกำรเรี ย นรู้กลุ่ มสำระกำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี คือมีเ ป้ำหมำยเพื่อให้
นักเรียนมีกำรเรียนรู้ร่ วมกันจำกกำรทำงำนแต่ละอย่ำง เรียนรู้กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน ร่วมถึงยังได้
เรียนรู้กำรสื่อสำรกับบุคคลอื่น ๆ ว่ำควรจะสื่อสำรอย่ำงไร แก้ปัญหำอย่ำงไรเพื่อให้กำรทำงำนสำเร็จ
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ลุล่วงไปได้ และทุกคนภูมิใจกับผลงำนที่ได้ร่วมมือกันทำ ในกำรทำงำนร่วมกันของสมำชิกทุก ๆ คนใน
กลุ่มจะมีกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นซึ่งกันและกันและมีกำรปรับตัวเข้ำหำกัน มีกำรคิดแก้ปัญหำร่วมกัน
และมีกำรประเมินผลงำนร่วมกัน เพรำะฉะนั้นทุก ๆ ขั้นตอนกำรทำงำนสมำชิกทุกคนภำยในกลุ่มจะมี
ส่วนร่วมตลอดกำรทำงำนนั้น ๆ
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักการแก้ปัญหา
ครั้งที่ 4
นำงสำววิกำนดำ ทำสีนำค ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ครูก็จะเตรียมเนื้อหำควำมรู้ หรือใบ
ควำมรู้ และแบบฝึกหัดไว้ให้ นักเรีย นทำในห้ องเรียน เพรำะอยำกให้นักเรียนมีงำนส่งในคำบเรียน
เนื่องมำจำกเคยสั่งงำนให้เด็กกลับไปทำเป็นกำรบ้ำนแล้วเด็กจะลืมบ้ำง ไม่ทำมำส่งบ้ำง จึงสั่งงำนใน
คำบ และสั่งในคำบเลยแต่ก็จะมีงำนบำงชั้นที่สั่งให้ทำมำส่ง เช่น เป็นงำนประดิษฐ์ งำนค้นหำทำง
อินเทอร์เน็ต เพรำะอยำกให้เด็กได้ฝึกค้นหำหรือฝึกทำงำนด้วยตนเองด้วย ส่วนงำนที่มอบหมำยให้ทำ
ในคำบเรีย นบำงครั้งนั กเรี ย นจะไม่ค่อยสนใจ ครูก็จะคอยเตือนและกำชับ หรื อกำหนดเวลำส่ งที่
แน่น อน ถ้ำหำกข้อไหนยำกเกิ น ไปนักเรียนทำไม่ได้ครูจะยกตัวอย่ำงให้นักเรียนฟังแล้ว ให้ นักเรียน
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ส่วนงำนประดิษฐ์ครูจะนักเรียนได้ใช้จินตนำกำรหรือทำตำมควำมสำมำรถที่
นักเรียนมีโดยอำจกำหนดสิ่งที่จะให้ทำกว้ำง ๆ เอำไว้ แล้วให้นักเรียนได้สร้ำงสรรค์ผลจำกจินตนำกำร
งำนออกมำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนได้ทางานด้วยตัวเอง และใช้จินตนาการในการประดิษฐ์
ชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง
ครั้งที่ 5
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ก่อนทำงำนที่มอบหมำยครูจะอธิบำยเนื้อหำให้นักเรียนเข้ำใจก่อนและให้นักเรียนช่วยกันคิด
และตั้งคำถำมให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถำมเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในเนื้อ หำที่จะ
เรียน จำกนั้นครูจะให้นักเรียนศึกษำจำกใบควำมรู้และทำใบงำนหรือแบบฝึกหัดเพื่อเป็นกำรวัดผล
นักเรียนเมื่อเรียนแล้วได้ควำมรู้อะไรบ้ำง นักเรียนบำงคนมีสมำธิสั้น ควำมสนใจในกำรเรียนมีน้อยมำก
ครูจะให้นักเรียนออกมำตอบคำถำมหรือบำงครั้งให้ออกมำอธิบำยให้เพื่อน ๆ ฟั งหน้ำชั้นเรียน ซึ่งจะทำ
ให้ นั กเรี ย นสนใจเนื้ อหำที่เรี ย นมำกขึ้น งำนที่เป็นผลงำนส่ ว นใหญ่จะเน้นให้ ผู้เรียนทำงำนเป็นกลุ่ ม
เพรำะฉะนั้นผลงำนที่ออกมำจะได้มำจำกกำรควำมคิดเห็นของสมำชิกในกลุ่มแต่ละคนซึ่งผลงำนก็จะ
ออกมำหลำยรูปแบบตำมที่แต่ละกลุ่มถนัด ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมี ทั้งนักเรียนที่เรียนอ่อน นักเรียนที่เรียน
ปำนกลำง และนักเรียนที่เรียนเก่ง ซึ่งนักเรียนจะได้เอำใจใส่ซึ่งกันและกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันและช่วย
ให้สร้ำงสรรค์ผลงำนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เน้นให้ผู้เรียนทำงำนเป็นกลุ่ม เพรำะฉะนั้นผลงำนที่ออกมำจะ
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ได้มำจำกกำรควำมคิดเห็ นของสมำชิกในกลุ่มแต่ละคนซึ่งผลงำนก็จะออกมำหลำยรูปแบบตำมที่แต่ละ
กลุ่มถนัด”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียนครูจะให้นักเรียนออกมาตอบคาถามหรือบางครั้งให้ออกมาอธิบายให้
เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 6
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีครูจะทำกำรศึกษำจัดเตรียมเนื้อหำที่มีควำมทันสมัย
และทั น เหตุ ก ำรณ์ ซึ่ง เนื้ อ หำของวิ ช ำกำรงำนอำชี พ และเทคโนโลยี นั้ น จะเน้น ทั ก ษะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในชีวิตประจำวัน เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วสำมำรถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพรำะถ้ำ
นักเรียนเรียนจำกในหนังสืออย่ำงเดียวก็จะได้เพียงควำมรู้ควำมเข้ำใจเท่ำนั้น แต่ถ้ำนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ หรือได้หำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ นักเรียนก็จะมีทักษะในกำรใช้ชีวิตเพิ่มมำกขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดเตรียมเนื้อหำที่มีควำมทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ เน้นทักษะที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจำวัน สำมำรถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ครั้งที่ 7
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีครูจะทำกำรศึกษำเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสอน
จัดทำใบควำมรู้และแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้มีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นจำกในหนังสือเรียน และบำงครั้ง
ผู้เรียนจะเป็นผู้ไปศึกษำเนื้อหำตำมที่ครูมอบหมำยให้แล้วนำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กั นภำยในคำบเรียน
โดยมีครู คอยแนะนำเพิ่มเติมและให้เพื่อนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็ นด้ว ย ซึ่งอำจเป็นเรื่องที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์ตรงของนักเรียน หรือเรื่องที่นักเรียนเคยพบเห็นมำ และให้ช่วยกันสรุปว่ำปัญหำเกิดจำก
อะไร จะมีวิธีแก้ไขหรือปฏิบัติอย่ำงไร โดยนักเรียนจะช่วยกันร่วมแสดงควำมคิดเห็นและหำข้อสรุป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดทาใบความรู้และแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น จากใน
หนังสือเรียน ให้นักเรียนจะเป็นไปศึกษาเนื้อหาตามที่ครูมอบหมายให้แล้วนามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ภายในคาบเรียน
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ครั้งที่ 8
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนจะต้อง
พัฒนำตนเองโดยมีกำรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอนให้มีควำมสอดคล้องกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
และอำจจัดเก็บรวบรวมจำกอินเทอร์เน็ต เอกสำร วำรสำร สื่อต่ำง ๆ เพื่อนำมำใช้ประกอบกำรเรียน
กำรสอนและให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และผู้สอนต้องเตรียมเอกสำรกำรสอนต่ำง ๆ เช่น ใบควำมรู้
แบบฝึกหัด ใบงำน แหล่งข้อมูลสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การสอนจะต้องให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ครั้งที่ 9
นำงสำววิ ก ำนดำ ท ำสี น ำค ครู จ้ำ งสอนพิเ ศษรำยชั่ ว โมง กลุ่ มสำระกำรงำนอำชี พและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี จะเน้ นเรื่ องกระบวนกำรทำงำน ซึ่งผู้ เรียนจะต้องรู้จักขั้นตอนกระบวนกำร
ทำงำนทุก ๆ งำน รู้จักกำรวำงแผนจนถึงกระบวนกำรสุดท้ำยคือกำรนำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนั้นผู้เรียนอำจเกิดกำรเบื่อหน่ำยในบำงเนื้อหำ แต่ครูจะต้องคอยกระตุ้นและสร้ำงสิ่งเร้ำให้นักเรียน
เกิดกำรเรี ยนรู้และตั้งใจทำงำน โดยอำจมีกำรชมเชยนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียนที่ทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ หรือคอยให้กำลังใจและคอยกระตุ้นนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียนที่ ไม่ค่อยทำงำนโดยอำจให้
มีกำรแข่งขันให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นเรื่องกระบวนการทางาน ต้องให้นักเรียนรู้จักทางานเป็น ขั้นตอน และ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 10
นำงสำววิกำนดำ ทำสีนำค ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเนื้อหำส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหำที่เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปใช้ใ นกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ ดังนั้นครูจึงจัดกำรเรียนกำร
สอนให้นักเรียนแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ หรือจำกกำรทำงำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนที่ทำรำยบุคคล
หรืองำนที่ทำเป็นรำยกลุ่ม ซึ่งถ้ำมีปัญหำนักเรียนต้องพยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์หรือแก้ไขปัญหำให้ได้
โดยครูจะคอยดูพฤติกรรมกำรร่วมชั้นเรียนของนักเรียน ถ้ำนักเรียนแก้ไขไม่ได้ครูจะคอยให้คำแนะนำ
แต่จะไม่บอกวิธีกำรเพียงแต่แนะนำหรือยกตัวอย่ำงให้นักเรียนคิด วิเครำะห์ เพื่อที่จะพยำยำมแก้ไข
ปัญหำนั้น ๆ ให้ได้ เพื่อนักเรียนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือถ้ำเป็นกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ถ้ำนักเรียนไม่สำมำรถแก้ไขหรือทำไม่ได้แล้ว ครูจะให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อนักเรียนจะได้ทำ
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ได้และถ้ำฝึกซ้ำ ๆ บ่อย ๆ นักเรียนก็จะเกิดควำมชำนำญมำกยิ่งขึ้น ซึ่งประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้
นักเรียนสำมำรถนำไปปรับใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา ครูเน้นการฝึกให้นักเรียนทาซ้า ๆ จนเกิดความชานาญ
ภาควิชานาฏศิลป์
กรณีที่ 9 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางนิรมล หาญทองกูล
ครั้งที่ 1
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนจะต้องรู้พื้นฐำนนักเรียนก่อนที่จะสอนตำมเนื้อหำ และต้องมีกำรทดสอบด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ เช่น ในวิชำปฏิบัติก็จะให้นักเรียนปฏิบัติให้ครูดู หำกเป็นกำรเรียนต่อเนื่องที่รับช่วงกันมำ ก็จะ
ใช้กำรทบทวน ต้องคิดวิธีสอนให้เหมำะสมกับนักเรียน เพิ่มในสิ่งที่ขำด ซึ่งถือเป็นหลักกำรทั่วไปที่ใช้
เป็นหลักในกำรสอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ วิเคราะห์พื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาวิธีการสอนที่เหมาะสม
ครั้งที่ 2
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอน จะใช้วิธีกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ เช่น ถ้ำสอนไปแล้วนักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติได้
จะต้องหำวิธีว่ำจะทำอย่ำงไรให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้เทียบเท่ำคนอื่นตำมหลักสูตรที่กำหนด ต้อง
หำวิธีแก้ปัญหำให้เหมำะสมกับนักเรียน โดยมองปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ เช่น เวลำเรียนอำจเรียนได้ไม่
เต็มที่ตำมแผนที่วำงไว้ต้องปรับให้เหมำะสมกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะเข้ำมำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ แก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครั้งที่ 3
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เทคนิคอีกขอหนึ่ง คือ วิธีกำรกระตุ้น ปฏิบัติซ้ำ ๆ โดยอธิบำยไปด้วยและปฏิบัติให้นักเรียนดู
ในทุกขั้นตอน ว่ำบทเรียนนี้ควรจะเรียนอย่ำงไร โดยเฉพำะในวิชำปฏิบัติจะเน้นเป็นพิเศษ มีกำร
อธิบำยให้นักเรียนฟังก่อนปฏิบัติจริง”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต อธิบายให้นักเรียนฟังก่อนให้นักเรียนปฏิบัติจริง
และให้นักเรียนปฏิบัติซ้า ๆ
ครั้งที่ 4
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ กำรสอน ครูต้องดูควำมพร้อมของนักเรียน ในปัจจัยต่ำงๆ เช่น ควำมเข้ำใจในอำรมณ์ของ
ผู้เรียน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรจะมี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ก่อนสอนจะดูความพร้อมของนักเรียนในการเรียนในแต่ละวัน
ครั้งที่ 5
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนต้องปรับอำรมณ์ให้มั่นคงพอที่จะมอบควำมรู้ให้กับนักเรียน ต้องมีกำรปรับสภำพ
อำรมณ์ร ะหว่ำงครู และนักเรี ยนให้เข้ำกัน เพื่อให้ นักเรียนมีควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้ ที่พร้อมจะรับ
ควำมรู้จำกครูผู้สอนด้วยควำมเชื่อถือ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปรับภาวะทางอารมณ์ให้มั่นคงพร้อมที่จะทาการสอน
ครั้งที่ 6
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนโดยมี สภำพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น สื่อกำรเรียน กำรทดสอบต่ำง ๆ กำรให้นักเรียน
แสดงควำมต้องกำรหรือตอบสนองระหว่ำงเรียนโดยกำรสอบถำมแบบเป็นกันเอง นักเรียนก็จะมีควำม
กล้ำที่จ ะพูดคุยกับครูมำกขึ้น ซึ่งอำรมณ์ ควำมพร้อม พื้นฐำนต่ำงๆของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ครู
ควรจะเข้ำใจ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และสร้างสภาพที่ดีให้เหมาะกับ
การจัดการเรียนการสอน
ครั้งที่ 7
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“วิธีสอนที่ใช้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้จำกแผนที่กำหนด โดยดูได้จำกกำลเทศะและช่วงเวลำ
สภำพแวดล้อมที่อำจต้องปรับตำมสภำพให้เหมำะสม เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในกำรสอน อีกกรณีหนึ่ง
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องค์ประกอบของครูผู้สอนนับว่ำสำคัญ เรื่องกำรแต่งกำยของครู และอื่นที่ทำให้นักเรียนได้รับรู้ สัมผัส
ควำมอบอุ่น อันทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าครูและนักเรียน
ครั้งที่ 8
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ เวลำที่ส อนจะไม่ส อนแต่ในเนื้อหำตำมหลั ก สู ตรเท่ำนั้น จะสอดแทรกในเรื่องคุณธรรม
จริ ย ธรรม จะอบรมสั่ งสอนในเรื่ องของมำรยำทควบคู่ไปด้ว ย กำรลงโทษก็เป็นสิ่ งเร้ำควำมสนใจ
ของนั กเรี ยนเป็นกำรกระตุ้นนักเรีย น ในกรณีที่นักเรีย นไม่กระตือรือร้นในกำรเรียน ต้องมีกลเม็ด
ทั้งทำงบวกและทำงลบในกำรควบคุมกำรสอนในเวลำนั้น สิ่งแวดล้อมนั้น กิจกรรมนั้น ๆ เป็นกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และมารยาท เข้าไปในขณะทาการเรียน
การสอน
ครั้งที่ 9
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จิตวิทยำเบื้องต้นเป็นเรื่องสำคัญมำกที่ครูจะต้องมี กำรสอนของครูต้องเป็นทั้งศำสตร์และ
ศิลป์ ต้องรู้จักหยิบมำใช้ให้เหมำะสม คือ ให้เกิดวิธีกำรสอนให้เหมำะสมกับนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ที่คนเป็นครูต้องใช้อย่ำงมำก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้หลักจิตวิทยามาใช้ในการสอน
ครั้งที่ 10
นำงนิรมล หำญทองกูล ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ กำรเป็นครูก็คือกำรแสดงละครอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบำงครั้งโกรธก็ต้องทำเป็นไม่โกรธ เป็นกำร
แสดงบทบำทให้นักเรียนดู เพื่อเป็นกำรเน้นผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนจะต้ องได้ และสอนให้นักเรียนเป็น
คนดี โดยพยำยำมบอกกับนักเรียนในกำรเรียนกำรสอนทุกสิ่งทุกอย่ำง ขึ้นอยู่กับสำนึกของควำมเป็น
ครู สำนึกได้ว่ำมีหน้ำที่อะไร จะให้ใจกับนักเรียนได้แค่ไหน เท่ำนั้นเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นสาคัญ
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กรณีที่ 10 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางรัดใจ ศิริพงษ์
ครั้งที่ 1
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ ผู้สอนควรมีกำรสร้ำงข้อตกลงกับผู้เรียนก่อนเรียนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรปฏิบัติตัวก่อน
และขณะเรียน ระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรเรียน กำรส่งงำน กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรแต่งกำย
ชุดฝึกปฏิบัติ (ผ้ำแดง) รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียนพึงมีนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ตำม
หลักสูตร ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนมีควำมเข้ำใจตรงกัน มีควำมพึงพอใจในข้อตกลงต่ำง ๆ ทำให้กำรเรียน
กำรสอนบรรลุผล ผู้เรียนและผู้สอนมีควำมสุข ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดี เป็นที่พอใจของทั้งครูและ
ผู้เรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างข้อตกลงในการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนตามกฏกติกา
ครั้งที่ 2
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่เน้ น ผู้ เ รียนเป็นส ำคัญ ขั้นตอนแรกต้องศึกษำหลั กสู ตรก่อนว่ำเป็ น
อย่ำงไร ครูต้องสอนตำมหลักสูตร อำจมีกำรสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกหลักสูตรได้ตำมสถำนกำรณ์
และควำมเหมำะสม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ศึกษาหลักสูตร และจัดการเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
ครั้งที่ 3
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนนอกจำกกำรเรียนตำมหลักสูตรที่บังคับแล้ว ครูอำจจะถำมควำมเห็นนักเรียนว่ำ
อยำกเรี ย นรู้ อ ะไรเพิ่ ม เติ ม ต่ อ จำกเนื้ อ หำที่ ส อนตำมหลั ก สู ต รหรื อ ไม่ เช่ น กำรเรี ย นกำรสอนชุ ด
ตับพรหมำสตร์ นอกจำกนักเรียนจะร้องได้ รำได้แล้ว นักเรียนอยำกจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ โดยให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนมีส่ว น
เสนอแนะเนื้อหาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
การจัดการความรู้
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“กำรสอนโดยให้นักเรียนช่วยกันคิดตำมควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น
กำรเรียนเรื่องโขน-ละคร โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มอำจมีควำมสนใจในเรื่องโขน-ละคร
ไม่เหมือนกัน กลุ่มหนึ่งอำจสนใจเรื่องกำรแต่งกำย อีกกลุ่มหนึ่งอำจสนใจเรื่องอุปกรณ์กำรแสดงให้แต่
ละกลุ่มศึกษำแล้วนำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กันระหว่ำงนักเรียนแต่ละกลุ่ม และระหว่ำงนักเรียนกับครู”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนเรียนโดยแบ่งกลุ่ม ศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจ แล้วนาความรู้มา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่น
ครั้งที่ 5
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ อี ก อย่ ำ งหนึ่ ง คื อ ครู ค วรสอนนั ก เรี ย นให้ รู้ ลึ ก ในสิ่ ง ที่ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ก ำรเรี ย น
กำรปฏิบัติท่ำรำของนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงอำรมณ์ของบทเรียน มิฉะนั้นนักเรียนก็จะได้แค่รำตำมที่ครู
สอนเท่ำนั้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนให้นักเรียนเข้ำถึงอำรมณ์ของชุดกำรแสดงแต่ละชุด
ครั้งที่ 6
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเองเป็น ว่ำในชุดกำร
แสดงหนึ่ง เช่น กำรรำอวยพรควรจะมีรูปแบบกำรแสดงอย่ำงไร ท่ำรำควรเป็นอย่ำงไร กระบวนกำร
แปรแถวควรเป็นอย่ำงไร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ควรเป็นไปในลักษณะใด ให้นักเรียนได้รู้จักคิดและเกิดกำร
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนให้นักเรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ครั้งที่ 7
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สิ่งที่เน้นอีกอย่ำงหนึ่งคือกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดร่วมกัน เช่น กำรแสดงในงำนวัน
วิชำกำร ให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดว่ำจะนำบทเรียนใดที่ได้เรียนแล้วมำแสดง ใครควรจะได้เป็นตัวแทน
ของห้องในกำรแสดง นักเรียนจะเป็นผู้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยมีครูผู้สอนจะคอยดูแลอยู่ห่ำงๆ
และคอยแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมต่อไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 8
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนจะเน้นให้นักเรียนรู้จักพึ่งพำตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวัน และสำมำรถเข้ำใจวิธีกำรเรียนรู้ของตนได้ คือรู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่ำงเหมำะสม ไม่เน้นที่กำรจดจำเพียงเนื้อหำ เช่น สำมำรถคิดชุดกำรแสดง ท่ำรำ
โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สนับสนุนให้นักเรียนพึ่งพาตนเอง นาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 9
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรเป็นกำรเรียนกำรสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดซึ่งกันและ
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น นักเรียนที่รำได้คล่องอำจช่วยทบทวนให้กับเพื่อนที่ยังรำไม่ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ครั้งที่ 10
