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มคีาํกลา่วไวว้า่ไมม่แีมพ่มิพใ์ดสมบรูณ์แบบสาํหรบัการเป็นครู

สิ=งที=มหศัจรรย์ของการศกึษาในโรงเรยีนคอื ในช่วงหลายปีที=ผ่านมานักเรยีนจะได้รบัการ

สอนโดยคณะครูที=มคีวามหลากหลาย ทั Mงในแง่บุคลกิภาพ ความสนใจ และวธิกีารสอนใน

แบบฉบบัที=เป็นตนเองเราเชื=อว่าการพฒันาวชิาชพีครูควรได้รบัการส่งเสรมิใหม้แีนวทางที=

หลากหลายและไม่ตกีรอบใหค้รูทุกคนต้องเป็นพมิพ์เดยีวกนั

เราได้เหน็รูปแบบการเรยีนการสอนที=ทุ่มเทความสามารถเพื=อสรา้งสรรค์การเรยีนการสอน

ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แม้ว่าจะมีสื=อการสอนที=ค่อนข้างจาํกัด จากการใช้สื=อตาม

แนวทาง เรยีนรู้ - คดัเลอืก - นําไปใช้ (Learn - Choose - Use) ที=ได้รวบรวมอยู่ในคู่มอื

เล่มนีMพบว่าครูมทีกัษะการสอนในห้องเรยีนที=ดขี ึMน รวมทั Mงมกีารเลอืกใช้รูปแบบการเรยีน

ก า รสอ นที =ห ล ากหลายกว ่า ที =ค า ด ไ ว ้ อ ีก ด ้ว ย  ค ร ูจ ะ ได ้ร บั ก า รพ ฒันาแล ะม ขี ดี

ความสามารถเพิ=มขึMนได้ก็ต่อเมื=อพวกเขามีทางเลือกในกการสอนที.หลากหลาย 

และสามารถบอกได้ว่าพวกเขาตอ้งการปรบัปรุงอย่างไร เรยีนรู ้- คดัเลอืก - นําไปใช ้(LCU) 

เล่มนีM จะช่วยใหค้รสูามารถนั =งอยู่ในที=นั =งของคนขบัและเลอืกสิ=งที=เหมาะสมที=สุดสาํหรบัตวัเอง

และการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนของพวกเขา

ขอขอบคุณครูทุกท่านในโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพการให้บรกิารทางการศึกษาของเรา 

สาํหรบัความยดืหยุน่และความทุม่เทของทา่นในการใหก้ารศกึษาที=มคีณุภาพแก่นกัเรยีน

ขอขอบคุณมูลนิธิเกื:อฝันเด็กที=สนับสนุนการพฒันาคู่มอืเล่มนีMของเรา

ขอขอบคุณ Mote Oo Education สาํหรบัขอ้มูลอ้างองิบางส่วน ท่านสามารถคน้หาขอ้มูล

เพิ=มเตมิ เกี=ยวกบั Mote Oo และขอ้มลูดา้นการศกึษาอื=น ๆ ไดท้ี= https://www.moteoo.org/en
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ครสูามารถปรบัใช้ เรียนรู้ - คดัเลือก -

นําไปใช้ (LCU) ทีCโรงเรียนของพวกเขาได้

เนืeองจากมคีรจูาํนวนมากทีeตอ้งแยกทาํงานในหอ้งเรยีนของตน

เพยีงลําพงั เราจงึแนะนําใหค้รูมสี่วนร่วมในการพฒันาวชิาชพี
ของตนโดยกลุ่มครดูว้ยกนัทุกครั Jงทีeมโีอกาส ครสูามารถเรยีนรู้

จากกันและกันได้มากมาย และจะเป็นการดีหากมีการใช้
แนวทาง LCU กบัเพืeอนรว่มงานเพืeอเพิeมเครืeองมอืการสอนให้

หลากหลายมากขึJน เรามั eนใจว่าครูบางท่านเคยใช้เทคนิค

เหล่านีJมาก่อน   และหนึeงในวธิทีีeดทีีeสุดในการเรยีนรูค้อืเรยีนรู้
จากผูท้ีeไดท้ดลองใชก้ลยทุธแ์ละวธิกีารเหล่านีJมาแลว้นั eนเอง

!. เรียนรู้
ไม่มีวิธีการสอนใดทีeสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับการทีeนักเรยีนแต่ละคนต่างมวีธิกีารเรยีนรูท้ ีeแตกต่างกนัออกไป ครูแต่ละท่านก็มีบุคลิก ลักษณะ และความเฉพาะของตนเองในการสอนเช่นกัน ระหว่างการฝึกอบรม ครูจะเ รี ย น รู้วิธีก า ร ต่ า ง  ๆ  ทีe ส ามารถใช้ เพืe อปรับปรุ งความสามารถเฉพาะตน โดยมเีป้าหมายเพืeอเพิeมเครืeองมอืในการสอนใหม้คีวามหลากหลายสําหรบัการจดักจิกรรม กิจวัตรในชั Jนเรียน และวิธีการต่าง ๆ ผ่านการสร้างแบบจาํลองการใชง้านแต่ละวธิี

3. นําไปใช้

ขณะการฝึกอบรม ครูแต่ละท่านจะมเีวลาฝึกฝนการใช้

เทคนิคใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับเพืeอนครูด้วยกัน ภายหลัง

เสร็จสิJนการฝึกอบรมแล้ว ครูแต่ละท่านจะได้ร ับการ

ประ เมินผ่ านการสัง เกตขณะติดตามผล  และ ให้

ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลว่าแต่ละท่านมีการพัฒนา

ภายหลงัการเขา้รบั  การฝึกอบรมอย่างไร เราพบว่าครทูีe

เลือกวิธีการทีeต้องการใช้เองมีแนวโน้มทีeจะใช้เทคนิค

เหล่านีJในกจิวตัรในชั Jนเรยีนของพวกเขามากกวา่

2. คดัเลือก

หลงัจากศกึษาและเรยีนรูว้ธิต่ีาง ๆ แลว้ ครสูามารถแสดง

ความสามารถเฉพาะดา้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เชน่การ

จดัการชั Jนเรยีนหรอืการแนะนํากจิกรรมการคดิวเิคราะห)์   

ในการอบรม ครูแต่ท่านจะต้องคดัเลือกวิธีการใหม่ ๆ 

เพืeอทดลองใชใ้นชั Jนเรยีนของตน โดยจะมกีารใหเ้วลาครผูู้

เข้าอบรมและท่านในการพฒันาและเตรยีมทรพัยากรทีe

จาํเป็นสาํหรบับทเรยีนทีeกาํลงัจะสอน

เรียนรู้ - คดัเลือก - นําไปใช้

1

ครูหรอือาชพีที,เกี,ยวกบัการสอนเป็นสาขาอาชพีที,มคีวามต้องการอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ,งครูใหม่และครูที,ทาํงาน
ในบรบิทของการพฒันา จากจาํนวนนกัเรยีนที,มมีาก ทั Iงยงัตอ้งจดัการทรพัยากรเพื,อเตรยีมความพรอ้มในการสอน และ

หน้าที,เพิ,มเตมิที,ตอ้งทาํใหส้าํเรจ็ในแต่ละวนั สง่ผลใหค้รแูทบไมม่เีวลาเพยีงพอสาํหรบัการทบทวนงานและพฒันาวชิาชพี

ของตน เรยีนรู ้- คดัเลอืก- นําไปใช ้(LCU) เล่มนีIไดถ้กูพฒันาขึIนสาํหรบัครเูพื,อเป็นแนวทางการเรยีนการสอนประจาํวนั

ในห้องเรยีน รวมทั Iงให้คาํแนะนําอนัมปีระสทิธภิาพเกี,ยวกบั กลยุทธ์ เทคนิคการสอน และกจิวตัรในชั Iนเรยีนแก่ครู 

ซึ,งจะเป็นการช่วยใหค้รสูามารถเลอืกสิ,งที,เหมาะสาํหรบัตนเองและการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนได ้ผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนีI :
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ผูใ้หก้ารอบรมสาธติการใชแ้บบจาํลองระบบสรุยิะเพื,อดงึดดูความสนใจนกัเรยีน

ครอูธบิายวา่เธอพฒันาแผนการ

สอนของเธออยา่งไร

วทิยากรจาํลองวธิี
นําเรื,องราวต่าง ๆ มาสูช่วีติในหอ้งเรยีน



การฝึกอบรมครูที-ดีที-สุดเกิดขึ4นในห้องเรียน เราพยายามให้การฝึกอบรมทั IงหมดของเราเกดิขึIนใน

หอ้งเรยีนและพืIนที,ทํางานของครูที,เราสนับสนุนใหม้ากที,สุดเท่าที,จะทําได ้เราพบว่าการฝึกอบรมภายใต้

ทรพัยากร หนงัสอืเรยีน และพืIนที,ทาํงานเช่นเดยีวกบัการปฏบิตัหิน้าที,จรงิ สง่ผลใหค้รมูแีนวโน้มในการจะ
นําวธิกีารใหม ่ๆ ที,ไดเ้รยีนรูม้าปรบัใชใ้นงานมากขึIน

ไม่มีวิธีการสอนใดที-ดีที-สดุ ครตูอ้งเลอืกสิ,งที,ดทีี,สุดสาํหรบัตนเองและนกัเรยีน ครแูต่ละท่านมจีุดเด่นและ

ความสามารถเฉพาะตวั เราตอ้งการพฒันาศกัยภาพใหค้รแูต่ละท่านเป็นตวัของตวัเองในแบบฉบบั

ที,ดทีี,สดุ

การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ- ง ไม่ว่าครูแต่ละท่านจะมปีระสบการณ์มากเพยีงใดกย็งัคงมสีิ,งที,พวกเขาจะตอ้ง

ปรบัปรุงพฒันาอยู่เสมอ เราเชื,อว่าครูทุกท่านสามารถถูกกระตุ้นให้เรยีนรู้และเติบโตด้วยแนวทาง

ที,เหมาะสม

ครูเรียนรู้ได้ดีที-สุดจากครูท่านอื-น ๆ เราพยายามส่งเสรมิให้ครูแต่ละท่านสนับสนุนซึ,งกนัและกนั ให้

มากที,สุดเท่าที,จะทาํได ้ผูใ้หญ่เรยีนรูไ้ดด้ทีี,สุดเมื,อตอ้งสอนผูอ้ื,น ดงันั Iนเราจงึพยายามอย่างเตม็ที,เพื,อใหค้รู

เป็นแบบอยา่งและประเมนิซึ,งกนัและกนั

การเติบโตที-แท้จริงต้องใช้เวลาและความรบัผิดชอบ การฝึกอบรมเพยีงครั Iงเดยีวอาจไม่ได้ผล 

เราจงึมุ่งมั ,นที,จะใหเ้กดิระบบที,มกีารตดิตามและตรวจสอบที,เขม้แขง็ ครูจะทาํผลงานไดด้ยีิ,งขึIนหาก

พวกเขารูว้า่มใีครสกัคนที,ใสใ่จในการตดิตามผลงานของเขา

การฉลองความสาํเรจ็ของครูเป็นสิ-งสาํคญั แรงเสรมิและรากฐานเชงิบวกถอืเป็นการพฒันาและ

สรา้งความมั ,นใจ ควรมกีารจดัสรรเวลาเพื,อการฉลองสิ,งด ีๆ ที,ครไูดท้าํอยา่งตั Iงใจ

กลยุทธ์การสอนที-มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องทางบริบทที-ดีที-สุดเกิดจากตวัผู้สอน

เอง

ครูคอืผูเ้ชี,ยวชาญที,ไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื,อย ผูซ้ึ,งคดิคน้วธิกีารแกปั้ญหาและอุปสรรคที,ประสบในชั Iนเรยีน

ของตนในแต่ละวนั อาทิเช่น ห้องเรยีนที,มกีารใช้ภาษาที,หลากหลาย การสอนหลายระดบัชั Iน และ
การสอนโดยมทีรพัยากรจาํกดั สิ,งที,ดทีี,สดุอยา่งหนึ,งที,เราทาํไดค้อืระบุและเหน็คุณคา่ของกลยทุธอ์นัน่าทึ,งที,

ครใูช ้เพื,อใหม้ั ,นใจไดว้า่นกัเรยีนทกุคนของตนจะไดร้บัการศกึษาที,มคีณุภาพ

แนวทางความเชื@อในการฝึกอบรมครู

TeacherFOCUS ก่อตั IงขึIนจากความร่วมมอืที,เขม้แขง็และการทาํงานที,เป็นทมี เราเชื,อว่าการสรา้งและ

การพฒันาขดีความสามารถแทจ้รงิแลว้เป็นกระบวนการ การเรยีนรูเ้ป็นสว่นสาํคญัของการเป็นครแูละเรา

อยากใหน้ักการศกึษาทุกคนเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละเตบิโตอย่างต่อเนื,อง เนืIอหาดงัต่อไปนีIคอื

แนวทางความเชื,อของเรา
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ครพูยายามอธบิายการนําเทคโนโลยมีาใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัเนืIอหาของบทเรยีนถดัไปอยา่งไร ใน

สภาพแวดลอ้มที,มทีรพัยากรที,มอียูอ่ยา่งจาํกดั

“ครเูป็นผูส้รา้งสรรคศ์ลิปะชั Iนยอดในการปลุกความสขุในการแสดงออกและความรูอ้ยา่ง” - อลัเบริต์ ไอสไตน์ ครใูชเ้ครื,องมอืการสงัเกตการณ์

ในชั Iนเรยีนเพื,อประเมนิตนเอง



การแจกเอกสาร

• แจกเอกสารประกอบการเรยีนทั Iงหมดใหน้ักเรยีน
หนึ,งคน จากนั Iนให้นักเรยีนจบัเวลาดูว่าพวกเขา

สามารถสง่ต่อเอกสารไดเ้รว็แคไ่หน

• ยนืรอที,ประตูเพื,อแจกเอกสารให้นักเรยีนขณะที,

พวกเขาเดนิเขา้ชั Iนเรยีน

• มีการแข่งขนัเป็นแถวหรือแข่งขนัเป็นกลุ่มโต๊ะ
โดยกลุ่มแรกที,ทาํงานเสรจ็จะไดร้บัรางวลั

• เลอืกผูนํ้านกัเรยีนเพื,อแจกเอกสาร

การดึงความสนใจของนักเรียน

วธิดีงึดดูความสนใจ:
• เมื,อครูวางมอืบนศรีษะหรอืเอานิIวแตะจมูก นักเรยีน   

จะเลยีนแบบโดยไมม่กีารสง่เสยีงใด ๆ

• เมื,อครูกดกริ,งหรอืตีระฆงั นักเรยีนจะกลบัไปทํางาน  

ของตนเอง

• เมื,อครยูกมอืขึIนในอากาศและนบัถอยหลงั “o-p-q-r-s” 
นกัเรยีนทกุคนตอ้งเงยีบ

• เมื,อครูปรบมอืตามจงัหวะ นักเรยีนต้องปรบมอืตาม

จงัหวะนั Iน

• เมื,อนักเรยีนในชั Iนเสยีงดงั ครูสามารถหยุดการสอน

และนิ,งเงียบจนกว่านักเรียนจะมีสมาธิอีกครั Iงและ
กลบัมาใหค้วามสนใจ

กิจวตัรนําเข้าสู่การเรียน

• ทกัทายนักเรยีนที,ประตู วธินีีIจะช่วยใหคุ้ณสามารถ

กําหนดบรรยากาศของชั Iนเรยีนในวนันั Iนและสงัเกต

วา่นกัเรยีนแต่ละคนเป็นอยา่งไรบา้ง

• คุณสามารถทาํใหก้ารมสีว่นร่วมเป็นเรื,องสนุกสนาน

ไดโ้ดยใหน้กัเรยีนตอบคาํถามที,น่าสนใจต่าง ๆ

ตวัอย่างเช่น:

• สตัวต์วัโปรดของนักเรยีนคอือะไร (ส ีอาหาร ดนตร ี

หนงัสอื กฬีา หรอืงานอดเิรก) 

• นกัเรยีนชอบมะพรา้วหรอืสบัปะรด

• จงบอกชื,อเมอืงต่าง ๆ ในประเทศเมยีนมาร์

• สปัดาหนี์Iนกัเรยีนไดช้ว่ยเหลอืใครบา้ง อยา่งไร 

• เขยีนคาํถามอุ่นเครื,องไวบ้นกระดานเพื,อใหน้กัเรยีน

หาคาํตอบเมื,อเขา้ชั Iนเรยีน

ครทูี,มปีระสทิธภิาพจะใชก้จิวตัรในชั Iนเรยีนรปูแบบต่าง ๆ เพื,อการจดัการชั Iนเรยีนของตน ต่อไปนีIคอืตวัอยา่งบางสว่นของกจิวตัร
ในชั Iนเรยีนที,มปีระสทิธภิาพ ซึ,งสามารถนําไปปรบัใชใ้นชั Iนเรยีนของคณุได ้สามารถเลอืกเฉพาะกจิวตัรที,เป็นประโยชน์ในชั Iนเรยีนของ

คณุ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชต้วัอยา่งทั Iงหมด

การเกบ็เอกสาร

• มกีล่องรวบรวมหรอืระบุสถานที,ที,นักเรยีนสามารถ
สง่งานเมื,อทาํเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

• กาํหนดที,ประจาํในการสง่การบา้น

• กําหนดหัวหน้านักเรียนเพื,อร ับผิดชอบในการ

รวบรวมการบา้นจากเพื,อนๆ ในแต่ละวนั หรอืแต่ละ

สปัดาห์

การแจกและเกบ็เอกสารประกอบการเรียน

กิจวตัรในชั Eนเรียน

5

จะเป็นการดหีากมกีารไตรต่รองกจิวตัรในชั Iนเรยีนต่าง ๆ แมจ้ะเป็นเพยีงการแจกและรวบรวมเอกสารประกอบการเรยีน การมี
กจิวตัรประจาํในชั Iนเรยีนเหล่านีIจะสง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนราบรื,นมากยิ,งขึIน



การรวมความสนใจของนักเรียน

เทคนิคการเรยีกสมาธขิองนกัเรยีนกลบัมา
• เมืeอนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือถูกดึง     

ความสนใจออกไป ใหม้องไปทีeเขาและพดูชืeอของเขา 

เพืeอแสดงใหน้กัเรยีนรูว้า่คณุมองอยู ่จากนั Jนกลบัเขา้สู่
บทเรยีนต่อไป

• ให้เวลานักเรียน ~� วินาทีในการยืนขึJน ยืดเส้นยืด
สาย และขยบัตวัไป-มา เลก็น้อย 

• ยา้ยทีeนั eงของนักเรยีนเพืeอการทํางานร่วมกนักบักลุ่ม

ใหม่
• เป็นคู่: หากคุณสอนเนืJอหาได้ระยะเวลาหนึeงแล้ว    

เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทบทวนเนืJอหาหรอืตอบคาํถาม
รว่มกนักบัเพืeอน

