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สรุปการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจําปี งบประมาณ 2557 คณะศิลปศึกษา
หัวข้ อ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทีส่ ร้ างความสนใจในการเรียนรู้ ให้ แก่ ผ้ ูเรียน
จากการที่คณะศิลปศึกษาเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพ
เฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภายในหลักสูตรของการจัดการเรี ยนการวิชาชีพครู ทุกสาขาวิชานั้น ในแต่ละ
รายวิชาอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องมีการถ่ายทอดความรู ้สู่ผเู ้ รี ยนให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
หลักสู ตร ต้องปลูกจิตสํานึกให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของเนื้อหารายวิชา สามารถนําไปใช้ และบูรณาการ
ร่ วมกับเนื้อหาหรื อความรู ้ดา้ นอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสิ่ งที่มีส่วนสําคัญในการทําให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพ สําเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้ที่สาํ คัญ คือ อาจารย์ผสู ้ อน ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้
ดําเนินการจัดเก็บองค์ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างความสนใจในการเรี ยนรู ้ให้แก่
ผูเ้ รี ยน เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไป
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ หรื อใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ต่อไป ซึ่งจากการ
ดําเนินการแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างความสนใจในการเรี ยนรู ้ให้แก่
ผูเ้ รี ยนของคณาจารย์ภายในคณะศิลปศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการสอนในระดับปริ ญญาตรี อย่างน้อย ๕ ปี
ได้ขอ้ สรุ ปในภาพรวม ดังนี้
1. ก่อนดําเนินการสอนผูส้ อนต้องมีการศึกษาเนื้อหา และวางแผนการสอน รวมถึงสร้างสื่ อการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และแผนการเรี ยนรู ้ในส่ วนต่างๆ ให้เหมาะสม กับสภาพการเรี ยนรู ้ หลักสูตร
ผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ก่อนเริ่ มดําเนินการสอนในเนื้อหาที่ได้วางแผนการสอนไว้ ผูส้ อนควรมีการตรวจสอบความรู ้
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาของผูเ้ รี ยน หรื อทําการทดสอบก่อนเรี ยน (pre test) เพื่อวางแผนการ
สอน การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน และกําหนดวิธีการสอน การประเมิน การติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม
3. ผูส้ อนควรมีการแจกแจง อธิบาย และสร้างความเข้าใจกับผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับเกณฑ์ท้ งั งานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม การตัดเกรด และรู ปแบบการให้คะแนน การขาด การลา หรื อมาสาย เพื่อสร้างความกระตือรื อร้น
ความมุ่งมัน่ และความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนการทํางาน หรื อการเข้าเรี ยนหากมี
ภารกิจหรื อกิจกรรมสําคัญอื่นๆ
4. เมื่อดําเนินการสอนผูส้ อนต้องมีการสํารวจ ติดตาม และตรวจสอบความพึงพอใจ ความสนใจ
การให้ความร่ วมมือ ความรับผิด และการรับรู ้ในเนื้อหาที่ได้รับของผูเ้ รี ยน ทั้งรายบุคคลและในภาพรวม
อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนในการพัฒนา แก้ไข ส่ งเสริ ม และปรับปรุ งได้อย่างทันท่วงที และมีประสิ ทธิภาพ
5. ผูส้ อนควรมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนที่เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ยดึ ติดกับแผนการ
สอนที่วางเอาไว้เบื้องต้นมากเกินไป
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6. เมื่อพบปัญหาที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจเนื้อหา หรื อเรี ยนได้ชา้ กว่าเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ผูส้ อนควรหาวิธีใน
การแก้ไขที่เหมาะสม ในบางครั้งอาจใช้การสอนแบบเพือ่ นช่วยเพื่อนหรื ออื่นๆ เสริ มจากการสอนแบบปกติ
ที่วางไว้ เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะมีความกล้าที่จะปรึ กษาหรื อพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าผูส้ อนเอง ดังนั้นการ
สอนแบบคนเก่งช่วยคนอ่อน จะช่วยในการแก้ไขปั ญหาได้ในระดับหนึ่ง โดยครู จะเป็ นผูแ้ นะนําและอธิบาย
เพิม่ เติมต่อไป
7. ในระหว่างการสอนผูส้ อนควรมีสอดแทรกประสบการณ์ กิจกรรม เรื่ องราว ข่าวสาร ที่เหมาะสม
และสัมพันธ์กบั เนื้อหาที่กาํ ลังดําเนินการเรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ และทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจําและ
เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนได้โดยง่าย รวมถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยนปัจจุบนั กับเนื้อหาเดิมที่เรี ยนไปแล้วเพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงในเนื้อหาให้แก่ผเู ้ รี ยน รวมถึงช่วยทบทวนความรู ้เดิมได้อีกทางหนึ่งด้วย
8. ผูส้ อนต้องพยายามทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของวิชาที่กาํ ลังศึกษา ข้อดี ประโยชน์ การ
นําไปใช้ในอนาคต เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจ และตั้งใจศึกษา
9. ในการนําเสนองานที่เป็ นการทํางานแบบแบ่งกลุ่ม ควรมีการกําหนดรู ปแบบการทํางานที่สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสในการร่ วมกันทํางาน ทั้งในส่ วนของการศึกษาค้นคว้า การนําเสนอ การทํารู ปเล่มรายงาน
เป็ นต้น
10. ผูส้ อนควรมีปฏิสมั พันธ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน มีรอยยิม้ มีความเป็ นมิตรต่อผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างความสนิท ความไว้วางใจ ความเชื่อถือ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนกล้าที่ถาม ปรึ กษา
และให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ แต่ควรมีการสร้างความสนิทในขอบเขตที่เหมาะสม และยึดมัน่
ในจรรยาบรรณของความเป็ นครู
11. ในระหว่างการสอนผูส้ อนควรมีการผ่อนคลาย อย่างมุ่งมัน่ หรื อจริ งจังตลอดชัว่ โมงสอน เพราะ
เมื่อผูเ้ รี ยนเครี ยดอาจไม่เปิ ดรับความรู ้ใดใดอีก ดังนั้นควรมีการผ่อนคลายต่างๆ ตามความเหมาะสม
สอดแทรกในเนื้อหาแต่ละส่ วน
12. เมื่อดําเนินการสอนในแต่ละรายชัว่ โมงแล้วเสร็ จ ผูส้ อนควรมีการสรุ ปเนื้อหาที่ได้เรี ยนรู ้ไปทุก
ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาสําคัญๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยนอีกครั้งก่อนเลิกเรี ยน
13. การจัดสภาพห้องเรี ยนที่เหมาะสมแก่การเรี ยนรู ้จะมีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน รวมถึงประสิ ทธิภาพการสอนให้แก่ผสู ้ อนได้อีกด้วย ดังนั้นในแต่รายวิชาควรมีการจัด
ห้องเรี ยนที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ เช่น หากเป็ นวิชาทฤษฎีหอ้ งเรี ยนควรสามารถมองเห็นกระดาน หรื อ
จอรับภาพได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้อย่างครบถ้วน และถ้าเป็ นวิชาปฏิบตั ิ
ห้องเรี ยนก็ควรจัดรู ปแบบที่ผเู ้ รี ยนสามารถมองผูส้ อน หรื อเห็นต้นแบบในการปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น
14. ผูส้ อนต้องมีใจรักในวิชาชีพ และรายวิชาของตน ยึดการปฏิบตั ิตนที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
โดยใช้หลักการคิดว่าอดีตตนเคยเคารพและชมชอบวิธีการสอน หรื อรู ปแบบของครู ท่านใด ก็ให้ยดึ เป็ น
แบบอย่าง แต่ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพจริ งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
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15. ผูส้ อนควรมีการตักเตือนผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม ไม่ปล่อยปละ ละเลย และเป็ นแบบอย่างที่
ไม่ดีแก่ผเู ้ รี ยนคนอื่น ทั้งนี้หากเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสมที่จะตักเตือนต่อหน้าผูเ้ รี ยนคนอื่น ก็ควรเรี ยกไปคุย
เป็ นการส่ วนตัว เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอาย หรื อเสี ยความมัน่ ใจต่อหน้าผูเ้ รี ยนคนอื่น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การ
พิจารณาของผูส้ อนเป็ นสําคัญ
16. ในการประเมินผลผูส้ อนควรใช้วิธีการประเมินผลตามความเหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด เช่น
การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินตามใบงาน หรื ออื่นๆ เพื่อให้สามารถทราบประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนได้ชดั เจนที่สุด
17. ผูส้ อนจะต้องใส่ ใจดูแลผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนของตนให้ดีที่สุด ให้ความเป็ นกันเอง เรี ยนรู ้ และเข้า
ใจความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละรายบุคคล มีสติในการสอน การคุย
18. ผูส้ อนต้องแยกเรื่ องส่ วนตัวกับเรื่ องราวในชั้นเรี ยนออกจากกัน อย่านําเรื่ องของตนปะปนกับ
เรื่ องราวของสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรี ยน
19. การดําเนินการใดๆ ต่อผูเ้ รี ยนแต่ละรายบุคคล จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เพื่อก่อ
ให้ผเู ้ รี ยนยึดมัน่ เชื่อถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน

