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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ครูต้นแบบได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนของตน รวมท้ังพัฒนาครูเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่รูปแบบการเรียน
การสอนอย่างไม่หยุดน่ิง  เพ่ือให้เพ่ือนครูท้ังหลายสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มท่ี เอกสาร “ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ” น้ี  เป็นเอกสาร
ท่ีครูต้นแบบ ปี 2541 และปี 2542  ได้ส่งผลการรปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
การเรียนการสอนของตน  ท่ีกล่ันกรองจากประสบการณ์จริงในการจัดการเรียน
การสอนออกมาเป็นแนวทาง  และวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  เห็นความสำคัญและมีความ
ภูมิใจ ท่ีได้เสนอผลงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของครูต้นแบบ
เพ่ือนำไปใช้เป็นแบบอย่างแก่ครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนเก่ง  ดี  และเรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด
และนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาของชาติสืบไป

(นายรุ่ง  แก้วแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
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“ความรู้กับดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีป
เป็นไฟท่ีส่องแสงเพ่ือนำทางไป ถ้าใช้ไฟน้ีส่องไปในทางท่ีถูก
ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถ้าไม่
ระวังไฟนั้น อาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้ ความรู้
เป็นแสงสว่างท่ีจะนำเราไปสู่ความเจริญ ถ้าไม่ระมัดระวังในการ
ใช้ความรู้ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน จะทำลายเผาผลาญ
บ้านเมืองให้ล่มจมได้”

พระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดชมหาราช
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ครูนิยม  ไชยวงศ์  เกิดเม่ือวันท่ี  16  ตุลาคม  2497  อายุ  47  ปี
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี  41  หมู่ท่ี 7  ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
50120  เร่ิมเรียนช้ันประถมศึกษา  ปีท่ี  1–4  ท่ีโรงเรียนวัดดงป่าง้ิว จังหวัดเชียงใหม่
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–5 ท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมรับราชการ
ครูหลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  เม่ือวันท่ี  25  สิงหาคม  2518  ท่ีโรงเรียนบ้านสามหลัง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างท่ีรับราชการ  ในปี 2520 ได้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ท่ีวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิชาโท
ภาษาอังกฤษ ต่อมาปี 2534 ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่ีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การมีวุฒิการศึกษาสูงข้ึน และส่วนหน่ึงมาจากแรงบันดาลใจท่ีต้องการ
ให้โอกาสท่ีดีกับเด็กด้อยโอกาส ชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงในท้องถ่ินทุรกันดารห่างไกล
ในปี  2538  จึงขอย้ายไปทำการสอนท่ีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ มาจนถึงปัจจุบัน

“ครูดีเด่น”  เป็นรางวัลแรกของความสำเร็จในวิชาชีพท่ีนำมาซ่ึงความ
ภาคภูมิใจ เม่ือมีโอกาสเข้ารับรางวัลจากพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ณ หอประชุม
คุรุสภา เน่ืองในวันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน 2530 และได้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง  ๆดังน้ี

1. ปี 2530 “ครูดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

กว่าจะได้เป็นครูต้นแบบ
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2. ปี 2531 “ครูดีเด่น” จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมทอง
และชมรมครูประถมศึกษาอำเภอจอมทอง

3. ปี 2532 “ครูดีเด่น” จากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ และ
เลขาธิการคุรุสภา

4. ปี 2533 “ครูดีเด่น” จากคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอจอมทอง
5. ปี 2540 “ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น” จากสำนักงานการประถมศึกษา

อำเภอจอมทอง
6. ปี 2541 “ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น” จากศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“ครูจรรยามารยาทดีเด่น เข็มคุรุสดุดี” จากคุรุสภา
7. ปี 2542 “บุคคลดีเด่นสาขาครูตัวอย่าง” จากหนังสือพิมพ์พัฒนา

เศรษฐกิจ
“ครูต้นแบบ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
8. ปี 2543 “ข้าราชการตัวอย่าง” จากสำนักงานการประถมศึกษา

อำเภอจอมทอง
“ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้” จากสำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่”
“คนดีของสังคม” จากรายการคุณธรรมปฏิวัติ สทท.11 โดยสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และกรมประชาสัมพันธ์
9. ปี 2544 “บุคคลดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้” จากสำนักงาน

การประถมศึกษาอำเภอจอมทอง
“ศิษย์เก่าดีเด่นแห่งปี 2543” จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้อุทิศตนเพ่ือการศึกษา” จากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย
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ครู ควรสำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่า รางวัลท่ีได้รับจะมีความหมาย
มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เหตุผลเฉพาะบุคคล  เมื่อนำเกียรติบัตร  โล่ หรือเข็ม
เชิดชูเกียรติ มาคิดมูลค่าเป็นราคาแล้ว อาจเป็นราคาที่น้อยนิด แต่ถ้าคิดถึง
ความภาคภูมิใจเปรียบเทียบกันไม่ได้ แม้ข้อความท่ีปรากฏในน้ันจะมีไม่ก่ีบรรทัด
แต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าท่ีลึกซ้ึง เพราะแสดงถึงผลงาน  พฤติกรรม  คุณลักษณะ
ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ความงาม ความดี ความชอบ และอะไร ๆ อีกมากมาย
และเบ้ืองหลังแห่งความสำเร็จกว่าจะได้มาต้องมีความเหน่ือยยาก ลำบาก อดทน
และเสียสละอย่างสูง ดังน้ัน รางวัลท่ีได้รับควรถือว่าเป็น “หน้าท่ี” ของตนเอง
ท่ีจะต้องปฏิบัติสำคัญท่ีสุด น้ันทำอย่างไรจะรักษาเกียรติคุณน้ันให้ “คงทน”
ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีตลอดไป



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 25424



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 2542 5

การสอนแบบ : รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล
  จากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์

ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสอนคณิตศาสตร์
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการค้นพบให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน

โดยครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ได้ปฏิบัติจริง และมีผลงาน
เกิดข้ึนให้ได้ช่ืนชม ได้สะท้อนความรู้ความสามารถของผู้เรียนเอง บรูเนอร์ (Brunner,
อ้างในวีณา วโรตมะวิชญ์, 2527) ได้เสนอทฤษฎีท่ีใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ
ดังน้ี

1. การสอนคณิตศาสตร์ ควรให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยการค้นพบ
ด้วยตนเอง ไม่ควรจะบอกให้ผู้เรียนรู้และจำ การฝึกให้รู้จักกฎและนำกฎไปใช้ และ
ประเมินความถูกต้องและแน่นอนของกฎเป็นส่ิงท่ีจำเป็น

2. การนำเสนอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ควรเร่ิมดังน้ี คือ
2.1 การใช้ของจริงแสดงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
2.2 การใช้รูปภาพแสดงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
2.3 การใช้สัญลักษณ์แสดงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

3. การเรียนคณิตศาสตร์จะพัฒนาจากการเข้าใจส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม
4. การสอนจะต้องให้รู้จักความสัมพันธ์ความต่อเน่ือง
จากแนวความคิดของบรูเนอร์ พบว่า มีผลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อยู่มาก   โดยเฉพาะในแง่ของการนำส่ือการสอนมาประกอบการสอน เพราะลักษณะ
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม จึงเป็นการยากท่ีจะสอนให้นักเรียน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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ได้เข้าใจอย่างลึกซ้ึง จำเป็นจะต้องเร่ิมจากส่ิงของท่ีจับต้องได้ คือ ของจริง แล้วจึง
ค่อย ๆ  เข้าสู่ส่ิงท่ีมีลักษณะก่ึงนามธรรม น่ันคือ รูปภาพ และในท่ีสุดก็จะใช้สัญลักษณ์
ซ่ึงเป็นลักษณะนามธรรมในท่ีสุด

กาเย่ (Gagne อ้างใน ดวงเดือน อ่อนน่วม, 2533) ได้เสนอชนิดของ
การเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญต่อคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีอยู่ 4 ชนิด ดังน้ี

1. การเรียนรู้แบบสัมพันธ์ (Associative Learning)
เป็นการเรียนรู้แบบสนองตอบต่อส่ิงเร้าอย่างเป็นอัตโนมัติ หรือเป็นการ

เรียนรู้ด้วยการให้จำ โดยไม่ต้องอาศัยความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ในระดับต่ำท่ีสุด
การวัดความสามารถในการเรียนรู้ระดับน้ี เน้นความถูกต้องและความรวดเร็วใน
การตอบ

2. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning)
เป็นการสร้างความคิดนามธรรมท่ีเป็นผลสรุป ความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์จะเกิดข้ึนได้ เม่ือผู้เรียนได้รับประสบการณ์รูปธรรม ได้ลงมือกระทำกับ
วัตถุในรูปแบบต่าง ๆ  โดยพฤติกรรมแสดงการเรียนรู้ความคิดรวบยอด เช่น การระบุ
จำแนก  และเรียงลำดับ

3. การเรียนรู้หลักการ (Principle Learning)
การเรียนรู้แบบน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผู้เรียนต้องการเช่ือมโยงความคิด

เข้าด้วยกันหรือท่ีเรียกว่า เป็นการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดต้ังแต่สองความคิด
รวบยอดไว้ด้วยกัน เพ่ือท่ีจะไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ  ได้ ดังน้ัน ผู้เรียนจะสามารถ
เกิดความรู้ในระดับหลักการได้ จะต้องมีความรอบรู้ความคิดรวบยอดแต่ละความคิด
รวบยอดท่ีประกอบเป็นหลักการน้ัน พฤติกรรมท่ีแสดง การเรียนรู้หลักการ เช่น
แสดงความสัมพันธ์ การสรุป การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างคำถาม
เพ่ือวัดความสามารถในการเรียนรู้ หลักการควรถามในแง่การนำไปใช้
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4. การแก้ปัญหา (Problem Solving)
เป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุด ในการแก้ปัญหาต้องนำความรู้เดิมเช่น ความรู้ใน

ความคิดรวบยอด ความรู้ในหลักการ จึงจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
ในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาท่ีผู้เรียนต้องพบคือ โจทย์ปัญหา จะเห็น
ว่าแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวการสอน  หลักสูตรคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซ่ึงครูผู้สอนสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดน้ีได้

หลักการและวิธีการสอนคณิตศาสตร์
ในการสอนคณิตศาสตร ์ครูต้องมีปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตร์ ซ่ึงมีปรัชญาในการสอนคณิตศาสตร์ ดังน้ี (ยุพิน พิพิธกุล, 2530)
1. สอนให้ผู้เรียนคิดเองและค้นพบด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะ

ไม่ใช่ผู้บอก
2. สอนโดยยึดโครงสร้าง มีระบบระเบียบแต่ควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ  อย่าง

มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเน้ือหา
3. ไม่มุ่งแต่สอนคณิตศาสตร์อย่างเดียว ควรสอดแทรกจริยธรรม ฝึกความ

มีระเบียบไปในตัว ฝึกความเป็นเหตุเป็นผล
การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ช้ีแนะ

ให้กับผู้เรียนจัดประสบการณ์ตามโครงสร้างของคณิตศาสตร์แต่ละระดับ ให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาด้วยตนเอง ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และให้ผู้เรียนเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ รู้จักเหตุรู้จักผล ตลอดจนมีลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์

นอกจากน้ี วีณา วโรตมะวิชญ (2527) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนคณิตศาสตร์
แนวใหม่ดังน้ี

1. สอนจากปัญหาจริงท่ีผู้เรียนประสบอยู่เสมอในชีวิตประจำวัน
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2. ให้ผู้เรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในโจทย์ แล้วจึงเขียนประโยค
คณิตศาสตร์

3. ไม่ควรจำกัดวิธีคำนวณของผู้เรียน  แต่ควรแนะนำวิธีคิดท่ีรวดเร็วและ
แม่นยำ

4. รู้จักวิธีตรวจคำตอบ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และหลักเกณฑ์ไปใช้
6. พยายามศึกษาผู้เรียนท่ีกำลังจะสอน
7. ศึกษาและทำความเข้าใจบทเรียนท่ีกำลังจะสอน
8. รวบรวมส่ือการสอนท่ีครูจำเป็นต้องใช้
9. วางแผนในการท่ีจะใช้ส่ือการสอน

การเตรียมการสอนคณิตศาสตร์
การเตรียมการสอนเป็นการคาดการณ์หรือการวางแผนการสอนไว้ล่วงหน้า

เก่ียวกับการเลือกวิธีสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้มี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน้ือหาท่ีจะสอนและเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด  ธีรยุทธ์  เสนีย์วงค์
ณ อยุธยา (2528) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและกระบวนการเตรียมการสอนไว้
สรุปได้ดังน้ี

1. การเตรียมผู้เรียน  เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด อันประกอบด้วย ความพร้อมด้านเน้ือหาท่ีครอบคลุมถึง
ทักษะที่อาศัยพื้นฐาน แนวความคิด คำศัพท์ และความพร้อมด้านแรงจูงใจ
เป็นความพร้อมท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและต้องให้
ทราบเป้าหมายการเรียนทุกครั้ง การเตรียมผู้เรียนเนื่องจากแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ดังน้ัน การท่ีจะเร่ิมการสอนเน้ือหาใหม่ ครูจะต้องประเมินสภาพ
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ของผู้เรียนก่อน โดยพิจารณาจากการทดสอบก่อนเรียน ประวัติการเรียน
ระเบียนสะสม ผลงานที่ทำหรือการเรียนในชั่วโมงก่อนๆ เพื่อให้ทราบ
พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะสอน แล้วจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ต่อเน่ือง
แต่ถ้าผู้เรียนยังมีพ้ืนฐานความรู้ หรือทักษะไม่เพียงพอ ครูก็จะได้เสริมสร้าง
ให้ใหม่จนเกิดความพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนเร่ืองต่อไป โดยการให้ทำแบบ
ฝึกหัดท่ีครูกำหนด หรือใช้บัตรงานให้ทำ  สอนซ่อมเสริมให้ สอนเร่ืองท่ีเป็น
พ้ืนฐาน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม เป็นต้น

2. การเตรียมตัวครู ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนจึงต้องมีทักษะ มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติเน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพ่ือการเตรียมการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการศึกษาและ
ทำความเข้าใจหลักสูตร วัสดุหลักสูตร  แนวทางการจัดกิจกรรมและประสบการณ์
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน พร้อมท้ังการปรับปรุงและฝึกฝนตนเองให้สามารถสอนได้
พร้อมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างได้ผลอยู่เสมอ ครูจะต้องศึกษากำหนด
การสอน คู่มือครู ว่าเน้ือหาท่ีจะสอนน้ันต้องการให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด
หรือหลักการอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร จะต้องปลูกฝังคุณธรรมอะไร จะจัด
กิจกรรมอย่างไร จะใช้ส่ือการสอนและประเมินผลผู้เรียนอย่างไรบ้าง ท่ีจะทำให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีกำหนด

3. การเตรียมบทเรียน ครูต้องเตรียมบทเรียน  ตลอดจนตัวอย่างและ
แบบฝึกหัด ที่จะสอนแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าเสมอ โดยการกำหนดเรื่องและ
ขอบข่ายของเนื้อหาที่จะใช้สอนแล้วกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุ
เป็นเชิงพฤติกรรม ต่อจากนั้น วิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องจัดให้ผู้เรียนเพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้น้ัน พร้อมท้ังการวางโครงเร่ือง
ด้วยการแตกเนื้อหาย่อยแล้วจัดลำดับขั้นตอน ของเนื้อหา หลังจากนั้นจึง
กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติ อาทิ การทดสอบก่อนเรียน การดำเนินบทเรียน



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 254210

การประเมินผล  เป็นต้น ถ้ามีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติและมีการปรับปรุงแก้ไข
ได้จะย่ิงสมบูรณ์ข้ึน

4. การเตรียมส่ือการเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน ส่ือการเรียน
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเร้าความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้รวดเร็ว เข้าใจบทเรียนได้ดีย่ิงข้ึน ครูควรใช้ส่ือประกอบการสอนทุกคร้ัง โดยเฉพาะ
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมและเป็นเร่ืองของความคิด ส่ือมีท้ังของจริงและภาพ
ครูจะต้องเตรียมและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรม
พร้อมท้ังคำนึงถึงวัยและความสามารถของผู้เรียนด้วย

ในส่วนของการเตรียมสภาพแวดล้อมทางการเรียน อันเป็นปัจจัยสำคัญ
ท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ท้ังทางด้านกายภาพและ
จิตภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดโต๊ะ ม้าน่ัง
ให้เหมาะสมตามกิจกรรม การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน การจัดมุม
ประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น ส่วนภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดอาคารสถานท่ี
ให้เป็นระบบระเบียบ  ร่มร่ืนสวยงาม  ทางด้านจิตภาพ ได้แก่ การจัดเวลาเรียน
ให้เหมาะสม การยอมรับและเป็นกันเองกับผู้เรียน เม่ือจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยท่ัวไปแล้วสภาพแวดล้อมทาง
การเรียนเป็นองค์ประกอบท่ีจำเป็นในการเตรียมการสอนแต่ละคร้ัง

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญส่วนหน่ึง

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ควรคำนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2525)

1.พฤติกรรมครู  ครูเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด มีอิทธิพล
ต่อการถ่ายทอดพฤติกรรมได้ท้ังทางบวกและทางลบ ปัญหาจึงมีอยู่ว่าพฤติกรรม
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ของครูท่ีปฏิบัติอยู่ทุกวันน้ันได้ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะสนับสนุนต่อการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้มากน้อยเพียงใด ครูจึงมีพฤติกรรมดังน้ี

1.1 ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน ทำตัวให้เหมือนเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตผู้เรียนเป็นท้ังครูพ่ีเล้ียง เพ่ือน พ่อแม่ หมอ และผู้พิพากษาท่ีทรงไว้
ซ่ึงความยุติธรรม เพ่ือให้เด็กเกิดความอบอุ่นเหมือนมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆ พร้อมท่ี
จะเช็ดน้ำตาให้เม่ือเขาร้องไห้ หรือพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ เม่ือเขามีปัญหาความอบอุ่น
และการไว้วางใจน้ีเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือม่ันใน ตัวครู
พร้อมท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีครูสอน

1.2 ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ สุภาพ และเช่ือถือได้
ยกเว้นอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ลำเอียง มีแต่บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้เด็กเกิด
ความเช่ือม่ันว่า ครูไม่เป็นพิษเป็นภัย

1.3 ทำตนให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของ
ห้องเรียนและของโรงเรียน ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เขาเกิด
ความเช่ือม่ันใจตนเอง และครูคอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนด้วยความบริสุทธ์ิใจ
นำเอาความคิดท่ีดีไปปฏิบัติร่วมกัน

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างครู  ครูเป็นตัวอย่างท่ีดีในด้านความ
สามัคคีและเคารพซ่ึงกันและกัน การน่ังร่วมวงสนทนาอย่างเป็นกันเอง การรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกันระหว่างครูกับครูหรือระหว่างครูกับผู้เรียน จะเป็นสายใย
เช่ือมโยงให้เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

2. การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีดีมีข้ันตอนอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
ดังแนวทางดังน้ี

2.1 การสอนแบบบรรยาย ควรใช้ให้น้อย ให้ผู้เรียนได้แสดงออก
โดยปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มาก
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2.2 การบอกหรือส่ังให้ผู้เรียนทำตาม  ควรทำแต่น้อย ควรส่งเสริม
ให้ได้ใช้ความคิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากท่ีสุด หากครูจะช่วยเหลือก็เป็นเพียงผู้
ช้ีแนะเท่าน้ัน

2.3 ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิชา
ท่ีแวดล้อมใกล้ๆ ตัวผู้เรียน ย่ิงกว่าอ้างอิงตำรา

2.4 ให้ผู้เรียนได้เรียนตามถนัดหรือความสนใจของเขาให้มากท่ีสุด
ด้วยการแบ่งเป็นกลุ่ม ตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียน

2.5 การสาธิตหรือทดลอง สนับสนุนให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติงาน
กันเองมากท่ีสุด เพ่ือให้เขาได้รับประสบการณ์และภาคภูมิใจในความสำเร็จ ครูอาจคอย
ช่วยเหลือส่ิงเล็ก  ๆน้อย ๆ  เพ่ือช่วยปรับให้ถูกทิศทาง

2.6 ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนด้วยการอภิปราย ค้นคว้า
และทำกิจกรรมต่าง  ๆท้ังในและนอกห้องเรียน

2.7 มีเทคนิคการสอนหลายวิธี จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้น่าสนใจ เหมาะสมกับบทเรียนหรือเร่ืองท่ีจะสอน

3. การจัดห้องเรียนและอุปกรณ์  การจัดห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ
มีส่วนช่วย เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความอบอุ่นใจ สบายใจ เป็นกันเอง
เกิดความสนใจ กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นยิ่งขึ้น โดยการจัดโต๊ะ เก้าอี้
ให้มีความสะดวกและคล่องตัว พร้อมท่ีจะจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ระเบียบห้องเรียน
ไม่หยุมหยิมมากเกินไป ห้องเรียนมีความสะอาด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
ตกแต่งและดูแลรักษาห้องเรียน จัดให้มีมุมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และแสดงผลงานของผู้เรียน อุปกรณ์การสอนบางชนิดท่ีไม่สามารถจัดไว้้ในห้องเรียน
ได้ก็อาจจัดไว้ในท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีจะสะดวกในการใช้สอย

นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีดีของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ครูควรยึดแนวทางดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525)



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 2542 13

1. ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ให้มากท่ีสุด ท้ังในขณะนำการสอนและในช่วง
เวลาอ่ืนๆ ท้ังน้ีเพราะผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ท่ีคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก
ไม่น่าสนุก และคิดว่าผู้สอนคณิตศาสตร์จะเป็นคนเข้มงวด จุกจิก ดังน้ัน การมี
มนุษยสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนมองผู้สอนในแง่ดี และเม่ือผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อผู้สอนแล้ว ก็จะทำให้ต้ังใจเรียน กล้าซักถามเม่ือสงสัย จนในท่ีสุดก็ไม่คิดว่า
วิชาคณิตศาสตร์น้ันยากเกินไป ถ้าผู้สอนเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ
จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน และรักท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป

2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด โดยครูเป็นผู้ช่วย
เหลือในขณะปฏิบัติกิจกรรม เม่ือจำเป็นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุนสนานและ
กระตือรืนร้นท่ีจะเรียน

3. ควบคุมชั้นเรียนให้มีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อยู่เสมอ เพราะกิจกรรมบางอย่างจะชักพาผู้เรียนออกนอกทางหรือ
บางอย่างทำให้ผู้เรียนสนุกสนานจนเกินไป ผู้สอนจะต้องคอยสังเกตและเม่ือ
เห็นว่าจะเกินเลยออกไป ก็ควรดึงผู้เรียนกลับมาสู่สภาพการเรียนการสอนอีกคร้ัง
โดยอาจเปล่ียนกิจกรรมใหม่ หรืออาจนำกิจกรรมเองถ้าจำเป็นการรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคลจะช่วยให้ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนได้ง่ายข้ึน เพราะจะรู้ว่ากิจกรรมใด
ตอนไหนท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาการวุ่นวายในช้ันเรียน

การเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด
มีนักคิด นักจิตวิทยา และนักวิชาการจากต่างประเทศจำนวนมากท่ีได้ศึกษา

เก่ียวกับการคิดทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีสำคัญมีดังน้ี
บลูม (Bloom, 1961)  ได้จำแนกการรู้ (Cognition) ออกเป็น 5 ข้ัน ได้แก่

การรู้ข้ันความรู้ การรู้ข้ันเข้าใจ  การรู้ข้ันวิเคราะห์  การรู้ข้ันสังเคราะห์ และการรู้
ข้ันประเมิน
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ทอแรนซ์ (Torrance, 1962)  ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ว่าประกอบไปด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ความ
ยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิดริเร่ิมในการคิด (Originality)

ออซูเบล (Ausubel, 1963) อธิบายว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
(Meaningful Verbal Learning) จะเกิดขึ้นได้ หากการเรียนรู้นั้นสามารถ
เช่ือมโยงกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีมาก่อน ดังน้ัน การให้กรอบความคิดแก่ผู้เรียนก่อน
การสอนเน้ือหาสาระใด  ๆจะช่วยเป็นสะพานหรือโครงสร้างท่ีผู้เรียนสามารถนำเน้ือหา
หรือส่ิงท่ีเรียนใหม่ไปเช่ือมโยงยึดเกาะได้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย

เปียเจต์ (Piaget, 1946) ได้อธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาว่า เป็นผล
เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อม โดยบุคคลพยายาม
ปรับตัวโดยใช้กระบวนการดูดซึม  (Assimilation)  และกระบวนการปรับให้เหมาะ
(Accommodation) โดยพยายามปรับความรู้ความคิดเดิมกับส่ิงแวดล้อมใหม่
ซ่ึงทำให้บุคคลในภาวะสมดุล สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล

บรูเนอร ์ (Bruner, 1965) กล่าวว่า เด็กเริ่มต้นเรียนรู้จากการกระทำ
ต่อไปจึงจะสามารถจินตนาการ สร้างภาพในใจหรือในความคิดข้ึนได้ แล้วจึงถึง
ข้ันการคิดและเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม

กานเย (Gagne, 1965)  ได้อธิบายว่าผลการเรียนรู้ของมนุษย์มี 5 ประเภท
ได้แก่

1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงประกอบด้วยทักษะ 4 ระดับ
คือ การจำแนกแยกแยะ  การสร้างความคิดรวบยอด  การสร้างกฎและการสร้าง
กระบวนการเลือกช้ันสูง

2. กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive Strategies) ซ่ึงประกอบด้วยกลวิธีการ
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ใส่ใจ การรับและการทำความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากความทรงจำ การแก้
ปัญหา และกลวิธีการคิด

3. ภาษา (Verbal Information)
4. ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor Skills)
5. เจตคติ (Attitudes)
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ได้อธิบายว่า ความสามารถทางสมองของ

มนุษย์ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
1. มิติด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลท่ีใช้เป็นส่ือก่อให้

เกิดความคิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษา
และพฤติกรรม

2. มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ  ท่ีบุคคล
ใช้ในความคิด ซ่ึงได้แก่ การรับรู้และเข้าใจ (Cognition) การจำ การคิดแบบเอนกนัย
การคิดแบบเอกนัย และการประเมินค่า

3. มิติด้านผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของความคิด ซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็นหน่วย (Unit) เป็นกลุ่มหรือพวกของส่ิงต่าง ๆ  (Classes) เป็นความ
สัมพันธ์ (Relation เป็นระบบ System) เป็นการแปลงรูป (Transformation)
และการประยุกต์ (Implication) ความสามารถทางการคิดของบุคคล เป็นผลจาก
การผสมผสานมิติด้านเน้ือหา และด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน

นอกจากน้ี  พระธรรมปิฎก (2529) ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษา
และการสอนตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองพัฒนาปัญญา และการคิดไว้
จำนวนมาก เช่น วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 10 วิธี เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า การคิดน้ันสามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ
1. ทักษะการคิด เป็นความสามารถของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมการคิด

ซ่ึงประกอบไปด้วยการกระทำย่อย ๆ  ท่ีเป็นไปตามลำดับเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
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การคิดน้ัน ๆ  การคิดในระดับทักษะมักบ่งช้ีพฤติกรรมการคิดได้ค่อนข้างชัดเจน
ทักษะการคิดน้ีมี  3  ระดับ คือ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Thinking Skills)
ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนสำคัญ (Core Thinking Skills) และทักษะการคิดช้ันสูง
(Higher – Ordered Thinking Skills)

2. ลักษณะการคิด หมายถึง การคิดท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของการคิดน้ัน ๆ  ซ่ึงลักษณะดังกล่าวไม่ได้บ่งช้ีถึงพฤติกรรม หรือการกระทำท่ีชัดเจน
ต้องอาศัยการแปลความและตีความไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีเม่ือประกอบกันเป็นลำดับ
ข้ันตอนแล้วจะช่วยให้เกิดเป็นลักษณะการคิดน้ัน ๆ

3. กระบวนการคิด ประกอบไปด้วยข้ันตอนในการพิจารณา  กล่ันกรองข้อมูล
ในขณะท่ีกระบวนการแก้ปัญหามีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือ
กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลงานใหม่ แตกต่างไป
จากเดิม

การศึกษาค้นคว้าด้วยองค์ความรู้เก่ียวกับการคิด  ทิศนา  แขมมณี และคณะ
(2540) ได้จัดมิติการคิดไว้ 6 ด้าน คือ

1. มิติด้านข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีใช้ในการคิด
2. มิติด้านคุณสมบัติท่ีเอ้ืออำนวยต่อการคิด
3. มิติด้านทักษะการคิด
4. มิติด้านลักษณะการคิด
5. มิติด้านกระบวนการคิด
6. มิติด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตน
การสอนเพ่ือพัฒนาการคิด
การค้นหาวิธีการต่าง  ๆเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการคิด สรุปได้ 3 แนวทาง

คือ
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1. การสอนเพ่ือให้คิด (Teaching for Thinking) เป็นการสอนเน้ือหา
วิชาการโดยมีการเสริมหรือปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในด้านการคิดของเด็ก

2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นเก่ียวกับ
กระบวนการทางสมองท่ีนำมาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ เป็นการฝึกทักษะการคิด
ลักษณะของงานท่ีนำมาใช้สอนจะไม่เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในโรงเรียน
แนวทางการสอนจะแตกต่างกันออกไปตามทฤษฎีและความเช่ือพ้ืนฐานของแต่ละคน
ท่ีนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน

3. การสอนเก่ียวกับการคิด (Teaching about Thinking) เป็นการสอน
ท่ีเป็นการใช้ทักษะการคิดเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้รู้และเข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดท่ีเรียกว่า
“Metacognition” คือ รู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร ตลอดจน
สามารถควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเองได้ ในการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด
ดังท่ีทราบแล้วว่า มีวิธีการหรือรูปแบบกระบวนการมากมายในการจัดกิจกรรม
ยกตัวอย่างเช่น

การสร้างความคิดรวบยอด
เป็นการท่ีช่วยให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอด ซ่ึงเป็นข้อความแสดง

ประเภทของสรรพส่ิงตามลักษณะเฉพาะด้วยตนเอง จากการรวบรวมข้อมูล
สังเกตจำแนกประเภท และจัดหมวดหมู่ จนสามารถสร้างความคิดรวบยอดด้วย
ตนเองได้

จอยส์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 1986) ได้พัฒนาข้ันตอนการสร้าง
ความคิดรวบยอดจากแนวคิด การคิดสร้างความคิดรวบยอดของบรูเนอร์ (Bruners)
และคณะว่า มนุษย์เราสร้างความคิดรวบยอดโดยการจัดส่ิงเร้าออกเป็นหมวดหมู่
โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ์ และเรียกกระบวนการน้ีว่า “กระบวนการจัด
จำแนกประเภท” ซ่ึงประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังน้ี
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1. การกระทำเน้ือหารูปแบบความคิดรวบยอด เป็นการจัดส่ิงเร้าท่ีเป็น
ความคิดรวบยอดออกจากส่ิงท่ีไม่เป็นความคิดรวบยอด

2. การกระทำเพ่ือเรียนรู้ความคิดรวบยอด เป็นการกระทำท่ีต่อจากการหา
รูปแบบความคิดรวบยอด กล่าวคือ เม่ือแยกส่ิงเร้าท่ีเป็นความคิดรวบยอดออกแล้ว
ก็จะหาลักษณะท่ีเหมือนกันของส่ิงเร้าท่ีเป็นความคิดรวบยอดน้ัน เพ่ือใช้เป็นตัวแทน
ความคิดรวบยอด

องค์ประกอบของความคิดรวบยอด
1. ช่ือ (NAME) เป็นคำท่ีใช้เรียกช่ือหมวดหมู่ของประสบการณ์ต่าง ๆ

หรือใช้แทนความคิดรวบยอดน้ัน เช่น ต้นไม้ แมว สุนัข อาหาร ผลไม้ บ้าน ฯลฯ
2. ตัวอย่าง (Example) หมายถึง ตัวอย่างของความคิดรวบยอดน้ัน ๆ

หากผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างส่ิงท่ีเป็นความคิดรวบยอด หรือส่ิงท่ีไม่เป็นความคิด
รวบยอดได้ แสดงว่าผู้เรียนรู้หรือเกิดความคิดรวบยอดน้ันแล้ว

3. ลักษณะเฉพาะ (Attribute) หมายถึง ลักษณะสำคัญของความคิด
รวบยอด ใช้จัดส่ิงต่าง ๆ  ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน โดยถือว่าเป็นลักษณะร่วม
ของส่ิงท่ีเป็นหมู่เดียวกัน ดังน้ัน การเข้าใจความคิดรวบยอดคือ การแยกลักษณะ
เฉพาะท่ีสำคัญของความคิดรวบยอดออกจากลักษณะท่ีไม่สำคัญได้ถูกต้อง

4. คุณค่าของลักษณะเฉพาะ (Attributes Value) หมายถึง ระดับของ
ลักษณะเฉพาะ ซ่ึงลักษณะบางอย่างมีคุณค่าหลายระดับ ระดับหน่ึงอาจเป็นประโยชน์
ระดับหน่ึงอาจเป็นโทษ

รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดของ จอยส์ และเวลล์
1. ข้ันเสนอข้อมูลและพยายามระบุช่ือความคิดรวบยอด
2. ข้ันทดสอบความคิดรวบยอด (Testing Attainment of Concept)
3. ข้ันวิเคราะห์ยุทธวิธีในการคิด (Analysis of Thinking Stratigies)
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วีณา วโรตมวิชญ (2527) ได้กล่าวถึงการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ ทำได้ดังน้ี

1. ให้ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตัวเอง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ เพราะบางคนอาจเรียนได้ดี

โดยการสัมผัส บางคนเรียนได้ดีโดยการดู
3. พยายามพัฒนาความสัมพันธ์และรูปแบบระหว่างเร่ืองราวต่างๆ ท่ีจะ

ต้องเรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองหน่ึง เพ่ือจะช่วยให้เข้าใจเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย
4. ให้แรงจูงใจต่อผู้เรียน
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตดูความก้าวหน้าของตัวเอง
6. ให้ผู้เรียนต่ืนตัวอยู่เสมอในการเรียน
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
8. ใช้ส่ือการสอนชนิดต่าง  ๆให้เหมาะสม
กรีนวูด (Greenwood, 1993) ได้เสนอแนวทางพัฒนากระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ดังน้ี
1. ทุก ๆ  ส่ิงท่ีดำเนินการในคณิตศาสตร์จะต้องมีความหมาย
2. พยายามใช้ส่ิงท่ีรู้อยู่แล้วด้วยตนเอง
3. สามารถระบุข้อผิดพลาดของคำตอบ การใช้ส่ือและการคิดได้
4. ใช้การคิดคำนวณแบบวิธีการนับ (Counting) ให้น้อยท่ีสุด
5. ใช้การคำนวณท่ีเป็นกระดาษดินสอ (Paper-and-pencil) น้อยท่ีสุด

เน้นการตัดสินใจและการเลือกใช้เคร่ืองคำนวณหรือคอมพิวเตอร์
6. เม่ือยุทธวิธีท่ีเลือกใช้ไม่ได้ผล ก็เต็มใจท่ีจะเลือกใช้ยุทธวิธีอ่ืน
7. ขยายหรือปรับเปล่ียนสถานการณ์ปัญหา โดยการกำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม

หรือลดเง่ือนไขหรือต้ังคำถามใหม่
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การแก้โจทย์ปัญหา เป็นการคิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีกำหนด มีนักคิด
มากมายได้เสนอข้ันตอนแก้โจทย์ปัญหา โพลยา ได้กำหนดข้ันตอนไว้ดังน้ี

ข้ันท่ี 1 ทำความเข้าใจปัญหา ( Understand the Problem) เป็นการ
ทำความเข้าใจในปัญหาเป็นข้ันตอนในการหาแบบจำลองของคณิตศาสตร์ การนิยาม
ศัพท์ข้อมูลท่ีจำเป็นต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับปัญหาน้ันๆ ทำความเข้าใจให้กระจ่างว่า
อะไรคือความจริง อะไรคือเง่ือนไขและอะไรคือเป้าหมาย หรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ

ข้ันท่ี 2 วางแผนในการแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นข้ันตอนท่ี
ต้องอาศัยผลท่ีได้จากข้อมูลในข้ันท่ีหน่ึง นำไปสู่การวางแผนในการแก้ปัญหา เช่น
หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจะต้องแก้ปัญหาใดก่อนเพ่ือท่ีจะได้คำตอบท่ีโจทย์
ต้องการ และมีก่ีวิธีท่ีจะทำให้ได้คำตอบท่ีต้องการ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน (Carry out the Plan) เป็นขั้นตอนที่
เลือกวิธีการท่ีวางไว้ในข้ันตอนท่ีสอง ต้องอาศัยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีเคย
เรียนรู้ และทักษะบางอย่างในการแก้ปัญหาตามแผนท่ีคิดไว้ การดำเนินการ
ตามแผนน้ีจะรวมถึง การเขียนคำอธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาจนกระท่ังได้คำตอบ

ข้ันท่ี 4 มองย้อนหลัง (Looking Back) ข้ันน้ีเป็นการพิจารณาว่าได้แก้ปัญหา
ได้เรียบร้อยครบถ้วนตามท่ีโจทย์ต้องการหรือไม่ คำตอบท่ีได้เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้
หรือไม่ได้อย่างไร

จากลักษณะการแก้ปัญหาท่ีโพลยาแสดงไว้ จะเห็นว่า การแก้ปัญหา
ต้องอาศัยความสามารถและศักยภาพหลายอย่าง เช่น การทำความเข้าใจ
ปัญหาต้องอาศัยความคิด วิจารณญาณ การคิดแผนแก้ปัญหาต้องอาศัยการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ (ซ่ึงเป็นความสามารถค่อนข้างสูง ในทฤษฎีพฤติกรรม
การเรียนรู้ของบลูม) และกระบวนการ อุปมาอุปไมยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
อันได้แก่ ความคล่อง  ความคิดหลายทาง  ความคิดริเร่ิม และความละเอียดละออ
ในการตรวจสอบว่าใช้ข้อมูล เง่ือนไขหมดหรือไม่  มีแง่มุมใดบ้างท่ีมองข้ามไป
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นอกจากนี้ ขั้นการตรวจตราย้อนกลับ ต้องใช้ความคิดวิจารณญาณ ดูความ
สมเหตุสมผลและผลของคำตอบท่ีได้ เราจึงเห็นได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิจารณญาณ และความคิดระดับสูง
อย่างแยกกันไม่ออก

การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ครู เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้เกิดแก่ผู้เรียน

ด้วยการสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันและศรัทธาต่อครูและต่อการเรียน
ด้วยการจัดบทเรียนให้มีคุณค่าและมีความหมายเหมาะกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากธรรมชาติ
และชุมชน รู้จักวิเคราะห์ตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสามารถ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสุขสบายท้ังกาย ใจ

แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.  การสร้างความรักและศรัทธา
การสร้างความรักและศรัทธาต่อการเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ

จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อเพ่ือน เกิดความรักศรัทธาต่อครู ตลอดจน
รักส่ิงท่ีเรียนได้น้ันครูจะต้อง

1.1 เข้าใจตนเอง  รู้บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก
ของการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความมุ่งม่ันท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ

1.2 เข้าใจผู้เรียน  โดยรู้ประวัติ  จุดเด่น  จุดด้อย  สภาพจิตใจ
ความคิด  ความฝันตลอดจนต้องการกำลังใจ การยอมรับ ความไว้วางใจและพร้อม
ท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง

1.3 เข้าใจเร่ืองท่ีสอน  มีความรู้ลึกซ้ึง และแม่นยำจนสามารถ
เขียนแผนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน
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2.  เห็นคุณค่าการเรียนรู้
ครูต้องปลูกฝังทัศนคติ ในการเรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าการเรียนรู้

ซึ่งผู้เรียนจะเห็นคุณค่าการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อการเรียนนั้นตรงกับความสนใจ
สัมพันธ์กับสิ่งที่เคยรู้จักมีความหมายที่เป็นรูปธรรมในจิตนาการของผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ได้ ประสบผลสำเร็จ มีผลงานเป็นท่ียอมรับ ดังน้ัน ครูต้อง
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดและจิตใจ มีความสามารถ
เฉพาะตัว มีความสนใจ ความถนัดและความต้องการท่ีแตกต่างกัน ครูจะต้อง
เลือกบทเรียนท่ีมีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจ จัดบรรยากาศในการเรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก มีส่วนร่วม เร้าความสนใจให้คิดและติดตาม
เป็นผู้สรุปหาคำตอบด้วยตนเอง มีส่ืออุปกรณ์ เหมาะสมกับบทเรียนตลอดจน
ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน

3. เปิดประตูสู่ธรรมชาติ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน ธรรมชาติ

ของผู้เรียนเป็นคนอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าหาคำตอบ หนังสือท่ีมหัศจรรย์
และน่าท่ึงท่ีสุดสำหรับผู้เรียนก็คือ ธรรมชาติ ดังน้ัน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จึงช่วยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  โดยการ
ให้เห็น ได้ฟัง ได้ยิน ได้สัมผัสกับส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ครูจึงควรจัดบทเรียนนอกห้อง
เปล่ียนบรรยากาศการเรียนโดยการจัดให้มีการศึกษานอกสถานท่ี และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

4. ความมุ่งมาดและม่ันคง
เป็นการรู้จักตนเอง รู้จุดดีและจุดด้อยของตน ยอมรับสภาพไม่ดูถูกตนเอง

ไม่โทษคนรอบข้าง ใจกว้างพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข รู้จักระงับอารมณ์ ม่ันใจ และต้ังใจ
ย่อมประสบความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ดังน้ัน ครูควรช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยการมองเห็นตนเองในส่วนดีและด้อย กล้ารับสภาพ
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ของตนเอง รู้จักควบคุมตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง มีความตั้งใจจริงและ
พัฒนาความเช่ือม่ัน

5. ดำรงรักษ์ไมตรีจิต
เม่ือผู้เรียนโตข้ึนในสังคม เขาเร่ิมต้องการเพ่ือน ไม่ชอบอยู่โดดเด่ียว

แต่การอยู่ร่วมกันอาจจะมีการขัดใจกัน แต่ตกลงกันได้ มีความเห็นแตกต่างกัน
แต่ฟังกันได้ มีความสามารถต่างกันแต่ช่วยกันได้ ดังน้ัน ครูจึงมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และรู้จักวิธี
รักษาไมตรีจิตต่อเพ่ือน ๆ  โดยการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อ่ืน ทำงาน
ร่วมกันโดยไม่มีอคติและการส่ือความคิดและความรู้สึก

6. ชีวิตท่ีสมดุล
เป็นการปรับตัวเองให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี  รู้ขีดจำกัดของความ

ปรารถนาส่วนตน ประพฤติปฏิบัติท่ีงดงามไม่มากไม่น้อย ดังน้ัน ครูควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ช่วยให้รู้จักตนเอง รู้ความสามารถ
รู้จุดอ่อนของตนเอง รู้จักปรับตัวและแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

จุดมุ่งหมายของการเรียนท่ีเด็กควรได้รับ
1. การเรียนรู้เพ่ือให้รู้  (Learn to Know)  คือ เรียนในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ ให้รู้

ได้เห็นได้สัมผัส
2. การเรียนเพ่ือให้เช่ียวชาญ (Learn to do) คือ การเรียนส่ิงท่ีไม่เคยทำ

ทำได้จนคล่อง บอกข้ันตอน ฝึกจนชำนาญ
3. การเรียนเพ่ือให้เป็นผู้ชำนาญ (Learn to be) คือ รู้ระบบ รู้ข้ันตอน

คิดและปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
ดังน้ัน ถ้าครูจะช่วยให้การเรียนของผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีความสุข

ส่ิงท่ีครูไม่ควรมองข้ามไปก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีคำนึงถึงความต้องการ
ข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ท่ีว่า “มนุษย์ต้องการความปลอดภัย
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เป็นอันดับสองรองจากความต้องการทางร่างกาย” ครูต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ
ท่ีสำคัญ 6 ประการ ดังน้ี

1. ครูต้องยอมรับว่า ผู้เรียนแต่ละคนเป็นมนุษย์ท่ีมีหัวใจและสมอง
2. ครูต้องให้ความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อผู้เรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง
3. ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัว

ได้ทุกท่ีทุกเวลา
4. ครูต้องจัดให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด และ

ความสนใจของตนเอง
5. ครูต้องจัดบทเรียนให้สนุก  แปลก  ใหม่  จูงใจให้ติดตาม และเร้าใจ

ให้ผู้เรียนอยากค้นหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง
6. ครูต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ครู ควรมีความเชื่อเบื้องต้นว่า “ถ้าครูไม่สามารถสอนคณิตศาสตร์

ให้ผู้เรียนทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ได้ ทำอย่างไรจะสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน
ทุกคนไม่เกลียดและกลัววิชาคณิตศาสตร์” ครูต้องทบทวนอยู่เสมอว่า ท่ีผ่าน ๆ  มาน้ัน
ในการสอนแต่ละครั้ง ได้นำคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
ผู้เรียนมาสอนหรือไม่ ได้ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด
หรือครูได้สังเกตว่าผู้เรียนมีความพร้อมและปฏิกิริยาตอบสนองท่ีจะอยากจะเรียน
คณิตศาสตร์ไหม ส่ิงเหล่าน้ีครูควรจะนำมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์มิใช่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสุขสนุนสนานเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ันครูผู้สอนควรคำนึงถึงจุดประสงค์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  ซ่ึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาความรู้และเป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาอื่นๆ ที่อาศัยคณิตศาสตร์
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ส่วนคุณลักษณะที่ต้องการเน้นให้เกิดกับผู้เรียน คือ ความเป็นคนมีเหตุผล
และครูต้องตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกนักเรียนให้เป็นนักคิด  นักแก้ปัญหา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีความสุข รู้จักวิเคราะห์

จุดเด่นจุดด้อยของตน เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจใน
การปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้อง
ตามความต้องการของสังคม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการลงมือปฏิบัติด้วยความจริงใจเพ่ือแสวงหาความรู้ โดยสร้างความรู้ใหม่
จากประสบการณ์เดิม ด้วยกระบวนการกลุ่ม รับฟัง แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนความรู้สึกนึกคิดอย่างมีเหตุผลในบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆได้อย่างหลากหลาย
ตลอดจนได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียน

สุมณฑา พรหมบุญ ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
คือ ทฤษฎีแว่นปัญหาซ่ึงมีองค์ประกอบ  5  ประการ คือ ความรู้พ้ืนฐาน  ทักษะพ้ืนฐาน
ความคิดแยบคาย การแสดงออกหลากหลาย และคุณค่าและทัศนคติท่ีแท้จริง
การท่ีจะสนับสนุนให้การเรียนการสอนตามทฤษฎีของแว่นปัญหา ดำเนินไปได้อย่างมี
คุณภาพ คือ การใช้ยุทธวิธี  4  ดาว ประกอบด้วย

ยุทธวิธีท่ี 1 วิธีสอนแบบ  5  แฉก
1. การเรียนเป็นกลุ่ม
2. การใช้คำถามเป็นส่ือให้คิด
3. การให้เด็กทำกิจกรรมและสร้างผลงาน
4. การช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ โดยเสริมส่ือ
5. การเช่ือมโยงกับชีวิตจริง
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ยุทธวิธีท่ี 2  การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มี  5 อย่าง

1. การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
2. การจัดบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้
3. การจัดศูนย์วิทยาการ
4. การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
5. การร่วมมือกับผู้ปกครอง
ยุทธวิธีท่ี  3  การแนะแนวและจิตวิทยา โดยประสานกัลยาณมิตร

5  กลุ่ม ได้แก่ ครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และนักจิตวิทยา หรือแพทย์
ยุทธวิธีท่ี  4  การประเมินผลโดยกระบวนการ 5 อย่าง คือ
1. การประเมินผลโดยการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
2. การประเมินผลจากแฟ้มผลงานหรือแฟ้มสะสมงาน (Port

Folio) ทุกด้านของผู้เรียน
3. การประเมินผลจากการพัฒนาการลักษณะนิสัยของผู้เรียน
4. การประเมินผลจากข้อสอบมาตรฐาน เพ่ือวัดความสามารถ

พิเศษของผู้เรียนด้านต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้ข้ันตอนการจัด

กิจกรรมตามยุทธวิธีท่ี 1 คือ วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  นอกจากน้ียังมีรูปแบบการสอน
ท่ีเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอีกหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการกลุ่ม (Group  Process)
เป็นการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ให้ผู้เรียน

ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด ได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด
จะยึดหลักการค้นพบและสรรค์สร้างความรู้ด้วยผู้เรียนเอง โดยให้ความสำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจำเป็นในการแสวงหาความรู้
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รูปแบบการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีรูปแบบและข้ันตอนดังต่อไปน้ี
1. ต้ังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนท้ังจุดมุ่งหมายท่ัวไป และจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรม
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบ

กิจกรรมด้วยตนเอง และมีการทำงานเป็นกลุ่ม มีข้ันตอนดังน้ี
2.1 ข้ันนำ เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้เรียน ให้มี

ความพร้อมในการเรียนการสอน
2.2 ข้ันสอน เป็นข้ันท่ีครูลงมือสอน โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยท่ีกิจกรรมจะต้องคัดเลือก
ให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองในบทเรียน

2.3 ข้ันวิเคราะห์ เม่ือดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้ว
จะให้ผู้เรียน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ความ
สัมพันธ์ในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยวิเคราะห์ประสบการณ์
ท่ีได้รับจากความรู้สึก และการรับรู้ของผู้เรียน

2.4 ข้ันสรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสรุปรวบรวม
ความคิดให้เป็นหมวดหมู่ โดยครูกระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากน้ันนำ
ข้อสรุปท่ีค้นพบจากเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ส่ิงท่ีเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน และการดำรงชีวิตประจำวัน

2.5 ข้ันประเมินผล  เป็นการประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง คือ
ประเมินด้านมนุษย์สัมพันธ์  สัมฤทธ์ิผลของกลุ่ม เช่น ผลการทำงาน  ความสามัคคี
คุณธรรม หรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมินความสัมพันธ์ในกลุ่ม การให้สมาชิกติชม
หรือวิจารณ์กันโดยปราศจากอคติ จะทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มมีหลายวิธี เช่น เกม
บทบาทสมมติ  สถานการณ์จำลอง  กรณีตัวอย่าง  อภิปรายกลุ่ม ฯลฯ
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การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Co-operative Learning)
เป็นวิธีการเรียนที่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้
และในความสำเร็จของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่ง
ปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมท้ังเป็นกำลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือ
คนที่เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองเท่าน้ัน แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ความสำเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความสำเร็จของกลุ่ม

ข้ันตอนการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ
ขั้นเตรียม  กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบด้วยครูแนะนำทักษะใน

การเรียนรู้ร่วมกัน และจัดกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณ 2 – 6 คน
ครูควรแนะนำเก่ียวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าท่ีของสมาชกในกลุ่ม
แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน และการท่ีกิจกรรมร่วมกัน การฝึกฝนทักษะพ้ืนฐาน
ท่ีจำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่ม

ข้ันสอน   ครูนำเข้าสู่บทเรียน แนะนำเน้ือหา แนะนำแหล่งข้อมูล และมอบ
หมายงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