การประเมินทั Iงกลุ่มอย่างรวดเรว็

ประเมนิโดยไมต่อ้งทดสอบ:
• นิJวมอืทั Jง �: ถามนกัเรยีนในชั Jนวา่พวกเขาใหค้ะแนน

ระดบัความเขา้ใจของตนเท่าไหร่  ใหน้ักเรยีนทุกคนยก

มอืขึJนโดยใช้จํานวนนิJวแทนระดบัความเขา้ใจ � นิJว = 
ตํeา และ � นิJว = สงูมาก

• นิJวโป้งขึJน นิJวโป้งขวาง นิJวโป้งควํeา: ถามคําถาม “ใช่”
หรือ  “ไม่ ใช่ ” ในชั Jนเรียน ให้นัก เรียนตอบโดยใช้

นิJวหวัแมม่อื

• พยกัหน้า : ถามคาํถาม “ใช”่ หรอื “ไมใ่ช”่ ในชั Jนเรยีน 
นกัเรยีนตอบดว้ยการพยกัหน้าหรอืสา่ยหน้า

• ทบทวนบทเรยีนทีeสอนไป หากขอ้มูลทีeทวนถูกต้องให้
นกัเรยีนลุกขึJนยนื และหากไมถ่กูตอ้งใหน้กัเรยีนนั eงลง

• ชีJไปทีeคําตอบ: วางคําตอบไวต้ามทีeต่าง ๆ ในหอ้งเรยีน 

ถามคาํถามแลว้ใหน้กัเรยีนชีJไปยงัคาํตอบทีeถกูตอ้ง

การตอบสนองของนักเรียน

ตั Jงคาํถามหรอืตอบคาํถาม:
• นักเรยีนควรยกมอืขึJนอย่างเงยีบ ๆ เพืeอรอตอบคาํถาม 

โดยครคูวรเป็นคนเลอืกนกัเรยีนทีeจะตอบก่อนเสมอ

การส่งงานล่าช้า

ระบุผลทีeตามมาอยา่งชดัเจน:
• หากสง่งานชา้ จะถกูหกัคะแนนรอ้ยละ � ต่อวนั

• หากส่งงานช้า จะได้รบัเกรดวชิานั Jนตํeาลงหนึeงระดบั    

ใน แต่ละวนั (จาก A เป็น B)
• หากสง่งานชา้เกนิ ~ วนั ครจูะไมร่บังานทีeนํามาสง่

• หากส่งงานช้าเกินกําหนด นักเรียนจะได้ร ับงาน
เพิeมเตมิ

• ถ้านักเรียนทําการบ้านทีeได้ร ับมอบหมายไม่เสร็จ 

นักเรยีนตอ้งทาํงานนั Jนในช่วงพกักลางวนัหรอืเวลาพกั
อืeน ๆ 

• นักเรียนจะได้รบัรางวลัพิเศษหากส่งงานทั Jงหมดใน
สปัดาหน์ั Jนตรงเวลา

กิจวตัรการจบการเรียนการสอน

วตัถุประสงคเ์มืeอจบการเรยีนการสอน:
• พืJนทีeสะอาด: นักเรยีนจะลุกออกจากโต๊ะไม่ได้จนกว่า

โต๊ะจะสะอาด

• งานเสรจ็สมบูรณ์: นักเรยีนสามารถออกจากชั Jนเรยีนได ้  
กต่็อเมืeอสง่งานเรยีบรอ้ยแลว้

• ทํางานดทีีeสุด/หนักทีeสุด/ยากทีeสุด: นักเรยีนทีeทํางานดี
ทีeสดุ หนกัทีeสดุ หรอืยากทีeสดุ จะไดอ้อกหอ้งก่อน

• เงยีบและพร้อม: นักเรยีนทีeนั eงเงยีบ ๆ จะถูกเลือกให้

ออกไปก่อน

นักเรียนขาดสอบ

กาํหนดกตกิาการขาดสอบ:
• ใหท้าํแบบทดสอบหลงัเลกิเรยีน

• ใหท้าํแบบทดสอบก่อนเขา้เรยีน

• ใหท้าํแบบทดสอบในชว่งพกักลางวนั
• ใหน้ักเรยีนทีeขาดสอบนั eงดา้นหลงัของหอ้งในคาบเรยีน

ถดัไปเพืeอทาํแบบทดสอบ
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แม้แต่นักเรยีนในชั Iนเรยีนของครูที,มปีระสบการณ์มากที,สุดก็ยงัมพีฤติกรรมที,ไม่เหมาะสม ดงันั Iนครูจงึต้องเตรยีมแนว
ทางแกไ้ขเพื,อชีIแนะนกัเรยีนวา่ควรปฏบิตัตินและมสีว่นรว่มในชั Iนเรยีนอยา่งไร ครทูี,มปีระสทิธภิาพจะคาํนึงถงึการตอบสนอง

ต่อพฤตกิรรมเชงิลบอย่างดทีี,สุด เหมาะสม คงเสน้คงวา โดยไม่มกีารคุกคามหรอืขม่ขูน่ักเรยีน วธิแีกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมที,

ไมเ่หมาะสมของนกัเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ มดีงัต่อไปนีI

กฎของห้องเรียน

• ในวนัแรกของการเข้าเรียนควรมีการอภิปราย
เกี,ยวกบัสิ,งที,ควรเป็นกฎของชั Iนเรยีน โดยต้องมี

การกาํหนดกฎอยา่งเฉพาะเจาะจง

• บันทึกไว้และติดไว้ในที,ที,สามารถมองเห็นได ้

รวมทั IงยํIาในชั Iนเรยีนบอ่ย ๆ 
ตวัอย่างเช่น:

• หา้มพดูแทรกขณะที,คนอื,นกาํลงัพดู

• ยกมอืขึIนเมื,อตอ้งการตอบคาํถาม

• ไมใ่ชโ้ทรศพัทใ์นชั Iนเรยีน

เวน้แต่ไดร้บัการอนุญาต

อ่านพฤติกรรมในชั Iนเรียน

การปฏบิตัติ่อเหตุการณ์เมื,อนกัเรยีนคนหนึ,งมพีฤตกิรรม   
ที,ไม่เหมาะสม ควรต่างจากการปฏบิตัติ่อเหตุการณ์เมื,อ

นักเรียนครึ,งชั Iนไม่จดจ่อกับการเรียน ซึ,งอาจเป็น

ชว่งเวลา  ที,ควรจะ:

• พกัสมองเป็นระยะเวลาสั Iน ๆ

• ยดืเสน้ยดืสาย
• ใหเ้วลานกัเรยีนวาดภาพเล่น

• เล่าเรื,องตลก

• เล่นเกมละลายพฤติกรรมสั Iน ๆ เพื,อเรียกสมาธิ

นกัเรยีนกลบัมา

หนักแน่นและยติุธรรม

ควรมคีวามหนักแน่น คงเสน้คงวา และเขม้งวดเท่าที,ทํา
ได ้ในขณะเดยีวกนักต็อ้งแสดงใหเ้หน็ว่าคุณห่วงใยและ

ตอ้งการสิ,งที,ดทีี,สุดสาํหรบันักเรยีนของคุณ บอกเหตุผล

กับพวกเขาว่าเพราะเหตุใดคุณถึงต้องเข้มงวดและม ี     

ความคาดหวงัสงู

ตวัอย่างเช่น หม่องซอ ใช้โทรศพัท์ขณะที,ครูกําลงัสอน 
ก่อนหน้านีIชั Iนเรียนตั Iงกฎว่าห้ามรบัโทรศพัท์ระหว่าง

เรียน ตามกฎคือถ้านักเรียนรับโทรศัพท์ครูจะเก็บ

โทรศัพท์ไว้ใต้โต๊ะของเขาจนกว่าจะหมดคาบเรียน 

หลงัจากเก็บโทรศพัท์ไว้ใต้โต๊ะแล้ว ให้ถามนักเรยีนว่า 

“เพราะเหตุใดครูถึงไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในคาบ
เรยีน”

ย้ายตาํแหน่งการสอน

• อย่ายนืสอนอยู่ที,หน้าห้องเพยีงอย่างเดยีว ควร
เดนิไปรอบ ๆ และตรวจดงูานที,นกัเรยีนแต่ละคน

ทาํ

• ลองสอนจากหลงัชั Iนเรยีนบ้าง หากมนีักเรยีนที,

ประพฤตติวัไม่เหมาะสมในชั Iนเรยีนใหไ้ปยนืใกล ้

ๆ เพื, อ ให้พวก เขารับ รู้ ว่ าคุณตระหนักถึง
พฤตกิรรมของพวกเขา

• ตําแหน่งที,คุณเคลื,อนที,ไปรอบ ๆ ห้องเรียน       

มคีวามสําคญั และถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิี,ดใีน

การติดตามการทํางานและความก้าวหน้าของ

นกัเรยีนแต่ละคนขณะเรยีนในชั Iนเรยีน

การป้องกนัพฤติกรรมทีPไม่เหมาะสม
ต่อไปนีIคอืกลยทุธแ์ละกจิวตัรในชั Iนเรยีนเพื,อป้องกนัการเกดิพฤตกิรรมที,ไมเ่หมาะสม

กลยทุธใ์นการจดัการพฤติกรรม
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การชมเชยในทีPสาธารณะ

ควรแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนเมื,อพวกเขามพีฤตกิรรม
ที,ด ีใหเ้พื,อนทั Iงชั Iนรูเ้มื,อมนีักเรยีนคนใดคนหนึ,งไดท้ําสิ,ง

ที,ดเียี,ยม สิ,งนีIจะชว่ยสรา้งวฒันธรรมเชงิบวกในหอ้งเรยีน   

อกีดว้ย

ตัวอย่างเช่น ในขณะที,นักเรียนกําลังตอบชุดคําถาม      
ครูสงัเกตว่า โมโม กําลงัอธบิายคําถามให้เพื,อนฟัง ครู

ควรชมเชยวา่ “โมโม กาํลงัอธบิายคาํถามที, q ใหเ้พื,อน

ฟัง   ซึ,งเป็นคาํถามที,ยากมาก ขอบคุณที,ชว่ยเหลอืเพื,อน

นะ สิ,งนีIแสดงให้เห็นถึงการทํางานเป็นทมีที,ยอดเยี,ยม

มาก”

ทิศทางทีPชดัเจน

• เมื, อมีคําสั ,งหรือให้คําแนะนําใดแก่นัก เรียน      
ควรแน่ใจว่าคําสั ,งหรือคําแนะนํานั Iนมีความ

เฉพาะเจาะจง ชดัเจน และงา่ยต่อการปฏบิตัติาม

• คุณอาจต้องสาธิตหรือยกตัวอย่าง เพื,อช่วยให้

นกัเรยีนเขา้ใจมากขึIน

• ควรให้นักเรียนทวนคําสั ,งหรือคําแนะนํา เพื,อ
ทดสอบความเขา้ใจของเขา

ตัวอย่างเช่น “ เอาล่ะทุกคน ครูได้อธิบายไปแล้วว่า

นักเรียนต้องทําอะไรบ้างในกิจกรรมนีI มฮีนั เธอช่วย

อธบิายขั Iนตอนตามความเขา้ใจของเธอเองใหเ้พื,อน ๆ 
ฟังอกีครั Iงไดไ้หม”

เป็นเจ้าของห้องเรียน

• ควรจดัชั Iนเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและพรอ้ม
สาํหรบัการเรยีนรูก่้อนเริ,มการเรยีนการสอน

• ย้ายโต๊ะ ทําความสะอาดห้องเรยีน และเตรยีม  

สื,อการเรยีนการสอนทั Iงหมดล่วงหน้า เพื,อสรา้ง

สภาพแวดลอ้มที,เหมาะสมต่อการเรยีนรู้

การจดัทีPนั Pงให้นักเรียน

• ควรจดัที,นั ,งที,เหมาะสมแก่นักเรียนแต่ละคนใน
ห้อง ในขณะวางแผนการจดัที,นั ,งควรคํานึงถึง      

ความตอ้งการของนกัเรยีนดว้ย

• อย่ากลวัที,จะเปลี,ยนที,นั ,งนักเรียนหากมีปัญหา

เกดิขึIน

ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนสองคนคุยกันตลอดเวลา     

ให้ย้ายคนหนึ, งไปนั ,งที,อื,น  และควรให้นักเรียนที,

ประพฤตติวัไม่เหมาะสมนั ,งหน้าชั Iน เพื,อให้พวกเขามี

สมาธใิน   การเรยีน

จดักลุ่มโดยเจตนา

เมื,อคณุรูจ้กันกัเรยีนของคณุดแีลว้ ใหจ้ดักลุ่มเฉพาะตาม
ความสามารถ และคนที,คณุคดิวา่สามารถทาํงานรว่มกนั

ไดด้:ี

• คุณสามารถผสมผสานความสามารถเพื,อให้

นกัเรยีนที,เก่งทางวชิาการชว่ยนกัเรยีนที,อ่อนกวา่

• คุณสามารถจัดนักเรียนเป็นกลุ่มตามระดับ
ความสามารถเพื,อที,จะสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการในการเรยีนรูข้องพวกเขาไดด้ยีิ,งขึIน

• คุณสามารถจดักลุ่มที,มคีวามหลากหลาย ทั Iงกลุ่ม

ชาติพนัธุ์ เพศ ฯลฯ เพื,อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้

ความเหน็อกเหน็ใจต่อกนัและกนั

เลือกคนตอบ

• กระตุน้ใหน้กัเรยีนยกมอืตอบ
• เลอืกวา่ใครจะตอบคาํถามแต่ละขอ้

• นกัเรยีนควรรูว้า่พวกเขาสามารถถกูเรยีกใหต้อบ

ไดต้ลอดเวลา ดงันั Iนพวกเขาจาํเป็นตอ้งเตรยีมตวั

ใหพ้รอ้มเสมอ
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แก้ไขสิPงเลก็น้อย

หากคุณพบเห็นพฤติกรรมที,ไม่ เหมาะสมแม้เพียง
เลก็น้อย กค็วรแก้ไขทนัท ีหยุดปัญหาเลก็ ๆ ก่อนที,มนั

จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต

ตวัอย่างเช่น: เอเอ กําลงัวาดรปูขณะที,ครกูําลงัสอนอยู ่ 

ครูสามารถบอกเธอว่า  “เอเอ นี,ยงัไม่ถึงเวลาวาดรูป   
เธอตอ้งฟังในขณะที,ครกูําลงัสอน หลงัจากนีIเราจะมกีาร 

จบัฉลากกนั”

สญัญาณสาํคญั

มสีญัญาณหรอืกจิวตัรในชั Iนเรยีน เพื,อบ่งบอกนักเรยีน   
ให้ทราบล่วงหน้าว่าสิ,งสําคญักําลงัจะเกิดขึIน เกริ,นถึง

ความสําคัญของหัวข้อให้นักเรียนฟังเพื,อให้พวกเขา    

เกดิความสนใจและอยากมสีว่นรว่ม

ตวัอยา่งเชน่: ครบูอกวา่ “สิ,งนีIจะมปีระโยชน์สาํหรบั
การสอบมาก” หรือ “เขยีนเครื,องหมายดอกจนัไว้ข้าง

ภาพนีIนะ” เพื,อสง่สญัญาณใหน้กัเรยีนทราบวา่

พวกเขาตอ้งจดจาํหวัขอ้นีIเป็นพเิศษ

พดูคยุเป็นการส่วนตวั

• ไมค่วรทาํใหน้กัเรยีนตอ้งอบัอายต่อหน้าเพื,อนใน 
ชั Iนเรยีนเมื,อพวกเขาประพฤตติวัไมเ่หมาะสม

• ใหเ้ขาพดูกบัคณุหลงัเลกิเรยีน หรอืพดูคยุกบัเขา

ตามลาํพงัขณะที,คนอื,น ๆ ในชั Iนเรยีนกาํลงั

ทาํงาน ที,ไดร้บัมอบหมาย

• อยา่กลวัที,จะบอกใหเ้ขารอหลงัจากนกัเรยีนคน
อื,น ๆ ออกจากชั Iนเรยีน เพื,อพดูคยุเกี,ยวกบั

พฤตกิรรมของเขา

ไม่ควรพดูคาํว่า “ไม่”

• เมื,อนกัเรยีนประพฤตไิมเ่หมาะสม ลองแกไ้ขโดย
การยกตวัอยา่งสิ,งที,พวกเขาควรทาํ

• อยา่พดูถงึสิ,งที,พวกเขาไมค่วรทาํซํIาแลว้ซํIาเล่า

ตวัอย่างเช่น:

• สิ,งที,ควรทาํ: “หน่ายวนิ ชว่ยนั ,งที,เกา้อีIของเธอ 
และตอบคาํถามขอ้ที, o ดว้ย”

• สิ,งที,ไมค่วรทาํ: “หน่ายวนิ อยา่ยนืใกลห้น้าต่าง”

กฎทองคาํ

ใหน้กัเรยีน “ปฏบิตัติ่อครดูว้ยความเคารพเชน่เดยีวกบัที,ครปูฏบิตัติ่อเธอ” 
เมื,อนกัเรยีนทาํผดิ ใหพ้วกเขาไตรต่รองวา่พวกเขาทาํอะไรผดิ

ตวัอย่างเช่น: เมื,อคณุไดย้นิวา่นกัเรยีนไมเ่คารพผูอ้ื,นในชั Iนเรยีน คณุควรบอกใหน้กัเรยีนไตรต่รองวา่ 

“เธอจะรูส้กึอยา่งไรถา้มคีนปฏบิตัติ่อเธอแบบนั Iน”

การรบัมือกบัความประพฤติทีPไม่เหมาะสม

ต่อไปนีIคอืกลยทุธแ์ละกจิวตัรในชั Iนเรยีน เพื,อรบัมอืกบัพฤตกิรรมที,ไมเ่หมาะสม
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ข้อเสนอแนะแบบแซนดวิ์ช

เมื,อใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัเรยีน:
1. เริ,มโดยการพดูถงึสิ,งที,นกัเรยีนทาํไดด้ก่ีอน

2. กล่าวถงึแนวทางการปรบัปรุงที,นักเรยีนสามารถทํา

ได ้และใหข้อ้เสนอแนะเชงิบวกและสรา้งสรรค์

3. ปิดทา้ยดว้ยการกล่าวถงึอกีสิ,งหนึ,งที,พวกเขาทาํไดด้ี

ตวัอย่างเช่น: หลงัจากอ่านเรยีงความของนกัเรยีนแลว้ 

คณุสามารถใหข้อ้เสนอแนะแบบแซนดว์ชิวา่:

• “ครูบอกไดเ้ลยว่าเธอไดใ้ชค้วามพยายามเป็นอย่าง

มาก ในการศกึษาหาคาํตอบนีI”

• “หากต้องการใช้สุภาษิต คําพังเพย หรือคําพูด
อ้างองิในเรยีงความ จะเป็นการดมีากยิ,งขึIนถ้าเธอ

เลือกใช้คําที,มีความสอดคล้องกับหวัข้อและโครง

เรื,อง”

• “ข้อมูลสนับสนุนประเด็นในเรยีงความของเธอนั Iน    

ดมีาก”

ทบทวนกฎทีPตั Iงไว้

ทบทวนกฎในชั Iนเรยีนของคุณบ่อย ๆ เมื,อนักเรยีนมี
ความประพฤตทิี,ไมเ่หมาะสม และอธบิายว่าเพราะเหตุ

ใด   กฎเหล่านีIจงึมคีวามสาํคญั

ตวัอยา่งเชน่: “เธอไมค่วรกวนเพื,อนขา้ง ๆ เพราะเรา

จะไม่สามารถเรยีนหวัขอ้ถดัไปไดห้ากไม่เขา้ใจส่วนนีI
ก่อน”

รอและสงัเกต

หากนกัเรยีนประพฤตติวัไมเ่หมาะสมระหว่างเรยีน ให้
ครหูยุดสอนและมองไปที,เขา ใหน้ักเรยีนคนนั Iนรูต้วัว่า

เขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมอยู่โดยไม่ต้องพูดอะไร 

เมื,อเขารูว้่าคุณกําลงัรอเขาอยู่ เขาควรหยุดสิ,งที,กําลงั

ทาํและเรยีกสมาธกิลบัมากลบัมา

ความทั Pวถึง

หากมนีักเรยีนที,มคีวามกระตอืรอืร้นตลอดเวลา หรอื
นกัเรยีนบางคนพยายามจะตอบคาํถามทุกขอ้ คุณตอ้ง 

ใหโ้อกาสในการตอบคาํถามกบันกัเรยีนคนอื,น ๆ ดว้ย

ตวัอย่างเช่น: “ขอบคุณ ตนิเอ สาํหรบัความตั Iงใจที,จะ

แบ่งปันความรู ้ขอโอกาสใหน้ักเรยีนคนอื,นไดล้องตอบ
ดบูา้ง”

คาํถามย้อนกลบั

หากนักเรียนถามคําถามที,ค่อนข้างท้าทาย ให้ถาม
คําถามกลบัไปยงัเพื,อนๆ ในชั Iนเรยีนเพื,อการอภปิราย 

ครูไม่จําเป็นตอ้งมคีําตอบสาํหรบันักเรยีนตลอดเวลาก็

ได้

ตวัอย่างเช่น: เมื,อนกัเรยีนถามวา่ “สว่นผสมของเกลอื

กบันํIาเป็นตวัทาํละลายหรอืสารละลาย” ครสูามารถหนั
ไปหานกัเรยีนคนอื,น ๆ แลว้ถามวา่ “นกัเรยีนคนอื,นคดิ

วา่อยา่งไร”

แก้ไขพฤติกรรม

สิ,งสําคญัคอืต้องแยกพฤติกรรมเชิงลบออกจากตวั
เดก็ ใหมุ้่งแกไ้ขประพฤตกิรรมที,ผดิเท่านั Iน ไม่ใช่ตวั

เดก็

ตวัอย่างเช่น:

สิ,งที,ควรทาํ: “ยนัอ่อง ครชูอบที,เธอมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในชั Iนเรยีน แต่ไมค่วรวิ,งในชั Iนเรยีนแบบ

วนันีI เพราะอาจทาํใหเ้พื,อนบางคนไดร้บับาดเจบ็”

สิ,งที,ไม่ควรทํา: “ยนัอ่อง เธอมกัจะทําใหเ้พื,อนคนอื,น

เสยีสมาธติลอดเลยนะ”
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อย่าเอามาเป็นเรืPองส่วนตวั

ในแต่ละวนัย่อมมเีรื,องที,ครูต้องตดัสนิใจใหม่ๆ อยู่เสมอ    
ไมค่วรนําปัญหาพฤตกิรรมของนกัเรยีนมาเป็นเรื,องสว่นตวั 

บ่อยครั Iงที,พฤตกิรรมที,ไม่เหมาะสมของนักเรยีนเป็นผลมา

จากสถานการณ์อื,น ๆ ในชวีติของเขา

ครทูี,มปีระสทิธภิาพจะไมแ่สดงความไมพ่อใจออกมา

ควบคมุการแสดงออก

คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของตนเองได้แม้ว่า
นกัเรยีนจะประพฤตติวัไมเ่หมาะสมกต็าม ควรตั Iงเป้าที,

จะหลีกเลี,ยงการตะโกนหรือแสดงอารมณ์เชิงลบต่อ

หน้านกัเรยีน

คงเส้นคงวา

ควรปฏิบตัิต่อนักเรียนทุกคนเหมือนกนัเมื,อพวกเขา
ประพฤตติวัไมเ่หมาะสม พฤตกิรรมที,ไมเ่หมาะสมอยา่ง

เดยีวกนัควรไดร้บัผลที,ตามมาเหมอืนกนั

ตวัอย่างเช่น: คุณต้องช่วยเหลือนักเรยีนทั Iงสองคน     

ที,กําลงัทะเลาะหรอืโต้เถียงกนัอยู่ คุณไม่ควรลงโทษ
นักเรยีนเพยีงคนเดยีวหรอืลงโทษคนใดคนหนึ,งน้อย

กวา่อกีคนหนึ,ง

จบัคู่ผลทีPตามมา

พฤตกิรรมที,ไมเ่หมาะสมบางอยา่ง เชน่ การคยุกนัขณะ
ครูสอน หรอื การขวา้งปาสิ,งของใส่กนั สามารถแก้ไข

ไดโ้ดยง่าย ครูควรบอกใหห้ยุดและตกัเตอืนเพื,อแก้ไข

พฤตกิรรมก่อนที,จะมคีนไดร้บับาดเจบ็

ตวัอย่างเช่น: หากนกัเรยีนกาํลงัทะเลาะกนัขณะมกีาร

เรียนการสอน ครูควรหยุดสอนและตักเตือนให้การ

โต้เถยีงกนัสิIนสุดโดยทนัทเีพื,อความปลอดภยัของทุก

คน

จดัการพฤติกรรมของคณุเอง

ครทูกุคนมงีานที,ยากและกดดนัเป็นอยา่งมาก ในแต่ละวนัครตูอ้งตดัสนิใจหลายรอ้ยครั Iงวา่จะกระตุน้และจดัการนกัเรยีนของ
ตนไดอ้ยา่งไร ต่อไปนีIเป็นประเดน็สาํคญับางประการที,ควรจดจาํเพื,อนําไปปรบัใชใ้นสถานการณ์ที,ทา้ทาย

ไม่ควรสนันิษฐานว่านักเรียนเข้าใจ

บางครั Iงนักเรยีนประพฤติตวัไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง
เนื,องจากไม่เขา้ใจว่าต้องทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ,ง

หากครูอธบิายกจิกรรมเพยีงครั Iงเดยีวเมื,อเกดิเหตุการณ์

เช่นนีI คุณตอ้งเรยีบเรยีงคาํพดูใหม่ หรอือธบิายซํIาอกีครั Iง

เพื,อชว่ยใหน้กัเรยีนทาํงานไดส้าํเรจ็

สมมติว่าดีทีPสดุ

นักเรยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละประสบความสําเรจ็
ในชั Iนเรยีนของคณุได้

หลกีเลี,ยงการตตีรานักเรยีนและพยายามดงึสิ,งที,ดทีี,สุด

ของพวกเขาออกมา เพื,อช่วยให้พวกเขาประสบ

ความสาํเรจ็

11
Hom
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ผูใ้หก้ารอบรมจาํลองการสอนแก่ครสูอนเดก็เลก็และเดก็อนุบาล
ในการใชท้รพัยากรที,มใีนชวีติประจาํวนัเพื,อใหเ้ดก็เลก็สามารถมสีว่นรว่มได้

ผูใ้หก้ารอบรมอธบิายความเชื,อมโยง

ระหวา่งทฤษฎแีละการปฏบิตัิครทูาํงานรว่มกนัเพื,อตอบคาํถาม
เกี,ยวกบัความสามารถของครู



การที,จะทําใหน้ักเรยีนมแีรงจูงใจในการเรยีนทุกวนัเป็นความทา้ทายอย่างยิ,งที,ครูทุกคนตอ้งเผชญิ ลองใชก้ลยุทธ ์  
ตะขอเบด็ตกปลาและการมสีว่นรว่มดงัต่อไปนีI เพื,อจงูใจใหน้กัเรยีนสนใจและรอคอยที,จะไดม้สีว่นรว่มในชั Iนเรยีนของ
คณุ

บทเรียนแบบตะขอเบด็ตกปลา

เช่นเดยีวกบัการใชต้ะขอเบด็ตกปลาในการดงึดูดปลา ครูสามารถเริ,มบทเรยีนดว้ยตะขอเบด็เพื,อดงึดูดความสนใจ    
ของนกัเรยีน การมเีบด็ตกปลาในทุกๆ บทเรยีน / หรอืทุกๆครั Iง จะทาํใหน้กัเรยีนรูว้่าพวกเขาเริ,มเรยีนรูท้นัททีี,เดนิ

เขา้มาในชั Iนเรยีน ต่อไปนีIคอืเทคนิคที,คณุสามารถนําไปใชเ้พื,อเริ,มบทเรยีน

เริPมต้นด้วยความผิดพลาด

เขยีนขอ้ความเทจ็หรอืประโยคที,ไมถ่กูตอ้ง แลว้ให้
นักเรยีนหาขอ้ผดิพลาดพรอ้มกบัอธบิายว่าเหตุใด
ขอ้ความนั Iนจงึผดิ

ตวัอย่างเช่น: “ผลบวกมุมภายในของสามเหลี,ยม
เท่ากบั s�� องศา” ให้นักเรยีนอธบิายว่าเพราะ
เหตุใดขอ้ความนีIจงึไมถ่กูตอ้ง

เริPมต้นด้วยคาํถามทบทวน ] ข้อ:

• คาํถาม s ขอ้ จากเนืIอหาของสปัดาหก่์อน
• คาํถาม r ขอ้ จากเนืIอหาของบทเรยีนก่อนหน้านีI

คาํถามเหล่านีIจะช่วยใหน้ักเรยีนไดท้บทวนขอ้มลูก่อน

หน้านีIและเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเรยีนรูใ้หม ่วธิกีารนีI

ไดร้บัการพสิูจน์แลว้ว่าสามารถเรยีกความจําและช่วย
ใหน้กัเรยีนเตรยีมตวัสาํหรบัการทดสอบในอนาคต

กลยทุธใ์นการจงูใจนักเรียน
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เริPมต้นด้วยคาํถาม

ถามคาํถามเกี,ยวกบัขอ้มลูใหม่ที,นักเรยีนกําลงัจะเรยีนรูใ้นบทเรยีน ขอ้ดขีองการถามแบบนีIคอืคุณจะไดรู้ว้่านักเรยีนรูอ้ะไร

อยูแ่ลว้ เพื,อใหคุ้ณสามารถมุง่เน้นไปยงัขอ้มลูที,พวกเขายงัตอ้งเรยีนรูเ้พิ,มเตมิ คุณตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรยีนอยา่กลวัที,จะทาํ

ผดิพลาด เนื,องจากความผดิพลาดถอืเป็นสว่นหนึ,งของกระบวนการเรยีนรู้

ตวัอย่างเช่น: บทเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื,องวฏัจกัรของนํIา

ก่อนเริ,มบทเรยีนใหถ้ามนกัเรยีนวา่ “หลงัจากฝนตกแลว้นกัเรยีนรูไ้หมวา่นํIาฝนไปไหน” ใหเ้วลา r-q นาทเีพื,อใหน้กัเรยีนคดิ   

เพื,อหาคาํตอบ



เริPมต้นด้วยวตัถุ

ใช้วตัถุที,เกี,ยวขอ้งกบัหวัขอ้ที,จะสอนเริ,มบทเรยีนและ  

การสนทนาในชั Iนเรยีนเพื,อสรา้งความอยากรูอ้ยากเหน็

ตวัอย่างเช่น:

• การสอนเรื,องเสยีง: ใชก้ระดิ,ง หรอืเครื,องดนตรี

• การสอนเกี,ยวกบัพชื: ใชผ้กั พชื หรอืผลไม้

• การสอนรูปทรงเรขาคณิต: ใช้ลูกบอล กล่อง

กระดาษแขง็ และหรอืของเล่นสาํหรบัเดก็

ตัวอย่างเ ช่น: บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เ รื, อ ง

เรขาคณิต

วางวตัถุสามมติ ิเช่น ลูกบอล กระป๋องโซดา หรอืมว้น

เทป ไวห้น้าชั Iนเรยีน แลว้ใหน้ักเรยีนวดัพืIนที, ปรมิาตร 

และเสน้รอบรปูของวตัถุนั Iน

เริPมต้นด้วยการฝึกสมอง

เขยีนหรืออ้างอิงคําพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ,ง เรื,อง
ตลก หรือปริศนา ที,เกี,ยวข้องกับสิ,งที,นักเรียนจะได้เรยีนรู ้    ในบทเรยีนของคณุ

ตัวอย่างเช่น: “ชาติใดที,ทําลายดิน เหมือนทําลาย
ตวัเอง ป่าไมเ้ป็นปอดของแผ่นดนิของเรา ทําใหอ้ากาศ
บรสิทุธิ � และใหค้วามสดชื,นแก่ผูค้นของเรา”
- แฟรงคล์นิ ด ีรสูเวลท์

เชืPอมโยงกบัอาชีพในอนาคต

หากเป็นไปได ้ใหใ้ชเ้วลาพดูคุยกบันกัเรยีนว่าบทเรยีน

นีIจะชว่ยพวกเขาในดา้นใดของชวีติ การพดูคยุนีIจะชว่ย

ใหน้กัเรยีนเขา้ใจคณุคา่และประโยชน์ของหวัขอ้ที,กาํลงั

จะเรยีนรู้

ตวัอย่างเช่น: ก่อนสอนเกี,ยวกบัการชั ,ง ตวง วดั เล่า

ให้นักเรยีนฟังว่าบุคคลทั ,วไป ชั ,ง ตวง วดั สิ,งต่าง ๆ 

ตลอดเวลาในชวีติการทํางาน ช่างยนต์ต้องวดัอากาศ  

ในยางรถยนต ์พอ่ครวัตอ้งตวงสว่นผสมในอาหาร หรอื

ชา่งก่อสรา้งตอ้งวดัขนาดเพื,อการสรา้งบา้น
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เดก็และเยาวชนกเ็ป็นเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ที,อาจมคีวามเหน็ดเหนื,อยหรอืเสยีสมาธใินการเรยีนรู ้ซึ,งถอืเป็นเรื,องเป็นปกต ิ  
หากคณุสงัเกตเหน็วา่นกัเรยีนหลายคนในชั Iนเรยีนของคณุไมม่สีว่นรว่มหรอืไมใ่หค้วามสนใจขณะที,ทาํการสอน นั ,นแสดง

วา่ ถงึเวลาที,ตอ้งเปลี,ยนแปลงอะไรบางอยา่ง ต่อไปนีIคอืกลยทุธต์่าง ๆ ที,คณุสามารถใชเ้พื,อใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่ม

เริPมต้นด้วยรปูภาพหรือวิดีโอ
แสดงรปูภาพที,เกี,ยวขอ้งกบัหวัขอ้ในบทเรยีนเพื,อเริ,มการสนทนา

ตวัอย่างเช่น: บทเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื,องแรงโน้มถ่วง
เมื,อสอนเรื,องแรงโน้มถ่วง ใหน้กัเรยีนดคูลปิวดิโีอสั Iน ๆ 
หรอืแสดงภาพนกับนิอวกาศที,ลอยอยูใ่นอวกาศ ใชภ้าพ
เหล่านีIเพื,อเริ,มการสนทนาเกี,ยวกบัแรงโน้มถ่วง “เหตุใดผูค้นจงึลอยไดเ้มื,ออยูใ่นอวกาศ แต่ลอยไมไ่ดเ้มื,ออยู ่  บน
โลก”



1/3 TTT

ในแผนการสอนของคุณ เวลาพูดคุยของครู (TTT-
Teacher Talking Time) ไมค่วรเกนิ s ใน q ของเวลา
ทั Iงหมด ส่วนเวลาที,เหลอือกี r ใน q ควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู้

กลุ่ม ISLI
กลุ่มที,มขีนาดแตกต่างกนั ชว่ยใหน้กัเรยีนมบีทบาทและความ
รบัผดิชอบที,แตกต่างกนั

• เริ,มบทเรยีนโดยให้นักเรยีนมกีารทบทวนอย่างอิสระ    

(I-Independently)

• จากนั Iนทํางานเป็นกลุ่มย่อย (S-Small) เพื,ออภิปราย

เกี,ยวกบับทเรยีน
• จากนั Iนใหเ้ขา้กลุ่มใหญ่ (L-Large) เพื,อแกปั้ญหา

• ทดสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ( I-Individually)     

อกีครั Iงในตอนท้ายของบทเรยีนเพื,อค้นหาว่ามสีิ,งใดที,

ตอ้งสอนอกีครั Iง
I IS L

กฎ !g:h

ในทุก ๆ s� นาทีของการสอน ควรใช้เวลา r นาท ีเพื,อให้นักเรียนประมวลผลและตอบสนอง โดยถามคําถามที,เฉพาะเจาะจงเพื,อทดสอบความเขา้ใจและฟังความคดิเหน็ของนกัเรยีน

การค้นพบ

ติดคําถามหรือข้อมูลรอบ ๆ ห้อง และให้

นักเรียนเดินไปรอบ ๆ เพื,อค้นหาคําตอบ

ทั Iงหมด (กิจกรรมนีIจะช่วยให้นักเรยีนลุกจาก

โต๊ะโดยที,ยงัคงจดจอ่อยูก่บัการเรยีนรู)้

ตัวอย่างเช่น: แทนที,จะสอนเกี,ยวกบัวฏัจกัร

ของนํI า ให้เขียนขั Iนตอนของวัฏจักรลงบน

กระดาษและตดิรอบ ๆ หอ้ง จากนั Iนใหน้กัเรยีน

เรยีงลาํดบัที,ถกูตอ้ง

15 Hom

แขกรบัเชิญ

เชิญแขกที,น่าสนใจมาพูดคุยในห้องเรียนเพื,อแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา โดยอาจเป็นสมาชกิในชุมชน  ครทูา่นอื,น หรอืเพื,อนกไ็ด้