นำงรัดใจ ศิริพงษ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนใช้วิธีกำรฝึกฝนซ้ำ ๆ จนกระทั่งนักเรียนเกิดทักษะที่ต้องกำรถึงขั้นที่กำหนดไว้ กำร
ฝึกปฏิบัตินี้อำจทำกำรฝึกในลักษณะเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กันแล้วแต่ควำมเหมำะสม
ซึ่งครูจะทำหน้ำที่อธิบำยและสำธิตท่ำรำที่ต้องกำรฝึกฝนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่ำงแล้วจึงให้นักเรียน
ปฏิบัติกำรฝึกโดยมี ครูคอยดูแลกำรฝึกให้คำแนะนำช่วยแก้ไขจุดบกพร่องจนกระทั่งนักเรียนมีทักษะ
ท่ำรำที่ต้องกำรพัฒนำถึงระดับที่กำหนดไว้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และครูคอยแก้ไขข้อบกพร่องของนักรียน
กรณีที่ 11 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางวัลยา สุขภัฎ
ครั้งที่ 1
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนในส่วนของวิชำปฏิบัติ จะใช้วิธีกำรสอนกำรต่อท่ำรำทีละน้อย จะต้องดูว่ำนักเรียน
สำมำรถรับได้ขนำดไหน สำมำรถรำได้ รำถูกจังหวะหรือไม่ ถ้ำยังมีนักเรียนยังปฏิบัติได้ไม่ดีตำมที่
ต้องกำรก็จะยังไม่ต่อท่ำรำเพิ่ม ต้องกำรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และดูความพร้อมและความสามารถของผู้เรียน
ครั้งที่ 2
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนต้องดูปฏิกิริยำของนักเรียน หำกนักเรียนไม่สำมำรถรับได้แล้ว ครูก็จะยังไม่สอน
ตำมเนื้อหำในบทเรียนเพิ่มแต่จะแทรกเสริมควำมรู้นอกบทเรียนบ้ำงเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมผ่อนคลำย
ไม่เครียดไม่เบื่อหน่ำย เกิดควำมสุขในกำรเรียนอีกทั้งเป็นกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนอีก
ทำงหนึ่ง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ดูปฏิกิริยาในการเรียนของนักเรียน และสร้างความสุขในการเรียนให้กั บ
ให้แก่นักเรียนโดยสอนสอนความรู้นอกบทเรียนให้กับนักเรียน
ครั้งที่ 3
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเน้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันระหว่ำงนักเรียน
เก่งกับนักเรียนอ่อน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยมีนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ให้นักเรียนช่วยกันซ้อมช่วยกันดูและทบทวนในสิ่งที่ครูสอนไปแล้ว นำมำปฏิบัติให้ครูดูในภำยหลั ง
หำกนักเรียนที่เรียนอ่ อนยังไม่สำมำรถปฏิบัติหรือรำได้ ครูผู้สอนก็จะเน้นหนักในจุดนี้ โดยกำรสอน
เพิ่มเติมให้มำเรียนซ้ำในภำยหลังอย่ำงช้ำๆ และให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนอีกทำงหนึ่ง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ให้ นักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ให้นักเรียนช่วยกันซ้อมช่วยกันดูและทบทวนในสิ่งที่ครูสอนไปแล้ว
ครั้งที่ 4
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนจะสังเกตดูว่ำนักเรียนแต่ละคน มีควำมสำมำรถโดดเด่นในกำรปฏิบัติท่ำรำในชุดใด
ก็ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงในชุ ด นั้ น ๆ เช่ น นั ก เรี ย นคนนี้ เ หมำะที่ จ ะร ำระบ ำศรี สั ช นำลั ย
นักเรียนคนนี้เหมำะที่จะเป็นนำงนพมำศ ครูผู้สอนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงตำมควำมสำมำรถ แต่
ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่ำนักเรียนมีควำมขยันหมั่นเพียร มีควำมอดทน มีควำมตั้งใจ มีพรสวรรค์หรือไม่ หำก
มีก็จะสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงตำมควำมสำมำรถของตนเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ดูความสามารถของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่
ตนเองมีความโดดเด่น
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 5
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนใช้วิธีเล่ำเรื่อง ให้นักเรียนได้ร่วมในกำรแสดงอำรมณ์ ท่ำทำงใน เช่น อำรมณ์เศร้ำ
อำรมณ์โกรธ นักเรียนจะได้ไม่เบื่อหน่ำย มีควำมสุขในกำรเรียน ใช้กำรเรียนปนเล่น โดยเน้นเรื่อง
กำรปฏิบัติไปด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนแสดงอารมณ์ตามเรื่องที่ครูเล่า
ครั้งที่ 6
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนอำจให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยให้ออกมำบรรยำยหรือ
ให้น ำเสนอแนวติดที่เกี่ย วข้องกับบทเรียน เช่น ละครในยุคสมัยสุโ ขทัยมีอะไรบ้ำง สมัยอยุธ ยำมี
อะไรบ้ำง เป็นต้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนออกมาบรรยายหรือให้นาเสนอแนวติดที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
ครั้งที่ 7
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเรียนกำรสอนควรมีสื่อในกำรนำเสนอเพื่ อให้นักเรียนได้เข้ำใจง่ำยขึ้น เช่น มีวีดีโอ
แผนภูมิภำพ ในวิชำที่สอนคือกำรประดิษฐ์เครื่องแต่งกำย อำจให้นักเรียนประดิษฐ์ปีกมโนรำห์ และก็
จะสอบถำมนักเรียนว่ำ ในภำคเรียนต่อไปนักเรียนอยำกจะประดิษฐ์อะไร ให้นักเรียนเป็นผู้เลือก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อประกอบในการเรียนการสอน และฝึกให้นักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์
การเรียนง่าย ๆ
ครั้งที่ 8
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้มีควำมใส่ใจในกำรเรียน เพรำะนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใส่ใจในกำรเรียน นักเรียนอำจต้องกำรที่จะเรียนเอง รำเอง ดูแลกันเอง ซึ่งอำจจะได้ผลดีกว่ำ
กำรที่ครูคอยดุว่ำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ กระตุ้นให้นักเรียนมีความใสใจในการเรียน ให้นักเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 9
นำงวั ล ยำ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระละคร ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ กำรสอนโดยให้นักเรียนที่ปฏิบัติไม่ได้ ก็ให้ปฏิบัติซ้ำๆ บำงคนทำได้ บำงคนทำไม่ได้ ครูจึง
ให้เพื่อนสอนเพื่อนช่วยกันดูแล ปรำกฏว่ำคนที่ทำไม่ได้ก็ทำได้ ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำ นักเรียนกลัวครูทำ
ให้รำไม่ได้ จึงควรเน้นกำรเรียนกำรสอนแบบให้เพื่อนช่วยกันดูแล”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการเรียนการสอนแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อน
ครั้งที่ 10
นำงวัล ยำ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเรียนกำรสอนซึ่งนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีควำมแตกต่ำงกันทั้งควำมรู้ วุฒิภำวะ
และอำรมณ์ ครูจึงต้องปรับอำรมณ์ตำมสภำพของนักเรียนให้ได้ เข้ำใจในควำมแตกต่ำงของนักเรียน
แต่ละคนตลอดจนมีควำมตั้งใจในกำรแก้ไขปัญหำ
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแก้ปัญหาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
กรณีที่ 12 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสาวนพภาภรณ์ คาสระน้อย
ครั้งที่ 1
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติ กำรต่อท่ำรำให้
นักเรีย น จะต้องค่อย ๆ ต่อทีละท่ำ ให้ นักเรียนฝึ กซ้อมให้ ได้ให้ คล่ องก่อน ครูจึงจะต่อท่ำรำในท่ำ
ต่อไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และสอนแบบช้า ๆ ให้นักเรียนสามารถตามได้ทัน
ครั้งที่ 2
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอน เน้นวิธีกำรให้เพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนที่เรียนอ่อนกับนักเรียนที่เรียนเก่งมำเรียน
ร่วมกัน คือ ในกลุ่มหนึ่งต้องมีทั้งนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อน เพื่อให้นักเรียนที่จดจำท่ำรำได้ดีมำ
ช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่ำ ทำให้เพื่อนที่เรียนอ่อนกว่ำมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ซึ่งกำรที่ให้เพื่อนมำช่วยสอน
การจัดการความรู้
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ทำให้เพื่อนที่อ่อนกว่ำมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นกว่ำเดิมเพรำะจะกล้ำถำมเพื่อนมำกกว่ำถำมครู ซึ่งได้ผลดีใน
เรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการเรียนการสอนแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อน
ครั้งที่ 3
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรมีกำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นชุดกำรแสดงที่ชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็น
กำรแต่งกำย กำรแปรแถว เช่น ในกำรแสดงชุดนี้จะแปรแถวอย่ำงไรได้บ้ำง ให้ฝึกซ้อมกันในกลุ่ม
และนำมำแสดงให้เพื่อน ๆ ชม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การจัดการแสดงชุดการแสดงที่ได้เรียน
ไปแล้ว หรือกาลังเรียนอยู่ให้เพื่อนชม
ครั้งที่ 4
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมมั่นใจในกำรแสดง สำหรับนักเรียนอ่อนจะเลือกให้มำแสดง
ในชุดที่ง่ำย ๆ ก่อน เพื่อให้เขำเกิดควำมมั่นใจในกำรแสดง เมื่อนักเรียนเกิดควำมมั่นใจมำกขึ้น กำรต่อ
ท่ำรำ หรือกำรเรียนในห้องเรียนก็จะง่ำยขึ้น จนทำให้นักเรียนมีควำมมั่นใจมำกยิ่งขึ้น
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก เช่น ให้นักเรียนมีโอกาสออกแสดงในชุดการ
แสดงง่าย ๆ
ครั้งที่ 5
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครู ผู้ ส อนต้ องดู ว่ ำ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนมี ค วำมสำมำรถอย่ ำงไร สำมำรถแสดงชุ ด อะไรได้
ให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น ถำมควำมคิดของตนเองก่อนว่ำนักเรียนต้องกำรที่จะแสดงชุดอะไร รู้จัก
กำรแสดงประเภทไหนบ้ำง หลังจำกที่ได้ควำมคิดของนักเรียนแล้ว ครูผู้สอนนำข้อมูลที่ได้มำสรุปว่ำ
นักเรียนคนไหนควรจะแสดงอะไร”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ศึกษาความสามารถของนักเรียน โดยสอบถามความคิดเห็ นของนักเรียนว่า
นักเรียนต้องการแสดงชุดอะไร
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ครั้งที่ 6
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเข้ำใจถึงกำรแสดงในแต่ละบทบำท สำมำรถแยกแยะบทบำท
กำรแสดงได้ นักเรียนก็จะมีควำมสนุกสนำนในกำรแสดง และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนให้นักเรียนรู้ถึงบทบาทของการแสดง แยกแยะบทบาทการแสดงได้
ครั้งที่ 7
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเรียนกำรสอนต้องมีกำรประเมินในหลำยรูปแบบ ทั้ งครูประเมินนักเรียน เพื่อนประเมิน
เพื่อน และตัวนักเรียนประเมินตนเอง
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้การประเมินที่หลากหลายรูแบบ ครูประเมินนักเรียน นักเรียนประเมิน
นักเรียน และ นักเรียนประเมินตนเอง
ครั้งที่ 8
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนในกำรฝึ ก ปฏิ บั ติกิ จกรรมของกำรสอนสำมำรถฝึ กปฏิ บัติ ท่ำ ร ำ
เป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่มย่อยจำนวนคนในแต่ละกลุ่มประมำณ 4 - 6 คน ควรคละเก่งปำนกลำง
อ่อน เข้ำด้วยกันเพี่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันระหว่ำงนักเรียนที่เรียนเก่ง ปำนกลำง อ่อน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ครั้งที่ 9
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เป็นกำรสอนที่ผสมผสำนกันระหว่ำงภำคทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนได้เรียนรู้จำกของจริงและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุ ประสงค์ในเรื่อง
กำรนำไปใช้ครูผู้สอนได้เห็นผลกำรสอนทันที สอนแล้วนักเรียนทำได้จริงหรือไม่นอกจำกนี้กำรสอนและ
กำรเรียนแบบฝึกปฏิบัติยังมีควำมสำคัญของกำรฝึกฝนทักษะต่ำง ๆ พร้อม ๆ กันไปด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ นาเนื้อหาในเรื่องทฤษฎีสอดแทรกลงไปในการสอนภาคปฏิบัติ
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ครั้งที่ 10
นำงสำวนพภำภรณ์ ค ำสระน้ อ ย ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระละคร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรให้ มีก ำรแสดงผลสั ม ฤทธิ์ ใ นช่ ว งปลำยภำคเรี ยน เพื่อ ให้ นั ก เรี ยนได้รู้ จั กคิ ดและเกิ ด
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ รู้จักกำรทำงำนเป็นทีมโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ นักเรียนแต่ละคน โดยดู
จำกควำมสำมำรถ ควำมถนัดของนักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน เพื่อให้นักเรียนพั ฒนาการะบวนการ
คิดกระบวนการสร้างสรรค์งานของนักเรียน
กรณีที่ 13 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางจารุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ
ครั้งที่ 1
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สิ่งสำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอน
กับผู้เรียน ต้องมีควำมกลมกลืนกันเข้ำกันได้ เป็นผลทำให้ผู้เรียนอยำกเรียนและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
ดีตำมที่ต้องกำร”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
ครั้งที่ 2
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูต้องมีสิ่งเร้ำต่ำง ๆ เช่น ระดับเสียง อำรมณ์ กำรกระทำ หน้ำตำ รูปร่ำง มีผลต่อกำร
เรียนของนักเรียนเป็นแรงจูงใจอย่ำงหนึ่งในกำรเรียน ขึ้นอยู่กับอำรมณ์ของนักเรียนในแต่ละวัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น การใช้ระดับเสียง
ครั้งที่ 3
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเรียนกำรสอนควรมีกำรแบ่งกลุ่มนักเรียนตำมควำมสำมำรถที่ไม่เท่ำกัน บำงคนจะรับได้
เร็ว บำงคนจะรับได้ช้ำ บำงคนรับได้กลำงๆ ให้นักเรียนรู้จักกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ดูแลกันและกัน
มีน้ำใจให้แก่กัน มีกำรใช้ให้เพื่อนช่วยเพื่อน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถของผู้เรียน
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ครั้งที่ 4
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนมีกำรปลูกฝังสำยสัมพันธ์ให้กับนักเรียนให้รักกัน ดูแลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ
ให้กัน มีควำมเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่ว่ำจะระหว่ำงเพื่อนด้วนกัน หรือระหว่ำงรุ่นพี่รุ่นน้อง สำมำรถ
บอกกล่ำว ตักเตือนกันได้ นำพำกันไปสู่สิ่งที่ดีและควำมสำเร็จ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปลูกฝังเรื่องความรักในสถาบัน เช่น การมีน้าใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ครั้งที่ 5
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“มีกำรฝึกเทคนิคของนักเรียนในกำรที่เรียนรู้จำกครู แล้วสำมำรถถ่ำยทอดให้เพื่อนที่อ่อนกว่ำ
ได้ เข้ำใจตรงกับ ครู ที่กำหนดให้ กำรเรียนรู้แต่ล ะคนจะแตกต่ำงกัน บำงคนได้ทักษะด้ำนกำรร้อง
ทักษะกำรรำ หรือแบ่งท่วงทำนองห้องเพลง ครูต้องเข้ำใจควำมแตกต่ำงของนักเรียนแต่ละคนด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เรียนรู้ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน
ครั้งที่ 6
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“อุป สรรคในกำรเรี ย นของนัก เรี ยนคือ นัก เรีย นมี ส มำธิสั้ น รวมทั้ง สภำพแวดล้ อมรอบตั ว
นักเรียน ครอบครัวกำรเลี้ยงดูที่แตกต่ำงกันทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน ครูต้องปรับ
สภำพตำมนักเรียน ต้องใช้เทคนิคตำมสภำวะแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปรับตัวเข้าหานักเรียน
ครั้งที่ 7
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“นักเรียนในยุคนี้จะบกพร่องเรื่องกำรไม่รู้ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ จะน้อย ไม่ค่อยตระหนัก
ถึงกำรเรี ย นกำรสอน จะใฝ่ รู้ ในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์กับตัวเอง ทั้งสื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีผ ลต่อ
นักเรียนในยุคปัจจุบัน ครูต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเครำะห์ว่ำสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สิ่งใดทำแล้วเป็น
ประโยชน์กับตัวเองและสังคม สิ่งใดทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร สอนให้มีควำมรับผิดชอบ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปลูกฝังในเรื่องการมีคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น ความรับผิดชอบ
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ครั้งที่ 8
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูต้องสอนให้นั กเรี ยนรู้ จักเลือกสิ่งที่ดี ดูตัวอย่ำงที่ดีจำกครู สอนให้นักเรียนรู้จักหน้ำที่
ของตัวเอง รู้จักแบ่งเวลำในกำรเรียนกำรสอนให้ถูกต้องเหมำะสม รู้จักช่วงเวลำไหนควรจะทำอะไร
ครูทุกคนย่อมอยำกให้นักเรีย นประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนเอง
ด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปลูกฝังในเรื่องการมีคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น การรู้จักกาละ
เทศะ สิ่งไหนควรทาไม่ควรทา
ครั้งที่ 9
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สอนให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง อำจใช้เทคโนยีสมัยใหม่เข้ำช่วยในกำรหำข้อมูล
และบันทึกช่วยจำในวิชำปฏิบัติเอก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการ
สืบค้น และการบันทึกข้อมูล
ครั้งที่ 10
นำงจำรุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรมี ก ำรสอนให้ ก ำรพึ่ ง พำตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ จ ะน ำสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ จ ริ ง
ในชีวิตประจำวัน และสำมำรถเข้ำใจวิธีกำรเรียนรู้ของตนได้ คือรู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่ำงเหมำะสม ไม่เน้นที่กำรจดจำเพียงเนื้อหำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตัวเอง นาทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
กรณีที่ 14 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
ครั้งที่ 1
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรีย นกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นี้ ก่อนอื่นครูต้องเปิดใจรับฟังผู้เรียน
เน้นผู้เรียนเป็นหลักว่ำผู้เรียนมีควำมต้องกำรอย่ำงไรแต่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้”
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 71

เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
ครั้งที่ 2
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนสำมำรถสอนโดยกำรเน้นหนักไปที่นักเรียนแต่ละคนว่ำมีปัญหำอะไรในกำรเรียน
ครั้งนี้หรือไม่ โดยสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน
ครั้งที่ 3
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูกับนักเรียนเพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน เช่น นักเรียนจะร้องเพลงในบทเรียนไม่ได้ ทำให้รำไม่ได้ กำรแก้ปัญหำต้องมีควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกันระหว่ำงนักเรียนกับครู กำรแก้ปัญหำในห้องเรียนก็จะมีประสิทธิภำพมำกขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็ จ คือ การมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน มีการแก้ปัญหาการเรียน
ร่วมกัน
ครั้งที่ 4
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูต้องเข้ำใจพื้นฐำนที่ไม่เท่ำกันของนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนที่เรียนอ่อนต้องมีกำรฝึก
ตนเองให้ ทั น เพื่ อ น มี ค วำมขยั น เพิ่ ม ขึ้ น ครู ค วรมี วิ ธี ส อนนั ก เรี ย นที่ ห ลำกหลำยให้ เ หมำะสมกั บ
ควำมสำมำรถของนักเรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
ครั้งที่ 5
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนควรยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจน อำจมีสื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ
ที่ช่วยเพิ่มในกำรเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ท่ำรำ ซีดีเพลงที่ใช้รำ เป็นต้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 6
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนต้องเปิดใจกับนักเรียน ติดตำม ร่วมปรึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มีกำร
หำทำงออกในกำรแก้ ปั ญ หำอุ ป สรรคต่ ำ งๆ ในกำรเรี ย นกำรสอน เพื่ อ ให้ ก ำรเรี ย นกำรสอน
มีประสิทธิภำพ นักเรียนก็จะเรียนด้วยควำมสุข”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูช่วยแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักเรียน
ครั้งที่ 7
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนโดยเน้นให้นักเรี ยนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลำเพรำะเป็นกำรกระทำซึ่ง
นักเรียนทุกคนต้องฝึกปฏิบัติและขณะฝึกอำจมีกำรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำงๆประกอบกำรฝึกปฏิบัติ
ด้วย เช่น รูปภำพ วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกภำพ เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีการใช้สือการเรีย นการสอนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
ครั้งที่ 8
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนจะเน้นให้นักเรียนสังเกตและปฏิบัติตำมโดยครูเป็นผู้สำธิต เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ได้ซักถำมสรุปควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมกำรเรียน
ของตนและผู้เรียนมีส่วนร่วม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้การสอนแบบสาธิต
ครั้งที่ 9
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เป็นกำรสอนที่ครูให้ควำมสำคัญแก่นักเรียน ครูต้องยอมรับในควำมสำมำรถ ควำมคิดเห็น
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของนักเรียน มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพโดยมีควำม
เชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ได้ และมีวิธีกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน”

การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูให้ความสาคัญแก่นักเรียน และยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันของ
นักเรียน
ครั้งที่ 10
นำงสำวรติพัทธ์ ศิริพงษ์ ครูจ้ำงสอนพิเศษรำยชั่วโมง กลุ่มสำระละคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สอนให้ผู้เรียนได้พัฒนำคุณลักษณะนิสัยที่ดีงำม เช่น ควำมรับผิดชอบ ควำมเมตตำ กรุณำ
ควำมมีน้ำใจ ควำมขยัน ควำมมีระเบียบวินัย ควำมเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในกำรทำงำน
อย่ำงเป็นกระบวนกำร กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรยอมรับผู้อื่น และ กำรเห็นคุณค่ำของงำน“
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ในการจัดการเรียนการสอนได้สอดแทรกคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน
กรณีที่ 15 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายฤทธิชัย ฝังนาค
ครั้งที่ 1
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิ ทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อนอื่นผู้สอนต้องมีควำมเข้ำใจในคำว่ำ กำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องทำควำมเข้ำใจก่อนว่ำหมำยถึงอะไร มีกระบวนกำรอย่ำงไรบ้ำง
ผู้สอนถือว่ำเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ต้องรู้จักนักเรียนที่สอนเป็นอย่ำงดีว่ำนักเรียน
แต่ละคนมีวุฒิภำวะ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มีทักษะ หรือว่ำมีปัญหำสิ่งใด ครูผู้สอนควรมีควำม
เข้ำใจนักเรียนเป็นอย่ำงดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ศึกษาความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครั้งที่ 2
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมในกำรจัดกำรเรีย นรู้ในแต่ละครั้งที่สนุกสนำนและให้ผู้เรียน
ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง ในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละครั้งร่วมกับครูผู้สอน โดยครูผู้สอน
แนะนำและสอนให้ผู้เรียนได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ออกแบบการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมที่สนุกสนาน และให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
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ครั้งที่ 3
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ผู้เรียนต้องมีควำมพร้อมในกำรเรียนทั้งสภำพร่ำงกำยและจิตใจ ครูผู้สอนก็จะต้องมีกำรใช้สื่อ
กำรสอน กำรจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่ำงมีควำมสุขสนุกกับ
กำรเรียน กำรเรียนรู้ของนักเรียนจึงจะเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการสอน และจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ครั้งที่ 4
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรเน้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมคิดเป็นของตนเอง
กล้ำแสดงออกในสิ่งที่คิด ยกตัวอย่ำงบทเรียน กำรตีบทประกอบคำร้องหรือคำพำกย์เจรจำ ครูจะนำ
บทโขนตอนใหม่ ๆ ที่นักเรียนยังไม่รู้จัก มำให้นักเรียนฝึก โดยครูผู้สอนจะอธิบำยหลั กกำรตีบทให้
นักเรียนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จำกนั้นครูอำจสำธิตให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่ำง และให้นักเรียนได้ลอง
ปฏิบัติกำรตีบท โดยใช้ควำมคิดของนักเรียนเองในกำรออกแบบท่ำรำ ครูมีหน้ำที่เพียงคอยควบคุม
และแนะนำในกำรปฏิบัติท่ำรำให้ถูกต้องยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกคิด เช่น ฝึกการตีบทโขน
ตามความคิดของตนเอง ซึ่งครูจะค่อยแนะนาสิ่งที่ถูกต้องให้อีกครั้งหนึ่ง
ครั้งที่ 5
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรจัดให้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์หลำย ๆ ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียน
มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติท่ำรำ นักเรียนก็จะมีควำมกล้ำหำญมีควำมมั่นใจในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ครั้งที่ 6
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรีย นรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ทั้งครูและศิษย์ต้องอยู่ในภำวะที่พร้อมทั้ง
สองฝ่ำย คือครูต้องมีควำมพร้อมในกำรถ่ำยทอดในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี ตลอดจนมีสภำพกำยและใจ
ที่พร้อมด้วย ในส่วนของนักเรียน ต้องมีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ที่ สำคัญใจต้องจดจ่อและ
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มีสมำธิกับสิ่งที่จะเรียน เมื่อทั้งสองอย่ำงมีควำมพร้อม กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญก็จะเป็นไปตำมขั้นตอน ตำมกระบวนกำรสอน ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดในเรื่องที่จะสอน
ครั้งที่ 7
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรที่สำคัญประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือ กำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องมีควำมรู้แตกฉำนในกำรชี้นำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่น กำรศึกษำเรื่อง
เพลงหน้ำพำทย์ ผู้สอนต้องสำมำรถบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลของเพลงหน้ำพำทย์ได้จำกที่ใดบ้ำง เช่น
จำกตัวบุคคล (ครูอำจำรย์) หรือจำกตำรำเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้สอนชี้นำแหล่งควำมรู้ได้
ถูกต้อง ทิศทำงกำรศึกษำหำควำมรู้โดยตัวผู้เรียนเองก็จะสำมำรถประสบควำมสำเร็จได้ง่ำย
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ชี้แนะแหล่งค้นคว้าที่น่าเชื่อถือให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่
ถูกต้องจากแหล่งข้อมูล
ครั้งที่ 8
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เป็นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรประเมินตนเอง เดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมินฝ่ำยเดียว แต่กำร
เปิ ดโอกำสให้ ผู้ เรี ย นประเมิน ตนเองอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนเข้ำใจตนเองได้
ชัดเจนขึ้น รู้จุดเด่นจุดด้อยและพร้อมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนำตนเองให้เหมำะสมยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
ครั้งที่ 9
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครู ควรสนั บ สนุ น ให้ นั กเรี ยนมี ประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ได้ด้ ว ยตนเองเป็นกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง เช่น กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรแสดงในงำนต่ำงๆ
ได้มีโอกำสนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียนไปใช้ในกำรแสดง ทำให้นักเรียนรู้จักกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้”
เคล็ดลับควำมสำเร็จ คือ สนับสนุนให้นักเรียนไปแสดงในงำนต่ำง ๆ
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ครั้งที่ 10
นำยฤทธิชัย ฝังนำค ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนโดยใช้ตัวครูเป็นสื่อ ครูเป็นผู้ถ่ำยทอดท่ำรำด้วยตัวเอง เพรำะฉะนั้นครูต้องรำให้
สวยที่สุด ถูกต้องที่สุด ดีที่สุด เพรำะผู้เรียนต้องอำศัยตัวครูในกำรสังเกต แล้วเลียนแบบท่ำรำให้
เหมือนมำกที่สุด”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้ตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยเป็นผู้ถ่ายทอดท่าราให้นักเรียน
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
กรณีที่ 16 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายพงษ์เทพ เรือนหลวง
ครั้งที่ 1
นำยพงษ์เทพ เรือนหลวง ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนต้องมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ มีร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่มุ่งมั่นอยำกเรียน มีควำมตั้งใจเรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ครั้งที่ 2
นำยพงษ์เทพ เรือนหลวง ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรสอนควรให้มีส่วนร่วมในกำรเรียน โดยทำเป็นข้อตกลงต่ำง ๆ ก่อนกำรเรียนกำรสอน
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำหนดข้อตกลง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกาหนดข้อตกลง
ครั้งที่ 3
นำยพงษ์เทพ เรือนหลวง ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระโขน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเรียนกำรสอนหำกมีผู้เรียนหลำยคนก็จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดกำรดูแลได้
อย่ำงทั่วถึง แต่ถ้ำมีผู้เรียนน้อย ครูสำมำรถเน้นเรื่องกำรถ่ำยทอดท่ำรำได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้ครูดูแลได้ทั่วถึง
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ครั้งที่ 4
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรสอนอำจให้ รุ่ น พี่ช่ว ยดูแลและแนะนำรุ่นน้อง หรือเรียนพร้อมไปกับรุ่นพี่ เพื่อให้
ผู้ เรี ย นมีควำมมั่น ใจในกำรเรี ย น มีค วำมสุ ข ไปกับกำรเรีย นในกำรแลกเปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ นซึ่ งกั น
และกัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เปิดโอกาสให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ครั้งที่ 5
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ กำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยให้ผู้เรียน
ทำงำนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ให้ผู้เรียนไปศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและนำมำบรรยำยให้ครูและเพื่อนฟัง
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ กาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีส่วนร่วม ให้นักเรียนทางานกลุ่มและ
งานเดี่ยว และออกมานาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 6
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเรียนกำรสอนผู้เรี ยนควรทบทวนศึกษำเนื้อหำที่เรียน อำจเป็นไปในรูปแบบของกำรจด
ท่ำรำหรือกำรวำดภำพท่ำรำ โดยมีครูเป็นผู้แนะนำเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจและสำมำรถจดจำท่ำรำได้
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ด้วยควำมชำนำญ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนจดบันทึกท่ารา หรือวาดภาพท่ารา เพื่อให้นักเรียนไม่ลืมทารา
ครั้งที่ 7
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ต้องเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง หมำยควำมว่ำให้สำมำรถเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์ในสภำพควำมเป็นจริง
เช่น เมื่อเรียนเนื้อหำท่ำรำโขนกับครูในชั้นเรียนแล้ว
สำมำรถนำสิ่งที่ได้เรี ยนรู้ ไปใช้ในกำรแสดงได้ ถือเป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในสภำพจริง ทำให้
นักเรียนรู้จักกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น นาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแสดง รู้จักการแก้ปัญหาขณะทาการแสดง
ครั้งที่ 8
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สอนให้ผู้เรียนรู้จักกำรสังเกตและใช้ควำมคิดในกำรวิเครำะห์ท่ำรำ โดยครูผู้สอนเป็นผู้สำธิต
ท่ำรำที่ถูกต้องให้นักเรียนดู ผู้เรียนเป็นผู้สังเกตท่ำรำว่ำมีลีลำอย่ำงไร อำรมณ์เป็นอย่ำงไร สำมำรถ
แยกแยะได้ว่ำบทที่ใช้เรียนหรือแสดงนี้ ต้องรำให้มีลีลำอย่ำงไร ถึงจะถูกต้องตำมบทบำทของตัวโขน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยให้นักเรียนสังเกตการณ์ใช้อารมณ์ และลีลา
ในขณะที่ครูทาการสาธิต
ครั้งที่ 9
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ควรส่งเสริมควำมคิดของผู้เรียนและอำนวยควำมสะดวกให้เขำได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง
อย่ำงเต็มที่ เช่น กำรให้ผู้เรียนได้แสดงผลสัมฤทธิ์ในปลำยภำคเรียนหลังจำกที่ได้เรียนมำหนึ่งภำคเรียน
หรือหนึ่งปี อำจให้นักเรียนเป็นผู้คิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่นให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตัวเอง โดยที่มีครูคอยแนะนา
ครั้งที่ 10
นำยพงษ์ เ ทพ เรื อ นหลวง ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระโขน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ผู้เรียนแต่ละคนมีกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกันอยู่แล้ว และยิ่งระบบประสำทสัมผัส กำรสั่งสมองให้
ร่ำงกำยเคลื่อนไหวตำมท่วงทีลีลำ ไม่สำมำรถปฏิบัติได้เหมือนกันทุกคน ฉะนั้นในกำรเรียนครูผู้สอนจะ
ไม่นำวิธีกำรถ่ำยทอดท่ำรำแบบเดียวกันมำใช้กับผู้เรียนทุกคน จะต้องมีวิธีถ่ำยทอดที่แตกต่ำงกันออกไป
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเก่ง ปำนกลำง อ่อน โดยในกลุ่มปำนกลำงต้องเพิ่มเติมกำรฝึกปฏิบัติให้มำกยิ่งขึ้น
เน้นกำรปฏิบัติท่ำรำซ้ำเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะท่ำรำที่ดีมำกยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่มอ่อนต้องเพิ่ มกำรดูแลเป็น
กรณีพิเศษ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการถ่ายทอดตามความสามารถของผู้เรียน
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ภาควิชาดุริยางคศิลป์
กรณีที่ 17 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
ครั้งที่ 1
นำยสมศั ก ดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กลุ่ ม สำระปี่ พ ำทย์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ จำกกระบวนกำรที่ว่ำมี
ประสบกำรณ์อยู่ในหลักกำรก็คือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ดำเนินกำรโดยมีครูเป็น
เพียงผู้ชี้แนะหรือผู้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอนของกิจกรรมที่เรำได้กำหนดไว้ ส่วนในภำรกิจของ
ครูเนี่ยจะสร้ำงบทเรียนหรือว่ำสร้ำงกิจกรรมขึ้นมำครูต้องใช้เวลำในกำรเตรียมเนื้อหำ เตรียมกิจกรรม
นี้เยอะมำก ใช้เวลำมำก ส่วนเวลำเรำนำไปใช้จริง ๆ แล้วครูจะสบำย ครูเป็นเพียงอะ นักเรียนทำอัน
นี้นะ ขั้นตอนที่หนึ่งสองสำม อะไรอย่ำงนี้ นักเรียนควรทำเองหมด คือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วน
กำรจัดกิจกรรมก็มีหลำกหลำย ไม่ว่ำเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือว่ำกิจกรรมที่ศึกษำด้วยตนเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างกิจกรรมแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครูกาหนดเอาไว้ โดยที่
ครูเป็นผู้คอยชี้แนะ
ครั้งที่ 2
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กิจกรรมศึกษำด้วยตนเองถ้ำเน้นในเรื่องของทำงด้ำนดนตรีอย่ำงเรำนั่นก็คือ แบบฝึกทักษะ
ในกำรบรรเลงดนตรีเครื่องมือต่ำง ๆ ถ้ำเรำมีทั้งใบควำมรู้ มีแนวทำงจัดกิจกรรม มีสื่อ สื่อนั้นก็มีทั้งที่เป็น
วีดีโอ เป็นเทป หรือเป็นซีดีเพลง หรือเป็นโน้ตเพลงที่บ่งบอกถึงกำรใช้มือกำรสี อะไรพวกนี้ สำมำรถ
ทำได้มันก็จะดีมำก แล้วเรำปล่อยให้เด็กดำเนินกำรเอง แล้วสื่อที่เรำสร้ำงขึ้นมำหรือกิจกรรมที่เรำสร้ำง
ขึ้นมำ ยังสำมำรถที่จะนำไปใช้นำไปเรียนด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี เมื่อต่อเพลงไปแล้วเด็กเดือนสอง
เดือนไม่ได้ฝึกซ้อมก็ลืม เด็กก็สำมำรถที่จะเอำนวัตกรรมหรือว่ำชุดฝึกทักษะที่เรำสร้ำงขึ้นมำ นำไปใช้
ด้วยตนเอง ทบทวนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ ส่วนข้อเสียของกำรใช้ให้นักเรียนเป็นสำคัญนี้นะครับ คือ
ศำสตร์ทำงด้ำนเรำนั้น มันมีข้อเสียอยู่ว่ำ วิธีกำรเรียนของเรำคือทำตำมแบบ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างชุดแบบฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ครั้งที่ 3
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเรียนกำรสอนด้ำนดนตรีในปัจจุบัน ที่สอนกันช่วงนับจำกนี้ไปประมำณสักสิบปีให้หลัง
ถึงยุคปัจจุบันนี้ จะเห็นว่ำกำรเรียนกำรสอนดนตรี สมัยก่อนสอนปฏิบัติกันอย่ำงเดียว สำระทำงดนตรี
ไม่ได้เลย ก็จะมีวิชำรำยวิชำหนึ่ง ซึ่งไปเรียนในวิชำภำคควำมรู้ เช่น วิชำทฤษฎีศิลป์ ในสมัยก่อนซึ่ง
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ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หลักสูตรปัจจุบันนี้เน้นสำระดนตรี เช่น จะเรียนเพลงสักหนึ่งเพลง
เช่น เพลงเขมรพวง ก็จะต้องเน้นสอนสำระทำงดนตรี เรื่องของประวัติเพลงก่อน แล้วสอนเรื่องของ
ศัพท์สังคีตที่ใช้ในเพลงนี้ นอกนั้นถ้ำมีเวลำก็จะสอนเรื่องประวัติผู้แต่ง เป็นสำระทำงดนตรี นำมำบรรจุ
ภำยในแผนกำรสอนแล้วสอนเด็ก มีกำรออกข้อสอบวัดผลก่อนเรียนหลังเรียน มีกำรประเมินควำมรู้
ก่อนเรียนเพื่อทดสอบควำมรู้พื้นฐำนว่ำมีไหม ควำมรู้เด็กในเรื่องนี้มีไหม เมื่อเรียนแล้วก็มีกำรสอบ
หลังเรียนทำงด้ำนภำคควำมรู้ ส่วนทำงด้ำนปฏิบัติก็ยังยึดรูปแบบให้เป็นกำรเลียนแบบครู หรือทำตำม
แบบอยู่ฝึกปฏิบัติตำมที่ครูได้สำธิตให้ดู แล้วนักเรียนก็ทำตำม อันนี้ก็คือวิธีกำรสอนในยุคปัจจุบันนี้
คือได้สอดแทรกสำระทำงดนตรีเข้ำมำเพิ่ม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ในการเรียนการสอนต้องแทรกเนื้อสาระทางดนตรีที่เป็นภาคทฤษฎีเข้าไปใน
ภาคปฏิบัติ สาหรับภาคปฏิบัติใช้วิธีสอนแบบสาธิต เน้นการเลียนแบบให้เหมือนครูผู้สอน
ครั้งที่ 4
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ทีนี้มำปัจจุบันนี้ ยุคที่เขำเน้นให้ครูได้ทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อนำเสนอในกำรขอตำแหน่ง
ขอวิทยฐำนะอะไรก็ตำมนี้ ก็มีคนพยำยำมคิดนวัตกรรมกำรสอนทำงด้ำนดนตรีขึ้นมำหลำยรูปแบบ ทั้ง
ที่เป็นเรื่องของชุดกำรสอน กำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน กำรสอนแบบบรรยำย กำรสอนแบบสำธิต
ก็ทำออกมำเป็ น ชุด ๆ ก็ให้ นั ก เรี ย นได้เรียนด้ว ยตนเอง โดยครู ผ ลิ ตสื่ อ ไว้ให้ เช่น ถ้ำเรำผลิ ตชุ ด
กำรสอนกำรฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำร เรำก็จะมีแบบฝึกให้เด็ก มีเทปเสียง มีโน้ตเพลง และ
มีแบบฝึ กให้นั กเรี ย นก็จ ะฝึกตำมแบบที่กำหนด ขั้นที่ห นึ่ง สอง สำม แล้ วก็มีโ น้ตเพลงประกอบ
เพื่อให้ดูว่ำมือซ้ำยมือขวำถูกไหม แบ่งมืออย่ำงไร ยังไม่พอยังต้องให้ฟังควำมปะติดปะต่อของทำนอง
เพลงจริง โดยให้ฟังจำกแผ่นซีดีหรือเทปเสียง อันนี้เด็กสำมำรถที่จะเรียนรู้ด้ว ยตนเองได้ แล้วเรำ
ยังสำมำรถเรียนรู้ได้กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ หรือคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ
เช่น กำรเรียนแบบโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น พำวเวอร์พอยด์ ที่สำมำรถใส่ทั้งโน้ตเพลงลงไป แล้วให้
เด็กปฏิบัติตำมโน้ตเพลง ใส่ทั้งเสียงเพลง วีดีโอ ให้เห็นเลย มือซ้ำยมือขวำ ทำเสียงอย่ำงนี้ลงไปใน
พำวเวอร์ พอยด์ได้ด้ว ย อัน นี้ เด็กก็สำมำรถที่จะนำไปฝึกทบทวนด้ว ยตัว เองได้ หลั งจำกที่เรียนใน
ห้องเรียนแล้วเกิดลืม ไม่ได้ซ้อมเพลงนี้นำนๆ ลืมไปแล้ว ก็สำมำรถที่จะนำชุดกำรสอนหรือชุดแบบเรียน
สำเร็จรูปที่เรำสร้ำงขึ้นมำทบทวนตรงนี้ได้ แต่สำคัญที่ว่ำครูจะต้องสร้ำงสื่อหรือนวัตกรรมต่ำงๆนี้ ให้มัน
มีควำมถูกต้อง สำมำรถพำผู้เชี่ยวชำญหลำย ๆ คนมำตรวจให้ถูกต้อง เสร็จแล้วสิ่งที่ครูไม่ควรลืม เมื่อ
เด็กเรียนจบแต่ละชุดแล้วต้องมีกำรนำมำบรรเลงรวมกัน โดยมีครูนี่แหละเป็นคนตรวจสอบดูแล เพิ่ม
เทคนิคต่ำง ๆ ลงไป เพรำะสื่อนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้ข้อมูลได้ในเรื่องของพื้นฐำน ส่วนที่จะใช้เทคนิคต่ำงๆ
ครูต้องมำเพิ่มทีหลัง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างสื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 81

ครั้งที่ 5
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในรำยวิชำปี่พำทย์ วิชำนี้เป็นพื้นฐำนและเป็นวิชำที่ต้องคำนึงถึง
ผู้เรียนหรือว่ำเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจำกว่ำเรำจัดกำรเรียนกำรสอน ต้องให้เด็กปฏิบัติได้ ถึงจะ