ข้ันทำกิจกรรมกลุ่ม  ผู้เรียนเรียนรู้กันในกลุ่มย่อย โดยแต่ละคนมีบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นข้ันท่ีตอนให้สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบ
ผลงานของกลุ่ม ในข้ันน้ีครูจะกำหนดให้ผู้เรียนใช้เทคนิคต่าง ๆ  ในการทำกิจกรรม
แต่ละคร้ัง เทคนิคท่ีใช้แต่ละคร้ังต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละเร่ือง
ในการเรียนคร้ังหน่ึงๆ อาจต้องใช้เทคนิคหลายๆ เทคนิคประกอบกัน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียน
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ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  เป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนปฏิบัติ
หน้าท่ีครบถ้วนหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เป็นการตรวจสอบผลงาน
กลุ่มและรายบุคคล ในบางกรณีอาจต้องซ่อมเสริมสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง
ต่อจากน้ันเป็นการทดสอบ

ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานของกลุ่ม  ครูและผู้เรียน
ช่วยกันสรุปบทเรียน ถ้าส่ิงท่ีผู้เรียนยังไม่เข้าใจครูควรอธิบายเพ่ิมเติม และร่วมกัน
ประเมินผลการทำงานของกลุ่มพิจารณาจุดเด่น และส่ิงท่ีควรปรับปรุง

เทคนิคต่าง ๆ  ของการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ
การเล่าเร่ืองรอบวง  ให้โอกาสทุกคนในกลุ่มได้แสดงออก และพูดถึงส่ิงท่ีตน

ประทับใจ โดยให้เวลาคนละเท่า  ๆกัน
มุมสนทนา  เป็นเทคนิคการส่งเสริมความสามัคคี ให้กลุ่มย่อยได้น่ังพูด

เก่ียวกับส่ิงท่ีสนใจ หรือประเด็นปัญหาท่ีครูมอบให้
คู่ตรวจสอบ  ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน คนหน่ึงแก้ปัญหา อีกคนเสนอแนะและ

เม่ือมีปัญหาใหม่ให้สลับหน้าท่ีกัน
คู่คิด  หารือการแก้ปัญหากับเพ่ือนท่ีน่ังติดกัน
เพ่ือนเรียน  จับคู่เพ่ือช่วยเหลือกัน

การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้
เป็นการผลิตความรู้ข้ึนในตัวผู้เรียน โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

ทางความคิดกับประสบการณ์ส่วนตนร่วมกัน ผู้เรียนจึงลงมือกระทำมากกว่า
การถ่ายทอดจากครู  การเรียนรู้  เป็นกระบวนการสังคม การมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและผู้เรียนในการแลกเปล่ียน พูดจากันอย่างมีความหมาย ครูควร
อำนวยความสะดวก ในการสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ช่วยฝึกผู้เรียน
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ให้ได้แนวความคิดรวบยอดใหญ่  การสรรค์สร้างความคิดรวบยอดท่ียังไม่สมบูรณ์
ข้ึนใหม่ และขยายไปสู่แบบจำลองทางความคิดรวบยอดของตนเอง

ข้ันตอนการสอนแบบสรรค์สร้างความรู้
ข้ันปฐมนิเทศ  นักเรียนจะมีโอกาสท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย

และแรงจูงใจในการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีกำหนด
ข้ันทำความเข้าใจ  นักเรียนต้องปรับแนวคิดในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับหัวข้อ

ในบทเรียนให้ชัดเจน ซ่ึงทำให้สำเร็จดี โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การอภิปราย
ในกลุ่มเล็ก  การออกแบบ  แผ่นโปสเตอร์และการเขียน

ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่  ข้ันน้ีเป็นหัวใจสำคัญซ่ึงประกอบด้วย
ทำแนวคิด ให้กระจ่างชัด และแลกเปล่ียนกัน สร้างแนวคิดใหม่ และประเมิน
แนวความคิดใหม่

การนำแนวความคิดไปใช้  ข้ันน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำแนว
ความคิดของตนเองท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายกับท่ีคุ้นเคย
และแปลกใหม่

การทบทวน   ขั้นสุดท้ายเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนตัวเองว่า
แนวความคิดของตนได้เปล่ียนแปลงไปอย่างไร โดยการวาดภาพเปรียบเทียบระหว่าง
ความคิดของตนเร่ิมเรียนในบทเรียนน้ันกับตอนส้ินสุดการเรียนในบทเรียนน้ัน

การเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง
การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment)  เป็นกระบวน

การสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้  จากวิธีการทำงานและ
ผลงานที่นักเรียน ทำในสภาพของการแสดงออกจริง ในเนื้อหาวิชาที่เรียน
เป็นการประเมิน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาควบคู่ไปกับการจัด
การเรียนการสอน เน้นวัดท่ี การแสดงออก กระบวนการคิด/ทำงาน (Process)
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ผลผลิต (Product)  และแฟ้มพัฒนางาน (Port Folio)  เพ่ือดูพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ  ของนักเรียน โดยจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผล
สำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ  การประเมินจากสภาพจริง จะแตกต่าง
จากการประเมินผลการเรียนที่ได้รับการทดสอบ ที่มุ่งวัดเฉพาะความรู้และ
ทักษะบางส่วน นอกจากน้ีการประเมินจากสภาพจริง ยังเป็นการประเมินท่ีให้
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อเน่ือง  เอ้ือประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนอง ความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล

ลักษณะของการประเมินจากสภาพจริง
1. เป็นการประเมินท่ีดำเนินการไปเร่ือย  ๆตลอดเวลาควบคู่ไปกับการจัด
   การเรียนการสอน
2. อยู่บนพ้ืนฐานของการแสดงออก และการปฏิบัติจริงของนักเรียน
3. ให้ความสำคัญกับจุดแข็งของนักเรียน
4. เน้นทักษะการแสดงออกอย่างชัดเจน
5. สัมพันธ์กับการเรียนการสอน
6. แสดงภาพรวมของการเรียนรู้ และความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน
7. เอ้ืออำนวย  สนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้าน
หลักการพ้ืนฐานของการประเมินจากสภาพจริง
การประเมินจากสภาพจริง เป็นการประเมินจากวิธีการจัดท่ีหลากหลาย

ทั้งนี้การประเมินจะต้องสามารถผนึกเข้าไปกับหลักสูตร ที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและเป้าหมาย ช้ีนำ โดยความรู้ท่ีเด็กมีการพัฒนาการและเรียนรู้
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ แสวงหาตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนทุกขอบเขตของ เน้ือหาสาระ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโครงการเรียน ดำเนินการตลอดเวลาและสะสม
มาจากการสังเกต
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1. พฤติกรรมหลาย ๆ  ด้านและตัวอย่างการหาผลผลิตของนักเรียน
2. แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
3. มีความเช่ือถือและไว้วางใจต่อผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงระหว่างเพ่ือนนักเรียนและผู้ปกครอง
4. มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ข้ึนมาก็เพ่ือความม่ันใจในความยุติธรรม

และสามารถแปลผลได้
การประเมินจากสภาพจริงทางคณิตศาสตร์
เป็นการประเมินสภาพความสำเร็จในการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ในวิชาคณิตศาสตร์

ตามจุดหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน และจุดประสงค์ของวิชาคณิตศาสตร์
แต่ละระดับซ่ึงโดยท่ัวไปพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น ใฝ่รู้ใฝ่เห็น ความมุ่งม่ัน ความสนใจ ความ

ร่วมมือกับเพ่ือน ความคิดริเร่ิม  ความเช่ือม่ัน ฯลฯ
3. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

3.1 การรวบรวม การนำเสนอ การแปลความหมายข้อมูล
3.2 การทำนาย การคาดคะเนผลลัพธ์
3.3 การคิดคำนวณ
3.4 การประมาณค่า

4. การส่ือสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การนำเสนอ
โครงงาน การนำเสนอปัญหา การนำเสนอแผนภาพ/ กราฟ  การพูด  การเขียน
การอธิบาย  วิเคราะห์ ฯลฯ

5. การประยุกต์ใช้ เช่น การนำคณิตศาสตร์ไปใช้เรียนรู้วิชาอ่ืน การนำ
คณิตศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การนำคณิตศาสตร์ไปสร้างสรรค์งาน ฯลฯ
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โดยลักษณะท่ีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นจุดหมายในการพัฒนาแตกต่างกัน
ท้ังพฤติกรรมด้านความรู้ พฤติกรรมด้านการแสดงออก (Performance) พฤติกรรม
ด้านกระบวนการ (Process) หรือพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Practics) และพฤติกรรม
ท่ีเป็นจริงเหล่าน้ันสามารถเกิดข้ึนได้ในขณะท่ีกระบวนการเรียนการสอน ดำเนินไป
เกิดข้ึนได้พร้อม  ๆกับการปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน หรือนอกช้ันเรียน คณิตศาสตร์
ของนักเรียนตลอดเวลา ดังน้ัน ในการประเมินก็จะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน และประเมิน
โดยผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือแสดงออก พฤติกรรมน้ันๆ

ข้ันตอนการดำเนินการประเมินจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์
1. กำหนดแผนการประเมิน (Assessment Plan) ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี
ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดเป้าหมายในการประเมิน (พิจารณาจากหลักสูตร

จุดประสงค์)
ข้ันตอนท่ี 2 พิจารณาค้นหาว่า นักเรียนมีความพร้อมอย่างไรบ้าง (ในประเด็น

ต่างๆ การสังเกต ซักถาม สัมภาษณ์ หรือวัดประเมินด้วยเคร่ืองมือ หรือจากแหล่ง
ข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้)

ข้ันตอนท่ี 3  สร้างแผนการเรียนการสอน พร้อมกับแผนการประเมิน
ข้ันตอนท่ี 4  จัดระบบเอกสารเก่ียวกับการประเมินและให้นักเรียนทุกคน

ได้รับทราบถึงส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ
2.  ดำเนินการตามแผน การจัดกิจกรรมและแผนกการประเมิน
วิธีการประเมินจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์
การประเมินการแสดงออกในการเรียน (Performances : P1)

เป็นการประเมิน พฤติกรรมการเรียนรู้ การแสดงออกในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
ความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เจตคติ
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วิธีการประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม คือ
** การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกของนักเรียน
** การบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
** การสัมภาษณ์นักเรียน ถึงเหตุผล ความคิด ความรู้สึกท่ีเป็นจริง

ของนักเรียน
** การให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง
** การให้เพ่ือนของนักเรียนประเมิน
** การประเมินโดยแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
** การให้นักเรียนเขียนแสดงความคิด ความรู้สึกในการเรียน
การประเมินกระบวนการ (Process : P2)
เป็นการประเมินกระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด

ของนักเรียน ดูความเป็นระบบ การมีข้ันตอนในการคิดท่ีถูกต้อง มีกระบวน
การเรียนรู้ท่ีดี

วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม คือ
** การสังเกตการทำงาน
** การตรวจสอบการทำงาน
** การวิเคราะห์งานของนักเรียน เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน
** การให้นักเรียนเขียนอธิบายกลวิธีคิด หรือแสดงวิธีคิด ข้ันตอนการทำงาน
การประเมินผลผลิต (Product : P3)
เป็นการประเมินความสำเร็จ  หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรู้

ความสามารถของนักเรียน ผลงานข้ันสุดท้าย
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมคือ
** การวิเคราะห์การทำแบบฝึกหัด
** การทดสอบด้วยข้อสอบท่ีนักเรียนได้แสดงความสามารถท่ีแท้จริง
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** การตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ / การซักถาม
** การเขียนรายงาน จัดทำเอกสาร
** การตอบแบบสอบถามปลายเปิด
การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio : P4)
แฟ้มพัฒนางาน คือ กระบวนการใช้ความรู้ของนักเรียน เป็นส่ิงท่ีแสดง

ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนางาน กระบวนการสร้างงาน กระบวนการวิเคราะห์
การประเมินของผู้เรียน ซ่ึงในการจัดทำแฟ้มพัฒนางานวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
จัดทำได้หลายรูปแบบ เช่น

1. รูปแบบแฟ้มพัฒนางานตามแนวการดำเนินการของสำนักงาน
ข้าราชการครู (ก.ค.) ซ่ึงเรียกว่า “TOTE”

2. รูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมงานของกรมวิชาการ ซ่ึงประกอบ
ด้วย ข้ันตอนท่ีสำคัญคือ การวางแผน การเรียนรายบุคคล (PEP) การสร้างช้ินงาน
การคัดเลือกช้ินงาน  และการประเมินผล

3. รูปแบบการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematical Project)
รูปแบบแฟ้มพัฒนางาน ตามแนวการดำเนินการของสำนักงานข้าราชการครู (ก.ค.)
ซ่ึงเรียกย่อว่ารูปแบบ “TOTE” มีข้ันตอนท่ีสำคัญคือ

3.1 วิเคราะห์คุณภาพนักเรียนตามจุดประสงค์การจัด
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในลักษณะคุณภาพรวม หรือความสามารถท่ี
แ่ท้จริง ท่ีต้องการให้นักเรียนเกิดข้ึน

3.2 สร้างงาน (Task) ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีและกำหนดเกณฑ์การประเมิน

3.3 ประเมินตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียน (Pre-test)
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4. ให้นักเรียนใช้ความรู้ในการพัฒนางาน (Opiration)
เป็นลำดับข้ัน  ดังน้ี