ผา่นบอล

ใช้ลูกบอลในการเลือกนักเรียนตอบคําถาม โดยถาม

คาํถามก่อน จากนั Iนโยนลกูบอลใหน้กัเรยีน 

นักเรยีนที,ไดร้บัลูกบอลจะเป็นคนตอบคําถามแลว้ส่งต่อ

ใหเ้พื,อนสาํหรบัคาํถามต่อไป
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ครดูวูดิโีอเกี,ยวกบัการอนุรกัษ์สิ,งแวดลอ้ม
ระหวา่งการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

ผูฝึ้กอบรมสอนใหค้รเูหน็ถงึวธิกีารรวมแผนภาพเวนน์

ในบทเรยีน



การใหน้ักเรยีนคดิวเิคราะห์โดยอาศยัหลกัสูตรที,สอนเพยีงอย่างเดยีวอาจเป็นเรื,องที,ยาก การตั Iงคําถามและการประเมนิจะช่วยให้
นกัเรยีนเขา้ใจและมสีว่นร่วมกบับทเรยีนไดล้กึซึIงมากขึIน ในขณะเดยีวกนักใ็หข้อ้มลูเกี,ยวกบัจุดแขง็และจุดอ่อนของนกัเรยีนเพื,อการ

วางแผนบทเรยีนต่อไปไดอ้กีดว้ย การถามคาํถามของนกัเรยีนที,เพิ,มความยากขึIนจะช่วยใหพ้วกเขาพฒันาทกัษะต่าง ๆ เช่น การคดิ

วเิคราะห ์การใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ การแกปั้ญหา และการตดัสนิใจ ซึ,งทั IงหมดนีIมคีวามสาํคญัต่อการศกึษาและอาชพีในอนาคตของ

พวกเขา

บตัรคาํ

• ทําบตัรคําศพัท์เพื,อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คําศพัท์
ใหม ่ๆ

• เขยีนคําศพัท์ไว้ด้านหนึ,ง ส่วนอีกด้านหนึ,งให้วาด

ภาพ

• ใช้บตัรคําศพัท์สําหรบัทํากิจกรรม หรอืประเมนิว่า

นกัเรยีนจดจาํคาํศพัทห์รอืวลใีหม ่ๆ ไดห้รอืไม่

ตวัอย่างเช่น: วชิาภาษาองักฤษ 

เมื,อคุณกําลงัสอนเกี,ยวกบัตวัอกัษร ใช้บตัรคําศพัท์เพื,อ   

วาดภาพสิ,งของที,ข ึIนตน้ดว้ยตวัอกัษรแต่ละตวั

แผนภมิูต้นไม้

ใชภ้าพตน้ไมใ้นการใหน้กัเรยีนแสดงความกา้วหน้า หรอื 
สาเหตุ - กระบวนการ – ผลกระทบ

ใหน้กัเรยีนตดิกระดาษบน:

• ราก: หมายถงึ ข ั Iนตอนแรก หรอืสาเหตุ

• ลาํตน้: หมายถงึ ข ั Iนตอนที,สอง หรอืกระบวนการ
• กิ,ง: หมายถงึ ข ั Iนตอนที,สาม หรอืผลกระทบ

แผนภมิู T

ใชแ้ผนภมู ิT เพื,อแสดงผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบ   
อนัเกดิจากการตดัสนิใจหรอืจากกระบวนการ

ตวัอย่างเช่น: ขอใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้ดแีละขอ้เสยีของ

การพฒันาอุตสาหกรรม หรอืการสรา้งเขื,อน

แผนภาพเวนน์

• ใช้แผนภาพเวนน์เพื,อแสดงความเหมอืนและความ
แตกตา่งระหวา่งมมุมอง r อยา่ง หรอืหวัขอ้ r หวัขอ้

• พืIนที,ภายนอกของวงกลมแสดงถงึความแตกต่างกนั

ของแต่ละหวัขอ้

• พืIนที,ตรงกลางแสดงถงึความคลา้ยคลงึกนั
ตวัอย่างเช่น: เปรยีบเทยีบ...

• ความเหมือนและความแตกต่างของสิ,งมีชีวิตและ

สิ,งไมม่ชีวีติ

• ความเหมอืนและความแตกต่างของพชืที,เตบิโตตาม

ธรรมชาตแิละพชืที,เตบิโตในฟารม์

• ความเหมอืนและความแตกต่างของสี,เหลี,ยมผนืผ้า
และสี,เหลี,ยมจตัุรสั

ณ จดุเริPมต้นของบทเรียน
การเริ,มบทเรยีนดว้ยแผนการสอนที,รดักุมเป็นสิ,งที,สําคญั วธิทีี,คุณเริ,มชั Iนเรยีนจะเป็นตวักําหนดภาพรวมของการเรยีนการสอนที,
เหลอื ต่อไปนีIคอืกจิกรรมบางสว่นที,ควรเตรยีมพรอ้มไวล่้วงหน้าก่อนที,นกัเรยีนจะเขา้มาในหอ้ง หากพวกเขาเหน็สิ,งเหล่านีIถกูจดัวาง

อยูพ่วกเขาจะรูส้กึตื,นเตน้ที,จะเริ,มบทเรยีน

การตั Eงคาํถามและการประเมิน
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ทกัษะการคิดขั Iนสงู

ถามคําถามประเภทต่าง ๆ ตลอดบทเรยีน เพื,อท้าทาย
ความสามารถของนกัเรยีนในรปูแบบต่าง ๆ

ความรู้: คาํถามที,มคีาํตอบเฉพาะ

ตวัอย่างเช่น:“ระบบสรุยิะจกัรวาลมดีาวเคราะหก์ี,ดวง”

ความเข้าใจ: คาํถามเพื,อความเขา้ใจ

ตวัอย่างเช่น: “จอ่จอ่  เธอชว่ยอธบิายใหเ้พื,อน ๆ ฟังได้

ไหมวา่โลกหมนุรอบดวงอาทติยไ์ดอ้ยา่งไร”

การนําไปใช้: คาํถามเกี,ยวกบัโลกแหง่ความจรงิ

ตวัอย่างเช่น: “เรามฤีดูกาลที,แตกต่างกนัเนื,องจากโลก

หมุนไปรอบ ๆ เรายงัได้เรยีนรู้อกีว่ามคีวามแตกต่างกนั

ของเวลาดว้ย สมมตวิ่านักเรยีนเดนิทางจากประเทศไทย
ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา นกัเรยีนคดิวา่สภาพอากาศจะ

แตกต่างกันอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง และต้องวาง

แผนการเดนิทางอยา่งไร”

การวิเคราะห์: คาํถามเพื,อทดสอบว่านักเรยีนสามารถนํา

สิ,งที,เรยีนรูไ้ปใชไ้ดห้รอืไม่

ตวัอย่างเช่น: “จะมอีะไรเปลี,ยนแปลงถ้าโลกไม่ได้เอยีง    

ที, rq½ องศา”

คาํถามเป็นกลุ่ม

• แบ่งกลุ่มนักเรียนและให้พวกเขาเขียนคําถาม
เกี,ยวกบัหวัขอ้ที,คุณสอน โดยใหใ้ชค้ําถามที,เริ,มต้น

ดว้ย “WH” (ใคร ทาํอะไร เมื,อไร ที,ไหน ทาํไม)

• และใหเ้ขยีนคาํถามในหวัขอ้ที,พวกเขาตอ้งการทราบ

ขอ้มลูเพิ,มเตมิหรอืยงัไมช่ดัเจนอกี s-r ขอ้

• เมื,อเขยีนเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มสลบัคําถาม และให้
เวลาคดิ

• จากนั Iนใหน้กัเรยีนตอบคาํถาม

ตวัอย่างเช่น: วชิาสงัคมศกึษา 

“นักเรียนคิดว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั IงขึIนเพื,อ
วตัถุประสงค์ใด ริเริ,มขึIนเมื,อไหร่และที,ไหน มีประเทศ

สมาชกิผูก่้อตั Iงกี,ประเทศ”

การเรียกถาม

สุม่เลอืกนกัเรยีนตามชื,อและถามคาํถามเกี,ยวกบัเนืIอหาที,เฉพาะเจาะจง การถามแบบนีIจะชว่ยใหน้กัเรยีนทกุคนทราบวา่พวกเขาตอ้ง
ใสใ่จและคดิถงึคาํตอบเสมอ เนื,องจากครสูามารถเรยีกชื,อพวกเขาไดต้ลอดเวลา

ตวัอย่างเช่น: ครถูามวา่ “อะไรคอืสาเหตุหลกัของการกดัเซาะ มมี ีเธอชว่ยบอกสาเหตุสกัหนึ,งขอ้ไดไ้หม”

“เธอเข้าใจไหม”                       คาํถามเฉพาะเจาะจง
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หลกัการใช้คาํถาม

การถามนักเรียนว่า "เธอเข้าใจไหม" ไม่ใช่วิธีการประเมินความเข้าใจที-มีประสิทธิภาพ ครคูวรถามคาํถามที,เฉพาะเจาะจง

กบันกัเรยีนโดยตรงเพื,อดวูา่พวกเขาเขา้ใจอะไร



ตอนท้ายของบทเรียน
อยา่ลมืเผื,อเวลาไวส้กั r-q นาทใีนตอนทา้ยของบทเรยีน เพื,อประเมนิวา่นกัเรยีนของคณุจดจาํบทเรยีนไดม้ากน้อยเพยีงใด สิ,งนีI
จะเป็นแนวทางใหค้ณุทราบวา่ตอ้งทบทวนเรื,องใดในการเรยีนการสอนครั Iงถดัไป ต่อไปนีIคอืวธิกีารประเมนิเมื,อการเรยีนการสอน

เสรจ็สิIน

ไฟจราจร

• ใชภ้าพสญัญาณไฟจราจรเพื,อใหน้กัเรยีนประเมนิ
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง

• ใหน้กัเรยีนแต่ละคนตดิกระดาษลงบนสญัญาณไฟ

จราจรแต่ละสตีามระดบัความเขา้ใจของพวกเขา

สเีขยีว = “เขา้ใจดมีาก” นกัเรยีนเขา้ใจและไมม่คีาํถาม  
และเขยีนสิ,งที,เรยีนรูจ้ากบทเรยีน

สเีหลอืง = “เขา้ใจปานกลาง” และเขยีนคาํถามที,ตอ้งการ

การชีIแจงเพิ,มเตมิ

สแีดง = “ตอ้งการความชว่ยเหลอื” และเขยีนหวัขอ้ที,

ตอ้งการทบทวน

นิI วมือทั Iง j 

• ถามนกัเรยีนวา่ระดบัความเขา้ใจหรอืความมั ,นใจ
หลงัการเรยีนอยูท่ ี,ระดบัใด

• นกัเรยีนยกมอืขึIนโดยใชจ้าํนวนนิIวมอืเพื,อแสดงถงึ

ระดบัความมั ,นใจ

s นิIว = ไมม่ั ,นใจเลย

r นิIว = มั ,นใจเลก็น้อย
q นิIว = มั ,นใจบางสว่น

p นิIว = คอ่นขา้งมั ,นใจ

o นิIว = มั ,นใจมาก

• การประเมนิจะมปีระสทิธภิาพมากขึIนหากให้

นกัเรยีนหลบัตาขณะยกนิIวขึIน

ฉนัเขา้ใจชดัเจนฉนัไมเ่ขา้ใจ 

ตั kวขาออก

• ในช่วง o นาทสีุดทา้ยของการเรยีน ใหน้ักเรยีนตอบ

คาํถาม s ขอ้ ลงบนกระดาษแลว้สง่ใหค้รู

• ใชโ้อกาสนีIในการถามคาํถามที,ทา้ทายความสามารถ

และน่าสนใจแก่นกัเรยีน หรอืทบทวนแนวคดิหลกั

• กิจกรรมนีIจะช่วยให้คุณรู้ว่าจะต้องทบทวนอะไรใน   
การเรยีนการสอนครั Iงถดัไป

ตวัอย่างเช่น: ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามบนกระดานเกี,ยวกบั

บทเรียนในวันนีI  และออกจากห้องเรียนได้หลังจากส่ง

กระดาษคาํตอบใหค้รู

ยกนิIวโป้ง - ขวางนิI วโป้ง - ควํPานิI วโป้ง 

• ถามคาํถาม “ใช”่ หรอื “ไมใ่ช”่ ในชั Iนเรยีน
• ใหน้กัเรยีนตอบโดยใชนิ้Iวหวัแมม่อื

ตัวอย่างเช่น: ครูพูดประโยคใดประโยคหนึ,งและให้

นกัเรยีนตอบโดยใชนิ้Iวหวัแมม่อื

“ผลบวกมมุภายในสามเหลี,ยมคอื s�� องศา”

ฉนัยงัคงมคีาํถามบางอยา่ง

ฉนัเขา้ใจอยา่งชดัเจน

ฉนัตอ้งการคาํอธบิายเพิ,มเตมิ
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ครวูชิาสงัคมใชแ้ผนที,ในการออกแบบ

บทเรยีนวชิาภมูศิาสตร์

ครสูอนภาษาพมา่เรยีนนอกหอ้งเรยีน



วธิทีี,ดทีี,สดุวธิหีนึ,งในการเรยีนรูค้อืการลงมอืทาํ ครทูี,มคีวามมั ,นใจจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มทั Iง
รายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนั Iนนกัเรยีนยงัสามารถเรยีนรูจ้ากกนัและกนัไดอ้กีดว้ย กจิกรรมที,เปิดใหน้กัเรยีนม ี 

สว่นรว่มจะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึIน นกัเรยีนบางคนอาจเขนิอายที,จะตอบคาํถามในชั Iนเรยีนแต่จะมสีว่นรว่มใน

กจิกรรม สิ,งที,สาํคญัคอืตอ้งมกีารกาํหนดขนาดของกลุ่ม โดยพจิารณาตามวธิทีี,คณุตอ้งการใหน้กัเรยีนเรยีนรู้

รายบคุคล

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลเป็นสิ,งที,ดีในการประเมินว่านักเรยีนแต่ละคนมคีวามเชี,ยวชาญในเนืIอหานั Iนหรอืไม ่รวมทั Iงเปิดโอกาสใหเ้ขาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอสิระตัวย่างกิจกรรมที,ควรทําเป็นรายบุคคลได้แก่ การประเมนิรายบุคคล (แบบทดสอบ การทําการบ้าน และการอ่านแบบเงยีบๆ) กจิกรรม q ขอ้เทจ็จรงิ r คําถาม และ s ความคิดเห็น กิจกรรมสี,มุม กิจกรรมเขียนกระดาน และการลงคะแนน

จบัคู่

เราสามารถใชก้ารเรยีนรูเ้ป็นคู่เพื,อจบัคู่นักเรยีนที,
มคีวามมั ,นใจกบันกัเรยีนที,ข ีIอาย นกัเรยีนที,เก่งกบั

นักเรียนที,อ่อนด้านวิชาการ หรือจับคู่ระหว่าง

นักเรียนที,ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกัน 

กิจกรรมที,แนะนําให้จบัคู่ ได้แก่ การคิดร่วมกนั 

การติวหนังสือ การนําเสนอเป็นคู่ และการล่า
สมบตัิ

การกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ขนาดของกลุ่มที,ต่างกนั ยอ่มมวีตัถุประสงคท์ี,แตกต่างกนั

ออกไป เมื,อวางแผนการสอนคุณตอ้งการใหน้ักเรยีนของ

คณุทาํงานเป็น:

กลุ่มเลก็ (]-j)

กลุ่มขนาดเลก็ จะชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถทาํงานเป็นทมีได้

ด ีและเปิดโอกาสใหแ้บง่งานใหญ่ออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ

การจดักลุ่มลกัษณะนีIจะชว่ยใหน้กัเรยีนไดร้บัโอกาสในการ

เป็นผูนํ้าและตดัสนิใจ กจิกรรมที,แนะนําสาํหรบักลุ่มเลก็ ๆ 

ได้แก่ การทําโปสเตอร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร ์     

การแสดงบทบาทสมมต ิการนําเสนอเป็นกลุ่ม การโตว้าท ี

การเดนิชมนิทรรศการ และการล่าสมบตัิ

กลยทุธก์ารเรียนแบบมีส่วนร่วม
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การลงคะแนน

เขยีนคําถามที,เกี,ยวข้องกบับทเรยีนของคุณลงบนกระดาษ 
พร้อมคําตอบแบบปรนัย หรือแบบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ส่ง

กระดาษใหน้กัเรยีนแต่ละคนเขยีนคาํตอบ เมื,อเสรจ็แลว้

• ใหน้ักเรยีนใส่คําตอบของตนลงในกล่องหรอืตะกรา้โดย

ไมร่ะบุชื,อ

• เฉลยคาํตอบที,ถกูตอ้งและบอกจาํนวนนกัเรยีนที,ตอบถกู 
พร้อมทั Iงแสดงความยินดีกับความสําเร็จด้วยเสียง

ปรบมอืจากเพื,อน ๆ ในหอ้ง

• ในตอนท้ายของการเรยีน ครูสามารถถามคําถามเดิม    

อกีครั Iงเพื,อดวูา่จาํนวนนกัเรยีนตอบถกูเพิ,มขึIนหรอืไม่

ตัวอย่างเช่น : วิชาคณิตศาสตร์ เรื,อง ร ัศมีและเส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง ก่อนการสอนบทเรยีนเรื,องเสน้ผา่นศนูยก์ลางและ

รศัม ีแจกคําถาม r-q ขอ้ เกี,ยวกบัการหา เสน้ผ่านศูนยก์ลาง

และรศัมขีองวงกลม ใหแ้ก่นักเรยีน ใหพ้วกเขาลงคะแนนโดย

ใส่คําตอบของตนลงในกล่อง (วางกล่องใบใหญ่ไว้หน้าชั Iน
เรยีน)  แลว้เฉลยคําตอบ เมื,อคุณมขีอ้มูลเกี,ยวกบัความรูเ้ดมิ