ผ่ ำ น เช่ น ปฏิบั ติ ได้ ว รรคแรก ก่อ นที่ จ ะต่ อวรรคที่ส องต่ อไป ก็ ต้อ งมำทบทวนวรรคแรกให้ เ ด็ก จ ำ
สำมำรถปฏิบัติได้ สำมำรถตีด้วยตัวเองได้ก่อน แล้วถึงจะปฏิบัติวรรคที่สองต่อ ทำอย่ำงนี้ไปตลอดจนจบ
ท่อนเพลง เมื่อจบท่อนเพลงแล้ว ก็ให้มีกำรฝึกทบทวนอีกหลำยๆ ครั้ง เพื่อให้เด็กจำได้ เมื่อเด็กจำได้ดี
แล้วเรำถึงจะต่อท่อนที่สอง หรือต่อให้จบทั้งเพลง ถ้ำเพลงนั้นมีสำมท่อนก็ต้องต่อให้จบ จะเป็นเพลง
อะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องใช้กระบวนกำรอย่ำงนี้ ต้องยึดผู้เรียนให้สำมำรถปฏิบัติได้เป็นสำคัญ เพรำะฉะนั้น
เรำจึงยึดถือผู้เรียนเป็นสำคัญว่ำเด็กต้องปฏิบัติได้ให้ดีเสียก่อน เรำจึงจะดำเนินกำรสอนต่อไปได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และให้นักเรียนปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกว่า
นักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้
ครั้งที่ 6
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“อันนี้วิธีกำรแก้ปัญหำในชั้นเรียนนะครับ จำกกำรสอนมำร่วมสำมสิบกว่ำปี ก็พบว่ำนักเรียน
หนึ่งกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นห้ำคนหรือสิบคน มันจะมีอยู่สำมกลุ่ม 1 กลุ่มที่เก่ง 2 กลุ่มปำนกลำง 3 กลุ่มที่
ไม่ทันเพื่อน กลุ่มนี้จะต้องมีทุกครั้งไปทุกรุ่นไปว่ำไม่ทันเพื่อน คือกลุ่มที่เรียนช้ำ รับช้ำ ต่อแล้วต่ออีก
ก็ไม่จำต่อช้ำ ทีนี้ก็มีวิธีแก้ปัญหำกำรเรียนกำรอสนในชั้นเรียน ที่เคยมำเรำก็ทำทั้ง 1 เอำเด็กที่เรียนช้ำ
มำเรียนกับครูโดยตรง ตัวต่อตัว ค่อย ๆ เรียนกันไป ค่อยๆ ฝึกกับเรำไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีให้นักเรียนที่เรียนรู้ช้าให้มาเรียนกับครูโดยตรงแบบตัวต่อตัว
ครั้งที่ 7
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้เพื่อนมำช่วยเพื่อน วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหำในที่ว่ำเด็กเมื่อเรียนไม่ได้จะประหม่ำจะกลัวครู เมื่อ
นักเรียนกลัวครูแล้วก็ไม่สำมำรถที่จะรับอะไรใหม่ๆจำกครูได้ บำงทีครูดุครูด่ำใส่เสียงดังไปก็กลัวเตลิ ด
เปิดเปิง ดังนั้นจึงแก้ปัญหำโดยกำรเอำเพื่อนมำช่วยเพื่อน ให้เพื่อนมำเป็นคนแนะนำเป็นคนต่อเพลง
และทบทวนเพลงให้ ก็เน้นให้เรียนทีละวรรค ค่อย ๆ เรียนกันไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีให้เพื่อนช่วยเพื่อน
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ครั้งที่ 8
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ก็เน้นให้นักเรียนฝึกทบทวนพร้อมกันทั้งชั้น ทั้งกลุ่มเก่ำ กลุ่มกลำง กลุ่มใหม่ ให้สำมำรถ
บรรเลงไปด้วยกันไปพร้อม ๆ กัน คนที่จำได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง ก็จะสำมำรถตำมไปกับเพื่อน ๆ ได้ คนที่
ปำนกลำงก็จะแม่นเพลง จำเพลงได้แม่นขึ้น คนที่เก่งอยู่แล้วจำได้อยู่แล้ว ก็จะมีผลดีในเรื่องของ
ทักษะควำมชำนำญเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือสำมวิธีกำรหลัก ๆ ที่นำมำใช้แก้ปัญหำในชั้นเรียน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนฝึกทบทวนให้เกิดความชานาญ
ครั้งที่ 9
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระ ปี่พำทย์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยครูต้องให้โอกำสนักเรียนในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นหรือแสดงออกในด้ำนกิจกรรมดนตรีและนำฏศิลป์บ่อยๆ เช่น ครูสอนวิธีกำรดำเนินกลอน
ระนำดเอก และให้นักเรียนคิดทำงระนำดเอกในเพลงต่ำง ๆ ด้วยตัวเองโดยครูคอยให้คำแนะนำ เปิด
โอกำสให้นักเรียนร่วมกันปรับวงบรรเลงเพลง ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น ปรับวงปี่พำทย์ไม้แข็งเพื่อบรรเลง
ถวำยมือในงำนไหว้ครูประจำปีของวิทยำลัย เป็นต้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น และแสดงออกในกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์
ครั้งที่ 10
นำยสมศักดิ์ พนเสำวภำคย์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มสำระปี่พำทย์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในปัจจุบันเรำยังสำมำรถเรียนรู้ได้กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ หรือคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น กำรเรียนแบบโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น พำวเวอร์พอยด์ ที่สำมำรถใส่ทั้ง
โน้ตเพลงลงไป แล้วให้เด็กปฏิบัติตำมโน้ตเพลง ใส่ทั้งเสียงเพลง วีดีโอ ให้เห็นเลย มือซ้ำยมือขวำ ทำ
เสี ย งอย่ ำงนี้ ล งไปในพำวเวอร์ พอยด์ได้ด้ว ย อันนี้เด็กก็ส ำมำรถที่จะนำไปฝึ กทบทวนด้ว ยตัว เองได้
หลังจำกที่เรียนในห้องเรียนแล้วเกิดลืม ไม่ได้ซ้อมเพลงนี้นำน ๆ ลืมไปแล้ว ก็สำมำรถที่จะนำชุดกำรสอน
หรื อชุดแบบเรี ย นส ำเร็ จ รู ป ที่เ รำสร้ ำงขึ้นมำทบทวนตรงนี้ไ ด้ แต่ส ำคัญที่ว่ำครู จะต้องสร้ ำงสื่ อหรื อ
นวัตกรรมต่ำงๆนี้ ให้มันมีควำมถูกต้อง สำมำรถพำผู้เชี่ยวชำญหลำย ๆ คนมำตรวจให้ถูกต้อง เสร็จแล้ว
สิ่งที่ครูไม่ควรลืม เมื่อเด็กเรียนจบแต่ละชุดแล้วต้องมีกำรนำมำบรรเลงรวมกัน โดยมีครูนี่แหละเป็นคน
ตรวจสอบดูแล เพิ่มเทคนิคต่ำง ๆ ลงไป เพรำะสื่อนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้ข้อมูลได้ในเรื่องของพื้นฐำน
ส่วนที่จะใช้เทคนิคต่ำง ๆ ครูต้องมำเพิ่มทีหลัง”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน และการผลิตสื่อ
เพื่อนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
กรณีที่ 18 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางสายชล ผดุงพันธ์
ครั้งที่ 1
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือวิธีกำรสอนของ ม.1 คือ ฝึกเด็กโดยจะจัดตำรำงกำรซ้อมเพลงของ
เด็กนักเรียน คือ จะซ้อม สมมุติต่อเพลงต้นเพลงฉิ่ง จัดเด็กสีสี่เพลงต่อหนึ่งวัน บำงทีเด็กจำไม่ได้เรำ
ก็ใช้วิธี วันหนึ่ง เพลงหนึ่ง พอวันสุดท้ำยก็มำรวมกัน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกเด็กโดยจะจัดตารางการซ้อมเพลงของนักเรียน
ครั้งที่ 2
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เน้นกระบวนกำรสอนอย่ำงเคร่งครัด บำงครั้งเรำใช้วิธีกำรสอนเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อน บำงที
เด็กบำงเครื่องมืออำจจะกลัวเรำ เรำก็ให้เพื่อนช่วยสอนกัน แล้วเรำก็สังเกตดูว่ำ ถ้ำเพื่อนสอนไปแล้ว
เด็กสำมำรถทำได้ เรำก็ คอยแนะนำอีกทีหนึ่ง ที่สอนของ ม.1 อยู่นี่นะคะ จะให้เพื่อนช่วยเพื่อนแล้ว
เรำก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ฝึก ตอนนี้คือวิธีกำรสอนก็ คือฝึกรับร้องได้หนึ่งเพลงแล้ว คือเพลง
แขกบรเทศ บำงครั้ ง ก็ ไ ปเอำนั ก เรี ย นคี ต ศิ ล ป์ ข องอำจำรย์ ฟ้ ำ มุ่ ย มำซ้ อ มเข้ ำ ด้ ว ยกั น ให้ เ ด็ ก ฝึ ก
ประสบกำรณ์จริง
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์
ครั้งที่ 3
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เท่ำนี่สอนไว้ ม.1 ก็คือ สอนไปก็จะถำม
เด็กตลอดว่ำ เข้ำใจไหมต่อเพลงอย่ำงนี้ดีไหม วิธีกำรเรียนกำรสอนทุกวันนี้ก็คือสอนแบบบูรณำกำร
คือจะฝึกเด็กบรรเลงรับร้องไป อย่ำงเช่นวันนี้ก็ได้รับร้องเพลง แขกบรเทศ โดยเอำวิชำของอำจำรย์ ที่
สอนหน้ำทับมำฝึกเด็กเรียนจังหวะหน้ำทับก็ฝึกเด็กเข้ำกับเด็ก ม.1 ที่สอน เอำมำเข้ำเพื่อให้เด็กได้รู้ว่ำ
จังหวะหน้ำทับเวลำตีกับร้องจะต้องตีลักษณะไหนอย่ำงไร”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนแบบบูรณาการ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย และปี่พาทย์
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 4
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เวลำไปบรรเลงกับกำรบรรเลงรับร้องจะตีเร็วช้ำแค่ไหน แต่มัน เป็นครั้งแรกที่เอำมำบูรณำกำร
กัน เด็กก็ยังไม่เข้ำใจเสียทีเดียว แต่ระหว่ำง ม.1 กำรรับร้องก็ได้ฝึกเขำตลอด เหมือนได้ฝึกทุกวัน
เขำก็จะเข้ำใจว่ำเนื้อร้องถึงตรงนี้นะ จะต้องรับนะ จะต้องส่งร้อง แล้วเด็กก็สำมำรถทำได้ แก้ปัญหำ
ได้ในระดับหนึ่ง และปัจจุบันนี้ก็คือเด็กกำลังต่อเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ เด็กเขำก็ไปโหลดเพลงโหม
โรงกระแตไต่ไม้จำกอินเตอร์เน็ตมำฟัง แล้ว พอเรำต่อปุ๊บ เขำก็จะเข้ำใจยิ่งขึ้นว่ำเพลงที่เขำต่อมัน
บรรเลงแบบไหน เขำก็จะมำถำมว่ำทำไมไม่เหมือนกัน ทำไมไม่อย่ำงโน้นทำไมไม่อย่ำงนี้ เขำก็จะฟัง
ออกว่ำต่อไปเรำจะให้เขำปฏิบัติ เรำต่อเพลงให้เขำ วรรคต่อไปเด็กเขำจะเรียนรู้ เลยว่ำเรำจะต้องต่อ
แบบไหน คือ เด็กก็มีควำมเข้ำใจในเพลงมำกขึ้น คือก็เปลี่ยนวิธีกำรสอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน เช่น โหลดเพลงจากอินเตอร์เน็ต
มาให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนความเข้าใจในเพลงมากขึ้น
ครั้งที่ 5
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“บำงทีก็เรำก็ไปหำเพลงมำให้เขำฟังอะไรอย่ำงนี้ ก็เหมือนสื่อชนิดหนึ่ง แต่ไม่ได้ทำมำเป็น
รูปเล่ม เรำต่อเพลงไหนเด็กเขำก็จะไปหำในเว็ปยูทูปมำฟัง เขำก็จะมำถำมเรำว่ำอย่ำงนี้ถูกไหม อย่ำง
นี้ดีไหม แล้วเวลำสอนไปเรำก็จะบอกเขำว่ำ เพลงอย่ำงโหมโรงเนี่ย มันจะมีลูกล้อลูกขัด บำงทีเด็กเขำ
ไม่เข้ำใจว่ำคืออะไร เรำก็มีสื่อที่ช่วยได้เป็นอย่ำงดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยในการเรียนการสอน
ครั้งที่ 6
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เรำใช้วิธีกำรสมมติ เช่น เรำก็จะพูดกับเขำว่ำสมมุติเรำล้อ เรำพูดไปอย่ำงนี้ แล้วเพื่อนพูด
ตำม เขำเรียกว่ำ ศัพท์สังคีตอะไรเขำก็จะคิด พอเรำบอกเขำไปปุ๊บ อย่ำงสมมุติพวกหน้ำ ครูพูดจะไป
กินข้ำว เธอจะไปอย่ำงนี้ มันเป็นลูกอะไร หรือถ้ำครูสั่งงำนเธอไปทำแต่เธอไม่ทำเนี่ยมันเป็นลูกอะไร เขำ
ก็จะทรำบศัพท์สังคีตในเพลงนั้นด้วยเลย เขำก็จะเข้ำใจง่ำยขึ้น บำงทีเขำก็จะไม่ว่ำพวกหน้ำไปอย่ำงนี้นะ
บรรเลงข้ำงหลังจะเป็นอย่ำงนี้ เรำก็ยกตัวอย่ำงให้เขำฟัง เขำก็จะเข้ำใจยิ่งขึ้น กำรต่อเพลงก็ง่ำยขึ้น แล้ว
ก็จะให้เขำไปหำศัพท์สังคีตมำ เขำก็จะเรียนแบบมีควำมสุข กล้ ำแสดงออก กล้ำพูดคุยกับเรำ เรียนแบบ
ไม่เครียด เด็กก็จะมำเรียนอย่ำงมีควำมสุข อยำกซ้อมเพลง ก็จะทวงถำมทุกวันว่ำวันนี้รับร้องไหม แต่
วันนี้เขำก็เรียนที่ว่ำเอำมำบูรณำกำรกัน เด็กเขำก็ทำได้ดีในระดับหนึ่ง”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนโดยการบูรณาการวิชาปฏิบัติและวิช าทฤษฎีเข้าด้วยกัน เช่นขณะต่อ
เพลงให้นักเรียนก็สอดแทรกเรื่องศัพท์สังคีตไปด้วย
ครั้งที่ 7
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ศึกษำเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ ในเรื่องที่จะสอนในแต่ละ
ชั่วโมง เปรียบเสมือนกำรอ่ำนหนังสือกำรสอบ เรำจะเป็นต้องรับรู้บริบทต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรำ
จะสอน สังเครำะห์ วิเครำะห์ มำเป็นองค์ควำมรู้ ตำมควำมเข้ำใจของเรำเอง โดยยึดกระบวนกำร
เทคนิควิธีกำรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่สอน และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่สำคัญคือเรำต้องจัดทำสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม ประกอบกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เน้นคุณภำพและผลตอบรับจำกกำรใช้สื่อ ฯลฯ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ จัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนาเอาความรู้ให้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 8
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เทคนิคกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง คือ ขณะที่นักเรียนสีซอและ
เกิดเสียงเพี้ยน นักเรียนจนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และจำแก้ไขปัญหำนั้นด้วยตนเอง ในครั้งต่อไป
เมื่อสีซอเพี้ยน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ครั้งที่ 9
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรเลีย นแบบ เพรำะ กำรจัดกระบวนกำรสอนแบบสำธิตให้ กับผู้ เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
สังเกตครูผู้สอนผู้เป็นต้นแบบ โดยกำรเลียนแบบจำกครูผู้สอน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต ให้นักเรียนเลียนแบบจากครูผู้สอน
ครั้งที่ 10
นำงสำยชล ผดุงพันธ์ พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
การจัดการความรู้
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“กำรสอนซอด้วง ซออู้ นั้น ได้สร้ำงแผนผังกำรแสดงโน้ตของซอแต่ละชนิด สื่อชนิดนี้จะทำ
ให้ผู้เรียนมองเห็นระดับของเสียงในแต่ละสำยของซอ สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมำกกว่ำ
กำรคำดคะเน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างสื่อการสอน เช่น สร้างแผนผังการแสดงโน้ตของซอแต่ละชนิด
กรณีที่ 19 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
ครั้งที่ 1
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรบูรณำกำรในวิชำเครื่องสำยไทย 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ก็ให้ใช้สื่อกำรสอนที่เป็นแผ่น
VCD โดยให้ผู้เรียนศึกษำโดยกำรดู VCD และให้นักเรียนสรุปโดยแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม และเป็นกำรบูรณำ
กำรกับเทคโนโลยีและวิชำภำษำไทยที่นักเรียนก็สำมำรถสรุปจำกกำรให้ศึกษำจำก VCD ให้ดีเป็น
ลำดับๆ ขึ้นมำโดยนักเรียนบำงคนก็อำจจะสรุปไม่ทันเพื่อน จึงให้เพื่อนทำกำรทบทวนแบบหลำกหลำย
วิธี จนเพื่อน ๆ สำมำรถปรับตัวได้ทันเพื่อน ๆ จึงนับว่ำเป็นกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน ครูบำงคนก็มีวิธีที่จะบูรณำกำรแตกต่ำงกันไป ซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้เรียน ฉะนั้นกำรบูรณำกำรจะดีได้ต้องอำศัยทั้งผู้สอนและผู้เรียนเป็นสำคัญ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้สื่อการสอนที่เป็นแผ่น VCD
ครั้งที่ 2
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้นครูควรที่จะบูรณำกำรหลำยวิชำเข้ำด้วยกัน ซึงเป็นกำรเน้นให้
นักเรียนได้รับองค์ควำมรู้หลำยด้ำนพร้อมๆกัน พร้อมเปิดโอกำสให้นักเรียนได้คิดรูปแบบใหม่ที่สำมำรถ
ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์จำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดการเรียนการสอนที่จะบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน
ครั้งที่ 3
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด องค์ ค วำมรู้ โดยเปิ ด โอกำสให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด นอกกรอบ
ยกตัวอย่ำงเช่นเรื่องกำรปฏิบัติเพลงตับวิวำห์พระสมุทร ได้สอบถำมนักเรียน ว่ำเพลงตับวิวำห์พระสมุท ร
มีควำมเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และนอกจำกนี้ครูควรนำองค์ควำมรู้ที่ได้มำรวมกันแล้ว
สรุปในท้ำยชั่วโมง นอกจำกนี้ควรให้นักเรียนนำควำมรู้เดิมมำใช้ ทั้งในประสบกำรณ์ที่เคยสัมผัส ใช้วิธีตั้ง
การจัดการความรู้
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ประเด็นโดยใช้สื่อประกอบ สร้ำงสถำนกำรณ์โดยให้นักเรียนคิดตำม เน้นเรื่องกำรฟังให้เกิดควำมจำ
จำแนกทำนองที่ให้ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดองค์ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด
นอกกรอบ สร้างสถานการณ์โดยให้นักเรียนคิดตาม เน้นเรื่องการฟัง
ครั้งที่ 4
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรบูรณำกำรนั้น ควรเริ่มจำกกำรที่ผู้สอนตั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ จำกนั้นเริ่มปลูกฝัง
พื้นฐำนในเรื่องของกำรปฏิบัติให้นักเรียนเกิดควำมชำนำญเสียก่อน เมื่อนักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ดีแล้ว
ควรบอกให้นักเรียนได้เห็นโครงสร้ำงของเพลง พร้อมกระตุ้นคำถำมให้นักเรียนตอบ ตลอดเวลำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้องค์ควำมรู้ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำใจได้ด้วยตัวเอง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ปลูกฝังพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติให้นักเรียนเกิดความชานาญ โดยชี้ให้
นักเรียนได้เห็นโครงสร้างของเพลง
ครั้งที่ 5
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนด้ ำ นเครื่ อ งสำยไทย ควรเน้ น กำรน ำควำมรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ จ ริ ง
ตัวอย่ำงเช่น เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรพิเศษ ในงำนต่ำง ๆ ซึ่งมีกำรบรรเลงประเภท
วงเครื่องสำยไทยก็จะต่อเพลงที่เข้ำกับบรรยำกำศของงำน ตำมควำมเหมำะสมของงำนและพิจำรณำถึง
ผู้ที่เข้ำฟังเพลง และผู้มำชมกำรแสดง แล้วใช้เพลงต่ำงๆ ให้สอดคล้องกันสถำนกำรณ์”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการนาความรู้ไปใช้ได้จริงสอดคล้องกันสถานการณ์
ครั้งที่ 6
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ใช้วิธีสั่งงำนนักเรียนให้ค้นคว้ำหำข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้จำกกำรสืบค้น
ข้อมู ล ใช้ สื่ อกำรสอนที่ ฝึ กทั กษะทั้ งกำรอ่ ำน(ภำษำไทย) คิ ด วิ เ ครำะห์ ( คณิต ศำสตร์) หำเหตุผ ล
(วิทยำศำสตร์) เคล็ดลับควำมสำเร็จในกำรบูรณำกำร คือ กำรใช้กำรบูรณำกำรกระบวนกำรเรียนกำร
สอน เนื้ อ หำวิ ช ำเอกทั้ง ด้ำ นทฤษฏี แ ละปฏิบัติ เข้ ำด้ ว ยกัน ใช้ กำรตั้ง คำถำมกระตุ้ นให้ นัก เรี ยนเกิ ด
กระบวนกำรคิ ด และสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ใช้ วิ ธี ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง
นอกจำกนั้นนำเนื้อหำวิชำเอกมำเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับหลำยวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกัน เช่น วิชำ
ภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ เป็นต้น”
การจัดการความรู้
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้การตั้งคาถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง
ครั้งที่ 7
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จำกประสบกำรณ์ที่สอนมำมองว่ำกำรเรียนที่เน้นกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนที่ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ส ำคัญนั้ น ขำดไม่ได้ก็คือเรื่องของกำรที่เรำต้องมองในเรื่องของควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของเด็กด้วย จะดีไซน์กำรสอนในกลุ่มนี้อย่ำงไร อีกกลุ่มหนึ่งอย่ำงไร เพรำะว่ำก่อนที่เรำ
จะสอนเรำต้องมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพผู้เรียนอยู่แล้ว ที่เรำทำกัน ดังนั้นกำรวิเครำะห์ศักยภำพผู้เรียน
นั้นมันช่วยในกำรตัดสินใจของครูผู้สอน ซึ่งเป็นเรื่องช่วยที่ดีที่สุดเลย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยเน้นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก โดยการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
ครั้งที่ 8
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“พอจั ด กลุ่ ม ได้ แ ล้ ว พอเรำหำควำมแตกต่ ำ งของเด็ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ เรำก็ จั ด กิ จ กรรมได้
อย่ำงเช่น เด็กบำงคนนั้นต้องบอกทุกอย่ำง อย่ำงเช่น โด-ลำ โด-ลำ-ซอล-ฟำ-ซอล เด็กบำงคนจะจำ
เสียงได้เล่นได้เลย แต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งต้องบอกอย่ำงละเอีย ด คือต้องบอกทั้งตัวโน้ตด้วยต้องบอก
ทั้งนิ้ ว ด้ว ย คือ จั ดกลุ่ มที่ มองไปถึงควำมแตกต่ำ งของเด็ กแต่ ล ะคนนั้ นก็ส ำคัญ ที่เ ป็นนั ยยะที่เรำจะ
มองข้ำมไปไม่ได้ จำกกำรสอนทำให้เรำรู้ว่ำผู้เรียนบำงครั้งเขำก็ต้องกำรกระบวนกำร ก็คือ ครูจะทำ
อย่ำงไรที่จะสร้ำงกระบวนกำรคิดให้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน
ครั้งที่ 9
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น เวลำสอนแต่ละกลุ่ม ก็ต้องเข้ำ
ไปถึงหัวใจของเขำว่ำถ้ำเขำไม่ได้ เรำจะต้องสร้ำงอะไร สร้ำงกระบวนกำรคิด นักเรียนไปเอำประโยคนี้
ในตรงลูกนี้ จำกบทเรียนที่แล้ว จำกเพลงนี้ อย่ำงดนตรีไทยก็จะมีตัวกำกับอยู่ก็คือเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง
นำฏศิลป์ก็จะมีแม่บทอย่ำงนี้ เรำก็จะไปนำควำมรู้ให้รู้จักว่ำ วิเครำะห์ นำมำใช้ บูรณำกำรใช้กับตัวเองได้
นี่ก็คือกำรสร้ำงกระบวนกำรคิด ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
การจัดการความรู้
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โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พี่ก็มองว่ำ อย่ำมองข้ำมเรื่องของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและกำรสร้ำง
กระบวนกำรคิดให้กับเด็ก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
ครั้งที่ 10
นำยพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร กลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ นั้ น ก่ อ นอื่ น เรำต้ อ งท ำควำมตกลง
กับนักเรียนเสียก่อนว่ำกำรเรียนกำรสอนของเรำจะเป็นอย่ำงไร ถ้ำเขำเรียนกับเรำแล้วเรียนในสิ่งที่เขำ
ต้องกำรเขำก็จะมีควำมสุข แล้วเวลำที่เรียนไปนั้นเขำก็จะสำมรถที่จะปฏิบัติได้ตำมที่เรำแนะนำหรือเรำ