4.1 เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องลงมือกระทำหรืออธิบาย
     ด้วยตนเอง
4.2 เป็นงานท่ีมีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจใช้สมอง
     ระดับสูง
4.3  เป็นงานท่ีนักเรียนต้องใช้ความรู้หลาย ๆ  เร่ืองหลาย
     เน้ือหามาใช้
4.4 เป็นงานท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน / ชีวิตจริง
4.5 สอดคล้องกับแนวคิด/หลักการทฤษฎีการเรียนรู้

5. ประเมินความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนว่าบรรลุถึงขีด
กำหนด ท่ีคาดหวังหรือไม่ (Post-test) หรือนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองกว่า
ตอนแรกหรือไม่

6. ช่ืนชมในผลงาน (Exit)
7. เก็บเป็น Folio ของครู นักเรียน

โครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematical Project)
คือ กิจกรรมหน่ึงในการทำแฟ้มผลงานวิชาคณิตศาสตร์ (Portfolio)

เป็นทั้งกระบวนการ / กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวความคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้
ตามสภาพท่ีแท้จริง (Authentic Learning) และการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมท่ีทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้  คิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง กับเพ่ือน ๆ  ในช้ันเรียน อย่างมี
ความสุข และมีความภูมิใจในผลงานท่ีสำเร็จแล้ว และเกิดความคิดท่ีจะปรับปรุง
พัฒนางานของตนเอง ของกลุ่มให้ดีข้ึน
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การทำโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการสร้างแฟ้มพัฒนา
งานของครู และแฟ้มพัฒนางานของนักเรียน รูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนในระดับสูงของครูและมาตรฐานการเรียนรู้ระดับสูงของนักเรียน
กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนใช้
รูปแบบการประเมินจากสภาพจริงในช้ันเรียน (Authentic Assessment) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินท่ีดำเนินการ ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกข้ันตอน

การสอนแบบ : รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล
จากสภาพจริง

รูปแบบการเรียนการสอนและการะประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบ
การสอนท่ีได้สังเกตเคราะห์ข้ึนจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และประเมิน
จากสภาพจริง (Authentic) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
(Thinking Process) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ
การเรียน การสอนท่ีผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participation Learning)
เป็นรูปแบบท่ีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินดำเนินการไปพร้อม  ๆกัน
เน้นการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวม น่ันคือ พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้
ความคิด คุณลักษณะท่ีดีในการเรียนรู้ การทำงาน / การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน
และการคิด สร้างสรรค์งาน

ในแต่ละเน้ือหาย่อย (Sub - Topic) ของแต่ละบทเรียน (ตามคู่มือการจัด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของ สสวท.) มีข้ันตอน
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี
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1. ข้ันทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
เป็นข้ันตอนท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรม หรือจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ

ความรู้พ้ืนฐาน / ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน เพ่ือท่ีจะเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่ หรือเพ่ือท่ีจะให้เกิดการเช่ือมโยง
เน้ือหา / ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน กับเน้ือหา / ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่

2. ข้ันฝึกกระบวนการคิด
ข้ันฝึกกระบวนการคิด เป็นข้ันตอนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ในเน้ือหา /

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่ ซ่ึงในรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีได้กำหนดเป็น 3
กระบวนการ คือ

2.1 การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนควรจะต้องดำเนินการเป็น

กระบวนการแรกในเน้ือหา (ย่อย) ใหม่ เพ่ือท่ีจะให้ผู้เรียนได้มีความคิดรวบยอด
ในเร่ืองน้ันเป็นเบ้ืองต้น ลักษณะกิจกรรมจะประกอบด้วย

! การสังเกต
! การจำแนกความแตกต่าง
! การหาลักษณะร่วม
! การระบุความคิดรวบยอด
! การทดสอบ / นำไปใช้

หรือครูผู้สอนจะนำรูปแบบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดรูปแบบอ่ืน ๆ
ท่ีเห็นว่าดี  เหมาะสม อาทิ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของ จอยส์และเวลล์
(Joyce & Well, 1986) มาใช้เป็นข้ันตอนในการจัดกิจกรรมก็ได้ ซ่ึงรูปแบบ
ในการสร้างความคิด รวบยอดของจอยส์และเวลล์ มี  3  ข้ันตอน คือ



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 2542 39

! ข้ันเสนอข้อมูลและพยายามระบุช่ือความคิดรวบยอด
! ข้ันทดสอบความคิดรวบยอด
! ข้ันวิเคราะห์ยุทธวิธี

2.2 ทักษะการคิดคำนวณ
เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีจัดดำเนินการต่อจากกระบวนการ

สร้างความคิดรวบยอดเป็นกระบวนการฝึกคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Operate)
ซ่ึงอาจจะเป็นในคาบการสอนเดียวกันกับกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
หรืออาจจะ เป็นคาบการสอนต่อไปข้ันตอนสำคัญในกระบวนการน้ีก็คือ

! ข้ันสรุปหลักการ / วิธีคิด
! ข้ันเสนอวิธีคิดตามหลักการท่ีกำหนด
! ข้ันคิดคำนวณหาคำตอบ

2.3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีอาจจะจัดดำเนินการต่อจาก

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด หรือการฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
(Operate) ซ่ึงอาจจะเป็นคาบในการสอนเดียวกันหรืออาจจะเป็นคาบการสอนต่อไป
ข้ันตอนสำคัญใน กระบวนการน้ี ก็คือ

!"ข้ันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
!"ข้ันคิดหาทางเลือก / วางแผน
!"ข้ันคิดคำนวณหาคำตอบ
!"ข้ันตรวจสอบคำตอบ

หรืออาจจะนำกระบวนการสอนแก้โจทย์ปัญหาของบุคคลอ่ืน ๆ  มาใช้ อาทิ
วิธีสอนแบบวรรณี วิธีการสอนแบบดอลเซียนี หรือวิธีสอนแบบวิเคราะห์หรือ
วิธีสอนของโสรยา
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3. ข้ันสรุปและนำไปประยุกต์ใช้
เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ในเน้ือหา (ย่อย) ท่ีได้เรียนรู้

และนำความรู้ท่ีได้ไปคิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง เป็นข้ันตอนท่ีมุ่งหวังให้นักเรียนได้
ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Assessment) ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีดำเนิน
การควบคู่กันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกข้ันตอน

การประเมินจากสภาพจริงในช้ันเรียน จะมีการประเมินองค์ประกอบ 4 ตัว
หรือท่ีเรียกว่า “4P” คือ

P1  : การประเมินการแสดงออก  ในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Performance)
เช่น ความสนใจ  ความมุ่งมั ่นในการเรียน  การทำงานร่วมกับคนอื่น
การมีปฏิสัมพันธ์กับ ครูและเพ่ือน ๆ  ในช้ันเรียน

P2  : การประเมินกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการทำงาน กระบวนการคิด
(Process) เช่น ข้ันตอนการทำงาน  การสร้างงานของผู้เรียน  กระบวนการสร้างความ
คิดรวบยอด  กระบวนการคิดคำนวณ  กระบวนการคิดแก้ปัญหา

P3  : การประเมินผลผลิต   ผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน (Product) อาทิ
การทำแบบฝึกหัด  การทำแบบทดสอบ  หรือผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

P3  : การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นการประเมินการนำความรู้หรือผลงาน
การเรียนรู้ไปสร้างเป็นผลงานการคิด  ผลงานการสร้างสรรค์ของผู้เรียน

ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลจะดำเนิน
ควบคู่กันไป กล่าวคือ

1. ในข้ันตอนทบทวนความรู้พ้ืนฐาน  ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรม
หรือจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน / ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมาก่อน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่จะ
เรียนรู้เน้ือหาใหม่ หรือเพ่ือท่ีจะให้เกิดการเช่ือมโยงเน้ือหา / ความคิดรวบยอด
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ทางคณิตศาสตร์ท่ีเคย เรียนรู้มาก่อนกับเน้ือหา / ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ใหม่น้ัน

การประเมินในข้ันตอนน้ี คือ การประเมินความรู้พ้ืนฐานและการประเมิน
ความพร้อมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมในด้านเน้ือหา / ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน
หรือมีความพร้อมด้านจิตใจท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่ / ความคิดรวบยอดใหม่หรือยัง
ถ้ายังไม่พร้อมด้านในด้านหน่ึง ครูผู้สอนจำเป็นต้องหารูปแบบกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียน
มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ให้ได้ก่อนท่ีจะผ่านไปเรียนเน้ือหาใหม่

2. ข้ันฝึกกระบวนการคิด  เป็นข้ันตอนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ในเน้ือหา /
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่

การประเมินในข้ันตอนน้ีประกอบด้วย การประเมินการแสดงออกใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Performance) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ กระบวน
การทำงาน  กระบวนการคิด (Process) และการประเมินผลผลิต ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Product)

3. ข้ันสรุปและการนำไปประยุกต์ใช้  เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนได้สรุป
องค์ความรู้ในเน้ือหา (ย่อย) ท่ีได้เรียนรู้ และนำความรู้ท่ีได้ไปคิดสร้างสรรค์
งานด้วยตนเอง เป็นข้ันตอนท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) และมีผลงานการเรียนรู้ท่ีตนเองได้พัฒนาข้ึน

การประเมินในข้ันตอนน้ีประกอบด้วย การประเมินกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิด (Process) การประเมินผลผลิต  ผลงาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Product)  การประเมินช้ินงานของผู้เรียน (Folio)
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การพัฒนาแผนการสอนคณิตศาสตร์
การทำกิจกรรมใด ๆ  ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก การวางแผนนับว่ามีความ

สำคัญต่อการทำงานอย่างยิ่ง ถ้าวางแผนดีก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกันจะประสบผลสำเร็จด้วยดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ถ้าครูมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะช่วยให้ความคิด
ต่อเน่ืองกันอย่างมีระบบ และช่วยให้คิดได้รอบคอบตรงเป้าหมาย  เพราะการวางแผน
การสอนน้ันจะทำให้เราทราบถึงว่า จะสอนอะไร  จะสอนไปทำไม  จะสอนอย่างไร
และสอนไปแล้วได้ผลอย่างไร การพัฒนาแผนการสอนมีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี

ข้ันท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ครูต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดของหลักสูตรให้ถ่องแท้เสียก่อน

ท้ังภาพรวมของหลักสูตรอย่างกว้างและหลักสูตรอย่างลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์
เพ่ือให้มีกรอบความคิด  ความรู้  เพียงพอท่ีจะวางแผนพัฒนาแผนการสอน ต่อจากน้ัน
ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์จนระบุได้ว่า
ส่วนใดคือ กิจกรรม ส่วนใดคือ เน้ือหา และส่วนใดคือ จุดประสงค์ปลายทางของ
คำอธิบายรายวิชาในระดับช้ันน้ัน ๆ  นำผลมาวิเคราะห์มาจำแนกลงในตาราง
เพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนในส่วนต่าง ๆ  ย่ิงข้ึน ข้ันต่อไปดำเนินการศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาและคาบเวลาในคู่มือครูการสอนคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ว่าผู้เรียนแต่ละช้ัน
ควรเรียนเร่ืองใดบ้าง และแต่ละเร่ืองควรใช้เวลาเท่าใดในการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนจึงจะบรรลุจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้

ข้ันท่ี  2  การวางแผน
การวางแผน จะเร่ิมต้นด้วยการปรับจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในคู่มือครูมาเป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน โดยเขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ครูต้องพิจารณาดูว่า จุดประสงค์ในคู่มือครูแต่ละข้อน้ัน มีเน้ือหาย่อยอะไรบ้าง
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ท่ีจะต้องเรียนแล้วกำหนดจุดประสงค์เชิง   พฤติกรรมตามเน้ือหาย่อยน้ัน ๆ
ให้สัมพันธ์กัน ต่อจากน้ันจัดทำโครงสร้างแผนการสอน โดยกำหนดคาบเวลา
สาระสำคัญ เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสนอแนะไว้ในคู่มือครูลงในตาราง
พิจารณาตรวจสอบดูว่าในรายละเอียดของรายการต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในโครงสร้างแผน
การสอนนั้น มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ให้คำนึงว่าสามารถจัดกระบวน
การเรียนรู้ได้ทันตามเวลาท่ีกำหนดและบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้

โครงสร้างแผนการสอนจะทำให้มองเห็นความต่อเน่ือง ของส่ิงท่ีจะสอนตลอด
ภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษา เป็นการสะดวกสำหรับครูเพ่ือนำไปใช้เป็น
แนวทางการเขียน แผนการสอน

การเขียนแผนการสอน ขยายจากโครงสร้างแผนการสอน ครูผู้สอน
สามารถปรับลดหรือเพ่ิมเน้ือหาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพท้องถ่ินและพัฒนาการของผู้เรียน โดยไม่ทำให้จุดประสงค์จากคำอธิบายรายวิชา
และคาบเวลาเปล่ียนไป ส่วนกิจกรรมท่ีเสนอแนะไว้ใน คู่มือครูแบบกว้าง ๆ  น้ัน
ครูจะต้องนำไปเขียนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีละเอียดสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นไปได้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้

ข้ันท่ี  3  การนำไปใช้
เป็นการตรวจสอบแผนการสอน โดยผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ  เช่น เพ่ือนครู

ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ เพ่ือพิจารณาว่า แผนการสอนน้ันมีความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของส่วนประกอบต่าง ๆ  ภายในแผนการสอนหรือไม่ เพียงใด ผู้เช่ียวชาญ
มีข้อเสนอแนะอย่างไร ครูผู้สอนก็ควรนำมาปรับปรุงตามท่ีเสนอแนะน้ัน

เม่ือแผนการสอนได้รับการปรับปรุงแล้ว ครูผู้สอนจึงนำแผนการสอน
น้ันไปทดลองใช้สอนจริงในช้ันเรียน
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ข้ันท่ี 4  การประเมินผล
เม่ือทดลองใช้แผนการสอนแล้ว จะมีการปรับปรุงในบางส่วนของแผน

การสอนที่พบปัญหาจากการทดลองใช้ โดยมีการประเมินแผนการสอน
อีกคร้ังหน่ึงทันทีหลังจากใช้แผนการสอนน้ัน ๆ   เพราะถ้าปล่อยไว้นานครูอาจจะลืม
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในข้ันน้ีจะนำไปปรับปรุงแผนการสอน ครูควรจะบอก
ได้ว่ากิจกรรมใดบ้างท่ีการปฏิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนการสอน ท่ีเป็นเช่นน้ัน
เพราะเหตุใด และเมื่อไม่เป็นไปตามแผนการสอนนั้น ได้แก้ปัญหาอย่างไร
และการแก้ปัญหาโดย วิธีน้ันได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ การประเมินแผน
การสอนในขั้นนี้ อาจจะประเมินด้วยตนเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้
เพ่ือให้แผนการสอนท่ีเขียนข้ึนน้ัน มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

เม่ือส้ินปีการศึกษา ครูผู้สอนจึงรวบรวมแผนการสอนไว้เป็นรูปเล่ม
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป และการเผยแพร่แผนการสอน อาจจะทำ
ด้วยการจำหน่ายหรือจ่ายแจกแล้วแต่ความเหมาะสม

การวางแผนการเรียนการสอนให้ชัดเจนน้ัน ครูผู้สอนโปรดระลึกเสมอว่า
เป็นภาระอันสำคัญยิ่ง เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตาม
ข้ันตอนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การวางแผนการสอน กำหนด
ระยะเวลาไม่ได้แน่นอนว่าจะจบส้ินเม่ือใด เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ  เก่ียวกับคณิตศาสตร์
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ครูผู้สอนควรต้องมีการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ
เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็นผลทำให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพได้ การเรียนการสอนท่ีดำเนินไปโดยขาด
การวางแผนการสอนจะเป็นไปอย่าง ขาดคุณภาพ ผู้เรียนมักไม่ค่อยได้รับความรู้
ไม่มีความสามารถหรือไม่เกิดทักษะเท่าท่ีควร
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การพัฒนาครูเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้ย่ังยืน “ต้องพัฒนาคน” เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด

ในการพัฒนาคน คือ “การศึกษา” การศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ “ต้องเป็น
การศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน” การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน “ต้องปฏิรูปการเรียนรู้”  กลไกท่ีสำคัญท่ีสุดในการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ
“ครู” ครูต้นแบบเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีต้องการจะเห็นการศึกษา ณ วันน้ี
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีเกิดข้ึนในวงวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และมีความเช่ือว่า “ครู” เป็นจักรกลสำคัญในการสร้าง “คน” ในอนาคต
เม่ือได้รับมอบหมายภารกิจและดำเนินการตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศ จึงพยายาม
ถ่ายทอดท้ังจิตวิญญาณของความเป็นครู และรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้กับครูเครือข่าย พอสรุปการดำเนินงานดังน้ี

1. การแสวงหาครูเครือข่าย  โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยัง
เพ่ือนครูท่ีมีความสนใจ สมัครใจท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
ใช้วิธีสมัครด้วยวาจา และคัดเลือกครูเครือข่ายได้ 11 คน จาก  8  โรงเรียนในท้องท่ี
6  อำเภอ

การคัดเลือกครูเครือข่ายใช้เกณฑ์การประเมินหลาย ๆ  ด้าน เช่น ความรัก
ศรัทธาในวิชาชีพ ความต้ังใจในการปฏิรูปการเรียนรู้ ผลงานดีเด่นด้านอ่ืน ๆ  ความมี
มนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เพ่ือเข้าสู่ “สังคมการเรียนรู้”
เดียวกัน

ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ครูเครือข่ายควรมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตนตาม
อุดมการณ์ในวิชาชีพครูเป็นแนวทางเดียวกัน 5 ประการ ดังน้ี

ภารกิจครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
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1. มีแรงบันดาลใจจะทำหน้าท่ีครูให้ดีท่ีสุด  ทำงานเพ่ืองาน
ทำความดีเพ่ือความดี ทำงานด้วยความสุข

2. มีความรักเมตตาต่อเด็ก  ไม่เลือกปฏิบัติต่อนักเรียนและ
ดูแลการสอน ไม่เฉพาะในช้ันเรียน แต่สอนนอกห้องเรียนด้วย

3.  มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
งานวิชาการ กล้ายืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบการบังคับบัญชา

4. มีความเสียสละ ไม่คิดแต่จะพ่ึงงบประมาณจากทางราชการ
รู้จักใช้วัตถุดิบ ภายในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

5. มีความสามารถในการสอนเด็กให้สนุกสนานน่าสนใจ มีการ
พัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเน่ือง

2. การจัดทำและเสนอโครงการ  ครูต้นแบบและครูเครือข่ายร่วมกันจัดทำ
โครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน

3. พบผู้บริหารโรงเรียน  ครูต้นแบบพบผู้บริหารโรงเรียนของ
ครูเครือข่ายทุกคน เพ่ือช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

4. ปฐมนิเทศ  เพ่ือช้ีแจง บทบาท หน้าท่ี และภารกิจของครูเครือข่าย
สร้างความสัมพันธ์และความศรัทธาระหว่างกัน ครูต้นแบบและครูเครือข่าย ควรรู้จัก
และสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวมาก่อน เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติตามโครงการ

5. สาธิตการสอน   ครูต้นแบบดำเนินการเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำเสนอในลักษณะของเอกสาร เพ่ือให้ครูเครือข่าย
ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยใด นำมาปรึกษาพูดคุยกันในวันท่ี
ประชุมพบปะกัน

ครูต้นแบบสาธิตการสอนโดยให้ครูเครือข่ายสังเกตพฤติกรรมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนในสภาพจริง เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ บางส่วนท่ีครูเครือข่ายมีปัญหา
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จะใช้วิธีช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้การแนะนำเพ่ิมเติมส่วนท่ียังต้องปรับปรุง
สำหรับส่วนท่ีดีอยู่แล้วน้ัน ให้คงรักษาคุณภาพไว้

การสาธิตการสอนจะช่วยให้ครูเครือข่ายมองเห็นข้ันตอนการจัดกระบวน
การเรียนการสอนในรูปแบบได้ชัดเจน

6. ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้   ครูต้นแบบและครูเครือข่าย มีการ
ประชุมร่วมกันจำนวน 6 คร้ัง ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ทุกคร้ังจะมีการเล่า
ประสบการณ์การสอนของตนให้ทุกคนฟัง เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีพบและเสริม
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซักถามปัญหาข้อสงสัย เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้
มีการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้นำกำหนดการสอน โครงสร้างแผนการสอน
แผนการสอน  ส่ือวัสดุอุปกรณ์  แฟ้มพัฒนางานของครูและนักเรียนมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน

7. แวะเย่ียมเยียนห้องเรียน  ครูต้นแบบ ได้แวะเย่ียมเยียนห้องเรียนของ
ครูเครือข่ายทุกคนเฉล่ียคนละ 2  คร้ัง เพ่ือเข้าไปเรียนรู้ในลักษณะสนทนาแลกเปล่ียน
สังเกตการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้คำปรึกษาในหลายเร่ือง โดยเฉพาะการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ศึกษาค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด

8. เครือข่ายสัญจร  โดยจัดกิจกรรมให้ครูเครือข่ายทุกคนเข้าไปเย่ียมโรงเรียน
และห้องเรียนครูเครือข่ายตามโครงการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เน่ืองจากข้อ
จำกัดเร่ืองเวลาและภารกิจงานประจำในหน้าท่ี สามารถดำเนินการได้เพียง จำนวน
4 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนอ่ืน  ๆครูเครือข่ายแต่ละคนจะเข้าไปเย่ียมชมตามความสนใจ
ของตนเอง

9. แลกเปล่ียนและเผยแพร่เอกสาร  ครูต้นแบบและครูเครือข่ายจะมีการ
แลกเปล่ียนเอกสารทางวิชาการระหว่างกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เช่น
เม่ือผู้ใดเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ หรือศึกษาค้นคว้าแล้ว มักจะนำมา
บอกเล่าให้สมาชิกเครือข่าย
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10. การสร้างและผลิตส่ือการสอนร่วมกัน  ครูเครือข่ายจะสร้างและผลิตส่ือ
การสอนร่วมกันในลักษณะกลุ่มย่อย ตามความสนใจ เช่น วิชาเดียวกัน
ระดับช้ันเดียวกัน  มีการแลกเปล่ียนนัดหมายกันเป็นการเฉพาะ

11. การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์และไปรษณีย์  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางโทรศัพท์ เม่ือมีปัญหาใด มีการปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาร่วมกัน ข่าวคราว
ความเคล่ือนไหวของสมาชิก จะมีการรับรู้ข้อมูลกันอยู่เสมอ

12. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ครูต้นแบบและครูเครือข่าย
จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานร่วมกันหลายแห่ง ให้ทุกคนนำเสนอผลการปฏิรูป
การเรียนรู้ และนวัตกรรมของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและเผยแพร่
ให้แก่เพ่ือนครูและผู้สนใจ

13. การประเมินผลโครงการ  ครูต้นแบบและครูเครือข่าย ได้ร่วมกัน
ประเมินผลทุกระยะ ต้ังแต่เร่ิมดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินการ
โดยการประเมินผลตนเอง เพ่ือนครูประเมินผลซ่ึงกันและกัน แล้วนำผลการ
ประเมินมาสรุปร่วมกัน เพ่ือทราบข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรค ในการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนางานร่วมกัน

เคร่ืองมือการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผล  การสังเกต  การสัมภาษณ์
ส่ิงท่ีประเมิน ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู  พฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  เอกสารชิ้นงานปฏิรูปการเรียนรู้ของครูและนักเรียนและเอกสาร
การจัดระบบข้อมูลและข้ันตอนการสอน

ผลของการพัฒนาครูเครือข่าย
ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ
1. เป็นคนเก่ง  คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต  มีความรอบรู้

ในเร่ืองของไทยและสากล ทันสมัย ทันเหตุการณ์  ทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์
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มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี
รู้จักแก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

2.  เป็นคนดี  คือ คนท่ีดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังทางด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น
มีวินัย  เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลผู้อ่ืน มีเหตุผล  รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซ่ือสัตย์ พากเพียร  ขยัน
ประหยัด  มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย รักษาส่ิงแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสุข

3.  มีความสุข  คือ คนท่ีมีสุขภาพดี  ท้ังกายและจิต  ร่าเริงแจ่มใส
รู้จักและเข้าใจตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความสุขในการเรียนรู้และการทำงาน
มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง  ปลอดพ้นจากอบายมุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
พอเพียงแก่อัตภาพ

นอกจากน้ีแล้ว ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได้ สำหรับคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาของ
ผู้เรียนในอนาคต จะต้องเป็นผู้ท่ีรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพราะจะช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาคุณลักษณะท้ัง 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้นให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนไป

ผลต่อครูเครือข่าย
ครูเครือข่าย มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์สมกับ “ครูยุคปฏิรูป” ดังน้ี
1. รักและเข้าใจเด็ก  คือ คุณสมบัติพ้ืนฐานของคนเป็นครู นอกจาก

ความรักและเอาใจใส่แล้ว ครูยังต้องมีความเมตตาและปรารถนาดีต่อเด็กด้วย
2. ศรัทธาในวิชาชีพ  ครูมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพ่ือ

เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต อาชีพครูจึงเป็นงานท่ีมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจ
3. ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน  ครูเช่ือว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพใน

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไป โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กใน
ด้านน้ัน ๆ  ให้โดดเด่นย่ิงข้ึน
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4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือให้คนไทย
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (เก่ง ดี มีความสุข) ครูจำเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีสอน
ของตนให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาตนเองเสมอ  ความรู้ต่าง ๆ  เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมด้าน
การศึกษาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากครูหยุดน่ิงอยู่กับท่ีจะกลายเป็นครูตกยุคในท่ีสุด

6. ทุ่มเทและรับผิดชอบสูง  ครูจะประสบความสำเร็จในอาชีพได้ ต้องทุ่มเท
ตนเองและอุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ

7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
วางตนเหมาะสม  เป็นท่ียอมรับและน่าศรัทธาของสังคม