ของนกัเรยีนแลว้ จงึเริ,มบทเรยีนเกี,ยวกบัการคาํนวณเสน้ผา่น

ศูนย์กลางและรศัมขีองวงกลม ในตอนท้ายของบทเรียนให้

นักเรยีนทําแบบฝึกหดัและลงคะแนนอกีครั Iงเพื,อดูว่านักเรยีน

ตอบถกูเพิ,มขึIนหรอืไม่

มมุสีPมมุ

• เขยีนขอ้ความดงัต่อไปนีI ไดแ้ก่ “เหน็ดว้ยอยา่งยิ,ง” “เหน็

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ,ง” ลงบน

กระดาษจาํนวน p แผน่ และตดิไวท้ี,มมุทั Iงสี,ของหอ้งเรยีน 

อ่านกรณีต่าง ๆ ที,นักเรยีนสามารถโตแ้ยง้กนัไดห้น้าชั Iน

เรยีนแล้วให้พวกเขาไปยนืในมุมที,ตรงกบัความคดิเหน็

ของพวกเขา

• ใหน้กัเรยีนอธบิายความคดิเหน็ของตนจากมมุที,เขายนื

ตวัอย่างเช่น: วชิาสงัคมศึกษา เรื,องประวตัิศาสตร์และการ

พฒันาของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ชั Iนมธัยมศกึษาปีที, r 

“ช่วง ค.ศ. s��s-s��o เป็นช่วงเวลาปรับปรุงและฟืI นฟู

เศรษฐกจิของจนีตามทศิทาของเติIงเสี,ยวผงิ ส่งผลใหจ้นีเขา้สู่

ภาวะที,มั ,นคงมากขึIน” หลังจากอ่านประโยคนีIจบแล้ว ให้

นักเรยีนเลอืกมุมตามความคดิของตนและอธบิายว่าเพราะเหตุ

ใด พวกเขาจงึเลอืกเหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย

J ข้อเทจ็จริง N คาํถาม และ Q ความคิดเหน็
หลงัจากนักเรยีนได้เรยีนรู้หวัขอ้ใหม่แล้วให้พวกเขาเขยีน    สิ,งต่อไปนีIทลีะรายการ:

• ขอ้เทจ็จรงิ q ประการ ที,พวกเขาไดเ้รยีนรู้• คําถาม r ขอ้ ที,พวกเขาสงสยัเกี,ยวกบัหวัขอ้ที,ไม่ได้อภปิรายในชั Iนเรยีน
• ความคดิเหน็ s ขอ้ เกี,ยวกบัหวัขอ้ที,เรยีน

ตวัอย่างเช่น: วชิาสงัคมศึกษา เรื,อง ชาวบ้านบางระจนั ให้นักเรยีนเขยีนสิ,งที,พวกเขารู้จาก
เรื,องชาวบา้นบางระจนั q ขอ้ จากนั Iนใหเ้ขยีนคาํถาม r ขอ้เกี ,ยวกบัเรื,องนีI (สามารถทํางานเป็นคู ่ได ้) สุดท ้ายให้เขยีน
คตสิอนใจ ที,ไดจ้ากเรื,องนีI

บญัชีเฟสบุค๊

ลองให้นักเรยีนเขยีนขอ้มูลเกี,ยวกบับุคคลที,พวกเขาได้เรียนรู้ราวกับว่าเป็นบัญชีเฟสบุ๊คของพวกเขา : ชื,อ 
เกี,ยวกับ   ความสนใจ งานอดิเรก เพื,อน เช็คอิน ความชอบ กลุ่ม และคาํพดู

ตวัอย่างเช่น: วชิาภาษาไทย หวัขอ้วรรณคดเีรื,องนิราศ
ภเูขาทอง ใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้มลูเกี,ยวกบัสนุทรภู่: เดมิเขาชื,อวา่อะไร บทกวโีปรดของเขาคอือะไร 
เขามตีาํแหน่งอะไร และอาศยัอยูท่ ี,ไหน
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คิด - จบัคู่ – แบง่ปัน

• ลองถามคําถามที,มีความยากมากขึIนในชั Iน
เรยีน

• ให้เวลานักเรยีน s-r นาท ีในการคิดคําตอบ

เป็นรายบุคคล

• จากนั Iนใหพ้วกเขาหาเพื,อนอกีหนึ,งคนเพื,อจบัคู่

และปรกึษากนั
• สุดท้ายใหแ้ต่ละคู่แบ่งปันคําตอบกบัเพื,อนทั Iง

หอ้ง

ตวัอย่างเช่น: วชิาภาษาไทย เรื,องโคลงสี,สภุาพ 

เ มื ,อ ส อ น เ กี ,ย ว ก บั ก า ร ป ร ะ พ นั ธ ์บ ท ก ว  ี ใ ห้

ยกตวัอย่าง
กว ีs บทแก่นักเรยีน และถามความคดิเหน็เกี,ยวกบั

ความหมายของกวบีทนั Iน ใช้ข ั Iนตอนขา้งต้นเพื,อให ้

พวกเขาค่อย ๆ อธบิายความคดิเกี,ยวกบับทกวทีลีะ

น้อย

เขียนกระดาน

กจิกรรมนีIเป็นกจิกรรมที,ดมีากสาํหรบัการระบุสิ,งที,นกัเรยีนรู้อยู่แล้วเกี,ยวกับหัวข้อที,จะเรียน หรือใช้เป็นกิจกรรมทบทวนเมื,อจบบทเรยีน

ให้นักเรียนทํางานเป็นคู่ เพื,อเขียนทุกสิ,งที,พวกเขารู้เกี,ยวกับหัวข้อบนกระดาน เมื,อกระดานเต็มแล้ว ให้นกัเรยีนอธบิายแนวคดิของตนกบัเพื,อน ๆ ในชั Iนเรยีน
ตัวอย่างเช่น: ก่อนที,จะสอนเรื,องวัฏจักรของนํI า ให้นกัเรยีนวาดภาพการตกตะกอนประเภทต่าง ๆ ที,พวกเขารูอ้ยูแ่ลว้  บนกระดาน

ล่าสมบติั

ซ่อนคําถามไวร้อบ ๆ หอ้งเรยีน (หรอือาจซ่อนนอก

หอ้งดว้ยกไ็ด)้ ใหน้กัเรยีนจบัคู ่(หรอืแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ 

ๆ) เพื,อหาคาํถามที,ถูกซ่อนไวท้ั Iงหมด แลว้หาคาํตอบ

รว่มกนั คูแ่รกที,ตอบคาํถามถกูตอ้งทั Iงหมดเป็นผูช้นะ

ตวัอย่างเช่น: วชิาสงัคมศกึษา เรื,องภูมศิาสตร์ของ

ประชากร

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื,ออภปิรายและตอบ

คาํถามเชน่

• ประเทศไทยมปีระชากรเท่าไร (คาํถามถดัไป

อยู่บนต้นมะพรา้ว)

• อาชีพดั Iงเดิมของคนไทยมีอะไรบ้าง (คําถาม

ถดัไปอยูใ่กลห้อ้งครวั)

เขียนคําถามและคําใบ้สําหรับคําถามถัดไปลงบน

กระดาษแล้วซ่อนไว้ กลุ่มที,ค้นหาและตอบคําถาม

ทั Iงหมดไดก่้อนเป็นผูช้นะ

จบัคู่ตอบ

ใหน้กัเรยีนจบัคูแ่ลว้ผลดักนัถาม-ตอบคาํถามเกี,ยวกบั

สิ,งที,พวกเขากาํลงัเรยีนรู ้
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ชมนิทรรศการ

• แบง่นกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ เพื,อศกึษาคน้ควา้หวัขอ้ที,กาํหนดไวใ้นหลกัสตูร
• ใหแ้ต่ละกลุ่มสรปุหวัขอ้ของตนบนแผน่โปสเตอรแ์ละตดิไวท้ี,ผนงัหอ้งเรยีน

• เมื,อทุกกลุ่มตดิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้กัเรยีนแต่ละคนเดนิไปรอบ ๆ หอ้ง และจดบนัทกึสรปุของกนัและกนั

ตวัอย่างเช่น: วชิาคณิตศาสตร ์เรื,อง รปูทรงเรขาคณิตและพืIนที, 

ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มวาดรูปทรงเรขาคณิตที,แตกต่างกนัลงบนแผ่นโปสเตอร ์(เช่น ลูกบาศก์ ทรงกระบอก และกรวย) 
พรอ้มสตูรเพื,อคาํนวณพืIนที,และปรมิาตรของแต่ละรปู เมื,อทาํเสรจ็แลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละคนเดนิไปรอบ ๆ หอ้งเพื,อทาํการ

จดบนัทกึโปสเตอรแ์ผน่อื,น ๆ 

ตวัอย่างเช่น วชิาประวตัศิาสตร ์เรื,องปิรามดิประเทศอยีปิตแ์ละสฟิงซ์

หลงัจากสอนเกี,ยวกบัสถานที,สาํคญัของโลก ใหแ้ต่ละกลุ่มทาํโปสเตอรเ์กี,ยวกบัสถานที,ที,พวกเขาเรยีนรู ้
จากนั Iนจดันิทรรศการเพื,อใหน้กัเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็เกี,ยวกบัโปสเตอรข์องเพื,อน ๆ

การนําเสนอของนักเรียน
• กําหนดให้นักเรียนอ่านข้อมูลบางส่วนในหนังสือเรียน จากนั Iนให้พวกเขาทําหน้าที,

สอนบทเรยีนนั Iนเป็นเวลา o-s� นาที• ขณะนําเสนอ นักเรียนจะได้รบัการปฏิบตัิราวกบัวา่พวกเขาเป็นครจูรงิ ๆ• เพื,อน ๆ ในชั Iน มหีน้าที,จดบนัทกึ และเตรยีมถามคาํถามเพื,อถามผูนํ้าเสนอ

ตวัอย่างเช่น: วชิาภูมศิาสตร์ หวัขอ้ การเรยีนรู้เกี,ยวกบัสภาพอากาศ
มอบหมายใหน้ักเรยีนกลุ่มเลก็ ศกึษาหวัขอ้ต่าง ๆ ในหลกัสูตร (หวัข้อ ลม อุณหภูมิ เมฆ และฝน) แลว้เตรยีมการนําเสนอ ในขณะที,นกัเรยีนกลุ่มหนึ,งกําลังนําเสนอ นักเรียนคนอื,น ๆ ต้องทําการ     จดบนัทกึและเตรยีมคาํถามเพื,อถามผูนํ้าเสนอ

การโต้วาที

• แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ประมาณกลุ่มละ q-o 

คน

• เขยีนหวัขอ้ที,ตอ้งการใหน้กัเรยีนโตว้าทบีนกระดาน

• แต่ละกลุ่มตอ้งเลอืกที,จะสนบัสนุนหรอืคดัคา้นประเดน็ 

(หวัขอ้) ดงักล่าว

• ใหเ้วลาแต่ละกลุ่มเตรยีมขอ้มูลการโตว้าท ีจากนั Iนให้

พวกเขาโตว้าทกีนั

ตวัอย่างเช่น: วชิาสงัคมศกึษา เรื,องศาสนาและจรยิธรรม 

แบ่งนกัเรยีนออกเป็นสองกลุ่มและใหแ้ต่ละกลุ่มโตว้าทกีนัวา่ 

“เราควรพูดความจรงิเสมอ” โดยให้นักเรยีนใช้ขอ้มูลจาก

นิทานเรื,องเดก็เลีIยงแกะเป็นสว่นหนึ,งของเนืIอหาการโตว้าที

ตวัอย่างเช่น: วชิาวทิยาศาสตร ์เรื,อง มนุษยก์บัสิ,งแวดลอ้ม 

ใหห้วัขอ้ในการโต้วาทแีก่นักเรยีน เช่น “อุตสาหกรรมเป็น

สาเหตุหลกัที,ทําใหป้รมิาณนํIาจดืบนโลกลดลง” วธินีีIถอืเป็น

วธิทีี,ดใีนการเริ,มบทเรยีนเพื,อระบุสิ,งที,นกัเรยีนรูอ้ยูแ่ลว้
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ความผดิพลาดเป็นเรื,องปกตขิองกระบวนการเรยีนรู ้ความผดิพลาดเป็นโอกาสสําหรบัทั Iงครูและนักเรยีนในการเรยีนรู้และ
เตบิโต อย่าหลกีเลี,ยงการเกดิขอ้ผดิพลาดดว้ยการตั Iงคําถามง่ายๆ และมเีพยีงคําตอบเดยีว จงสรา้งวฒันธรรมในหอ้งเรยีนที,

นกัเรยีนจะรูส้กึไมล่าํบากใจเมื,อทาํผดิพลาดไปบา้ง และมโีอกาสใชค้วามคดิและวางแผนอยา่งรอบคอบ

"เมื,อนกัเรยีนของฉนัทาํผดิ มนัเป็น
ความผดิของพวกเขาที,ไมใ่สใ่จใน

การเรยีน"

“เมื,อนกัเรยีนทาํผดิ ฉนัพยายามสรา้งความมั ,นใจ
และใชเ้ป็นโอกาสใหท้กุคนไดเ้รยีนรู”้

ดีดนิI ว-ปรบมือ-แทค็มือ-ยกนิIว

สร้างธรรมเนียมการเรียนการสอนโดยให้ทุกคนในชั Iน 
ปรบมอื ดดีนิIว แท็คมอื หรอืยกนิIว เมื,อเพื,อนพยายาม

ตอบคําถามที,ยาก ๆ แมว้่าจะตอบผดิกต็าม สิ,งนีIจะช่วย

สรา้งความมั ,นใจใหก้บันกัเรยีนแต่ละคน

ตวัอย่างเช่น: “ซอซอ ใช้ความพยายามอย่างมากและ

สามารถตอบคําถามครึ,งแรกได้อย่างถูกต้อง ขอทุกคน

ปรบมอืให ้ซอซอ ดว้ย!”

บนัทึกคาํตอบ

ก่อนจะเฉลยหรืออธิบายคําตอบของคําถามที,ถาม

นักเรยีน เปิดโอกาสใหพ้วกเขาอธบิายก่อนว่าพวกเขา

คดิอย่างไร พยายามอย่าเฉลยคําตอบจนกว่านักเรยีน

จะมโีอกาสค้นคว้าหาคําตอบด้วยตวัเองก่อน วธินีีIจะ

ชว่ยบอกคณุวา่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูม้ากแคไ่หน

ตัวอย่างเช่น:“ครูอยากให้ทุกคนลองทําด้วยตัวเอง

ก่อนที,เราจะอภปิรายกลุ่ม ครูจะเดนิตรวจคําตอบและ

อธบิายเพิ,มเตมิใหเ้ธอเอง"

จงบอกว่าคณุเหน็อะไร

พูดถึงพฤติกรรมที,ดี ๆ ที,คุณเห็นในชั Iนเรยีน วธิีนีIจะ

แสดงใหน้ักเรยีนทราบถงึความคาดหวงัของคุณที,มตี่อ

พวกเขา

ตวัอย่างเช่น:“ครูเหน็ว่า โมข่าย กําลงัหาคําตอบของ

คําถามซึ,งค่อนขา้งยากมากและไดข้อเพื,อนใหช้่วยเขา 

เยี,ยมมาก โมขา่ย!”

ตรวจดคูาํตอบทั Iงหมด

เมื,อตรวจดูคําถามแบบปรนัย หรอืเมื,อนักเรยีนของคุณ
เขยีนคําตอบต่าง ๆ ที,เกอืบถูกตอ้ง ใหพ้จิารณาตรวจดู

คําตอบที,แตกต่างกนัทั Iงหมดด้วย ไม่ใช่เฉพาะคําตอบ     

ที,ถกูตอ้ง

ตวัอย่างเช่น: “ซาร่าพอ สามารถแยกตวัประกอบของ

สมการไดโ้ดยใชว้ธิกีารอื,น ซาร่าห ์เธอช่วยบอกพวกเรา

ไดไ้หมวา่ทาํไดอ้ยา่งไร"

การเรียนรู้จากความผิดพลาด
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สร้างวฒันธรรม

ให้คุณสร้างวัฒนธรรมที,ดีในชั Iนเรียนของคุณ หาก
นักเรยีนคนอื,นหวัเราะเยาะหรอืดูถูกเพื,อน ๆ ของเขา

ขณะที,พยายามทาํสิ,งใดสิ,งหนึ,งแต่ไม่สาํเรจ็ ใหห้ยุดการ

สอนและยํIาว่าเพราะเหตุใดความผิดพลาดจึงเป็นสิ,ง

สาํคญั

ตวัอย่างเช่น:“เราทุกคนทําผดิพลาดกนัได ้ดงันั Iนอย่า

หวัเราะความพยายามของแซมสนั เขาใชค้วามพยายาม

เป็นอย่างมาก เราเรียนรู้อะไรจากเขาบ้าง และใคร

สามารถชว่ยเขาไดบ้า้ง”

ควบคมุการแสดงออก

คุณแสดงออกต่างกนัหรอืไม่เมื,อนักเรยีนตอบถูกหรอื
ผดิ หากคุณตอ้งการใหน้ักเรยีนรูส้กึสะดวกใจในความ

ผดิพลาด ใหร้กัษาระดบัเสยีงไม่ว่านักเรยีนจะตอบถูก

หรอืผดิ

ตวัอย่างเช่น:เมื,อนกัเรยีนตอบถกู คณุสามารถบอกวา่ 

“ทาํไดด้มีาก มหีนี,หนี, ขอบคณุสาํหรบัคาํตอบ“

เมื,อนักเรยีนตอบผดิ คุณสามารถบอกว่า “ทําไดด้มีาก 

มีหนี,หนี,  แต่จะทําให้คําตอบของเธอดียิ,งขึIนกว่านีI      

ไดอ้ยา่งไร”

การทาํผิดพลาดเป็นเรืPองปกติ

นักเรยีนจะสะดวกใจกบัการลองผดิลองถูกมากขึIนหาก
คณุสง่เสรมิและใหก้าํลงัใจพวกเขา

• กระตุน้ใหน้กัเรยีนถามคาํถามใหม ่ๆ และพยายาม

ตอบคาํถามที,ทา้ทายความสามารถ

• กระตุ้นให้นักเรียนตอบคําถามแม้ว่าพวกเขาจะ     

ไมแ่น่ใจ s��% วา่คาํตอบนั Iนถกูตอ้งกต็าม

ตวัอย่างเช่น:“ครรููว้า่คาํถามนีIเป็นคาํถามใหมแ่ละอาจจะ

ยาก แต่ครูอยากใหพ้วกเราลองดู ไม่ตอ้งกงัวลหากตอบ

ผดิ เพราะนี,คอืวธิทีี,เราจะเรยีนรู"้

เธอบอกฉัน

• ให้นักเรยีนอ่านขอ้ความ และให้พวกเขาอธบิาย
ใจความหลกัในความเขา้ใจของเขา

• คําตอบที,ถูกตอ้งไม่จําเป็นตอ้งมาจากครูเสมอไป 

และให้เน้นยํIาเสมอว่าไม่มีคําตอบที,ถูกหรือผิด

สาํหรบัคําถามที,เกี,ยวกบัความคดิเหน็ ตราบใดที,

นักเรยีนสามารถแสดงขอ้มูลให้เหน็ได้ว่าเหตุใด
พวกเขาจงึคดิเชน่นั Iน

ตวัอย่างเช่น:“เอาล่ะ ทุกคนอ่านเรื,องนีIจบแลว้หรอืยงั   

เรามาเริ,มทําความเขา้ใจกนัดกีว่า ใครกไ็ดบ้อกครูทวี่า

ใจความหลักของเรื,องนีIคืออะไร และเหตุใดจึงสรุป

เชน่นั Iน”