พร่ำสอน แล้วเขำจะกล้ำคิดกล้ำทำกล้ำพูดในสิ่งที่เขำจะพูด ในเมื่อเวลำเขำพูดไปแล้ว ครูจะต้องเปิด
ใจกว้ำงที่จะรับฟังควำมคิดของเขำ ซึ่งบำงครั้งนั้นครูก็ไม่คิดว่ำเด็กเขำจะมีควำมคิดอย่ำงนี้ แต่เมื่อเรำ
เปิดโอกำสให้เขำพูดกับเรำได้แล้ว เขำต้องพูดกับเรำได้ทุก ๆ เรื่อง เขำพูดกับเรำได้ทุกเรื่อง เวลำเรียน
ไปเขำก็จะมีควำมสุข”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบรรยากาศการเรียน ให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะมี
ความสุข แล้วเวลาที่เรียนไปนั้นเขาก็จะสามรถที่จะปฏิบัติได้ดี
กรณีที่ 20 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นางจุฑารัตน์ นวลนุช
ครั้งที่ 1
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับในกรณีที่เรำจะใช้วิธีกำร
เรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มีควำมเห็นว่ำ ในกำรเรียนกำรสอนวิชำปฏิบัติเอกของ
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย ควำมจริงก็ของทุกสำขำนั่นแหละ นักเรียนได้เป็นจุดศูนย์กลำงโดยอัตโนมัติ
อยู่แล้ว เพรำะทุกครั้งที่เวลำเรำสอนเด็กไม่ว่ำจะสอนร้องสอนรำสอนเต้นสอนเล่นดนตรีนั้น เรำให้เด็ก
ปฏิบัติเอง ให้เด็กปฏิบัติจริง นอกจำกนั้น เมื่อต่อเพลงแล้วได้มีกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติในห้องแล้ว
เรำก็ยังได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบกำรณ์ตรง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนปฏิบัติจริง ทั้งในการเรียนการสอนปฏิบัติในห้องแล้ว เราก็ยังได้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบการณ์ตรง
ครั้งที่ 2
นำงจุฑำรัตน์ นวลนุชครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรกลุ่มสำระเครื่องสำยไทย ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
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“ในส่วนของครู ในรำยวิชำเครื่องสำยไทยนั้น ก่อนที่จะเริ่มเรียน เรำก็จะทำข้อตกลงร่วมกัน
ก่อน ว่ำนักเรียนจะต้องกำรยังไง ต้องมีกฎระเบียบร่วมกัน บำงอย่ำงเรำก็ไม่ใช่ไม่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก
โดยตรง อย่ำงเรื่องกฎระเบียบเรื่องควำมสะอำดในห้อง เรำก็จะต้องปฏิบัติร่วมกันก่อน มีกฎระเบียบ
ก่อนว่ำนักเรียนต้องกำรอย่ำงไร อันแรกเลยเรำก็จะอธิบำยจุดประสงค์ให้เด็กทรำบก่อนว่ำเรำจะต้อง
เรียนอะไรบ้ำง ที่นี้ในกำรเรียนเครื่องสำยไทย ครูสอนวิชำเอกจะเข้ก็จะคุยกับ เด็กเลยว่ำนักเรียน
ต้องกำรแบบไหน ถนัดเรียนแบบไหน ชอบแบบไหน เพรำะว่ำบำงคนสมองบำงทีกำรรับรู้ไม่เท่ำกัน
ก็จะแยกหลำย ๆ อย่ำง อย่ำงบำงคนจะสอนโดยกำรที่ว่ำเรำ คือเด็กส่วนใหญ่นั้นจะต่อมือ แต่เด็กบำง
คนถ้ำต่อมือเขำจะกลัวครู เขำก็อำจจะต่อได้เล็กน้อยก่อนแล้วเขำก็จะไปต่อจำกเพื่อนอีกทีหนึ่ง หรือบำง
คนถนัดดูโน้ตเห็นโครงสร้ำงก่อน เรำก็จะให้ดูโครงสร้ำงก่อน แล้วก็ต่อตำมโน้ตเด็กก็จะทำได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีการกาหนดกฎระเบียบจะต้องปฏิบัติร่วมกัน
ครั้งที่ 3
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สมัยก่อนครูเป็นคนดุมำก จะไม่เคยให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็น จะบอกเด็กเลยว่ำครูชอบ
แบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ ครูไม่ชอบเด็กพูดมำกเด็กก็จะกลัว แรก ๆ เลยมีปัญหำมำกเพรำะว่ำเด็กหนีเรียน
ไม่ เ ข้ ำเรี ย นของเรำ เรำก็ โ กรธไม่ พู ดกั บ เขำเป็ น อำทิ ต ย์ ส องอำทิ ต ย์ ที่ นี้ พ อมำตอนหลั ง ๆ เรำมี
ควำมรู้สึกว่ำ เอ๊ะ ทำไมเด็กมันไม่อยำกเรียนของเรำ ตอนหลังก็เลยเรียกเด็กมำแล้วก็เปิดอกคุยกัน ก็ให้
เขำได้สำมำรถพูดได้ว่ำ เขำชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้ ตอนหลังมำเลยรู้สึก ว่ำเด็กชอบเรำมำกขึ้น
ชอบที่จะเรียนกับเรำมำกขึ้น เพรำะว่ำมัน กล้ำที่จะพูดกับเรำ เมื่อก่อนนี้ต่ำงคนต่ำงไม่พูด เด็กเลย
อึดอัด เขำก็ไปฟ้องครูท่ำนอื่นว่ำเขำอึดอัดมำก ครูเนี่ยจะอะไรก็ไม่อะไร จะด่ำก็ไม่ด่ำ นิ่งอย่ำงเดียว
เด็กเลยไปฟ้องครูท่ำนอื่น ตอนหลังเรำก็เลยมีควำมรู้สึกว่ำอยำกให้เด็กเรียนแล้วมีควำมสนุกสนำน
เรียนแล้วมีส่วนร่วมกับเรำ ก็เลยคุยกัน ตกลงกัน ตอนหลังพอไปยึดเขำเป็นศูนย์กลำงมันก็ดีขึ้น ในส่วน
กำรสอบ เมื่อก่อนนี้พอเรียนทุกเพลงแล้วสอบ เด็กทำไม่ได้ ติด ร มันก็เลยสร้ำงปัญหำ ก็คิดว่ำจะ
แก้ปัญหำอย่ำงไรดี ก็เลยคุยกับเขำ เขำก็บอกว่ำขอเรียนแล้วสอบได้ไหม จบเพลงแล้วสอบ จบเพลง
แล้วสอบ ตอนหลังเด็กก็ไม่ติด ร ก็ดีขึ้น ตอนนี้เลยให้โอกำสเขำว่ำเขำต้องกำรยังไง ให้ตกลงร่วมกัน
เขำชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนแล้วมีความสนุกสนาน และผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับครู
ครั้งที่ 4
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรำยวิชำเครื่องสำยไทยจะเข้ แรกๆเรำ
ก็จะสอนโดยครูเป็นผู้อธิบำย พร้อมทั้งสำธิต อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของประวัติเพลง ศัพท์สังคีต
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และมีกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน มีกำรทำแผนภูมิควำมคิด และมีกำรต่อเพลงโดยมีครู
เป็นผู้สำธิต และให้นักเรียนปฏิบัติตำมทีละวรรค แต่ว่ำพอหลำย ๆ เพลงเข้ำ เด็กก็อำจจะรู้สึกเบื่อ
เรำก็มีกำรเปลี่ยนโดยใช้แบบเรียนบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งในบทเรียนสำเร็จรูปเด็กก็จะสำมำรถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เพรำะว่ำมันจะมีคำอธิบำยวิธีกำรใช้นั้น ๆ ในบทเรียนสำเร็จรูปมันก็จะมีบททดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียน ซึ่งเด็กสำมำรถที่จะเรียนรู้ได้เลย ไม่เข้ำใจตรงไหนก็สำมำรถกลับมำทบทวนใหม่
ได้อีก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนโดยครูเป็นผู้อธิบาย พร้อมทั้งสาธิต มีการทาแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน
ครั้งที่ 5
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สร้ำงบทเรียนสำเร็จรูปขึ้น ซึ่งนอกจำกจะมีบททดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแล้ว ก็จะมีทั้ง
ประวัติเพลง ประวัติผู้แต่ง มีศัพท์สังคีตของเพลงนั้นๆ และจะมีโน้ตเพลง มีวิธีกำรบรรเลงโดยเรำจะ
อธิบำยไว้ในนั้น ซึ่งเวลำต่อเพลง เด็กก็สำมำรถต่อเพลงจำกโน้ตนั้น ๆ ได้เลย โดยอำจจะต่อทีล ะ
บรรทัด หรืออำจะต่อทีละสี่ห้องก็แล้วแต่ควำมสำมำรถของเด็ก ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปนี้เมื่อเด็กได้ใช้ ก็
จะมีควำมรู้สึกสนุกไม่เบื่อ ได้เปลี่ยนแปลงจำกกำรที่ครูสอน เพรำะว่ำเขำจะสำมำรถเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เด็กบำงคนจะมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ต่ำงกัน เขำก็จะสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เปิดซ้ำๆ ได้
หลำยรอบ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างบทเรียนสาเร็จรูปขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ครั้งที่ 6
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“และอีกเรื่องหนึ่งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน สมัยก่อนจะสอนเฉพำะจะเข้ จะไม่ให้เด็กไปเล่น
เครื่องมืออื่นเลย ตอนหลังนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ำ เอ๊ะ ถ้ำเรียนแบบนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้เฉพำะจะเข้อย่ำงเดียว
ทีนี้พอเขำอยำกจับซอบ้ำงก็จะให้เขำจับ เป็นหลำย ๆ อย่ำง บำงทีเขำก็ขอเรียนโทน รำมะนำ เรำก็ให้
เขำเรียนด้วย เวลำสอบเรำก็จะให้เขำจัดกลุ่มกัน คือพวกหนึ่งก็อำจจะตีฉิ่ง ตีโทนรำนะมำ อีกพวกหนึ่ง
ก็จะบรรเลงจะเข้ เด็กก็จะได้ควำมรู้หลำย ๆ อย่ำง สำมำรถนำไปประกอบอำชีพในอนำคตได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ
อาชีพได้ในอนาคต

ให้นักเรียนได้ความรู้หลาย ๆ อย่าง และสามารถนาความรู้ไปประกอบ
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ครั้งที่ 7
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จัดกลุ่มที่มองไปถึงควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคนนั้นก็สำคัญเรำไม่ควรจะมองข้ำมไป จำก
กำรสอนท ำให้ เรำรู้ ว่ ำผู้ เ รี ย นบำงครั้ งเขำก็ ต้อ งกำรกระบวนกำรก็ คือ ครู จะท ำอย่ำ งไรที่จ ะสร้ ำ ง
กระบวนกำรคิดให้ ดังนั้นเวลำสอนแต่ละกลุ่ม ก็ต้องเข้ำไปถึงหัวใจของเขำว่ำถ้ำเขำไม่ได้ เรำจะต้อง
สร้ำงอะไร สร้ำงกระบวนกำรคิด นักเรียนไปเอำประโยคนี้ ในตรงลูกนี้จำกบทเรียนที่แล้ว จำกเพลงนี้
อย่ำงดนตรีไทยก็จะมีตัวกำกับอยู่ก็คือเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง นำฏศิลป์ก็จะมีแม่บทอย่ำงนี้ เรำก็จะไปนำ
ควำมรู้ให้รู้จักว่ำ วิเครำะห์ นำมำใช้บูรณำกำรใช้กับตัวเองได้ นี่ก็คือกำรสร้ำงกระบวนกำรคิด ดังนั้น
สิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พี่ก็มองว่ำ
อย่ำมองข้ำมเรื่องของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและกำรสร้ำงกระบวนกำรคิดให้กับเด็ก”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างกระบวนการคิดให้เกิดกับนักเรียน
ครั้งที่ 8
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“วิทยำลัยฯเป็นสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรแสดงดนตรีนำฎศิลป์มีงำนกำรบรรเลง
ดนตรีต่ำงๆ มำกมำย เรำก็พยำยำมที่จะให้นักเรียนที่เขำต่อเพลงที่สำหรับไปใช้ในงำนต่ำง ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่ ำนี้ ก็จ ะเห็ น ได้ว่ำ นั กเรี ย นนั้น เมื่อเรียนแล้ ว ก็ มีโ อกำสที่จะได้นำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียน
กำรสอนตำมปกติในชั้น เรี ยนได้นำไปใช้ในประสบกำรณ์จริง เป็นกำรฝี กประสบกำรณ์วิช ำชีพ ได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้โดยตรงเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ต่อเพลงให้นักเรียนสาหรับไปใช้ในงานต่าง ๆ นาไปใช้ในประสบการณ์จริง
ครั้งที่ 9
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“จำกกำรที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประสบกำรณ์ ท ำงดนตรี โ ดยตรงอย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ในกำรเรี ย น
นักเรียนก็จะเกิดกำรเรียนรู้ทำงดนตรีได้อย่ำงแท้จริง อันจะทำให้เกิดควำมเข้ำใจและซำบซึ้งทำงดนตรี
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนดนตรี นอกจำกนั้นครูยั งต้องเพิ่มเติมควำมรู้ ได้แก่ ประวัติเพลง
ไทยประวัติบุคคลสำคัญของดนตรีไทย เป็นต้น ก็จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจในบทเพลง เข้ำใจ
องค์ประกอบของดนตรีมำกขึ้น และจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมซำบซึ้งดนตรีมำกยิ่งขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางดนตรีโดยตรงอย่างมีความสุข
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ครั้งที่ 10
นำงจุ ฑ ำรั ต น์ นวลนุ ช ครู วิ ท ยฐำนะ ครู ช ำนำญกำร กลุ่ ม สำระเครื่ อ งสำยไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ข้อสำคัญอีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจ และเอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน กำรจั ด กิ จ กรรมดนตรี เ รำควรเน้ น ด้ ำ นทั ก ษะดนตรี โดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะ
จนนั ก เรี ย นเกิ ด ควำมรู้ แ ละทั ก ษะนั้ น ๆ ได้ อ ย่ ำ งเต็ ม ที่ ไม่ ค วรอธิ บ ำยเนื้ อ หำในเรื่ อ งดนตรี อ ยู่
เป็นเวลำนำน เพรำะนักเรียนในวัยนี้ยังมีสมำธิในระยะสั้น หำกผู้เรียนในวัยนี้ได้รับควำมสนุกสนำนใน
กิจกรรมนั้น ๆ ก็จะทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้เนื้อหำ และทักษะดนตรีขึ้นมำได้เป็นอย่ำงดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และเอื้อต่อการเรียนการสอน
กรณีที่ 21 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายดวงจันทร์ บุญล้า
ครั้งที่ 1
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในส่วนของกำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผมมองอย่ำงนี้ครับ ผมมองว่ำมันเป็นเรื่องของกำร
ดีไซน์กระบวนกำรเรียนกำรสอนของเรำ ถ้ำเรำออกแบบแล้วเรำวำงแผน ข้อดีที่จะได้รับก็คือเด็ก
สำมำรถสำนต่อควำมรู้ได้ด้วยตัวเองจริง ๆ ที่จริงแล้วกระบวนกำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในควำมคิดผม
มันคงไม่ได้หมำยควำมว่ำมันจะต้องให้ในเรื่องของควำมรู้อย่ำงเดียว เพรำะถ้ำคุณครูบอกว่ำมันเน้นเรื่อง
ผู้ เรี ย นเป็ น ส ำคัญจริ ง ๆ แล้ ว เด็กจะได้ควำมรู้มำกกว่ำ อย่ำงอื่ น ผมมองว่ำมันไม่ครอบคลุ ม เท่ำไร
กำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ ผมมองว่ำจุดประสงค์ในกำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือคุณครูอยำกให้เด็ก
ได้บริบทรอบกว้ำงมำกกว่ำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนของเรา แล้วเราวางแผน ข้อดีที่จะ
ได้รับก็คือเด็กสามารถสานต่อความรู้ได้ด้วยตัวเองจริง ๆ
ครั้งที่ 2
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เรื่ อ งของกำรประเมิ น ตนเอง เรื่ อ งของกำรท ำงำนเป็ น ที ม เรื่ อ งของกำรคิ ด สร้ ำ งสรรค์
ในรูปแบบในกำรเรียนกำรสอนนั้น ๆ เพรำะฉะนั้นถ้ำเรำจะใช้กำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ เนี่ย ผม
มองว่ำเรื่องของกำรวำงแผนในเรื่องกำรเรียนกำรสอนนั้นสำคัญ ในส่วนจองข้อดีนะครับ และถ้ำมอง
มันจะมีข้อเสียเกิดขึ้นบ้ำง ผมมองว่ำในชุดแบบกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ควรจะแยก
เป็นแต่ละระดับชั้น แล้วควรจะแยกเป็นรำยวิชำแต่ละรำยวิชำ อย่ำงเช่น รำยวิชำทฤษฎี แน่นอนวิชำ
ทฤษฎีนี้อำจจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรทำงำนเป็นกลุ่ม เรำเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ง่ำยกว่ำวิชำ
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ปฏิบัติ ถ้ำวิชำปฏิบัติเรำอำจจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วเรำอำจจะต้องเป็นคนกำหนดเองด้วยนะ
ครับ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การประเมินตนเอง การทางานเป็น ทีม การคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ
การเรียนการสอน
ครั้งที่ 3
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในเรื่องของกำรออกแบบดีไซน์ของแบบเรียนทุกสิ่งทุกอย่ำงครับว่ำ เรำได้เน้นแบบนั้นแล้วเนี่ย
ผู้เรี ย นจะได้อะไรบ้ ำง และที่ส ำคัญที่สุ ดเลยก็คือกำรจัดสถำนกำรณ์ครั บ กำรหำข้อตกลงร่ว มกับ
นักเรียนตั้งแต่แรกว่ำ สิ่งที่เรำกำลังจะทำอยู่นี้มันเป็นกำรเรียนกำรสอนแบบนี้ โดยพื้นฐำนของเด็กที่นี่
โดยส่วนใหญ่ สิ่งที่ผมได้เจอมำก็คือ เด็กไม่ค่อยกล้ำคิดนอกกรอบกันเท่ำไร ถ้ำปล่อยให้เด็กคิดเอง
คำตอบก็คือเดิม ๆ หมดเลย ทั้งในเรื่องของกำรกล้ำคิดในส่วนของกำรเรียนกำรสอน กำรกล้ำคิดใน
ส่วนของงำนที่ได้รับคำสั่งจำกครูบำอำจำรย์ ถ้ำสมมุติชุดกำรเรียนกำรสอนเรำมีกำรออกแบบมำให้เด็ก
ได้ใช้ควำมคิดพวกนี้เยอะ ๆ จะส่งเสริมให้เด็กมีประสิทธิภำพ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การจัดสถานการณ์ การหาข้อตกลงร่วมกับนักเรียนตั้งแต่แรก ส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ครั้งที่ 4
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ลั กษณะในกำรสอนที่ได้เอ่ยไปในครั้งที่แล้ ว บ่งบอกให้ ได้ชัดเจนว่ำเด็กนั้นสำมำรถแสดง
ศักยภำพในส่วนต่ำง ๆ ของเขำเองออกมำได้ เพรำะฉะนั้นเรำก็มองแล้วว่ำกำรสร้ำงกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ส่วนใหญ่แล้วมุมมองของครูนั้นจะต้องมองว่ำเรำอยำกให้เด็ ก
ได้อะไรในส่วนของตรงนี้ เพรำะฉะนั้นประสบกำรณ์แต่ละประสบกำรณ์ที่เด็กควรจะได้รับนั้นบำงที
หนึ่งประสบกำรณ์ใช้ระยะเวลำไม่เท่ำกัน บำงคนใช้ประสบกำรณ์แบบนี้กับเด็กแบบนี้ได้ ตำบำงคน
ประสบกำรณ์แบบนี้ใช้กับเด็กแบบนี้ไม่ได้ เพรำะฉะนั้น เรื่องของกำรมองทิศทำงของเด็ก ครูจะต้องมี
ลักษณะของกำรติดตำมด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง
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ครั้งที่ 5
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูอำจจะใช้ประสบกำรณ์เดียวกับเด็กทุกคน ซึ่งมันใช้ไม่ได้
นั่นแหละ มุมมองในกำรสร้ำงแบบเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพรำะฉะนั้นลักษณะกำรเรียนกำร
สอนแบบนี้ ผมถึงบอกว่ำหนึ่ง ต้องเน้นในเรื่องของกำรวำงแผนกำรสอนและกำรออกแบบกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ ลักษณะของครูโดยทั่วไปจริง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่เท่ำที่สอนมำ จะพบว่ำชอบ
ไปคิดให้เด็กไว้หมดเลยทุกอย่ำง เวลำส่งกิจกรรมให้เด็ก เขำไปคิดกิจกรรมให้เด็กก่อนแล้ว และก็บอก
เด็กว่ำต้องทำอย่ำงนี้ ๆ แต่ถ้ำเป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ แล้ว บำง
ไอเดียเรำอำจจะโยนจุดประสงค์ปลำยทำงไปให้เขำก่อน แล้วให้เขำได้คิดกิจกรรมในส่วนของกำรจะ
นำพำไปสู่ควำมสำเร็จตรงนั้นเองได้ ตรงนี้คิดว่ำน่ำจะมีส่วนสำคัญ ลดบทบำทของครู แต่ต้องบอกให้
เขำรู้ว่ำในหนึ่งกรอบ ในหนึ่งชั่วโมง เขำควรจะได้อะไรจำกเรื่องของกิจกรรมนี้ แล้วเด็กก็จะได้มีอิสระ
ทำงควำมคิด ได้แสดงศักยภำพของเด็กในแต่ละคนออกมำได้ชัดเจน อันนี้เหมือนเป็นกำรดึงศักยภำพ
ของเด็กออกมำ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นในเรื่องของการวางแผนการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
การเรียน
ครั้งที่ 6
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่ใช่คิดแบบเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วครูไม่ได้มี
กำรติดตำมตรวจสอบ ตรงนี้สำคัญมำก เพรำะฉะนั้นถ้ำครูไม่ได้ติดตำมทดสอบ ครูจะไม่รู้เลยว่ำเด็ก
เขำได้แสดงอะไรออกมำ ศักยภำพของเด็กแต่ล ะคนที่แสดงออกมำ เด็กเขำอยำกแสดงออกอะไร
เด็กบำงคนไม่ชอบที่จะถูกถำมบ่อยๆ บำงคนชอบที่จะถูกถำมบ่อย ๆ เด็กบำงคนชอบที่จะมีอิสระทำง
ควำมคิด แต่เด็กบำงคนชอบที่จะทำตำม เพรำะฉะนั้นถ้ำครูออกแบบเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแต่
ไม่ได้ติดตำมสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละกลุ่มที่เรำแบ่งไว้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม
ครั้งที่ 7
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะวิชำที่มุ่งเน้นในทำงปฏิบัติก็คงต้องทำกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ครูชี้นำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริงกำรฝึกปฏิบัติกำรเครื่องดนตรี
การจัดการความรู้
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ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องมีทั้งกำรฝึกทั้งด้ำนเทคนิคต่ำงๆให้เกิดทักษะควำมช ำนำญ กำรฝึ กซ้อมรวมเป็น
วงดนตรีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ครั้งที่ 8
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรให้ควำมรู้ ทำงดนตรี แก่เด็กนั้น ผู้ สอนควรคำนึงถึงสิ่ งที่นักเรียนจะได้รับ โดย กำรจัด
กิจกรรมทำงดนตรีที่คำนึงถึงองค์ประกอบของดนตรีอันได้แก่ จังหวะ ทำนอง เสียงประสำน อำรมณ์
ของเพลง เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประสบกำรณ์ ท ำงดนตรี ที่ ส นุ ก สนำน ประกอบกั บ กำรสอดแทรก
องค์ประกอบของดนตรีที่อำจจะผสมผสำนกันได้แก่ บทเพลง ในแต่ละยุคสมัยที่มีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน
ประวัติเครื่องดนตรีประวัติของผู้แต่ งเพลงในแต่ละยุค ก็จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจในบทเพลง
เข้ำใจองค์ประกอบของดนตรีมำกขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ
แก่นักเรียน

ครูสอดแทรกเนื้อหาในการสอนให้ครอบคลุมในสิ่งที่เป็นความรู้ที่จาเป็น

ครั้งที่ 9
นำยดวงจันทร์ บุญล้ำ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสำระดนตรีสำกล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรทบทวนในรำยละเอียดของบทเพลง ซึ่งอำจจะมีส่วนที่ผิดพลำดคลำดเคลื่อนไปจำก
ทฤษฎีดนตรีบ้ำง ในขั้นตอนนี้จึงต้องใช้ทฤษฎีดนตรีมำตรวจสอบให้ผลงำนเพลงที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำนั้น
ถูกต้องเหมำะสมตำมหลักวิชำกำร ซึ่งอำจำรย์อำจจะมีบทบำทสำคัญในกำรทบทวนทฤษฎีและทำกำร
สำธิตกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนเพลงที่คัดสรรมำเป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้น สำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำน
กำรแต่งเพลงของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนจะต้องดำเนินกำรด้วยตนเองหรืออำจจะใช้กระบวนกำรกลุ่มระดม
สมองช่วยกันมองปัญหำและเสนอแนะแนวทำงแก้ไขผลงำนเพลงให้สมบรูณ์”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สอนโดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และรู้จัก
นาหลักทฤษฎีดนตรีมาตรวจสอบให้ผลงานเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
ครั้งที่ 10