8. รู้จักวิเคราะห์หลักสูตร  สามารถนำหลักสูตรการเรียนรู้มาประยุกต์
เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของผู้เรียน และเช่ือมโยงกับสภาวะของสังคมโลก
ท่ีอยู่ไกลตัวออกไปได้

9. เป็นนักประสาน ในอนาคต ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนสถาบัน
อ่ืน ๆ  จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษามากข้ึน ครูจึงต้องรู้จักร่วมมือกับองค์กร
เหล่าน้ันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
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การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ควรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน ภูมิใจท่ีได้มี

การส่ังสมความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณงามความดีมากกว่าการส่ังสม
ทางด้านทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ “รู้” รู้ด้วยสติปัญญา
จากสมองใฝ่รู้และไตร่ตรอง รักท่ีจะรู้  รู้ด้วยจิตใจ  รักท่ีจะเรียน  เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

เม่ือเข้ามาเป็นครู ความรู้เบ้ืองต้นท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นเพียงพ้ืนฐาน
ในการทำงานเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวของความรู้ทางวิชาการในทุกสาขา
วิชาชีพอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่ครูจะต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำ
มาพัฒนาทักษะทุกด้าน โดยเฉพาะ “ทักษะการสอนซ่ึงถือได้ว่าเป็นภารกิจหลัก
ของครู” การสอนจะประสบผลสำเร็จได้ดีมากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความคิด ทักษะและเจตคติ เก่ียวกับธรรมชาติ  เน้ือหาวิชา กระบวนการเรียน
การสอนเป็นอย่างดี  ต้องอาศัยบุคลิกภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ จิตวิทยาการเรียนรู้
และประสบการณ์ ท่ีมีอยู่ของครูมาผสมผสานกัน

ถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคคล
ได้จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานทางวิชาการอยู่แล้วก็ตาม
แต่ก็ยังทำได้ไม่ท่ัวถึงและเพียงพอ  ดังน้ันเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในทุก ๆ  ด้าน
อันจะนำไปสู่การเรียนการสอนท่ีประสบผลสำเร็จมากท่ีสุด “ครูผู้สอน” ต้องมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นผู้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ต่อการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก ให้มีความรู้  ความคิด ทักษะและเจตคติท่ีกว้างขวาง
สมกับ คำท่ีกล่าวว่า “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้” ควรดำเนินการ ดังน้ี

จากครูต้นแบบขยายสู่เพื่อนครูเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง
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1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ และอ่ืน ๆ  รวมถึง
ติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษาจากส่ือมวลชน  ทำให้เกิดผล ดังน้ี

1.1 มีความรู้เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
ประสบการณ์อย่างลึกซ้ึงและถ่องแท้

1.2 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและวิชาท่ีตนสอน
1.3 รู้ข่าวความเคล่ือนไหวทางการศึกษา ตลอดจนการเปล่ียน

แปลงขององค์ความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในแวดวงวิชาชีพ
1.4 นำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อ

เพ่ือนร่วมวิชาชีพ
1.5 ได้รวบรวมมาเป็นเอกสารทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาค้นคว้า ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
2. เข้าร่วมประชุมอบรมและสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้

เกิดผลดังน้ี
2.1 ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ ในเร่ืองต่าง ๆ

อย่างกว้างขวาง
2.2 ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความคิดแต่ละคร้ังมาพัฒนา

ปรับปรุง ประยุกต์ใช้และทดลองปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้
รับประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะกับวัยและระดับช้ัน

2.3 ได้รับเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของตนเอง
และเพ่ือนครูในวงวิชาชีพ

2.4 ได้นำความรู้จากเอกสารหรือข้อราชการมาช้ีแจงแสดงให้
คณะครูในโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ได้สำเร็จ
ทันเหตุการณ์ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม

2.5 ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้าน
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การศึกษาและศาสตร์ต่าง ๆ  ระหว่างบุคคลในอาชีพและต่างอาชีพทำให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง

2.6 ได้รู้จักบุคคลต่าง ๆ  ในระดับกว้าง จึงสามารถปรับปรุงพัฒนา
บุคลิกภาพของตนในทุกด้านให้ดีข้ึน สามารถพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และปรับตัวเข้ากับสังคมในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดมา โดยเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนาทางวิชาการต้ังแต่ปี 2530  จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า 80 คร้ัง และหลังจาก
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ มีการอบรมและสัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ท่ีสำคัญดังน้ี

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
#การสัมมนาครูต้นแบบภาคเหนือ
#การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา :

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา
#การประชุมสัมมนาเร่ืองแนวทางประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก
#การประชุมสัมมนาหน่ึงปีหลังพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ
#การสัมมนาประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ

2) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
#การประชุมปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 1–3
#การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยง เรื่อง

การพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ
#การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอปรับปรุง

การกำหนดตำแหน่ง
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3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

#การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
คร้ังท่ี 10 เร่ือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

4) สถาบันราชภัฏพระนคร
#อบรมหลักสูตรเทคนิคการแก้ปัญหาระดับประถมศึกษา
#อบรมหลักสูตรสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วยเกมและเพลง
#อบรมหลักสูตรการจัดค่ายคณิตศาสตร์
#อบรมหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข

5) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
#ประชุมสัมมนาแนวทางในการปฏิรูปการเรียนการสอนและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกันผลิตบัณฑิตแนวใหม่
6) สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า

#อบรมหลักสูตร ครูกับเส้นทางความก้าวหน้าในยุคปฏิรูป
การศึกษา

7) มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ
#การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทางการศึกษา

และการพัฒนาประเทศ คร้ังท่ี 10
8) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

#อบรมหลักสูตร  60  ช่ัวโมง การใช้โปรแกรม Microsoft
Window 98

3. ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น กลุ่มโรงเรียนดีเด่นหรือนิทรรศการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้
โบราณสถาน หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญ ทำให้เกิดผลดังน้ี
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3.1 ได้นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนากระบวน
การเรียนการสอน  จัดบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ได้อย่างสวยงาม สะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมาโรงเรียนด้วยความสุข รักโรงเรียน
ลดอัตราการขาดเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี

3.2 ได้นำความรู้เก่ียวกับเร่ืองการจัดป้ายนิเทศ การจัดทำส่ือ
การเรียนการสอน  เกม  เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้เป็นต้นแบบในการผลิต
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม แล้วขยายผลไปสู่คณะครูในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

3.3 ได้รับเอกสารเผยแพร่ความรู้ในด้านท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
หลากหลาย แล้วนำมาแสดงและเผยแพร่ให้เพ่ือนครูได้รับความรู้จากการพูดคุย
หรือนำเอกสาร เหล่าน้ันมาให้อ่านในบางคร้ังนำไปจัดป้ายนิเทศเป็นการส่งเสริม
การอ่านและเพ่ิมพูนความรู้ หรือนำไปแสดงไว้ท่ีมุมหนังสือในห้องเรียนและใน
ห้องสมุดของโรงเรียน ให้ได้อ่านศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความสนใจ

3.4 ได้รับความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายจากความเคร่ง
เครียดในภาระหน้าท่ีประจำและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานต่อไป

4. ปรึกษาผู้รู้และสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมอาชีพ
ท่ีเก่ียวข้อง ทำให้เกิดผลดังน้ี

4.1 ได้รับความกระจ่างในปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน จากการ
ปรึกษาผู้รู้  ผู้เช่ียวชาญ  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา ศึกษานิเทศก์
อำเภอ  จังหวัด  อาจารย์ 3 และครูดีเด่น

4.2 ได้แลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเอกสารทาง
วิชาการท่ีแต่ละคนสนใจ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน

5. ต้ังใจปฏิบัติงานอย่างจริงจัง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาชีพอย่างกว้างขวาง
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ได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศตน
มุ่งม่ันในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
และได้จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ต่าง ๆ  ไว้อย่างครบถ้วน ได้นำข้อบกพร่องจาก
การสอนมาปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้คณะครูโดยท่ัวไปนำไป
เป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับจากคณะครูและ ผู้บริหารทุกระดับมาอย่างต่อเน่ือง

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาเพ่ือนครู
1. การเป็นวิทยากร ให้แก่เพ่ือนครูและหน่วยงานต่าง ๆ  หลังจากได้

รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ จนถึงปัจจุบันจำนวน 21 คร้ัง
2. การจัดนิทรรศการเสนอผลงาน ได้แสดงผลงานและจัดนิทรรศการ

ต่าง ๆ  หลังจากได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบปี 2542  จนถึงปัจจุบันจำนวน  30  คร้ัง
ท่ีสำคัญดังน้ี

2.1 งานวาระแห่งชาติ : ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่ ณ
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา – ตราด กรุงเทพมหานคร

2.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 52 ระดับภาคเหนือ ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดลำพูน

2.3 งานจุดประกายปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาไทยกับเพลง ส่วน
ภูมิภาค ณ สนามกีฬาสมโภช  700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

2.4 งานวันวิชาการโรงเรียนเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.5 งานมหกรรมการศึกษา 2000 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2.6 งานวันวิชาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี 2543  ณ

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.7 งานหน่ึงปี หลัง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ณ โรงแรม

ท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
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2.8 งานประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา : เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
จังหวัดเชียงใหม่

2.9 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 53 ระดับภาคเหนือ ณ
จังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ เมื่อได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรม  สัมมนา หรือ
ประชุมปฏิบัติการ ให้แก่เพ่ือนครูและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ได้นำผลงาน
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูและนักเรียนไปจัดนิทรรศการแสดงประกอบทุกคร้ัง

การได้มีโอกาสพบปะเพ่ือนครูหลายจังหวัดท่ัวทุกภาค มีโอกาสได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษาในหลายเร่ืองเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ มีการเผยแพร่
เอกสารความรู้  เช่น การวิเคราะห์หลักสูตร  กำหนดการสอน โครงสร้างแผน
การสอน แผนการสอน เคร่ืองมือวัดและประเมินผลส่ือนวัตกรรมต่าง ๆ  ให้กับ
เพ่ือนครูได้ยืมไปถ่ายเอกสาร นับเป็นประโยชน์ย่ิงในการ “ขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้”
ของเพ่ือนครูและครูต้นแบบ บางคร้ังมีเพ่ือนครูมาศึกษาดูงาน  ขอคำแนะนำ
ปรึกษาท่ีบ้าน มีการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ เพ่ือขอรับเอกสาร
ทางวิชาการ เป็นความภาคภูมิใจของครูต้นแบบ ท่ีเพ่ือนครูให้ความสำคัญ เห็นคุณค่า
และประโยชน์ท่ีจะได้รับ

สำหรับโรงเรียนของครูต้นแบบจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเพ่ือนครู
จากโรงเรียนต่าง ๆ  ได้มาเย่ียมชมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ขอคำแนะนำปรึกษา

ขอให้กำลังใจครูท่ัวประเทศท่ีต้องเผชิญกับภาระท่ีหนักอ้ึงในยุคปฏิรูป
การเรียนรู้ เพราะชีวิตครู ต้องรับผิดชอบในเร่ืองของ “คน” ท้ังตัวเอง เพ่ือนครู
ลูกตัวเอง ลูกคนอื่น ที่บ้านก็ยังมีภาระที่ทับถม ต้องคิด ต้องทำ ต้องแก้
ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายสำหรับงานครู  ขณะเดียวกันครูจะฝืนกระแสสังคม ค่านิยมใหม่ ๆ
ท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรมใหม่ในสังคมหลาย ๆ  ประการไหวหรือ  ครูจึงจำเป็นต้องตาม



ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
ครูนิยม  ไชยวงศ์  ครูต้นแบบ ปี 254260

กระแสสังคมไปอย่างมีปัญญา เวลาเดียวกันสถานภาพของความเป็นครู
“ความเป็นปูชนียบุคคลและลักษณะวิชาชีพครู” ทำให้ครูต้องผดุงไว้ซ่ึงคุณธรรม
และจรรยามารยาทอันดีงาม รักษาคุณค่า และอุดมการณ์ ของความเป็นครู
ท่ีดีไว้เท่าท่ีจะทำได้ ครูควรจะภูมิใจในวิชาชีพและทำหน้าท่ีให้เหมาะสมกับฐานะ
“แม่พิมพ์ของชาติ” ดังน้ันคำกล่าวของสุมน  อมรวิวัฒน์ ท่ีว่า “หัวใจของครูน้ัน
ส่วนหน่ึงเปรียบประหน่ึงเพชร มานะ  เด็ดเด่ียว  มุ่งม่ัน  สร้างสรรค์  ส่ิงท่ีดีงาม
ลงในหัวใจศิษย์” ซ่ึงคำกล่าวน้ีควรจะอยู่ในหัวใจของครูทุกคน
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ครูก็เช่นเดียวกัน  จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิมที่ครูคอยบอกความรู้ให้เด็กท่องจำทีละห้อง  จะต้อง
เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  โดยให้ความสนใจในเรื ่องความสามารถ
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งเป็น
รูปแบบเปล่ียนแปลงในเชิงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทย

ดร. รุ่ง  แก้วแดง, 2544
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เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่า
หากท่านไม่ใช้หนังสือเล่มน้ีแล้ว

โปรดมอบให้ผู้อ่ืนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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