ครทูาํผิด

คณุทาํอยา่งไรเมื,อคณุทาํผดิต่อหน้านกัเรยีน คณุเพกิเฉย
และทําเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึIน หรือพยายาม    

กลบเกลื,อนหรือไม่ นักเรียนจะดูและเลียนแบบการ

กระทําของคุณ ครั Iงต่อไปที,คุณทําผดิพลาดขอใหใ้ชเ้ป็น

โอกาสสาํหรบัทั Iงคณุและนกัเรยีนในการเรยีนรู้
ตวัอย่างเช่น: 

“ครนู่าจะทาํโจทยบ์นกระดานผดิ ใครสามารถชว่ยครหูา

ไดบ้า้งวา่ผดิตรงไหน”

หรอื

“หน่ายอู พบข้อผิดพลาดในคําตอบของครู ครูไม่เคย

คดิถงึเรื,องนีIมาก่อนเลย ขอบคุณที,ช่วยสงัเกต นักเรยีน
คนอื,น

มวีธิแีกปั้ญหาแบบอื,นอกีไหม”

กลยทุธก์ารตั Iงคาํถาม

• จงเลอืกวา่ใครจะตอบคาํถามของคณุ
• นักเรยีนต้องเชื,อมั ,นว่าคุณจะไม่ทําให้พวกเขาอบั

อาย หรอืทาํใหพ้วกเขาดโูงเ่ขลาต่อหน้าเพื,อน ๆ 

• หากนักเรียนเรียนไม่ทนัและรู้สกึอึดอดัเป็นอย่าง

มาก อย่าทําให้เขาดูเป็นจุดเด่น แต่ให้ร่วมมอืกบั

ผูอ้ื,นเพื,อชว่ยเหลอืเขาแทน

ตวัอย่างเช่น: “อองซอ คาํถามนีIคอ่นขา้งยาก ธนิธนิ กบั 

ธฮีา ช่วยไดไ้หม ถ้าต้องการความช่วยเหลอืจากครูบอก

ไดเ้ลยนะ”
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นักเรียนในชั IนเรียนทีPมีความสามารถแบบผสมผสาน มีความผนัแปรตาม:

• อาย ุหรอืวฒุภิาวะ

• ประสบการณ์ก่อนหน้านีIที,มตี่อเนืIอหาการเรยีน

• ระดบัภาษา และภาษาแม ่(ภาษาที,หนึ,ง)

• ความมั ,นใจ และความเป็นอสิระ

• แรงจงูใจ หรอืทศันคตติอ่เนืIอหาการเรยีน

• ภมูหิลงัทางวฒันธรรม

คุณจําเป็นต้องใช้เวลาและการประเมนิเพื,อทําความเขา้ใจนักเรยีนแต่ละคนเกี,ยวกบัรูปแบบการเรยีนรู ้ความต้อง       

การทางดา้นภาษา แรงจงูใจ หรอืความสามารถ เมื,อคณุเริ,มเขา้ใจความสามารถที,แตกต่างกนัของนกัเรยีนแลว้ คณุจะ

สามารถวางแผนบทเรยีนเพื,อสนองต่อความตอ้งการโดยรวมของนกัเรยีนได้

ต่อไปนีIเป็นกจิกรรมและกลยุทธอ์ย่างเพื,อใหน้ักเรยีนทุกคนมสีว่นร่วมในการเรยีนการสอนที,คาํนึงถงึความสามารถที,

แตกตา่งกนัของพวกเขา

ชั Iนเรยีนแบบผสมหรอืชั Iนเรยีนที,นักเรยีนมคีวามสามารถที,แตกต่างกนั ถอืเป็นเรื,องทา้ทายความสามารถสาํหรบัครหูลาย
คน ดว้ยเทคนิคที,เหมาะสม นกัเรยีนทกุคนสามารถไดร้บัความทา้ทายและพบกบัความสาํเรจ็ในชั Iนเรยีนของคณุได้

การจดักลุ่มตามความสามารถ
ทีPคล้ายคลึงกนั

เป็นการแบ่งชั Iนเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถ        จดันักเรียนที,เก่งกว่าอยู่กลุ่มหนึ,งและอ่อนกว่าอยู่อีก   กลุ่มหนึ,ง การจัดกลุ่มลักษณะนีIจะช่วยให้นักเรียนสามารถทํางานได้ตามก้าวย่างและจงัหวะของตนเอง วธินีีIจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความท้าทายเพิ,มเติมใหก้บักลุ่มที,เก่งอยู่แลว้และช่วยเหลอืกลุ่มที,อ่อนกว่าได้มากขึIน

ก า ร จัด ก ลุ่ ม ต า ม ค ว า ม

สนใจ

ให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามความสนใจ   

ของตน การจดักลุ่มตามความสนใจเป็น  

วิธีหนึ,งในการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการเรยีนรู ้วธินีีIจะช่วยเพิ,มใหเ้กดิ

การโตต้อบมากขึIน

กลยทุธก์ารจดักลุ่ม

ควรเปลี,ยนวธิจีดักลุ่มบา้ง เพื,อใหม้ั ,นใจไดว้า่นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัโอกาสในการทาํงานรว่มกนั วธิตี่าง ๆ ในการ
จดักลุ่มนกัเรยีนมดีงัต่อไปนีI

กลยทุธส์าํหรบัชั 0นเรียนที4มีความสามารถแบบ

ผสมผสาน
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ทีPนั Pงร้อน

กจิกรรมนีIมปีระโยชน์อยา่งยิ,งเมื,อตอ้งสอนคาํศพัทใ์หม ่
ๆ แก่นกัเรยีน ใหแ้บ่งชั Iนเรยีนออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละ

กลุ่มวาง "ที,นั ,งรอ้น" (เกา้อีIหนึ,งตวั) ใหห้นัหน้าออกจาก

กระดาน ขออาสาสมคัรหนึ,งคนจากแต่ละกลุ่มมานั ,ง   

บนเกา้อีIแลว้หนัหน้าเขา้หากลุ่มของตน

เมื,อครเูขยีนคาํศพัทห์รอืวลบีนกระดาน ใหส้มาชกิของ

แต่ละกลุ่มถามคําถาม หรอือธบิายใหเ้พื,อนร่วมทมีฟัง

เกี,ยวกับคําหรือวลีนั Iน โดยห้ามใช้คําศัพท์หรือวลีที,

เขยีนบนกระดาน คนแรกที,สามารถทายคําศพัท์ได้

ถกูตอ้ง  ถอืเป็นผูช้นะ! 

การจดักลุ่มตามเพศ

การจดักลุ่มนักเรยีนควรเป็นไปตามเจตนา บางครั Iงการจดักลุ่มตามเพศอาจทาํใหน้กัเรยีนบางคนรูส้กึสะดวกใจและงา่ยต่อการแสดงความคดิเหน็มากขึIน

จบัคู่ตามความสามารถทีP

แตกต่าง

เป็นการตั Iงใจจบัคู่นักเรยีนที,เก่งกบันักเรยีนที,อ่อน
เพื,อทาํกจิกรรมหรอืทบทวนแบบฝึกหดัรว่มกนั หมั ,น

ตรวจดเูพื,อใหม้ั ,นใจไดว้่านกัเรยีนที,เก่งไมไ่ดค้วบคุม       

การอภิปรายทั Iงหมด ให้แต่ละคนมีบทบาทหรือ       

ความรบัผดิชอบเฉพาะและสลบับทบาทกนัระหว่าง

กจิกรรม

กลยทุธใ์นการท้าทายความสามารถนักเรียน
แตล่ะชั Iนเรยีนประกอบดว้ยผูเ้รยีนที,มคีวามหลากหลาย ดงันั Iนการวางแผนการสอนของคณุตอ้งคาํนึงถงึความจรงิขอ้

นีIเพื,อจะสามารถสรา้งความทา้ทายใหแ้ก่นกัเรยีนทกุคน ต่อไปนีIคอืกจิกรรมที,คณุสามารถใชเ้พื,อกระตุน้ใหน้กัเรยีน

มสีว่นรว่มและสรา้งความทา้ทายใหแ้ก่นกัเรยีนทั Iงกลุ่มที,เก่งและอ่อนดา้นวชิาการ

ตั Iงเป้าหมายชั Iนเรียน

ใหค้ณุอธบิายเป้าหมายของชั Iนเรยีนแก่นกัเรยีนทุกคน

ตวัอย่างเช่น: “กจิกรรมนีIจะเสรจ็สมบูรณ์ก็ต่อเมื,อนักเรยีน    

ทุกคนพยายามอย่างสุดความสามารถเพื,อตอบคําถามทั Iง q 

ขอ้นีI” ดว้ยวธินีีI นักเรยีนที,เก่งกว่าจะรูว้่าหากทําของตนเสรจ็

แล้ว พวกเขาควรช่วยเพื,อนคนอื,น ๆ เพื,อให้ชั Iนเรยีนบรรลุ

เป้าหมายที,ตั Iงไว้
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ทางลาดขึIน

เริ,มบทเรียนของคุณด้วยคําถามทบทวนง่าย ๆ     

เพื,อสร้างความมั ,นใจให้แก่นักเรียน วิธีนีIจะเปิด

โอกาสให้นักเรียนที,เรียนอ่อนกว่าเพื,อนสามารถ

ตอบคาํถามและเพิ,มความมั ,นใจใหเ้ขาได้

หากมีนักเรียนที,มีความสามารถน้อยกว่าเพื,อน     

เมื,อการสอนดําเนินต่อไป ใหเ้ริ,มถามคําถามที,ยาก

มากขึIนและเลอืกนักเรยีนที,ต้องการตอบ หากมคีน

ตอบผดิใหใ้ชเ้ป็นโอกาสในการเรยีนรู้

ตวัอย่างเช่น: วชิาคณิตศาสตร์

คาํถามที, s
!
"
+	!"=	?

คาํถามที, 2           
!
"
+	!#=	?

คาํถามที, 3         1
!
"
+	2

!
"
=?	

รู้ - ต้องการ - เรียนรู้

• เป็นกลยุทธ์ที,สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื,องตลอดการ
สอนของคณุ

• เริ,มต้นโดยเขียนหัวข้อใหม่บนกระดาน และถาม

นักเรียนว่าพวกเขารู้อะไรเกี,ยวกบัหวัข้อนั Iนอยู่แล้ว 

ขอ้มลูนีI    จะชว่ยใหท้ราบเกี,ยวกบัความรูข้องนกัเรยีน

ที,มก่ีอนเรยีน
• จากนั Iนถามนักเรยีนต่อไปว่าพวกเขาต้องการรู้อะไร

เกี,ยวกบัหวัขอ้นีI หรอืพวกเขามคีําถามอะไรเกี,ยวกบั

หวัขอ้นีI

• ในตอนทา้ยของการเรยีนใหน้กัเรยีนสรุปสิ,งที,ไดเ้รยีนรู้

จากหวัขอ้นีI ขอ้มูลนีIจะบอกคุณว่าพวกเขาจดจําอะไร  
ไดบ้า้งและคณุควรสอนอะไรในบทเรยีนถดัไป

K W L

วิธีโดนัท

แบ่งนักเรยีนออกเป็น r กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่ม

ยืนเป็นรูปวงกลมซ้อนกนั (วงด้านใน s กลุ่ม 

และวงด้านนอกอีก s กลุ่ม) ให้นักเรยีนแต่ละ

กลุ่ม หนัหน้าเข้าหากันเป็นคู่ ๆ ถามคําถาม

เพื,อให ้  แต่ละคู่หารอืกนัและตอบคําถาม เมื,อ

ทุกคู่ตอบเสร็จให้หมุนวงกลมหนึ,งวงเพื,อให้

นักเรยีนทํางานร่วมกบัเพื,อนอกีคนหนึ,งสาํหรบั

คาํถามขอ้ใหม่

ปรบัเปลีPยนงานให้หลากหลาย
หลงัจากสอนเนืIอหาใหม่แล้ว ให้ปรบัเปลี,ยนกิจกรรมตามระดบัของนกัเรยีนแต่ละคน

ตวัอย่างเช่น หากมนีกัเรยีนที,ทาํงานเสรจ็ก่อนคนอื,น ๆ :• มอบงานพเิศษที,ทา้ทายความสามารถใหพ้วกเขา
• ใหก้ารบา้นประเภทอื,น หรอื จาํนวนมากขึIน
• ใหพ้วกเขาชว่ยนกัเรยีนที,กาํลงัพยายามทาํอยูเ่พื,อเป็นการทา้ทายความสามารถพวกเขา

แผนทีPความคิด
ใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มเพื,อสรา้งแผนที,ความคดิ โดยมีกติกาว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย     หนึ,งเรื,องหรอืหนึ,งหวัขอ้ วธินีีIทําใหน้ักเรยีนทุกคน    มสี่วนร่วมและแบ่งปันกนัโดยไม่ต้องกงัวลต่อการ   อยูห่น้าชั Iนเรยีน
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คาํแนะนําข้างกาย
ครูมผีลอย่างมากต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เมื,อครูไม่ใช่เป็นเพียงแค่ "ผู้รู้บนเวที" หากคุณรู้ว่านักเรียนของคุณบางคนกําลงั มปัีญหากบังานที,ไดร้บัมอบหมาย ใหคุ้ณเดนิไปรอบ ๆ ชั Iนเรยีน และดแูลเขาอยา่งใกลช้ดิ เคยีงบ่าเคยีงไหล่เขา นี,เป็นวธิกีารชว่ยเหลอืนกัเรยีนที,มปัีญหาโดยไมใ่หเ้ขาเป็นจุดเดน่ ใช้โทนเสียงที,ตํ, าในการพูดคุยและช่วยเขาโดยแยกคําถามออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื,อใหเ้กดิความชดัเจนมากยิ,งขึIน หากพวกเขามั ,นใจว่าได้คําตอบแล้ว ให้เรยีกเขาตอบขณะที,ทวนคําถามในชั Iนเรียน สิ,งนีI จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสเปล่งประกายและกลา้แสดงออกมากขึIน!

ฐาน

จัดแต่ละมุมของห้องเรียนเป็นฐานที,มีคําถามหรือ
ลกัษณะเฉพาะ แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ และให ้

แต่ละกลุ่มเวียนเข้าแต่ละฐานเพื,อช่วยกนัตอบคําถาม

ทั Iงหมด ขณะดําเนินกิจกรรมให้เดินสํารวจดูด้วยว่ามี

นกัเรยีนที,มปัีญหาในการเขา้ใจตามไมท่นัหรอืไม่

การเตรียมพร้อมสาํหรบัความท้าทายทีPอาจเกิดขึIน

ขณะที,คุณกําลงัวางแผนการสอนของคุณ ให้คุณลองจนิตนาการถงึอุปสรรคหรอืความท้าทายที,นักเรยีนอาจต้อง
เผชญิ  เมื,อคุณสอนดว้ย แลว้ใหค้ดิต่อว่าคุณจะเอาชนะอุปสรรคหรอืความทา้ทายเหล่านั Iนไดอ้ย่างไร (คํานึงความ

ตอ้งการเฉพาะของนกัเรยีน)

ตัวอย่างเช่น:ให้นึกถึงคําถามที,นักเรียนอาจถาม หวัข้อที,อาจต้องการคําอธิบายเพิ,มเติม หรือกิจกรรมที,ต้อง

ยกตวัอยา่ง

ลองนึกถงึวธิกีารที,คุณสามารถทาํใหน้กัเรยีนทุกคนมสีว่นรว่มในทุก ๆ กจิกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ,งหากมนีกัเรยีนที,
มปัีญหาหรอืตามเพื,อนไม่ทนั ควรพจิารณาว่ามสีิ,งใดที,จะช่วยใหพ้วกเขามสี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ รวมทั Iงคดิหา

กจิกรรมที,เอืIอต่อเดก็ที,ขาดความมั ,นใจดว้ย
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ความชดัเจน

ใหค้ําแนะนําที,ง่าย ชดัเจน และทําตามได้ เพื,อให้

นักเรยีนทุกคนประสบความสําเร็จ ใช้ภาษากาย

พร้อมคําพูดในการอธิบายเพื,อให้มั ,นใจได้ว่า

นักเรียนเข้าใจงานนีI  หรืออาจให้นักเรียนที,เก่ง

ยกตวัอยา่งหรอือธบิายโดยใชค้าํพดูของตนเอง

การคดัเลือกนักเรียน

นักเรียนจะรู้สึกอึดอดัหรือมีความเสี,ยงทุกครั Iงที,ต้อง  

ตอบคําถามหน้าชั Iนเรยีน คุณควรคดิอย่างรอบคอบว่า

คุณจะเลือกใครตอบคําถามแต่ละข้อเพราะคุณไม่

ตอ้งการทาํใหน้กัเรยีนของคณุอบัอายหรอืขายหน้า

แก้ไขข้อผิดพลาด

นกัเรยีนที,เก่งดา้นวชิาการอยูแ่ลว้มกัตอ้งการการ
แก้ไขที,ละเอียดมากยิ,งขึIน อย่างไรก็ตามความ

พยายามที,มากเกินไปเพื,อแก้ไขนักเรยีนที,อ่อน

กว่า ก็อาจส่งผลต่อความมั ,นใจของพวกเขาได้

เช่นกนั คุณสามารถให้นักเรยีนแก้ไขซึ,งกนัและ

กนัโดยมจีุดมุ่งหมายเพื,อให้เกดิการแก้ไขที,ตรง
จดุมากขึIน

วธิกีารพดูของคณุขณะใหค้าํแนะนํานกัเรยีนเป็นสิ,งที,สาํคญั ต่อไปนีIเป็นประเดน็สาํคญับางประการเกี,ยวกบัการเลอืกใช้
ภาษาหรอืวธิพีดูของคณุในหอ้งเรยีน การเปลี,ยนแปลงภาษาเพยีงเลก็น้อยสามารถสรา้งความแตกต่างไดเ้ป็นอยา่งมาก

ชีIแนะเฉพาะบคุคล
การใหเ้วลาพเิศษเพื,อชว่ยนกัเรยีนที,มปัีญหาเป็นสิ,งที,สําคัญ เมื,อนักเรียนแต่ละคนกําลังฝึกตอบโจทย์คําถาม ครูควรเดินสํารวจให้ทั ,วถึงนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที,ต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษเพื,อจะช่วยให้พวกเขาประสบความสําเร็จในการเรยีนได้

การศึกษาพหภุาษา(MLE) 

ในชั Iนเรยีนที,ใชภ้าษาที,หลากหลาย หากคุณสามารถ
พูดหรือเขียนภาษาที,นักเรียนใช้ได้ ให้ตรวจสอบ

ความเข้าใจของนักเรยีนโดยใช้ภาษาแม่ (ภาษาที,

หนึ,ง) ของพวกเขา และใชภ้าษาอื,น ๆ เพื,ออธบิายซํIา

หรอืชีIแจงเพิ,มเตมิ

วฒันธรรมของข้อผิดพลาด

การปรบัสภาพแวดล้อมในหอ้งเรยีนใหเ้อืIอต่อ 

การสรา้งความมั ,นใจและเพิ,มประสทิธภิาพของ

นักเรียนมีความสําคัญอย่างยิ,ง  ครูควรมี

ทัศนคติที,เ ป็นมิตร ให้กําลังใจ และเคารพ

นกัเรยีน และเพิ,มความอดทนใหม้ากขึIนสาํหรบั

นกัเรยีนที,มปัีญหาในการเรยีน

การพดูของครู
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สอนว่าทาํไม

สอนนกัเรยีนใหรู้ว้า่ “ทาํไม” หรอื “เพราะเหตุใด” แทนคาํวา่ “อะไร”

เมื,อนักเรยีนเขา้ใจภาพรวมทั Iงหมดแลว้ พวกเขาจะเขา้ใจแนวคดิหลกัอยา่งแทจ้รงิ ๆ ไมใ่ชเ่พยีงแคท่อ่งจาํ

ตวัอย่างเช่น วชิาภมูศิาสตร ์
เพื,อให้นักเรียนเข้าใจสภาพอากาศอย่างสมบูรณ์ ให้ตั Iงคาํถามวา่ "สิ,งใดทาํใหฤ้ดกูาลเปลี,ยนแปลง"

สืPอสารนอกชั Iนเรียน

หากคุณมนีักเรยีนที,ข ีIอายมาก หรอืนักเรยีนที,

คุณสงสยัว่ากําลงัมปัีญหานอกโรงเรยีน ใหช้วน

พวกเขาคุยกบัคุณสั Iน ๆ หลงัเลกิเรยีน วธินีีIจะ

ช่วยให้คุณทราบว่าพวกเขาต้องการความ

ชว่ยเหลอืเพิ,มเตมิหรอืไม ่โดยการใหเ้วลาพดูคุย

กบัเขาอยา่งเงยีบ ๆ ในสถานที,ที,ปลอดภยั

คู่ทดสอบ
ใหน้ักเรยีนทําแบบประเมนิบทเรยีนของคุณเป็นคู ่โดยคณุจะตอ้งหมั ,นเดนิตรวจเพื,อใหม้ั ,นใจไดว้า่นักเรยีนทั Iงคู่มสี่วนในการทําแบบประเมนิ มใิช ่ คนใดคนหนึ,ง

กลุ่มสนับสนุน

ให้นักเรียนตอบโจทย์คําถามเป็นรายบุคคลก่อน 

จากนั Iนให้เข้ากลุ่มย่อยเพื,ออภิปรายคําตอบของ

พวกเขา เมื,อแต่ละกลุ่มตรวจทานคําตอบร่วมกนั

แลว้ใหอ้ภปิรายในชั Iนเรยีน

การประเมินชั IนเรียนทีPมีความสามารถแบบผสมผสาน

การประเมนิอาจเป็นเรื,องซบัซอ้นหรอืดูตงึเครยีดไดห้ากนักเรยีนในชั Iนของคุณมคีวามสามารถที,หลากหลาย 
คณุจะประเมนิความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนอยา่งถกูตอ้งแมน่ยาํไดอ้ยา่งไร ต่อไปนีIคอืวธิกีารประเมนิ r 

รูปแบบ ที,ใหเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดม้สี่วนร่วม การประเมนิรายกลุ่มนีIอาจเป็นกลยุทธ์ที,ดใีนการนําพาให้

นกัเรยีนไปสูเ่ป้าหมายรว่มกนัขณะที,พวกเขาชว่ยเหลอืซึ,งกนัและกนัในการทาํงาน
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เหน็ภาพใหญ่ก่อน

เพื,อให้นักเรียนเห็นภาพว่าบทเรียนนีIอยู่ในส่วนใดของ
หลกัสูตร ให้เริ,มบทเรยีนด้วยแนวคดิหรอืเป้าหมายใหญ่

ก่อน วธินีีIจะช่วยกระตุ้นนักเรยีนใหส้นใจดว้ยการอธบิาย

วา่บทเรยีนนีIเชื,อมโยงกบัหวัขอ้ใหญ่ไดอ้ยา่งไร

ตวัอย่างเช่น:

ตวัอย่างที, s: วชิาสงัคมศกึษา เรื,อง การเปลี,ยนแปลงของ

ภมูอิากาศและสภาพแวดลอ้ม

คุณสามารถบอกว่า “หลงัจากจบบทเรยีนนีI นักเรยีนจะ

สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดในภูมภิาคและสภาพ

ภมูอิากาศที,แตกต่างกนั ถงึมกีารก่อสรา้งบา้นในลกัษณะที,
ต่างกนั แลว้บา้นของนกัเรยีนมลีกัษณะเป็นอยา่งไร”

ตวัอยา่งที, r: วชิาสงัคมศกึษา เรื,องสงัคมน่าอยู ่

“วนันีIครูจะมาเล่านิทานเรื,องราชสีห์กับหนู และเรียนรู้

เกี,ยวกับมิตรภาพระหว่างสตัว์สองตัว เราจะเรียนรู้ว่า
เพราะเหตุใดเขาจงึต้องช่วยกนั และจะเกดิอะไรขึIนหาก

เขาไมช่ว่ยกนั ที,ผา่นมามใีครเคยชว่ยเหลอืนกัเรยีนบา้ง”

หลายคนเรยีนรูไ้ดเ้รว็และจดจาํขอ้มลูไดน้านขึIนหากสิ,งที,เรยีนรูเ้ชื,อมโยงกบัชวีติประจาํวนั สิ,งนีIเรยีกวา่การเรยีนรูต้ามบรบิท 
ประโยชน์บางประการของการเรยีนการสอนตามบรบิทคอื:

• ทาํใหก้ารเรยีนรูม้คีวามเกี,ยวขอ้งหรอืสอดคลอ้งมากขึIน

• เป็นการกระตุน้และชว่ยใหน้กัเรยีนที,เขา้ถงึยากมสีว่นรว่ม

• เพิ,มความมั ,นใจและความกระตอืรอืรน้ของนกัเรยีน
• ชว่ยเพิ,มความสนใจในเป้าหมายและการศกึษาระยะยาว

ดดัแปลงมาจาก: Center for Student Success, Research & Planning Group

.ทกัษะพืJนฐานเพื Nอเป็นรากฐานสาํหรบัแหง่ความสาํเรจ็ของนกัเรยีนในวทิยาลยัชุมชน CA,หน้าที N bc.

กิจกรรม
เชื,อมโยงหลกัสตูรกบัชวีติประจาํวนัของนกัเรยีนดว้ยกลยทุธแ์ละกจิกรรมดงัต่อไปนีI

นักเรียนมีการเชืPอมโยง

หลงัจากสอนหวัขอ้แล้ว ใหน้ักเรยีนทํางานเป็นรายบุคคล
หรอืรายกลุ่มเพื,อคดิหาวธิทีี,เชื,อมโยงหวัขอ้นีIกบัหวัขอ้อื,น ๆ 

ที,พวกเขาไดเ้รยีนรูม้า โดยถามพวกเขาวา่:

• _______ เกี,ยวขอ้งกบัสิ,งที,เราเรยีนรูเ้มื,อตน้สปัดาหนี์I

อยา่งไร

• ก่อนหลักสูตร นีI  เ ร า เคยเห็นสิ,งที,คล้ายกันกับ 
_______ ที,ไหน

• เราตอ้งเขา้ใจอะไรก่อนที,จะเรยีนรูเ้กี,ยวกบั _______

ตวัอย่างเช่น: วชิาวทิยาศาสตร์ เรื,อง สตัว์ที,มกีระดูกสนั

หลงัและไมม่กีระดกูสนัหลงั 

เชื,อมโยงบทเรยีนนีIกบับทเรยีนก่อนหน้าเกี,ยวกบัสิ,งมชีวีติ
และสิ,งไม่มชีวีติ สิ,งไม่มชีวีติมกีระดูกสนัหลงัหรอืไม่ เพราะ

เหตุใด

• ถามนักเรยีนว่ารูจ้กัสตัวช์นิดใดบา้งที,ไม่มกีระดูกสนั

หลงั

• ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของสตัว์ที,มแีละไม่มกีระดูกสนัหลงั จะเกดิ

อะไรขึIนถา้มนุษยไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั ชวีติเขาจะเป็น

อยา่งไร

การจดัเรียนการสอนตามบริบท
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ช่วงเวลาทีPสอนได้

• เมื,อนกัเรยีนทาํสิ,งใดผดิพลาด ใหเ้พื,อนในชั Iน
ชว่ยกนัแบง่ปันความรู ้ขยายความ หรอืชว่ยกนัคดิ

เกี,ยวกบัเรื,องนั Iน ๆ วา่ทกุคนเรยีนรูอ้ะไรจากมนั

• ตวัอยา่ง: “ซนับวา ไดถ้ามประเดน็ที,น่าสนใจวา่จะ

เกดิอะไรขึIนเมื,อเตมินํIาลงในกรด มใีครทายถกูไหม”

• “เป็นคาํถามด ีๆ เอเอ มใีครรูบ้า้งวา่นํIาเปลี,ยนเป็น
ก๊าซไดอ้ยา่งไร”

การเรียนรู้จากปัญหา

ให้กําหนดปัญหาหรอืสถานการณ์ “ในชวีติจรงิ” แก่
นักเรียนเพื,ออภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อย เมื,อ

อภิปรายเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอวิธีการ

แกปั้ญหา

ตวัอย่างเช่น ในชั Iนเรยีนวทิยาศาสตรท์ี,พูดถงึเขื,อน 

Myitsone มตีวัอยา่งคาํถามดงัต่อไปนีI:

• นักเรยีนทราบอะไรเกี,ยวกบัสถานการณ์นีIบ้าง    

มใีครเกี,ยวขอ้งกบัเรื,องนีIบา้ง

• แต่ละกลุ่มตอ้งการอะไร เราสามารถใชก้ลยุทธ์

ใดบา้งแกไ้ขปัญหานีI
• นกัเรยีนตอ้งการขอ้มลูเพิ,มเตมิอะไรบา้ง

• นักเรียนจะหาข้อมูลที,จําเป็นได้จากที,ไหน 

อยา่งไร

• สมาชิกกลุ่มจะประเมินแนวทางแก้ไขของ

นกัเรยีนไดอ้ยา่งไร

การมองเหน็ การได้ยิน และการ

เคลืPอนไหว

นัก เรียนแต่ ละคนสามารถเรียนรู้ผ่ านวิธีการที,
หลากหลาย ควรส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้วยการมองเหน็ 
การได้ยนิ และการเคลื,อนไหว เพื,อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรยีนทกุคน

การมองเห็น: วาดภาพเพื,ออธิบาย หรือ      
ใหน้กัเรยีนวาดภาพเอง

การได้ยิน: ใช้เสยีงเพลงหรือเครื,องมือช่วย 
เพื,อใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึIน

การเคลื,อนไหว: ใหน้ักเรยีนเรยีนรูโ้ดยใชม้อื
หรอืรา่งกาย

ตัวอย่างเช่น: ในการสอนเกี,ยวกับวันที, และเดือน     

ครูสามารถใช้ การมองเห็น การได้ยิน และการ

เคลื,อนไหว ตามวธิตี่อดงัไปนีI:

• ภาพ: ใหน้กัเรยีนใชป้ฏทินิเพื,อคน้หาวนัสาํคญั

• การไดย้นิ: อ่านบทกว:ี
“ สามสบิวนัในเดอืนกนัยายน   

เมษายน มถุินายน และพฤศจกิายน   

ที,เหลอืทั Iงหมดมสีามสบิเอด็วนั   

กุมภาพนัธม์ยีี,สบิแปดวนั   

แตปี่อธกิสรุทนิมาถงึทกุสี,ปี   
เดอืนกุมภาพนัธม์เีพิ,มอกีหนึ,งวนั”

• การเคลื,อนไหว: ใหน้กัเรยีนเรยีงลาํดบักลุ่มเดอืน

เป็นฤดกูาล หรอืจดักลุ่มเดอืนตามจาํนวนวนั
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การเรียนรู้ตามวฒันธรรม

สรา้งกจิกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวฒันธรรม หรอืภูมหิลงั หรอื
ชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน

ตวัอย่างเช่น ในชั Iนประถมศกึษาปีที, � วชิาสงัคมศกึษา 

ก่อนที,จะสอนบทเรยีนเกี,ยวกบักลุ่มชาตพินัธุ์ในประเทศ

ไทย ใหถ้ามคาํถามต่อไปนีIแก่นกัเรยีนเพื,อทาํเป็นการบา้น 
โดยให้ศึกษาเกี,ยวกับชาติพันธุ์ของตนเองในหัวข้อ

ดงัตอ่ไปนีI:

• อาหารดั Iงเดมิ

• ประเพณีและการแต่งกายทางวฒันธรรม

• เพลงและบทกวี
• ภมูปัิญญาชาวบา้น

จากนั Iนให้นักเรยีนนําสิ,งของเกี,ยวกบัมรดกตกทอดของ   

พวกเขามาชั Iนเรยีนเพื,อนํามาแสดงใหน้กัเรยีนคนอื,น ๆ ดู

ใช้ข่าวสาร

ใช้ข่าวสารใหม่ ๆ หรอืขอ้มูลเกี,ยวกบัสิ,งที,กําลงัเกดิขึIน   
ทั ,วโลกเพื,อเชื,อมโยงเนืIอหาในบทเรยีนกบัโลกแห่งความ

เป็นจรงิ

คุณสามารถแสดงรูปภาพ หรอืวดิโีอ หรอืตดับทความ

เกี,ยวกบัข่าวสารต่าง ๆ มาเล่าในชั Iนเรยีนของคุณก่อน
เริ,มบทเรยีน

ตัวอย่างเช่น: ขณะสอนชั Iนประถมศึกษาปีที, p เรื,อง

ประเภทของวัสดุที,ใช้ทําเป็นเสืIอผ้า ให้แสดงภาพ

ตวัอยา่งแฟชั ,นล่าสดุดว้ย

สอนนอกห้องเรียน

พานักเรยีนออกไปเรยีนนอกห้องเรยีนเพื,อเป็นการ
เปลี,ยนสถานที,หรอืบรรยากาศซึ,งจะช่วยใหน้ักเรยีน  

สดชื,นและมสีมาธมิากขึIน

ตวัอย่างเช่น: ในขณะที,สอนบทเรยีนวทิยาศาสตร ์ 

ของหลักสูตรชั Iนประถมศึกษาปีที,  q  เกี,ยวกับ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิใหพ้านักเรยีนออกไป

สมัผสัประสบการณ์ด้วยตวัเอง และถามนักเรยีนว่า 

“สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแบบไหนที,ทําให้

นกัเรยีนรูส้กึมคีวามสขุ สภาพแวดลอ้มภายนอกแบบ

ไหนที,ทาํใหน้กัเรยีนเศรา้ เพราะเหตุใด"

ใช้คาํอปุมาอปุไมย

เพื,อให้นักเรยีนเขา้ใจหวัขอ้ที,ท้าทายความสามารถของ  
พวกเขา ให้ลองใช้คําอุปมาอุปไมยเพื,อเปรียบเทียบ

แนวคดิใหมก่บัสิ,งที,นกัเรยีนรูอ้ยูแ่ลว้

ตวัอย่างเช่น:

ตวัอย่างที, s: “มลพษิทางอากาศทําให้การมองเหน็และ
การหายใจลําบากมากขึIน เช่นเดยีวกนักบัเมื,อคุณจุดไฟ

โดยใชถ้่าน”

ตวัอย่างที, r: วชิาวทิยาศาสตร์ เรื,องการขยายตวัของ

ของแขง็เมื,อเจอความรอ้น ชั Iนประถมศกึษาปีที, o 
“การขยายตวัของของแขง็เมื,อเจอความรอ้น กเ็หมอืนกบั

การทอดขา้วเกรยีบปลา มนัจะใหญ่ขึIนเวลาเราทอด!”
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คาํถามเกีPยวกบัการนําไปใช้

ใหน้กัเรยีนคดิวา่สิ,งที,เรยีนเกี,ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของพวกเขาอยา่งไร 
ตวัอยา่งเชน่ :

• นกัเรยีนเคยเหน็ ________ ที,ไหนมาก่อน

• ตวัอยา่งอื,นของ ______ ที,นกัเรยีนนึกถงึคอือะไร

• จะเกดิอะไรขึIนถา้เราไมม่ ี_________

• สว่นใดของ __________ สาํคญัที,สดุเพราะเหตุใด
• นกัเรยีนใช ้__________ เมื,อใดเพราะเหตุใด

• ________ ทาํใหช้วีติของนกัเรยีนดขีึIนอยา่งไร

ตวัอยา่งเชน่: วชิาคณิตศาสตร ์เรื,องการเพิ,มตวัเลข r ตวั ชั Iนประถมศกึษาปีที, r

• สรา้งฐานต่าง ๆ รอบหอ้งเรยีน

• แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ใหน้กัเรยีนเวยีนเขา้ฐานแต่ละฐานและแกปั้ญหาโจทยใ์นฐานนั Iน ๆ (ตวัอยา่งเช่น จาํลอง
รา้นขายของชาํโดยวางผกัหรอืผลไมบ้นโต๊ะพรอ้มตดิป้ายราคาและใหน้กัเรยีนคาํนวณหาราคารวม)

• สรา้งฐานใหน้กัเรยีนชั ,งนํIาหนกัและวดัสว่นสงู

• สรา้งฐานใหน้กัเรยีนสั ,งอาหารในเมนูและคาํนวณราคาทั Iงหมด

คาํถามเกีPยวกบัความคิดเหน็

ครคูวรพยายามช่วยนักเรยีนใหพ้ฒันาและกลา้เสนอความคดิเหน็เกี,ยวกบัสิ,งที,พวกเขาเรยีนรู ้โดยถามคาํถามและใหเ้วลาพวก
เขาคดิ จากนั Iนใหนํ้าเสนอความคดิของตน ตวัอยา่งคาํถาม ไดแ้ก่ :