นำยดวงจั น ทร์ บุ ญ ล้ ำ ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ผลจำกกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ปรำกฏว่ำนักเรียนกลุ่มสำระดนตรีสำกล สำมำรถ
แต่งเพลงได้อยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ ครูจะแนะนำนักเรียนว่ำประสบกำรณ์ดั งกล่ำวก่อให้เกิดควำม
พึงพอใจ, ควำมสุข, ควำมอิ่มใจ ขึ้นทั้งกับผู้สอนให้ควำมรู้และผู้เรียนที่สำมำรถแต่งเพลงขึ้นได้จำก
ประสบกำรณ์ตรงที่ได้นำเสนอมำนี้ก็เกิดจำกกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยแท้”
การจัดการความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หน้า 97

เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนตรง มาสร้างสรรค์ผลงาน
กรณีที่ 22 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายจามร หนูเมือง
ครั้งที่ 1
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพนะครับ สิ่งที่อำจำรย์ดวงพูดมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ คือมัน
คล้ำยคลึงกันมำก คือเน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้สร้ำงสรรค์ในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ทำแบบฝึกหัดนะครับ คือ
ลักษณะของดนตรีสำกลนั้น ส่วนใหญ่แล้วเขำจะเน้นในเรื่องของกำรคิด ออกแบบดีไซน์ทำนอง ที่เขำ
เรียกว่ำ Improvisation นะครับ ผมจะให้แบบฝึกหัดเด็กหนึ่งแบบฝึกหัด แล้วก็ให้เด็กได้คิดเล่นในสิ่ง
ที่มันนอกเหนือจำกแบบฝึกหัดนั้น โดยที่มีแบบฝึกหัดนั้นเป็นหลักเป็นตัวยึด จะเน้นในเรื่องของกำร
สร้ำงทำนองใหม่ๆ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ตัวเองทาได้
ครั้งที่ 2
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ดนตรีสำกลจะมีควำมแตกต่ำงจำกดนตรีไทยในเรื่องของกำรบังคับกำรอิสระนะครับ ผมเลย
เน้นในเรื่องของกำรครีเอทมำกกว่ำที่จะให้เด็กมีลักษณะของกำรท่องจำแล้วก็เล่นเฉพำะแบบฝึกหัดอย่ำง
เดียวที่ให้ไป แล้วเวลำสอบก็จะสอบเอำควำมคิดของเขำนะครับ ให้เขำเล่นโดยที่มีผม จะเรียกมำที
ละคน สมมุติว่ำเด็กม.ต้นมีหก – เจ็ดคน ผมจะเรียกมำทีละคน มำเทสท์ มำเล่นกับผม โดยที่ผมก็เล่น
กับเด็กไปด้วย อธิบำยไปด้วยแล้วก็แนะนำ อันนี้คือสไตล์กำรสอนของผม ทั้ง ม.ปลำยด้วยนะครับ
ผมก็สอนในลักษณะเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ว่ำดีกรีของแต่ละระดับชั้นมันก็จะมีควำมเข้มข้นที่แตกต่ำง
กันไป โดยเฉพำะ ม.ปลำย ม.5 ม.6 นั้น ผมจะเน้นในเรื่องพื้นฐำนแล้วก็ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะตัว
ให้เขำมำกที่สุด เพื่อที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นในเรื่องพื้นฐานแล้วก็ทักษะความสามารถเฉพาะตัวให้นักเรียนมากที่สุด
ครั้งที่ 3
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับกำรเรียนกำรสอน ในส่วนตัวของผมเองนั้น ผมจะเน้นในเรื่องของนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงกับวิชำทฤษฎีที่เขำได้เรียนนะครับ อย่ำงเช่นผมสอนวิชำทฤษฎีดนตรีสำกลของ ม.5 ช่วงนี้จะ
ได้สอนเรื่องไตรแอท คือกำรสร้ำงคอร์ดสำมเสียง ผมจะปูพื้นฐำนให้เด็กในเรื่องกำรสร้ำงคอร์ดและให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของกำรปฏิบัติคีย์บอร์ด ซึ่งในคีย์บอร์ดมันจะเห็นภำพในเรื่องกำรสร้ำง
การจัดการความรู้
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คอร์ดได้อย่ำงชัดเจนที่สุด แล้ว นักเรียนที่จบในเรื่องไตรแอทไปแล้ว จะมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรเล่ น
คีย์บอร์ดไปโดยปริยำย และมีกำรสอบเก็บคะแนนในกำรเล่นคีย์บ อร์ดกำรสร้ำงคอร์ด แล้วก็ผมจะให้
เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของสเกลด้วย”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นในเรื่องของนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกับวิชาทฤษฎี
ครั้งที่ 4
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในสิ่งนี้ผมจะเน้นในเรื่องของสเกลและก็ไตรแอทมำกๆ เลย และกำรเรียนกำรสอนนี้จะมุ่งเน้น
ในเรื่องของนักเรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ อันนี้เข้ำประเด็นตรงๆนะครับ และในรำยวิชำปฏิบัติ
กีตำร์นั้น ผมพยำยำมหำโอกำสให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกกับเวทีจริง เพรำะว่ำถ้ำเด็กได้ออกงำนบ่อย ๆ
เขำจะเจอปั ญหำเวลำเล่ น ดนตรี เขำจะเจอปัญหำอย่ำง เช่น กีตำร์ไม่ดัง สำยกีตำร์ขำด สำยแจ็ค
มีปัญหำอย่ำงโน้นอย่ำงนี้ ในเรื่องของระบบอุปกรณ์ต่ำง ๆ ถ้ำเด็กได้เจอปัญหำมำก ๆ เข้ำ ก็จะได้รับ
กำรแก้ปัญหำและมีประสบกำรณ์มำกขึ้นซึ่งอันนี้เป็นกำรเรียนโดยตรงสำหรับจุดประสงค์ที่อยำกให้
นักเรี ย นมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรแสดงดนตรีที่แท้จริงนะครับ ผมคิดว่ำอย่ำงนั้น เด็กควรจะมี
ประสบกำรณ์ในกำรแสดงให้มำกขึ้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงบนเวที เพื่อรู้จักการแก้ปัญหาบนเวที
ครั้งที่ 5
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เวลำมำเรียนดนตรีนั้น บำงคนส่วนใหญ่ที่เขำเข้ำมำใหม่ ๆ เขำจะมี
เป้ำหมำยในกำรเรียนก็คือ สิ่งที่เขำเห็น แรงบันดำลใจที่ทำให้เขำอยำกมำเรียนอย่ำง เช่น เสก โลโซ
อย่ำงเช่นศิลปินต่ำง ๆ ที่โด่งดังที่เล่นกีตำร์เก่ง ๆ เขำอยำกจะเล่นแบบนั้นให้ได้ แต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่
เข้ำใจว่ำกว่ำคนที่จะเล่นได้ขนำดนั้น เขำต้องผ่ำนพื้นฐำนอะไรมำมำกพอสมควร ซึ่งบำงคนก็อยู่ ๆ ก็
อยำกจะมำเล่น อย่ ำงนั้น เลย ซึ่งมัน เป็นกำรข้ำมขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นเวลำที่เด็กเรียน
ผมมักจะพูดและก็ทำควำมเข้ำใจให้เด็กเข้ำใจในเรื่องนี้ให้มำกที่สุด”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นให้นักเรียนเรียนเป็นขั้นเป็นตอนโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง
ครั้งที่ 6
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเช่นลูกฝึก ลูกแค่มีสองสำมตัวโน้ต ครูให้ฝึกให้เล่นอยู่ประมำณสิบนำที
ยี่สิบนำทีมันจะเป็นเรื่องที่น่ำเบื่อมำก เพรำะว่ำมันเล่นแล้วมันไม่เป็นเพลง แค่ต่ำตีตั๊ดต่ำตีตั๊ดต่ำตีตั๊ ด
การจัดการความรู้
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แค่นี้สิ บ นำทียี่สิ บ นำทีนี่ถือว่ำเป็น อะไรที่น่ำเบื่อ แต่เรำพยำยำมจะบอกเด็กว่ำ สิ่ งที่ทำนั้นมันเกิด
ประโยชน์มำก ๆ ในอนำคต อย่ำงน้อยในเรื่องของทักษะในกำรเล่นแล้วก็ควำมคล่องตัวในกำรเล่น มัน
จะสำมำรถเอำไปปรับใช้กับเพลงตลำดที่เขำอยำกเล่น ซึ่งบำงคนไม่รู้ตัวว่ำเล่นอย่ำงนี้ไปแล้วมันจะเกิด
ประโยชน์อะไร อย่ำงเช่น เล่นสำมตัวโน้ต โดเรมี โดเรมี โดเรมี วิธีกำรแก้ปัญหำก็คือ ถ้ำให้เขำเล่น
กับเมทำนอมอย่ำงนี้มันก็เป็นอะไรที่น่ำเบื่อ ผมก็เลยทำแบคกิ้งแทรคให้เขำ มีจังหวะกลอง มีคอร์ด
มีแบคกรำวน์ มีเบส ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับว่ำเขำเป็นคนโซโล มันฟังดูเป็นเพลงกว่ำที่จะเล่นเดี่ยว
คนเดียว นี่คือกำรแก้ปัญหำในเรื่องของควำมเบื่อหน่ำยในกำรฝึกติวเตอร์หรือลูกฝึกต่ำง ๆ ของเด็ก ๆ
อันนี้ก็ใช้มำแล้ว และก็รู้สึกว่ำได้ผลดีมำกสำหรับลูกฝึกพวกนี้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างแบบฝึกให้นักเรียนฝึก โดยสร้างแบบฝึกให้มีความสนุกสนาน
ครั้งที่ 7
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ครูต้องทำกำรบ้ำนนิด หนึ่งในเรื่องของกำร
ทำแบคกิ้งแทรค ซึ่งถ้ำไม่ทำแบคกิ้งแทรค เด็กก็เล่นลูกฝึกแบบน่ำเบื่อ แบบโล่ง ๆ คนเดียวอย่ำงนั้น
มันก็ไม่สนุก แต่อย่ำงนี้เหมือนคล้ำย ๆ ได้เล่นเป็นวง แต่ในลูกฝึกในลูกนั้นมันจะได้ประโยชน์ไปในตัว
เพรำะว่ำมันจะมีในเรื่องของบังคับจังหวะ บังคับไดนำมิก เรื่องสัดส่วนต่ำง ๆ ซึ่งมันมีประโยชน์มำก ๆ
สำหรับกำรเล่นที่จะต้องเจออะไรที่มำกกว่ำนี้ เพรำะดนตรีนั้นมันฝึกกันทั้งชีวิต มันไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ
นะครับ ผมคิดว่ำอย่ำงนั้น”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างแบบฝึกให้นักเรียนฝึก โดยสร้างแบบฝึกให้มีความสนุกสนาน
ครั้งที่ 8
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับกำรเรียนกำรสอนนะครับ สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เรื่องของควำมไว้วำงใจของ
นักเรียนที่มีต่อผู้สอน คิดว่ำเป็นสิ่งที่สำคัญมำก ๆ เพรำะว่ำ กำรเรียนกำรสอนจะดำเนินกำรไปได้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจะลุล่วงไปได้ด้วยดีได้ มันก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนและผู้สอน ซึ่ งมีควำมคิดเห็น
ตรงกันและมีควำมรักควำมศรัทธำให้แก่กันนะครับ เพรำะฉะนั้นครูโดยเฉพำะครูดนตรี สิ่งสำคัญคือ
กำรสร้ำงศรัทธำให้เด็กเชื่อมั่นเชื่อถือในทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่ำงนะครับ ในเรื่องของทั้งนิสัยใจคอแล้วก็ใน
เรื่องของฝีมือ ถ้ำนักเรียนไว้วำงใจครูในเรื่องนี้ได้ มีควำมศรัทธำแก่คุณครูแล้วเนี่ย กำรเรียนกำรสอน
มักจะเกิดประโยชน์ได้สูงสุด เพรำะฉะนั้นในโอกำสต่ำง ๆ เวลำจัดกำรเรียนกำรสอน ครูควรจะปฏิบัติ
ให้เด็กดูได้ หรือแนะนำเด็กได้ดี ไม่ใช่ว่ำได้แต่สั่งงำนอย่ำงเดียว แต่ไม่ได้ทำให้เด็กดูหรือว่ำแนะนำให้
เด็กไปในทิศทำงที่เหมำะสม อำจจะรวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วยที่สำมำรถเป็นที่ปรึกษำให้เด็กได้ แก้ปัญหำ
สิ่งต่ำง ๆ ที่เขำมีได้ อันนั้นก็สำคัญนะครับ เพรำะว่ำถ้ำครูได้รับศรัทธำจำกเด็กแล้วเนี่ย เวลำที่ครูได้
การจัดการความรู้
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สั่งงำนสั่งกำรอะไรหรือสอนสิ่งต่ำง ๆ เขำไป เขำก็จะเชื่อถือแล้วนำไปปฏิบัติ แต่ว่ำสิ่งที่เรียกว่ำศรัทธำ
ตรงนั้นก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับครูดนตรีทุกคน”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ การสร้างความศรัทธาให้เด็กเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของครู เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่นักเรียน
ครั้งที่ 9
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ส่วนในเรื่องของกำรเรียนกำรสอนในเรื่องของกำรปฏิบัตินั้น เดี๋ยวนี้ผมมักจะพึ่งพำเทคโนโลยี
เป็นสิ่งสำคัญด้วย เช่น เด็กจะสอบบทติวเตอร์อะไรสักหนึ่งบทอย่ำงเช่น ไล่บันไดเสียงซีเมเจอร์สเกล
หรือว่ำเอไมเนอร์ส เกล ซึ่งมันเป็นพื้นฐำนที่คนเรียนดนตรีสำกลต้องปฏิบัติได้ ผมจะใช้เทคโนโลยี
ในเรื่องของกำรบันทึกเสียงเข้ำมำด้วย เพรำะว่ำแค่กำรเล่นออกมำได้ถูกต้องนั้นคงยังไม่พอ เพรำะกำร
บันทึกเสียงมันสำมำรถเป็นกระจกส่องเงำเด็กได้ว่ำ กำรเล่นดนตรีที่แท้จริงมันไม่ใช่กำรเล่นแค่กำรจดจำ
เท่ำนั้น มันต้องเล่นด้วยควำมเข้ำใจแล้วก็เรื่องของอำรมณ์ต่ำง ๆ ที่แสดงออกมำเนี่ย ให้มันสวยงำมให้
มันไพเรำะ ให้มีน้ำหนักเสียงที่เหมำะสม”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีการบันทึกเสียงการบรรเลงแล้วนามาวิเคราะห์วิจารณ์
ครั้งที่ 10
นำยจำมร หนู เ มื อ ง ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรเรียนกำรสอน เช่น สอนเรื่องกำรสร้ำงทำนองจำกบันไดเสียงที่ได้เรียนมำ ผมก็จะให้
เด็กได้คิดทำนองเอง แล้วเล่นออกมำโดยใช้ยูทูปที่มีแบ็คกิ้งแทร็คให้ เพรำะยูทูปเนี่ยเรำสำมำรถหำ
แบ็คกิ้งแทร็คได้เกือบ ๆ ทุกสไตล์ของเพลงและทุก ๆ คีย์ เด็กก็จะมีควำมสนุกสนำนกับกำรไล่บันได
เสียงโดยมีแบ็คกิ้งแทร็คมำเล่น มีควำมรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นได้เล่นอยู่กับวงดนตรีใหญ่ ๆ แล้วก็บันทึก
ออกมำฟัง พอบันทึกเสร็จ ครูก็มีหน้ำที่คอมเมนด์ว่ำควรจะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนบ้ำง ทำครั้งสองครั้ง
อำจจะยังไม่เห็นผล พอทำไปเรื่อย ๆ เด็กก็จะปรับของตัวเอง ทั้งในกำรเล่นกำรคิดต่ำง ๆ มันก็จะเกิด
พัฒนำกำรขึ้นไปโดยธรรมชำติ โดยสัญชำตญำณของมนุษย์นะครับ พอทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันซ้ำ ๆ กัน
มำก ๆ มันก็จะเกิดควำมชำนำญ พอเกิดควำมชำนำญมำก ๆ เข้ำมันก็จะเก่งขึ้น มันก็จะเจอปัญหำ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้น ๆ ไปเรื่อยๆ พอแก้ปัญหำได้หลำย ๆ ปัญหำ มันก็จะเก่งขึ้นไปเอง ทั้งนี้ผมก็ยังจะ
เน้นเด็ก โดยเฉพำะเด็ก ม. 6 ที่ใกล้จะจบ จะเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีดนตรีให้มำก อย่ำงเช่น
โปรแกรมที่ใช้บันทึกเสียง พวกคิวเบสพวกที่ใช้ในห้องบันทึกเสียง ก็จะให้พื้นฐำนเขำไปเพื่อที่จะได้มี
ทรัพยำกรเรียนต่อไปในอนำคตในระดับมหำวิทยำลัย เพรำะว่ำอย่ำงไรแล้วมันก็ต้องได้เรียนอยู่ดี แล้วก็
มันเป็นตัวช่วยที่ดีมำกสำหรับกำรฝึกดนตรีและกำรพัฒนำดนตรีที่มีประสิทธิภำพสูง สิ่งเหล่ำนี้ที่ผ มกำลัง
พยำยำมคิดพยำยำมทำ เน้นมำกในเรื่องเทคโนโลยีดนตรีนะครับ”
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เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสอน เช่น ฝึกให้นักเรียนใช้โปรแกรมสาหรับ
บันทึกเสียง
กรณีที่ 23 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดย นายอัศวิน โลหะการก
ครั้งที่ 1
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผมโดยส่วนตัวแล้ว สำหรับผม ผมรับผิดชอบในเรื่อง
ของกำรสอนในรำยวิชำดนตรีสำกลในวิชำปฏิบัติ โดยหลักแล้วในวิชำปฏิบัติของผมที่ผมกระทำก็คือ
ต้องมีกำรทดสอบก่อนเรียน อย่ำงวิชำปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง ตั้งแต่เข้ำมำเรียนคำบแรกก็ต้องมี
กำรทดสอบว่ำเขำมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเข้ำใจในเรื่องของดนตรีในกลุ่ มที่เขำปฏิ บัติแค่ไหน
จำกนั้นเรำก็มำดูหลักสูตรว่ำในวิชำนั้น หลักสูตรต้องกำรให้เด็ก ดูในคำอธิบำยรำยวิชำว่ำในวิชำนั้นมี
คำอธิบำยรำยวิชำอย่ำงไร เรำก็จัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้เนื้อหำไปตำมนั้น จำกนั้นเรำจะมำแจ้งเรื่อง
คำอธิบำยรำยวิชำกับ เด็ก แล้ว ก็ต้องมำคุยกันว่ำ ในหนึ่งเทอมที่เรำจะเรียนกันนั้น เรำต้องไปให้ ถึง
จุดมุ่งหมำย แบบไหน ฉะนั้น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จะไปแบบไหนก็ได้ครับ 1 2 3 4 จะออกซ้ำย
ออกขวำ ไปได้หมด ให้จุดมุ่งหมำยปลำยทำงที่เรียนไปหนึ่งเทอม เขำจะต้องได้ในสิ่งที่เขำต้องกำร
จำกนั้นก็จะต้องคุยกับเด็กว่ำอยำกให้ลักษณะกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงไร ก็เลยมำแบ่งเป็นแต่ละคำบ
ว่ำในแต่ละครั้งเรำจะมำเรียนกันแบบไหน เพื่อให้ก้ำวผ่ำนคำอธิบำยรำยวิชำไปทีละตอน ทีละเรื่อง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ มีการทดสอบก่อนเรียน ตั้งแต่เข้ามาเรียนคาบแรกก็ต้องมีการทดสอบว่า
เขามีความรู้ความสามารถความเข้าใจในเรื่องของดนตรีในกลุ่มที่เขาปฏิบัติแค่ไหน
ครั้งที่ 2
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องดูศักยภำพของแต่ละคนด้วยอย่ำง เช่น วิชำปฏิบัติ
กลุ่มเครื่องทองเหลือง 5 นะครับ บอกว่ำให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ได้
แต่ว่ำ ในเด็กแต่ละคนอำจมีกำรปฏิบัติได้ไม่เท่ำกัน เพรำะฉะนั้น ในกำรทดสอบก่อนเรียนบำงคน
อำจจะปฏิบัติได้แค่สองสเกล ดังนั้นเวลำตอนสุดท้ำยเรำอำจจะให้เขำปฏิบั ติแค่ทั้งหมดอำจจะไม่ต้อง
ครบทั้งสิบสองสเกล เรำอำจจะให้เขำสักเจ็ดหรือแปดสเกล”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดูศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
ครั้งที่ 3
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
การจัดการความรู้
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“เรำพยำยำมให้เด็กแต่ละคนมีเป้ำหมำยตำมศักยภำพของตัวเด็ก เน้นศักยภำพของตัวเด็กเป็น
สำคัญนะครับ สำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผมมองว่ำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ถ้ำเรำทำบรรยำกำศให้ส นุกสนำนเข้ำไว้ ผมว่ำอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเขำทำแล้วมีควำมสุข เขำจะทำ
ได้ดีครับ ถ้ำในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี ถ้ำเขำเล่นแล้วเขำมีควำมสุขเขำก็จะสำมำรถปฏิบัติได้ดี”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ เน้นศักยภาพของตัวเด็กเป็นสาคัญ ทาบรรยากาศให้สนุกสนาน
ครั้งที่ 4
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องควำมเป็นกันเองกับเด็กครับ ควำมเป็นกันเองกับเด็กเนี่ย ในมุมมองผม
ผมมองว่ำมันทำให้เด็กกล้ำที่จะมำปรึกษำเรำในทุก ๆ เรื่อง เรื่องไหนไม่เข้ำใจเขำจะกล้ำถำม แต่ถ้ำเรำ
ไม่ได้เป็นกันเองกับเขำเนี่ย เรื่องบำงเรื่องเขำไม่เข้ำใจแต่เขำไม่กล้ำถำมเหมือนปัญหำที่พวกเรำเคยเจอ
ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ไม่ได้ว่ำครูวิชำอื่นนะครับแต่สำหรับตัวผมเอง ผมเคยเจอปัญหำนี้ ครูคณิตศำสตร์
ถำมว่ำเข้ำใจกันมั้ย เด็ก ๆ ทุกคนจะเงียบ คนไหนไม่เข้ำใจยกมือขึ้น ก็ไม่มีใครยกครับเพรำะว่ำ ไม่รู้
ว่ำเป็นเพรำะเข้ำใจไปหมดทุกเรื่องหรือว่ำไม่กล้ำถำมกันแน่ ฉะนั้นถ้ำเรำให้ควำมเป็นกันเองกับเด็ก เขำ
จะกล้ำปรึกษำกล้ำถำมเรำ เรื่องไหนไม่เข้ำใจเขำจะถำมเรำในทันที”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างความเป็นกันเองกับเด็กนักเรียน
ครั้งที่ 5
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น ตั้งแต่คำบแรก ๆ เรำซึ่งเป็นครูปฏิบัติ เรำจะต้องทำให้เด็ก
มั่นใจและไว้วำงใจในตัวเรำในเรื่องของกำรปฏิบัติด้วย เช่น เรำอำจจะหำช่วงที่เรำลองปฏิบัติให้เขำดู
คือถ้ำเขำเชื่อมั่นใจเรำแล้วว่ำเรำสำมำรถสอนเขำได้ เรำจะพูดสื่อสำรอะไรกับเขำได้ง่ำยขึ้น เรำบอก
อะไรเขำจะทำตำม เพรำะว่ำเขำมีควำมศรัทธำในตัวเรำ เพรำระฉะนั้นควำมศรัทธำช่วยได้ในเรื่องของ
วิชำปฏิบัติครับ ถ้ำเรำทำให้เขำศรัทธำในตัวเรำได้ว่ำเรำสอนในเรื่องของกำรปฏิบัติให้เขำได้ เขำจะ
ศรั ทธำและปฏิบัติตำมที่เรำพูด เรำไม่ต้องใช้จิตวิทยำมำกมำยเลยครับ ใช้ในครั้งแรก ทำให้ เขำ
ศรัทธำเรำ ถ้ำเขำศรัทธำเรำแล้ ว เรำจะพูดอะไรได้ง่ำยขึ้น ส่วนในเรื่องกำรวัดผล ก็เหมือนกับใน
ช่วงแรกครับ คือวัดผลตำมศักยภำพของเด็กที่พัฒนำมำตั้งแต่คำบแรกถึงคำบสุดท้ำย ถ้ำเรำทำเป็น
เกณฑ์โดยไม่ยืดหยุ่น เด็กก็จะมีปัญหำติด 0 ติด ร ได้เกรดต่ำ แต่ถ้ำเรำยืดหยุ่นตำมศักยภำพในตัวเอง
ซึ่งไม่สำมำรถอธิบำยให้ครบภำยในสำมนำทีได้ แต่ว่ำถ้ำเรำพูดสรุปง่ำย ๆ คือ ถ้ำเรำรู้จักกำรวัดผลตำม
ศักยภำพของผู้เรียน ก็จะทำให้ผลออกมำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ครับ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ สร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวครูว่ามีความรู้ความสามารถสอนเขาได้
การจัดการความรู้
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ครั้งที่ 6
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในส่วนของกำรจัดกำรเรียนรู้ของวิชำปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองนะครับ หลังจำกที่เรำได้ตก
ลงในเรื่องของกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำแล้ว อย่ำงที่บอกไปในครั้งที่แล้วนะครับ ครั้งนี้ในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนนะครับ ตำมแบบฝึกที่สำขำดุริยำงค์สำกลได้ใช้แบบฝึกจะที่มีโน้ตแบบง่ำยกับโน้ต
แบบยำก โน้ตแบบง่ำยเด็กนักเรียนจะเป็นผู้บรรเลง ส่วนโน้ตแบบยำกครูจะเป็นผู้บรรเลง เทคนิคของ
ผมคือ ครูจะบรรเลงให้เด็กฟังทั้งสองแบบครับ คือแบบยำกแล้วก็โน้ตแบบง่ำย โน้ตสองแบบนี้จะ
สำมำรถเล่นไปได้ด้วยกันนะครับ ถ้ำเป็นดนตรีไทยก็จะคล้ำย ๆ เด็กนักเรียนจะเล่นทำงฆ้องส่ วนครูจะ
เล่นทำงระนำด ประมำณนั้น ใกล้ ๆ เคียงกัน ในส่วนของดนตรีสำกล เรำจะบรรเลงให้เขำฟังทั้งสอง
แบบทั้งแบบยำกแล้วก็แบบง่ำย อันนี้ก็เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้เขำอย่ำงหนึ่งว่ำเขำจะศรัทธำในตัว
เรำว่ำเรำสำมำรถปฏิบัติบทเพลงที่มันยำก ๆ ได้”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเองและตัวครู เช่น ปฏิบัติแบบฝึ ก
ทั้งแบบยากและแบบง่ายเป็นตัวอย่าง เขาจะศรัทธาในตัวครูว่าเราสามารถปฏิบัติบทเพลงที่ยาก ๆ ได้
ครั้งที่ 7
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ในกำรปฏิบัตินั้นเรำจะให้เด็กฟังก่อน เด็กจะได้เรียนรู้จำกง่ำยไปยำก เรำจะต้องให้เขำฟัง
ก่อนแล้วเขำค่อยพูด ดนตรีก็เหมือนภำษำครับ คือเรำจะต้องให้เขำฟังก่อน ฟังคุณภำพเสียงที่ดีก่อน
แล้วเขำจะได้บรรเลง เขำจะได้มีจินตนำกำรนึกออกว่ำเสียงที่ดีเ ป็นอย่ำงไร ส่วนกำรอ่ำนกำรเขียนจะ
ให้มำทีหลัง จะเรียงลำดับไปตำมควำมยำกควำมง่ำยของเนื้อหำครับ เอำจำกให้เขำฟังเยอะ ๆ ถ้ำเรำ
จะสอนดนตรีแนวไหนให้เขำ เรำก็ต้องให้เขำฟังดนตรีแนวนั้นมำก ๆ กำรได้บรรเลงร่วมกันกับครูก็เป็น
กำรฝึกกำรบรรเลงร่วมกับผู้อื่นเบื้องต้นได้นะครับ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนรู้ตามลาดับขั้น จากง่ายไปยาก เช่น ในการปฏิบัตินั้นเราจะให้
เด็กฟังก่อน และให้เด็กจะได้เรียนรู้จากง่ายไปยาก
ครั้งที่ 8
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“เทคนิคที่สองคือ ปั จจุ บันนักเรียนมีมือถือที่สำมำรถถ่ำยคลิปวีดีโ อได้เกือบทุกคนนะครับ
เพรำะฉะนั้นกำรเก็บคะแนนทุกครั้ง เรำจะให้เขำบันทึกคลิปวีดีโอไปด้วยครับ เวลำสอบเก็บคะแนน
ให้เพื่อนบันทึก หรือว่ำตัวเขำตั้งมือถือไว้แล้วก็บันทึก กำรสอบแบบนี้พอเขำบรรเลงเสร็จ หลังจำกนั้น
