แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้านประเด็นความรู้เทคนิ คการเรียน
การสอนที่ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

1. ชื่ อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง ดร.สำนวน คุณพล

หน่วยงำน โรงเรี ยนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิ ต

2. ชื่ อ-สกุล ผู้บันทึก ดร.สุพตั รำ ประดับพงศ์

คณะวิชำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
สำนวน คุณพล สำเร็ จกำรศึกษำจำกหลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิ ต ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง ผูช้ ่วยหัวหน้ำหมวดวิชำคณิ ตศำสตร์ (Assistant Head of Mathematics) ครู
ประจำชั้นและครู ผสู ้ อนประจำวิชำคณิ ตศำสตร์ โรงเรี ยนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิ ต
4. เรื่ องทีเ่ ล่ า
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในกำรเรี ยนรู ้วชิ ำคณิ ตศำสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษำปี ที 6
5. ความเป็ นมาของเรื่ องทีเ่ ล่ า
คณิ ตศำสตร์เป็ นวิชำหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องใช้ทกั ษะกำรคิด และเป็ นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำต่ำงๆ จึงมีบทบำท
สำคัญต่อกำรพัฒนำควำมคิดและกำรดำรงชีวติ ของมนุษย์ และพัฒนำให้เป็ นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งทำงร่ ำงกำย จิตใจ
สติปัญญำ และอำรมณ์ แต่ที่ผำ่ นมำนักเรี ยนไทยทำคะแนนวิชำคณิ ตศำสตร์ในโครงกำร PISA และโครงกำร TIMSS
รวมทั้งคะแนนสอบ ONET ในระดับที่ค่อนข้ำงต่ำ ทั้งนี้อำจเป็ นผลมำจำกกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้จำกครู เป็ นส่วนใหญ่ โดยมิได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ดังนั้นกำรวัดผลจึงเป็ นกำรวัดควำมจำ
ขำดกำรเชื่อมโยงกับกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรื อปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
ในกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ผู ้เ รี ย นเป็ นส ำคัญ และมุ่ ง พัฒ นำทัก ษะกำรคิ ด วิ เ ครำะห์ ข องนัก เรี ย นในวิ ช ำ
คณิ ตศำสตร์ น้ นั ครู ผูส้ อนได้ใช้กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยบูรณำกำรกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและกำรเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทบทวนควำมรู ้ 2) ขั้นเสนอกรณี ศึกษำ 3) ขั้นวิเครำะห์กรณี ศึกษำผ่ำน
กำรเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และ 4) ขั้นสรุ ปและนำควำมรู ้ ไปใช้ ครู ผูส้ อนได้แบ่ งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ4-5 คน
ประกอบด้วยผูเ้ รี ยนที่ มีผลกำรเรี ยนในระดับสู ง ปำนกลำงและต่ำ ร่ วมกันศึกษำวิเครำะห์กรณี ศึกษำที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับ
ทำงคณิ ตศำสตร์ ทำให้นักเรี ยนได้มีโอกำสฝึ กทักษะกำรคิ ดวิเครำะห์ ท้ งั 5 ด้ำนอย่ำงเป็ นระบบ ได้แก่ Matching,
Classifying, Analyzing Errors, Generalizing, and Specifying กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ แบบนี้ จะประสบควำมสำเร็ จเมื่อครู ทำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดหรื อหลักกำรกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและกำรเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษำอย่ำงถ่องแท้ และยังต้องเตรี ยมนักเรี ยนให้มีควำมพร้อมในกำรเรี ยนรู ้อีกด้วย
7. ผลลัพธ์ หรื อความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่ องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทักษะกำรคิดวิเครำะห์สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทำงคณิ ตศำสตร์ ที่สูงขึ้น
นอกจำกนี้ นักเรี ยนยังมีควำมสนใจและกระตือรื อร้นที่ จะเรี ยนรู ้ มีปฏิสัมพันธ์ในกำรทำงำนกลุ่ม ทำให้ มีควำมสุ ขใน
กำรเรี ยน และมุ่งสู่ควำมสำเร็ จร่ วมกัน