• แบบไหนดกีวา่: _______ หรอื _______ เพราะเหตุใด

• ใครเป็นแบบอยา่งของนกัเรยีน เพราะเหตุใด

• สถานที,โปรดของนกัเรยีนคอืที,ไหน เพราะเหตุใด

• อาหารอะไรดทีี,สดุ
• เมื,อโตขึIนแลว้อยากประกอบอาชพีอะไร

• มคีวามเสี,ยงที,จะเป็นเพื,อนกบัใครบางคนหรอืไม่

ตวัอย่างเช่น: เมื,อสอนวชิาประวตัศิาสตร ์เรื,องสงครามโลกครั Iงที, r ชั Iนมธัยมศกึษาปีที, q ใหน้กัเรยีนอธบิายเกี,ยวกบั

อดอลฟ์ ฮติเลอร์ รวมถงึบุคลกิภาพและเหตุผลในการกระทาํของเขา

จิuกซอว ์เพืPอนสอนเพืPอน

• แบง่นกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ที,มจีาํนวนเทา่กนั
• แจกหมายเลขใหน้กัเรยีนแตล่ะคน

• เรยีกคนที,ไดห้มายเลข "s"  "r" และ "q" ใหม้ารวมกลุ่มกนัตามลาํดบั

• แจกขอ้ความที,แตกต่างกนัใหแ้ต่ละกลุ่ม โดยอาจเป็นยอ่หน้าหรอืบางสว่นของยอ่หน้า หรอืแนวคดิ เพื,อนํามาอภปิรายใน

กลุ่ม

• เมื,อนักเรยีนไดอ่้านและอภปิรายกนัแลว้ ใหน้ักเรยีนกลบัไปยงักลุ่มเดมิและผลดักนัอธบิายเกี,ยวกบัเนืIอหาต่าง ๆ ที,พวก
เขาไดอ้ภปิรายมา

• สดุทา้ยแลว้ใหค้รเูลอืกนกัเรยีนหนึ,งคนจากแต่ละกลุ่มเพื,อนําเสนอหน้าชั Iนเรยีน

ตวัอย่างเช่น: ขอ้ความบางสว่นที,เหมาะสมกบัการทาํกจิกรรมจิ�กซอว:์

• เพนิซลิลนิ (วชิาภาษาองักฤษ)

• การปฏวิตัขิองชาวนา (วชิาประวตัศิาสตร ์ชั Iนประถมศกึษาปีที, o)
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กลยทุธเ์พื@อส่งเสริมการศึกษาแบบพหภุาษา

ความรูข้องครเูกี,ยวกบัวธิกีารสง่เสรมิการศกึษาแบบหลายภาษา (Multilingual Education – MLE ) มคีวามสาํคญัอยา่งยิ,งต่อ
การเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพในหอ้งเรยีนที,มคีวามหลากหลายทางภาษา ดว้ยการใชภ้าษาแม่ (ภาษาที,หนึ,ง) เพื,อการเรยีนรูใ้น

ขั Iนตอนแรกจะส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามมั ,นใจมากขึIนเมื,อตอ้งเรยีนรูแ้นวคดิใหม่ ๆ ในภาษาอื,น ๆ เพิ,มเตมิ การศกึษาโดยใช้

ภาษาแม ่(Mother Tongue Based - MTB) เป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมในหอ้งเรยีนที,ไมเ่พยีงแต่ใหค้วามสาํคญักบัภาษาของ

นักเรยีนเท่านั Iน แต่ยงัรวมถงึภูมหิลงัทางวฒันธรรม มรดกตกทอด และประเพณีของพวกเขาอกีด้วย นักเรยีนที,เรยีนใน

หอ้งเรยีนที,สง่เสรมิการศกึษาโดยใชภ้าษาแม ่หรอืการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา(MTB-MLE) มแีนวโน้มที,จะเพิ,มความมั ,นใจใน
การแสดงออกทางความคดิและ      ใชภ้าษาไดห้ลากหลายมากขึIน ครูสามารถใชเ้ทคนิคการศกึษาแบบหลายภาษาเหล่านีI

เพื,อทาํใหก้ารสอนไดผ้ลและครอบคลุม   มากยิ,งขึIน

การอภิปรายโดยใช้ภาษาทีPหนึPง (L1)

ก่อนเริ,มต้นหวัขอ้ใหม่ ใหน้ักเรยีนแบ่งปันความรูพ้ืIนฐาน
เกี,ยวกบัเนืIอหาโดยใชภ้าษาที,หนึ,งของตน วธินีีIจะช่วยระบุ

สิ,งที,พวกเขารู้และสามารถอธิบายเองได้ บ่อยครั Iงที,

นักเรียนเข้าใจเนืIอหาแล้ว แต่พวกเขาอาจต้องเรียนรู้

คําศพัทใ์หม่ ๆ ในภาษาที,ใชใ้นการเรยีนการสอนเพิ,มเตมิ 

หากหวัข้อเป็นเรื,องใหม่ที,ไม่เคยสอนมาก่อน ให้อธิบาย
แนวคดิในภาษา    ที,หนึ,งของนกัเรยีนก่อนเพื,อใหพ้วกเขา

มคีวามเขา้ใจที,ลกึซึIงมากยิ,งขึIน

กลยทุธต่์าง ๆ 
เทคนิคต่อไปนีIสามารถใชไ้ดก้บัทกุวชิาที,สอนดว้ยภาษาที,สอง หรอืภาษาที,สาม 

กลยทุธบ์างสว่นถกูดดัแปลงมาจากกจิกรรมที,พฒันาโดย Susan Malone (2010)

การเขียนให้ผิดพลาดโดยเจตนา

• ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความสั Iน ๆ ที,
เกี,ยวขอ้งกบัหวัขอ้ที,กําลงัสอนบนกระดาน โดยระบุ

ใหน้กัเรยีนตั Iงใจเขยีนบางอยา่งใหผ้ดิไปจากสิ,งที,สอน

• ยํIากบัพวกเขาว่าการทําผดิพลาดเป็นเรื,องปกตขิอง

กระบวนการเรยีนรู้

• จากนั Iนใหน้ักเรยีนอ่านหรอืเขยีนประโยคของตนบน
กระดาน ใหผู้ฟั้งตั Iงใจฟังและเขยีนสิ,งที,ผดิพรอ้มระบุ

สิ,งที,ตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

• ในหอ้งเรยีนขนาดใหญ่สามารถแบ่งนักเรยีนออกเป็น

กลุ่ม กลุ่มละประมาณ q-p คน 

ตวัอย่างเช่น: คน้หาขอ้ผดิพลาดในประโยคดงัต่อไปนีI:

ฉนักบัแม ่(She) ไปเยี,ยมเดก็ ๆ ที,โรงเรยีน เขา (He) บอก

กบัเดก็ ๆ วา่ควรกนิผกัอยา่งน้อย p ชนิดในแตล่ะวนั

เล่าเรืPองราวซํIา

อ่านหรอืเล่าเรื,องเกี,ยวกบัหวัขอ้ที,นกัเรยีนคุน้เคยและสนใจ
โดยใช้ภาษาที,หนึ,งของพวกเขา จากนั Iนให้นักเรียนเล่า

เรื,องอกีครั Iงดว้ยคําพูดของพวกเขาเองแต่ใหใ้ชภ้าษาที,ใช้

ในการเรยีนการสอน (Lr) หากพวกเขาลงัเลหรอืตดิขดัใน

ส่วนใดส่วนหนึ,ง ให้ถามคําถามเพื,อช่วยพวกเขาเช่น 

“ทําไมมนัถึงเกดิขึIนได้” “ก่อนหน้านั IนเกดิอะไรขึIน” หรอื 
“เกดิอะไรขึIนหลงัจากนั Iน” หากพวกเขายงัตดิขดัอยู่ เปิด

โอกาสใหเ้ขาสามารถอธบิายเป็นภาษาที,หนึ,งของเขา วธินีีI

จะช่วยสรา้งความมั ,นใจแก่นกัเรยีนของคุณในการใชภ้าษา

ที,สอง Lr เล่าเรื,องราวที,พวกเขาคุน้เคยอยูแ่ลว้
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ฟังและจดบนัทึก

• อ่านข้อความช้า ๆ r-q รอบในภาษาที,ใช้ในการ
เรยีนการสอน หยุดอ่านเป็นช่วง ๆ หลงัจบแต่ละ

ยอ่หน้าเพื,อใหเ้วลานกัเรยีนบนัทกึประเดน็สาํคญั ๆ 

• กระตุ้นใหน้ักเรยีนเขยีนโดยภาษาที,หนึ,งและเรยีบ

เรยีงเป็นคาํพดูของตนเองเมื,อเขยีนประเดน็หลกั

• เดินไปรอบ ๆ ห้องเรียนเพื,อตรวจดูบันทึกของ
นักเรียน แล้วเลือกนักเรียน s-r คน อธิบาย

ประเดน็หลกัที,พวกเขาไดบ้นัทกึไว้

• เมื,อนักเรียนจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

ทบทวนขอ้ความเหล่านั Iนและสอบถามเพิ,มเตมิว่า 

มีคําศัพท์หรือแนวคิดใดที,เข้าใจยากเพื,อทําการ
ทบทวนใหพ้วกเขาอกีครั Iง

• เพื,อให้มั ,นใจได้ว่านักเรยีนเขา้ใจขอ้ความนีI ให้ทํา

การทบทวนครั Iงสุดทา้ยโดยอธบิายประเดน็หลกัใน

ภาษาแม ่(ภาษาที,หนึ,ง) ของนกัเรยีนอกีครั Iง

การเขียนอย่างรวดเรว็

• กาํหนดหวัขอ้ใหน้กัเรยีนเขยีน และใหเ้วลา o นาท ีใหน้กัเรยีนเขยีนเกี,ยวกบัหวัขอ้นั Iนใหไ้ดม้ากที,สดุ
• ใหน้กัเรยีนใชภ้าษาพมา่ หรอืภาษาที,สองในการเขยีน

• หากเป็นไปไดใ้หน้กัเรยีนพยายามเขยีนประโยคเตม็ใหถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และการสะกดคาํ พวกเขาอาจทาํ

ผดิพลาดใหถ้อืวา่เป็นสว่นหนึ,งของกระบวนการเรยีนรู้

• เมื,อหมดเวลา ใหน้กัเรยีนแลกกระดาษกบัคูข่องตน เพื,อใหน้กัเรยีนแต่ละคนเรยีบเรยีงหรอืแกไ้ขสิ,งที,คูข่องตน

เขยีน
• หลงัจากเรยีบเรยีงหรอืแกไ้ขแลว้ ใหน้กัเรยีนแบง่ปันผลงานของคูข่องตนโดยเน้นถงึสิ,งที,พวกเขาทาํไดด้ี

การฝึกสมัภาษณ์ (NOUNS)

• เตรยีมบตัรคําศพัท์ที,มรีูปภาพ หรอืคําศพัท์ใหม ่
ๆ ที,นกัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ะหวา่งการสอนของคณุ

• แจกบตัรคาํศพัทแ์ก่นกัเรยีนแต่ละคน

• ให้นักเรยีนเดนิไปรอบ ๆ ห้องและสมัภาษณ์ซึ,ง

กันและกันเกี,ยวกับคําศัพท์หรือภาพบนบัตร

คาํศพัทข์องพวกเขา
• คูใ่ดทายคาํศพัทข์องกนัและกนัไดถู้กตอ้งแลว้ ให้

พวกเขาสลบับตัรคาํศพัทก์นั

• จากนั Iนนัก เรียนจะเดินไปหาคู่ ใหม่และทํา

กจิกรรมแบบเดมิ

ตวัอย่างเช่น: วชิาภาษาองักฤษ ชั Iนประถมศกึษาปีที, 

5 

คาํศพัท:์ ขวด ไมบ้รรทดั ปากกา

ตวัอยา่งคาํถามเพื,อใหน้กัเรยีนถามกนั:

• รปูภาพบนบตัรคาํศพัทข์องเธอใชท้าํอะไร
• เธอมสีิ,งนีIในครวัที,บา้นหรอืไม่

การสร้างคาํถาม

อ่านบทความใหน้กัเรยีนฟัง แลว้อ่านคาํตอบที,เกี,ยวกบับทความนั Iน จากนั Iนใหน้กัเรยีนเขยีนคาํถามใหต้รงกบัคาํตอบ

ที,ไดอ่้านไป

1. ขณะที,เขยีนคาํถาม เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนอภปิรายเป็นภาษาที,หนึ,งของเขา

2. ใหน้กัเรยีนเขยีนทั Iงคาํถามปลายเปิดและคาํถามปลายปิด

3. อธบิายกบันกัเรยีนวา่เขาตอ้งเขยีนคาํถามเป็นภาษาที,สอง และพยายามชว่ยนกัเรยีนที,ตามไมท่นัหรอืตอ้งการ    
ความชว่ยเหลอื

4. หลงัจากนั Iนใหน้กัเรยีนแบง่ปันคาํถามที,เขาเขยีนในกลุ่ม

ตวัอย่างคาํตอบ: นกเคา้แมวรูว้า่กวางพยายามหลอกล่อเขา

ตวัอย่างคาํถาม: ทาํไมนกเคา้แมวถงึอยูบ่นตน้ไมแ้ทนที,จะรอ่นลงบนพืIนดนิ
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ถ้าเช่นนัIน

กิจกรรมนีIสามารถใช้ได้เมื,อนักเรียนกําลังเรียนรู้
เกี,ยวกบัเหตุและผล

• ใหน้กัเรยีน “ก” เริ,มตน้ดว้ยการพดูประโยคที,เป็น

สาเหตุ โดยใช้ภาษาที,หนึ,งของเขา (ขึIนต้นด้วย 

“ถา้”)

• ใหน้กัเรยีน “ข” พดูประโยคที,เป็นผลของประโยค
ที, “ก” ไดพ้ดูไป โดยใชภ้าษาของการเรยีนการ

สอน 

• จากนั Iนให้นักเรยีนทั Iงสองสลบัภาษากนัแล้วพูด

ประโยคถดัไป
ตัวอย่างเช่น: วิชาภาษาอังกฤษ เรื,องคาํสนัธาน 

ชั Iนมธัยมศึกษาปีที, s

นักเรยีน ก พูดสาเหตุเป็นภาษาไทย: “ถ้าสมชาย 

ไม่สบาย”

นกัเรยีน ข พดูผลเป็นภาษาองักฤษ: “เขาจะไมส่ามารถ

มาโรงเรยีน”

ศิลปะในการพดู

• เตรยีมภาพที,เกี,ยวขอ้งกบับทเรยีน เช่น แผนที, ถนน หอ้งครวั หากคุณไม่ต้องการวาดภาพคุณสามารถคน้หา
รปูภาพที,เกี,ยวขอ้งไดใ้นหนงัสอืพมิพห์รอืสื,อออนไลน์

• แจกรปูที,เตรยีมไวใ้หน้กัเรยีนแตล่ะคนและใหน้กัเรยีนหาคู่

• ใหน้กัเรยีนแต่ละคนบรรยายภาพของตนเองกบัคูข่องตนโดยไมใ่หอ้กีฝ่ายเหน็ภาพ และฝึกใหน้กัเรยีนพยายามใช้

ภาษาในการเรยีนการสอนใหม้ากที,สดุ

• นกัเรยีนแต่ละคนตอ้งวาดภาพตามที,คูข่องตนอธบิายอยา่งสดุความสามารถ
• เมื,อทั Iงสองคนวาดภาพเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ปรยีบเทยีบภาพตน้ฉบบักบัสิ,งที,วาด

• จากนั Iนใหน้กัเรยีนเปลี,ยนคูแ่ลว้ทาํกจิกรรมเดมิอกีครั Iง

จบเรืPองราว

• แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มละประมาณ q-p 
คน

• แจกเนืIอหาจากนิทานหนึ,งย่อหน้าให้แต่ละกลุ่ม   

แลว้ใหน้ักเรยีนแต่งบทนําและขอ้สรุปใหส้อดคลอ้ง

กบัเนืIอหาที,ไดร้บั

• ขณะทํางานให้นักเรยีนสนทนากนัโดยใช้ภาษาที,
หนึ,ง

• เมื,อเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสลบัผลงานกบักลุ่มอื,น   

ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบงานของเพื,อน และให้

ขอ้เสนอแนะแก่กนัและกนั

• จากนั Iนใหต้วัแทนอ่านผลงานของกลุ่มหน้าชั Iนเรยีน

คาํศพัทร์อบห้องและบนผนัง

กจิกรรมตอ่ไปนีIสามารถทาํไดใ้นกลุ่มยอ่ย:
• พมิพ์ข้อมูลที,เกี,ยวกบัหวัข้อที,ต้องการสอน q-o ย่อหน้า โดยใช้ภาษาที,สองของนักเรยีน และเขยีนคําถามลงบน

กระดาษใหส้อดคลอ้งกบัเนืIอหาประมาณ r-p ขอ้

• ตดิขอ้มลูที,พมิพไ์วร้อบผนงัหอ้งเรยีน

• คละคาํถามที,เตรยีมไวแ้ลว้แจกใหล้ะกลุ่ม

• ให้นักเรยีนเดนิไปรอบ ๆ ห้อง เพื,ออ่านเนืIอหาที,ตดิไว้ แล้วปรกึษากนัโดยใช้ภาษาที,หนึ,งของพวกเขา แต่ให้ตอบ
คาํถามเป็นภาษาที,สอง

• ใหน้กัเรยีนจดบนัทกึยอ่หน้าที,พวกเขาพบคาํตอบของคาํถามแต่ละขอ้

• หลงัจากนั Iนใหน้กัเรยีนอภปิรายคาํตอบของตนกบักลุ่มอื,น ๆ โดยตรวจสอบวา่พบคาํตอบจากยอ่หน้าเดยีวกนัหรอืไม่

• ครสูรปุโดยเลอืกนกัเรยีน r-q คน อธบิายคาํตอบของตนโดยใชภ้าษาที,หนึ,งของพวกเขา
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การจดัการเรียนการสอนตาม

บริบท

กลยทุธใ์นการจดัการพฤติกรรม

กลยทุธส์าํหรบัชั 4นเรียนที-มี

ความสามารถแบบผสมผสาน 

กลยทุธก์ารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

การตั 4งคาํถามและการประเมิน 

การเรียนรู้จากความผิดพลาด

กลยทุธใ์นการจงูใจนักเรียน 

การจดัการเรียนการสอนตามบริบทกลยทุธส์าํหรบัการศึกษาหลาย

ภาษา