เขำก็จะมำเปิ ดให้เพื่อนที่เรี ยนด้วยกันช่วยกันวิจำรณ์ครับว่ำที่เขำบรรเลงไปเมื่อสักครู่ดีอย่ำงไรไม่ดี
อย่ำงไร แล้วเขำก็วิจำรณ์ตัวเขำเองให้คะแนนตัวเขำเอง เมื่อทุกคนได้วิจำรณ์กันเสร็จแล้ว ครูก็วิจำรณ์
การจัดการความรู้
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สรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่ำ ที่เขำบรรเลงไปเมื่อสักครู่มีจุดดีอย่ำงไร มีจุดด้อยอย่ำงไร นักเรียน
นอกจำกจะได้สอบตำมเนื้อหำที่กำหนดไว้แล้ว เขำยังได้ฝึกกำรคิดวิเครำะห์แยกแยะแต่ละอย่ำงว่ำกำร
เล่ น ที่ดีเป็ น อย่ ำงไร ไม่ดีเป็ น อย่ ำงไร ข้อผิ ดพลำดต่ำง ๆ อย่ำงน้อยเขำก็จะได้รู้จักยอมรับตัว เอง
ยอมรับคำวิจำรณ์ของผู้อื่นด้วย หลังจำกที่เขำได้บันทึกคลิปวีดีโอหลังกำรสอบแต่ละครั้งไปแล้วก็ให้เขำ
เอำมำจัดเซ็ทดูพัฒนำกำรของแต่ละแบบฝึกหัดว่ำแบบฝึกหัดของเขำมีกำรพัฒนำกำรของตัวเองไปใน
ทิศทำงไหน ดีขึ้นไหม แล้วก็ให้เขำวิเครำะห์ภำพรวมทั้งหมดทั้งเทอมอีกทีหนึ่งในตอนปลำยเทอม
รวมถึงสลับกัน นำยเอกับนำยบีอำจจะต้องสลับกันวิจำรณ์ครับว่ำ นำยเอต้องวิจำรณ์นำยบีว่ำนำยบี
สอบมำตั้งแต่แบบฝึกหัดที่หนึ่ง ถึงแบบฝึกหัดที่สิบ มีแนวทำงพัฒนำกำรไปอย่ำงไร ดีขึ้นหรือไม่ แล้วก็
ช่วยกันหำแนวทำงแก้ไข ถ้ำนักเรียนสำมำรถเขียนแนวทำงแก้ไขที่ดีได้ ครูก็อำจจะเสริมแนวทำงแก้ไข
ไปอีกทำงหนึ่ง”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิจารณ์ผลงานผู้อื่น เช่น เวลาสอบเก็บคะแนนให้บันทึก
วีดีโอไปด้วย พอเขาบรรเลงสอบเสร็จ หลังจากนั้นเขานาคลิปวีดีโอมาเปิดให้เพื่อนที่เรียนด้วยกัน
ช่วยกันวิจารณ์
ครั้งที่ 9
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“ส่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำงดุริยำงค์สำกลได้ใช้บ่อยก็คือ กำรศึกษำคลิปในยูทูปครับ โดยครู
จะต้องดูเนื้อหำว่ำเนื้อหำเรื่องต่อไปเป็นเนื้อหำเรื่องดนตรีเรื่องอะไรนะครับ ก็จะให้นักเรียนไปค้นคว้ำ
ดำวโหลดคลิปจำกยูทูป หรืออำจจะเป็นวีซีดี ที่เขำสำมำรถไปหำมำได้ครับ เอำเนื้อหำเฉพำะเรื่องที่
เกี่ยวกับเรื่องที่เรำจะเรียนอย่ำง เช่น เรื่องสมมุติผมสอนเรื่องกำรอิมโพรไวเซชั่น ก็คือกำรด้นสด
ในภำษำไทย ก็จ ะให้ เด็กเข้ำไปดูคลิ ปเกี่ยวกับเรื่องของกำรอิมโพรไวเซชั่นของนักดนตรีระดับโลก
หลำย ๆ คน แล้ ว เอำมำเขี ย นมำวิ จ ำรณ์ ว่ ำกำรอิ ม โพรไวส์ เ ป็ น อย่ำ งไร หลั ง จำกนั้ น เรำจึ ง ค่ อ ยๆ
สอดแทรกวิธีกำรอิมโพรไวส์ สอดแทรกในเรื่องของทฤษฎีเข้ำไป คือให้เขำได้ฟังก่อน แล้วให้เขำได้พูด
ทีหลัง กำรอิมโพรไวส์ก็เหมือนกันครับ เขำต้องได้เห็นก่อนได้ฟังก่อนว่ำมันเป็นอย่ำงไร ถ้ำเกิดเรำไป
ตั้งหัวข้อเลยว่ำกำรอิมโพรไวส์คือกำรด้นสดแล้วเรำไม่ได้มีตัวอย่ำงให้เขำดูก่อน บำงทีเด็กอำจจะยังคิด
ไม่ถึงนะครับ อำจจะต้องให้ค่อยๆเห็นตัวอย่ำงมำก่อน แล้วจึงให้เขำฝึกอิมโพรไวส์จำกแบบง่ำย ๆ
คอร์ดเดียวไปคอร์ดทูไฟวัน ไฟวันค่อย ๆ เพิ่มระดับควำมยำกขึ้นเรื่อย ๆ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ให้นักเรียนศึกษาค้นความด้วยตนเอง เช่น ศึกษาจากคลิปวีดีโอในยูทูป
ครั้งที่ 10
นำยอั ศ วิ น โลหะกำรก ต ำแหน่ ง ครู กลุ่ ม สำระดนตรี ส ำกล ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้
“งำนที่ครูมอบหมำยให้เขำทำในครั้งแรกแรกที่เขำเข้ำไปแล้ว เขำจัดกำรงำนของเขำเรียบร้อย
ทำตำมกฎกติกำที่เรำตั้งไว้แล้วนั้น ต่อไปจะเป็นอย่ำงไรเขำก็จะยอมรับสภำพที่จะเกิดขึ้น เขำจะได้
การจัดการความรู้
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หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่ตัวของเขำเองครับ ในขณะที่ครูฝึกกิจกรรมให้เขำ ตัวนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วน
ในกำรเข้ำมำร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย ทีนกี้ ำรทำกิจกรรมที่ครูได้จัดให้เขำแล้วนั้น ครูจะต้องดูเขำด้วยว่ำ
เขำสำมำรถจะรับได้ไหม ซึ่งเด็กที่เรำสอนนั้นบำงคนก็รับได้ บำงคนก็รับไม่ได้ ถ้ำรับไม่ได้แล้วเรำจะมี
เทคนิคในกำรบอกเขำหรือว่ำแก้ไขเขำได้อย่ำงไร เรำจะต้องแก้ไขไปได้เลยครับ ถ้ำเกิดเรำปล่อยปละ
ละเลย เด็กคนนั้นก็จะขำดคุณภำพเป็นปัญหำซึ่งคงจะไม่เป็นที่พอใจของครูที่จะต้องขึ้นมำสอนเขำ
ในระดับชั้นต่อไป ก็อยำกจะให้มองตรงนี้ด้วยว่ำ เด็กนั้นถ้ำมันไม่มีคุณภำพแล้ว เรำจะมีวิธีกำรอย่ำงไร
ที่จ ะให้ เขำได้ คือ มัน ต้ องมีสั กวิธี ห นึ่งที่ ครูจ ะคิด กิจกรรมขึ้ นมำเพื่อส่ งเสริมกำรเรี ยนของนัก เรีย น
ดีขึ้นครับ”
เคล็ดลับความสาเร็จ คือ ครูสร้างกิจกรรมให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนในการเข้าร่วมใน
กิจกรรมด้วย
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สรุปกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จำกกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพื่อค้นหำ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ “กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ” มำปรับใช้ใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีคุณภำพนั้น ได้รวบรวมควำมรู้
ตำมประเด็ น ควำมรู้ ที่ ก ำหนดจำกครู ผู้ ส อนของวิ ท ยำลั ย นำฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย ในแต่ ภ ำควิ ช ำ ซึ่ ง มี
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในแต่ละบุคคล แต่ละรำยวิชำแตกต่ำงกัน
ขึ้นอยู่กับเนื้อหำที่สอน ซึ่งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระ แต่ละสำขำวิชำได้ใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้

1. ภาคศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
-ใช้วิธีกำรสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องรำวที่อยู่ ในชีวิตประจำวันผ่ำนเทคโนโลยี
ที ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีที่นักเรียนมีควำมสนใจ
-จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียน เช่น ออกไปสัมภำษณ์ ชำวต่ำงชำติ เขียนอธิบำยวิธีกำ
ทำงำนกลุ่มเป็นภำษำอังกฤษ ให้นักเรียนจัดทำสื่อที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
-สอนโดยใช้วิธีกำรเล่นเกม เช่น เกมบิงโกภำษำอังกฤษ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศัพท์ภำษำอังกฤษ
-ใช้วิธีกำรสอนแบบบทบำทสมมุติ สร้ำงสถำนกำรณ์ให้นักเรียนแสดงเป็นผู้ซื้อของ
และผู้ขำยของ โดยใช้บทสนทนำโต้ตอบเป็นภำษำอังกฤษ กิจกรรมแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ ประกวด
ร้องเพลงภำษำอังกฤษ เชิญชำวต่ำงประเทศมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน
-ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนก่อนที่จะเรียนบทเรียนใหม่ล่วงหน้ำ
-จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะเรื่องกำรฟังกำรพูดให้มำกขึ้น เช่น ฝึกให้
นักเรียนสนทนำกับครูและเพื่อน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศ
เพื่อให้นักเรียนกล้ำแสดงออก เช่น แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้ชำวต่ ำงชำติ กำร
ช่วยบอกเส้นทำง เป็นต้น
-จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษำ แล้วให้นักเรียนกลับมำทำรำยงำนสรุปสิ่งที่
นักเรียนเห็นและสิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นภำษำภำษำอังกฤษ โดยทำตำรำงแยกแยะ เช่น Places /
Countries
-จัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น เข้ำค่ำยภำษำต่ำงประเทศ
-ใช้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เช่น เช็คชื่อเป็นภำษำอังกฤษ
เล่นเกมต่อทำ ทำยคำ ใบ้คำหน้ำห้องเรียนเป็นภำษำอังกฤษ ค้นคว้ำคำศัพท์ทำงอินเทอร์เน็ต ศึกษำ
ทำง youtube เป็นต้น
-ใช้วิธีกำรสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในชั้นเรียน เช่น เมื่อนักเรียนคุยกัน
นอกเหนื อ จำกเรื่ อ งที่ เ รี ย น จะเอำประโยคที่ นั ก เรี ย นพู ด มำเขี ย นเป็ น ภำษำอั ง กฤษ กำรสอน
การจัดการความรู้
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นอกชั้นเรียน เช่น เวลำเจอนักเรียนนอกห้องเรียนจะสนทนำเป็นภำษำอังกฤษ ประกวดร้องเพลง
นอกจำกนั้นยังเปลี่ยนสถำนที่ที่ใช้ในกำรเรียน ใช้สื่อที่ ทันสมัยในกำรเรียนกำรสอน และใช้กำรวัดผล
ให้ครอบคลุมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
-จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมหลำกหลำย เช่น ให้นักเรียนเรียนรู้จำกคลิป
วีดิโอที่เป็นภำษำอังกฤษ ร้องเพลงภำษำอังกฤษ พยำยำมสนทนำกับนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นใจในกำรสนทนำให้ผู้เรียน สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน เช่น ให้รำงวัล
แก่นักเรียนเมื่อนักเรียนตอบคำภำมได้ถูกต้อง และในประเมินผลจะใช้วิธีสุ่มเรียกตอบ
-กำรเรี ย นตำมบทเรี ย นในหนั ง สื อ จะใช้ วิ ธี เ ล่ น เกมถำม-ตอบ หรื อ อำจท ำเป็ น
แบบตัวเลือกให้นักเรียนตอบ และให้นักเรียนตอบคำถำม หรือถำมคำศัพท์กับนักเรียนก่อนให้นักเรียน
ออกนอกห้องเรียน
- เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน เช่น เรียนรู้คำศัพท์จำก
สิ่งรอบ ๆ ตัว
-เคล็ดลับควำมสำเร็จ คือ ใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น จับคู่เด็กอ่อนกับ
เด็กให้ฝึกสนทนำโต้ตอบกัน
-เคล็ดลับควำมสำเร็จ คือ ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำ เรียนรู้จำกสิ่ง
ที่อยู่รอบตัว
-ค้นหำควำมต้องกำรของผู้เรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมกับผู้เรียนสร้ำงให้
เกิ ด ควำมเข้ ำ ใจและเกิ ด ทั ก ษะควำมรู้ ใ นเรื่ อ งที่ เ รี ย น พั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ ค รบทุ ก ด้ ำ น ทั้ ง ทำงกำย
สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
-ใช้วิธีกำรให้นักเรียนเล่นเกมส์ และวำดรูป โยงเข้ำกับเนื้อเรื่องที่จะสอน
-ใช้วิธีกำรให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มแบบนักเรียนเก่งนักเรียนอ่อนคละกัน โดยให้
แต่ละกลุ่มใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรประเมินก็ประเมินเป็นรำยกลุ่มแบบไม่ให้นักเรียนรู้ตัว โดย
มองกำรทำงำนในกลุ่ม และประแบบให้นักเรียนประเมินกันเอง นำผลกำรประเมินของแต่ละกลุ่ม
มำเป็นคะแนน นอกจำกนั้นยังใช้กิจกรรมกำรสอนโดยให้ผู้เรียนคิดชิ้นงำนเกี่ยวกับวิชำคณิตศำสตร์และ
สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
-สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกันเอง เนื้อเรื่องที่สอนจะเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนแล้ว
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โจทย์ที่ตั้งให้นักเรียนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
-ฝึกให้นักเรียนผลิตชื้นงำนที่เกี่ยวกับวิชำคณิตศำสตร์ แล้วประเมินว่ำสื่อที่นักเรียน
ผลิ ตขึ้นมำนั้ นสำมำรถใช้ได้จ ริงหรื อไม่ นอกจำกประเมินจำกสื่อแล้ ว ยังใช้วิธีกำรดูกำรทำงำนว่ำ
มีควำมสำมัคคี มีควำมตั้งใจในกำรทำงำนมำกน้อยแค่ไหน และใช้วิธีกำรสอบโดยไม่ให้นักเรียนรู้ตัว
โดยให้นักเรียนหำคำตอบจำกโจทย์
-สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรเรียนคณิตศำสตร์ เน้นกำรเรียนพื้นฐำนต้องสร้ำงให้นักเรียน
ชอบวิชำคณิตศำสตร์ โดยบูรณำกำรวิชำคณิตศำสตร์เข้ำกับวิชำปฏิบัติเอก วิชำศิลปะ แทรกกำรเล่น
การจัดการความรู้
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เกมคณิตศำสตร์เข้ำไปในบทเรียน และใบงำน เนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในกำรทำงำนร่วมกัน
-เน้นกำรทำงำนเป็ นกลุ่ ม ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ตำมกระบวนกำร โดยให้นักเรียน
ทำโครงงำนทำงคณิตศำสตร์
-ให้นักเรียนฝึกกำรคิดด้วยตัวของนักเรียนเอง สร้ำงควำมเข้ำใจในสิ่ง ต่ำง ๆ ให้ได้
เพื่อพัฒนำสติปัญญำของนักเรียน และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
-ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิด และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวันได้
-สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน สอดแทรกกิจกรรมให้นกเรียนสนุกกับกำร
เรียน เช่น ให้นักเรียนออกไปตอบโจทย์คณิตศำสตร์หน้ำชั้น เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเน้นเรื่องกำร
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู นักเรียน และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน อีกด้วย

กลุ่มสาระภาษาไทย
-จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนเป็นกลุ่ม และเรียนแบบเดี่ยว นอกจำกนั้นยังจัดกำร
เรี ย นกำรสอนแบบบู ร ณำกำร เช่ น บู ร ณำกำรกั บ วิ ช ำศิ ล ปะ บู ร ณำกำรกั บ วิ ช ำภำษำอั ง กฤษ
บูรณำกำรกับวิชำโครงงำน เป็นต้น และใช้กำรเล่มเกมเข้ำมำช่วยในกำรเรียนกำรสอน
-จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปำนกลำง และ
กลุ่มอ่อน ผลิตสื่อมัลติมีเดียมำช่วยในกำรสอนให้นักเรียนเข้ำใจบทเรียนมำกยิ่งขึ้น
-เคล็ดลับควำมสำเร็จ คือ สอนโดยบูรณำกำรกับ 8 กลุ่มสำระ เช่ น ให้นักเรียน
วำดรูปลงในใบงำน บูรณำกำรกับวิชำคณิตศำสตร์โดยให้นักเรียนฝึกหัดเขียนเลขไทย บูรณำกำรกับ
วิชำสังคม ให้นักเรียนทำงำนกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องควำมสำมัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น
- กระตุ้นให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียน เช่น ให้นักเรียนช่วยกันแต่งเพลงเกี่ยวกับคำ
ควบกล้ำ เป็นต้น
-จัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงโดยให้นักเรียนเลือกเรียนเรื่องที่
นักเรียนสนเรียน ให้นักเรียนศึกษำค้นค้ำด้วยตนเอง และให้นักเรียนทำเป็นรำยงำน
-ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ
-มี ก ำรวิ เ ครำะห์ เ นื้ อ หำ เพื่ อ เตรี ย มเนื้ อ หำและแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมำะสม
จัดบรรยำกำศห้องเรียนให้นักเรียนเกิดกำรอยำกเรียน มีกำรเสริมแรงให้กับผู้เรียน เช่น ให้รำงวัล
นักเรียนที่ตอบคำถำมได้ถูกต้อง และในกำรประเมินจะใช้กำรประเมินผลระหว่ำงเรียน และประเมิน
จำกชิ้นงำน
-ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนจำกแฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน
- จัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้ำงควำมรู้
ด้วยตนเองได้ เช่น กำรทำบทเรียนสำเร็จรูป
-มีกำรประเมินผลนักเรียนโดยประเมินจำกกำรทำกิจกรรม ประเมินจำกพฤติกรรม
ของผู้เรียน และยังให้ผู้เรียนมีโอกำสประเมินตนเองอีกด้วย
การจัดการความรู้
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กลุ่มสาระสังคมศึกษา
-ให้ นั ก เรี ย นน ำเสนอผลงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ในเนื้ อ หำที่ นั ก เรี ย นมี ค วำมสนใจ
โดยนำเสนอผลงำนของตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเพื่อน เช่น นำเสนอผลงำน
ในรูปแบบ PowerPoint แผ่นพับ โครงงำน สมุดภำพ เมื่อนักเรียนนำเสนอผลงำนของตนเองนั้น
ครูคอยแนะนำข้อบกพร่องให้นักเรียนทรำบ
-ให้นั กเรียนแบ่ งกลุ่ มในกำรเรียนด้ว ยตนเอง เพื่อให้นักเรี ยนได้รู้จักกำรช่ว ยเหลื อ
เพื่อน และได้ฝึกกำรทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม นอกจำกนั้นยังให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกำส
วิเครำะห์ วิจำรณ์กำรนำเสนอผลงำนของแต่ละกลุ่ม
-เน้นกำรสอนแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรทำงำน
และจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ศึ ก ษำข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นค วำมรู้ กั น
ภำยในกลุ่ ม มีก ำรตั้ง ค ำถำมให้ นั ก เรี ย นตอบเพื่ อ ประเมิน ผลกำรเรี ย นรู้ และให้ รำงวัล นั ก เรี ย นที่
ตอบคำถำม ได้ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมำกยิ่งขึ้น
-ในกำรสอนสำระศำสนำ จะสอนโดยใช้บทบำทสมมติ ให้นักเรียนจัดแสดงละคร
ชำดก โดยสร้ำงเครื่ องแต่งกำรและฉำกตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน แล้วสังเกตกำรให้ควำม
ร่วมมือในกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
-จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกกำรทำงำนร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และประเมินผลโดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรร่วมกิจกรรม
-ใช้ สื่ อ กำรสอนที่ ห ลำกหลำย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รีย นรู้ อ ย่ ำ งเติ ม ศั ก ยภำพ เช่ น
วีดิทัศน์ ใบควำมรู้ หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม เป็นต้น
- ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นคิ ด วิ เ ครำะห์ และสรุ ป ในเรื่ อ งที่ ค รู ก ำหนดให้ แล้ ว น ำเสนอ
หน้ำชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ
-ในกำรเรียนกำรสอนได้ใช่สื่อต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เช่น ใช้รูปภำพในกำรนำเข้ำสู่บทเรียน ใช้หนังสือและใบควำมรู้ในขั้นตอนกำรสอน ให้นักเรียนทำ
ใบงำนเพื่อวัดผลกำรเรียนกำรสอน ประเมินกำรสอนของตนเองจำกใบงำนที่นักเรียนทำส่งว่ำนักเรียน
ยังไม่เข้ำใจในเนื้อหำใด
-จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยดูจำกเนื้อหำที่ทำกำรเรียนกำรสอน
และในกำรประเมินผลจะดูจำกกระบวนกำรในกำรทำงำน และผลงำน

กลุ่มสาระพลศึกษา
-เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
-สอนได้กำรแบ่งกลุ่มโดยให้มีเด็กอ่อนและเด็กเก่ งอยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้นัก เรียนได้
ช่วยเหลือกัน และใช้วิธีกำรสอนที่แบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เช่น ให้นักเรียนนำเสนอหั วข้อที่
ตนเองสนใจศึกษำค้นคว้ำ และนำเสนอในรูปแบบเป็นรูปเล่มรำยงำน ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนควำมรู้
โดยออกมำนำเสนอหน้ำชั้น เปิดโอกำสให้นักเรียนวิจำรณ์งำนของเพื่อนหรื อบอกข้อเสนอแนะกับเพื่อน
จำกนั้ น ครู จึ งเป็น ผู้ สรุ ป บทเรี ย นปิ ดท้ำย นอกจำกนั้นยังมีกำรใช้สื่อกำรสอนที่เหมำะสมกับเนื้อหำ
ที่ใช้สอน
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-ก่อนกำรปฏิบัติจริงครูจะสอนเนื้อหำต่ำง ๆ จำกสื่อวีดิทัศน์ ก่อนให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง
-จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จำกสื่อและสิ่งแวดล้อม
-จัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมแตกต่ำง สติปัญญำและควำมสำมำรถของผู้เรียน
-ส่งเสริมให้นักเรียนกล้ำแสดงออกทำงควำมคิด อภิปรำยและนำเสนอผลหน้ำชั้น
นอกจำกนั้ นยั งประเมินกำรทำกิจ กรรมของนักเรียน นำผลกำรประเมินแจ้งให้ นักเรียนทรำบทันที่
เพื่อให้นักเรียนนำผลกำรประเมินตนเองไปพัฒนำตนเอง
-ใช้ สื่ อ กำรสอนต่ ำ ง ๆ มำจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอน เช่ น ชุ ด กำรเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง วีดิทัศน์
-ใช้สื่อกำรสอนและนวัตกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนกำรเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
-จัดกิจกรรมโดยสร้ำงสถำนกำรณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหำกำร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้นำประสบกำรณ์ที่เรียนในห้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
-ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยดูจำกแฟ้มสะสมงำน
ของนักเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-ใช้วิธีตั้งประเด็นให้นักเรียนค้นหำวิธีแก้ไขปัญหำ ให้นักเรียนใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรแก้ปัญหำ
-กำรประเมินผลจะประเมินจำกทักษะในกำรทำงำน และในกำรเรียนกำรสอนครูจะ
จัดกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูจะให้รำงวัลแก่เด็กที่สำมำรถช่วยเหลือเพื่อนจนเพื่อนสำมำรถ
เรียนทันและมีงำนส่งครู
-ในกำรเรี ย นกำรสอนครูจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่ ม เพื่อน ๆ ในกลุ่ มจะต้องมีห น้ำ มี่
ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทัน มีกำรตั้งหัวหน้ำกลุ่มคอยดูแลเพื่อนที่เรียนไม่ทัน และสำมำรถทำให้
กลุ่ ม ตั ว เองมี ง ำนส่ ง ได้ ค รบ ครู จ ะบวกคะแนนให้ ในกำรประเมิ น ผล จะมี ทั้ ง กำรประเมิ น ผล
เป็ น รำยบุ ค คลและเป็ น กลุ่ ม ในกำรสอบเป็ น กลุ่ ม ครู จ ะใช้ วิ ธี ตั้ ง ค ำถำมแล้ ว ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น
ตอบค ำถำมจะเป็ น คำถำมที่เ น้ น ให้ นัก เรี ย นใช้ เหตุผ ลในกำรอธิ บ ำย นอกจำกนั้ นยั งจั ด ห้ อ งเรี ย น
ให้เหมำะกับกำรเรียนรู้ เช่น จัดมุมเรี ยนรู้ โดยมีเอกสำร นิตยสำรที่มีเน้อหำเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมำ
ไว้สำหรับให้นักเรียนอ่ำน
-ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เป็นแนวทำงให้นักเรียนนำควำมรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดควำมรู้ใหม่
หรือทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อกำรแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
-ให้ นั กเรี ย นทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ โดยครูผู้ ส อนจะเป็นผู้ให้ คำปรึกษำ กำกับ
ควบคุมดูแลกำรทำงำน
-ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล เช่น ให้ทุกคนได้กำหนดข้อคำถำม
ด้วยตนเอง และหำคำตอบที่ถูกต้อง จำกนั้นครูจึงกำรรวบรวมข้อคำถำมมำจัดหมวดหมู่จัดทำเป็น
แบบทดสอบ
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-สอนซ่ อมเสริ ม ให้ แ ก่นั กเรีย นที่ มี ผ ลกำรเรีย นไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ โดยใช้สื่ อที่ นัก เรี ย น
สำมำรถเรี ยนรู้ด้วยตัว เองได้มำเป็นเครื่องมือช่วยสอน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป นอกจำกนั้นยังให้
นักเรียนอ่ำนเอกสำรเพิ่มเติม และทำแบบทดสอบควำมรู้
-ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบกำรวัดผลประเมินผลด้วยตนเอง
-กำรวัดและประเมินผลครูจะสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
รวมถึงสังเกตกำรร่วมกิจกรรมของนักเรียนเป็นรำยกลุ่ม
-เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ศึกษำหลักสูตรถึงจัดเตรียมสื่อ
กำรสอนให้ตรงกับเนื้อหำแต่ละเนื้อหำ สร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะ
ใช้สอน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
-ให้ นั กเรี ย นทำงำนเป็นกลุ่ มและทำงำนเดี่ยว ในระดับ ม. ต้น จะให้นักเรียนทำ
ใบงำน นำเสนองำนหน้ำชั้น และให้เพื่อน ๆ แสดงควำมคิดเห็น อีกทั้งใช้กำรเรียกถำมเพื่อให้นักเรียน
เกิดกำรตื่นตัวในกำร
-ให้ นั ก เรี ย นท ำงำนร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ ำ ง ๆ แล้ ว ให้
นักเรียนนำมำวิเครำะห์
-ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักกำรแก้ปัญหำ
-ให้ นั ก เรี ย นได้ ทำงำนด้ ว นตัว เอง และใช้ จิน ตนำกำรในกำรประดิษ ฐ์ ชิ้ นงำนงำม
จินตนำกำรของตนเอง
-ตั้งคำถำมให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถำมเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ
ในเนื้อหำที่จะเรียนครูจะให้นักเรียนออกมำตอบคำถำมหรือบำงครั้งให้ออกมำอธิบำยให้เพื่อน ๆ ฟัง
หน้ำชั้นเรียน ซึ่งจะทำ
-จั ด เตรี ย มเนื้ อ หำที่ มี ค วำมทั น สมั ย และทั น เหตุ ก ำรณ์ เน้ น ทั ก ษะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในชีวิตประจำวัน สำมำรถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
-จั ด ท ำใบควำมรู้ แ ละแบบฝึ ก หั ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ค วำมรู้ เ พิ่ ม มำกขึ้ น จำกใน
หนังสือเรียน ให้นักเรียนจะเป็นไปศึกษำเนื้อหำตำมที่ครูมอบหมำยให้แล้วนำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน
ภำยในคำบเรียน
-กำรสอนจะต้องให้มีควำมสอดคล้องกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
-เน้นเรื่องกระบวนกำรทำงำน ต้องให้นักเรียนรู้จักทำงำนเป็นขั้นตอน และนำไปใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
-นั ก เรี ย นสำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ น ำไปใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ประจ ำวั น
ให้นักเรียนรู้จักกำรแก้ปัญหำ ครูเน้นกำรฝึกให้นักเรียนทำซ้ำ ๆ จนเกิดควำมชำนำญ

2. ภาควิชานาฏศิลป์
-วิเครำะห์พื้นฐำนนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อหำวิธีกำรสอนที่เหมำะสม
-แก้ไขปัญหำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
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-ใช้วิธีกำรสอนแบบสำธิต อธิบำยให้ นักเรียนฟังก่อนให้ นักเรียนปฏิบัติจริงและให้
นักเรียนปฏิบัติซ้ำ ๆ
-ก่อนสอนจะดูควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเรียนในแต่ละวัน
-ปรับภำวะทำงอำรมณ์ให้มั่นคงพร้อมที่จะทำกำรสอน
-สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน และสร้ ำ งสภำพที่ ดี ใ ห้ เ หมำะกั บ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
-สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และมำรยำท เข้ำไปในขณะทำกำรเรียนกำรสอน
-ใช้หลักจิตวิทยำมำใช้ในกำรสอน
-เน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ
-สร้ำงข้อตกลงในกำรเรียนกำรสอน เพื่อปลูกฝังกำรปฏิบัติตนตำมกฎกติกำ
-ศึกษำหลักสูตร และจัดกำรเรียนให้เป็นไปตำมที่หลักสูตรกำหนด
-จัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของนักเรียน ให้ นักเรียนมีส่ วนเสนอแนะ
เนื้อหำที่ต้องกำรเรียนเพิ่มเติม
-ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นโดยแบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษำในเรื่ อ งที่ ต นเองสนใจ แล้ ง น ำควำมรู้
มำแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่น
-สอนให้นักเรียนเข้ำถึงอำรมณ์ของชุดกำรแสดงแต่ละชุด
-สอนให้นักเรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง
-สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
-สนับสนุนให้นักเรียนพึ่งพำตนเอง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
-ดูป ฏิกิ ริ ย ำในกำรเรี ยนของนัก เรีย น และสร้ ำ งควำมสุ ขในกำรเรี ยนให้ กั บ ให้ แ ก่
นักเรียนโดยสอนควำมรู้นอกบทเรียนให้กับนักเรียน
-ดูควำมสำมำรถของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถที่ตนเองมี
ควำมโดดเด่น
-ฝึกให้นักเรียนแสดงอำรมณ์ตำมเรื่องที่ครูเล่ำ
-ให้นักเรียนออกมำบรรยำยหรือให้นำเสนอแนวติดที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
-ใช้สื่อประกอบในกำรเรียนกำรสอน และฝึกให้นักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์กำรเรียน
ง่ำย ๆ
-กระตุ้นให้นักเรียนมีควำมใสใจในกำรเรียน ให้นักเรียนรู้ด้วยตัวเอง
-เน้นกำรเรียนกำรสอนแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อน
-ปรั บ ตัว ให้ เ ข้ำ กับ ผู้ เรี ยน เข้ำ ใจควำมแตกต่ ำงของนัก เรีย นแก้ปัญ หำผู้ เรี ยนเป็ น
รำยบุคคล
-ใช้วิธีกำรสอนแบบสำธิต และสอนแบบช้ำ ๆ ให้นักเรียนสำมำรถตำมได้ทัน
-จัดกิจกรรมในห้องเรียน เช่น กำรจัดกำรแสดงชุดกำรแสดงที่ได้ เรียนไปแล้ว หรือ
กำลังเรียนอยู่ให้เพื่อนชม
-ฝึกให้นักเรียนกล้ำแสดงออก เช่น ให้นักเรียนมีโอกำสออกแสดงในชุดกำรแสดง
ง่ำย ๆ
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-ศึกษำควำมสำมำรถของนักเรียน โดยสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนว่ำนักเรียน
ต้องกำรแสดงชุดอะไร
-สอนให้นักเรียนรู้ถึงบทบำทของกำรแสดง แยกแยะบทบำทกำรแสดงได้
-ใช้กำรประเมินที่หลำกหลำยรูปแบบ ครูประเมินนักเรียน นักเรียนประเมินนักเรียน
และ นักเรียนประเมินตนเอง
-นำเนื้อหำในเรื่องทฤษฎีสอดแทรกลงไปในกำรสอนภำคปฏิบัติ
-จั ด แสดงผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรกำรเรี ย น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นำกำระบวนกำรคิ ด
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำนของนักเรียน
-มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูกับนักเรียน
-สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน เช่น กำรใช้ระดับเสียง
-แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน
-ปลูกฝังเรื่องควำมรักในสถำบัน เช่น กำรมีน้ำใจ กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
-เรียนรู้ควำมแตกต่ำงของนักเรียนแต่ละคน
-ปรับตัวเข้ำหำนักเรียน
-ปลูกฝังในเรื่องกำรมีคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น กำรรู้จักกำละ เทศะ สิ่ง
ไหนควรทำไม่ควรทำ
-ให้นั กเรีย นศึกษำค้นคว้ำด้ว ยตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ช่วยในกำรสื บค้น
และกำรบันทึกข้อมูล
-ให้นักเรียนรู้จักพึ่งพำตัวเอง นำทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
-สอนตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นหลัก
-เปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำร่วมกัน
-กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูและนักเรียน มีกำรแก้ปัญหำกำรเรียนร่วมกัน
-ศึกษำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้วิธีกำรสอนที่เหมำะสม
-ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสมกับเนื้อหำที่เรียน
-ครูช่วยแก้ปัญหำกำรเรียนให้กับนักเรียน
-ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม และมีกำรใช้สื่ อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม
สอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน
-ใช้กำรสอนแบบสำธิต
-ครูให้ควำมสำคัญแก่นักเรียน และยอมรับควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันของนักเรียน
-ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้สอดแทรกคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน
-ศึกษำควำมแตกต่ำงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
-ออกแบบกำรเรียนรู้ให้มีกิจกรรมที่สนุกสนำน และให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
ของตนเอง
-ใช้สื่อกำรสอน และจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
-ครู ออกแบบกิจ กรรมกำรเรีย นรู้ให้ นักเรี ยนได้ ฝึ กคิด เช่ น ฝึ กกำรตีบทโขนตำม
ควำมคิดของตนเอง ซึ่งครูจะค่อยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อีกครั้งหนึ่ง
-จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
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-ครูต้องมีควำมพร้อมที่จะถ่ำยทอดในเรื่องที่จะสอน
-ชี้แนะแหล่งค้นคว้ำที่น่ำเชื่อถือให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ที่ถูกต้อง
จำกแหล่งข้อมูล
-ให้นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
-สนับสนุนให้นักเรียนไปแสดงในงำนต่ำง ๆ
-ใช้ตัวครูเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน โดยเป็นผู้ถ่ำยทอดท่ำรำให้นักเรียนปฏิบัติตำม
อย่ำงถูกต้อง
-ผู้เรียนต้องมีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ
-ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำหนดข้อตกลง
-แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้ครูดูแลได้ทั่วถึง
-ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เปิดโอกำสให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
-กำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนอย่ำงมีส่วนร่วม ให้นักเรียนทำงำนกลุ่มและงำนเดียว
และออกมำนำเสนอแลกเปลี่ยนควำมรู้
-ให้นักเรียนจดบันทึกท่ำรำ หรือวำดภำพท่ำรำ เพื่อให้นักเรียนไม่ลืมที่รำ
-ให้นั กเรีย นสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น นำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรแสดง
รู้จักกำรแก้ปัญหำขณะทำกำรแสดง
-ใช้วิธีกำรสอนแบบสำธิต โดยให้นักเรียนสังเกตกำรณ์ใช้อำรมณ์ และลีลำ ในขณะที่
ครูทำกำรสำธิต
-ให้ นั กเรี ยนแสดงผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน เช่นให้ นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ว ย
ตัวเอง โดยที่มีครุคอยแนะนำ
-ใช้วิธีกำรถ่ำยทอดตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน
3. ภาควิชาดุริยางคศิลป์
- ครูสร้ำงกิจกรรมแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตำมกิจกรรมที่ครูกำหนดเอำไว้โดยที่ครูเป็นผู้
คอยชี้แนะ
- ในกำรเรี ย นกำรสอนต้ อ งแทรกเนื้ อ สำระทำงดนตรี ที่ เ ป็ น ภำคทฤษฎี เ ข้ ำ ไปใน
ภำคปฏิบัติ สำหรับภำคปฏิบัติใช้วิธีสอนแบบสำธิต เน้นกำรเลียนแบบให้เหมือนครูผู้สอน
- สร้ำงสื่อ นวัตกรรมต่ำง ๆ ให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตัวเอง
-ใช้วิธีกำรสอนแบบสำธิต และให้นักเรียนปฏิบัติหลำย ๆ ครั้ง จนกว่ำนักเรียนจะ
สำมำรถปฏิบัติได้
-ใช้วิธีให้นักเรียนที่เรียนรู้ช้ำให้มำเรียนกับครูโดยตรงแบบตัวต่อตัว
-ใช้วิธีให้เพื่อนช่วยเพื่อน
-ให้นักเรียนฝึกทบทวนให้เกิดควำมชำนำญ
-ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
และแสดงออกในกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและนำฏศิลป์
-ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมำช่วยเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรผลิตสื่อ เพื่อนักเรียน
สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ
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-ฝึกเด็กโดยจะจัดตำรำงกำรซ้อมเพลงของนักเรียน
-ใช้วิธีกำรสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์
-สอนแบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรกับกลุ่มสำระคีตศิลป์ไทย และปี่พำทย์
-ใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเรียนกำรสอน เช่น โหลดเพลงจำกอินเตอร์เน็ตมำให้
นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนควำมเข้ำใจในเพลงมำกขึ้น
-ใช้อินเตอร์เน็ตมำช่วยในกำรเรียนกำรสอน
-สอนโดยกำรบูรณำกำรวิชำปฏิบัติและวิชำทฤษฎีเข้ำด้ว ยกัน เช่น ขณะต่อเพลง
ให้นักเรียนก็สอดแทรกเรื่องศัพท์สังคีตไปด้วย
-ครูศึกษำเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้เข้ำใจอย่ำง
ถ่องแท้ จัดกำรเรียนกำรสอนที่นักเรียนสำมำรถนำเอำควำมรู้ให้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง
-ใช้วิธีกำรสอนแบบสำธิต ให้นักเรียนเลียนแบบจำกครูผู้สอน
-ครูสร้ำงสื่อกำรสอน เช่น สร้ำงแผนผังกำรแสดงโน้ตของซอแต่ละชนิด
-ใช้สื่อกำรสอนที่เป็นแผ่น VCD
-จัดกำรเรียนกำรสอนที่จะบูรณำกำรหลำยวิชำเข้ำด้วยกัน
-ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดองค์ควำมรู้ โดยเปิดโอกำสให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบ
สร้ำงสถำนกำรณ์โดยให้นักเรียนคิดตำม เน้นเรื่องกำรฟัง
-ปลูกฝังพื้นฐำนในเรื่องของกำรปฏิบัติให้นักเรียนเกิดควำมชำนำญ โดยชี้ให้นักเรียน
ได้เห็นโครงสร้ำงของเพลง
-เน้นกำรนำควำมรู้ไปใช้ได้จริงสอดคล้องกันสถำนกำรณ์
-ใช้กำรตั้ง คำถำมกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิดและสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง
-เน้นกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้น
เรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเป็นหลัก โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพผู้เรียน
-จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงของนักเรียน
-ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์
-สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียน ให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่เขำต้องกำรเขำก็จะมีควำมสุข
แล้วเวลำที่เรียนไปนั้นเขำก็จะสำมรถที่จะปฏิบัติได้ดี
-ให้นักเรียนปฏิบัติจริง ทั้งในกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติในห้ องแล้ว เรำก็ยังได้ เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้ไปฝึกประสบกำรณ์ตรง
-มีกำรกำหนดกฎระเบียบจะต้องปฏิบัติร่วมกัน
-ครูสร้ำงบรรยำกำศให้เด็กเรียนแล้วมีควำมสนุกสนำน และผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครู
-สอนโดยครูเป็นผู้อธิบำย พร้อมทั้งสำธิต มีกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน
-สร้ำงบทเรียนสำเร็จรูปขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
-ให้นักเรียนได้ควำมรู้หลำย ๆ อย่ำง และสำมำรถนำควำมรู้ไปประกอบอำชีพได้ใน
อนำคต
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-สร้ำงกระบวนกำรคิดให้เกิดกับนักเรียน
-ต่อเพลงให้นักเรียนสำหรับไปใช้ในงำนต่ำง ๆ นำไปใช้ในประสบกำรณ์จริง
-เน้นให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ทำงดนตรีโดยตรงอย่ำงมีควำมสุข
-กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจ และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
-กำรดีไซน์กระบวนกำรเรียนกำรสอนของเรำ แล้วเรำวำงแผน ข้อดีที่จะได้รับก็คือเด็ก
สำมำรถสำนต่อควำมรู้ได้ด้วยตัวเองจริง ๆ
-กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนของเรำ แล้วเรำวำงแผน ข้อดีที่จะได้รับก็คือ
เด็กสำมำรถสำนต่อควำมรู้ได้ด้วยตัวเองจริง ๆ
-กำรประเมินตนเอง กำรทำงำนเป็นทีม กำรคิดสร้ำงสรรค์ ในรูปแบบในกำรเรียน
กำรสอน
-กำรจัดสถำนกำรณ์ กำรหำข้อตกลงร่วมกับนักเรียนตั้งแต่แรก ส่งเสริมกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
-ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภำพของตนเอง
-เน้นในเรื่องของกำรวำงแผนกำรสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกิจกรรมกำรเรียน
-ติดตำมตรวจสอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
-ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง
-ครูสอดแทรกเนื้อหำในกำรสอนให้ครอบคลุมในสิ่งที่เป็นควำมรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียน
-สอนโดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน และรู้จักนำหลั ก
ทฤษฎีดนตรีมำตรวจสอบให้ผลงำนเพลงที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำ
-ให้นักเรียนใช้ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนตรง มำสร้ำงสรรค์ผลงำน
-เน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้สร้ำงสรรค์ในสิ่งที่ตัวเองทำได้
-เน้นในเรื่องพื้นฐำนแล้วก็ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะตัวให้นักเรียนมำกที่สุด
-เน้นในเรื่องของนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกับวิชำทฤษฎี
-ให้นักเรียนได้มีโอกำสแสดงบนเวที เพื่อรู้จักกำรแก้ปัญหำบนเวที
-เน้นให้นักเรียนเรียนเป็นขั้นเป็นตอนโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐำนไปจนถึงขั้นสูง
-ครูสร้ำงแบบฝึกให้นักเรียนฝึก โดยสร้ำงแบบฝึกให้มีควำมสนุกสนำน
-กำรสร้ ำ งควำมศรั ท ธำให้ เด็ ก เชื่ อ มั่น เชื่ อ ถื อ ในตั ว ของครู เป็น ตั ว อย่ ำงที่ ดี ใ ห้ แ ก่
นักเรียน
-มีกำรบันทึกเสียงกำรบรรเลงแล้วนำมำวิเครำะห์วิจำรณ์
-มีกำรทดสอบก่อนเรียน ตั้งแต่เข้ำมำเรียนคำบแรกก็ต้องมีกำรทดสอบว่ำเขำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมเข้ำใจในเรื่องของดนตรีในกลุ่มที่เขำปฏิบัติแค่ไหน
-กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องดูศักยภำพของนักเรียนแต่ละคน
-เน้นศักยภำพของตัวเด็กเป็นสำคัญ ทำบรรยำกำศให้สนุกสนำน
-สร้ำงควำมเป็นกันเองกับเด็กนักเรียน
-สร้ำงควำมเชื่อมั่นควำมศรัทธำในตัวครูว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถสอนเขำได้
-ครูสร้ำงนักเรียนมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองและตัวครู เช่น ปฏิบัติแบบฝึกทั้งแบบยำก
และแบบง่ำยเป็นตัวอย่ำง เขำจะศรัทธำในตัวครูว่ำเรำสำมำรถปฏิบัติบทเพลงที่ยำก ๆ ได้
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-ให้นักเรียนรู้ตำมลำดับขั้น จำกง่ำยไปยำก เช่น ในกำรปฏิบัตินั้นเรำจะให้เด็กฟัง
ก่อน และให้เด็กจะได้เรียนรู้จำกง่ำยไปยำก
-ฝึ กให้ นั กเรี ย นรู้ จั ก วิจำรณ์ผ ลงำนผู้ อื่ น เช่น เวลำสอบเก็บคะแนนให้ บั นทึกวีดีโ อ
ไปด้วย พอเขำบรรเลงสอบเสร็จ หลังจำกนั้นเขำนำคลิปวีดีโอมำเปิดให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันช่วยกัน
วิจำรณ์
-ให้นักเรียนศึกษำค้นควำมด้วยตนเอง เช่น ศึกษำจำกคลิปวีดีโอในยูทูป
-ครูสร้ำงกิจกรรมให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนในกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมด้วย
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ข้อเสนอแนะ
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำร ได้แก่ บรรลุ
เป้ำหมำยของงำน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้ และบรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ
ในกำรจั ด กำรควำมรู้ เ มื่ อ ด ำเนิ น เสร็ จ สิ้ น กระบวนกำรแล้ ว ควรมี ก ำรน ำองค์ ค วำมรู้ ม ำ
ประยุกต์ใช้กับงำนให้เหมำะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เช่น ให้สถำนศึกษำในสังกัด
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำ KM เรื่องกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แล้วให้ทุกวิทยำลัยนำองค์ควำมรู้ที่ได้มำแลกเปลี่ยนกัน
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ภาคผนวก
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ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยกล่ำวเปิดกิจกรรมกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้

บุคลำกรเข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร
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รับอำหำรว่ำก่อนเข้ำกลุ่ม

ภำคศึกษำทั่วไปร่วมกันแลกเลี่ยนเรียนรู้
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บุคลำกรภำควิชำนำฏศิลป์ และดุริยำงค์ศิลป์ เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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คณะ KM team ดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
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การจัดการความรู้
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