
สมรรถนะในทศวรรษที่ ๒๑  (3 R x 4C) 
 

นางอัมพร  พีรพลานันท์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 สืบเนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายจากหน่วยศึกษานิเทศก์ ให้นิเทศสถานศึกษา จ านวน ๑๐ แห่ง  
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ในหัวข้อ สมรรถนะในทศวรรษที่ ๒๑  (3 R x 4 C) ซึ่งเป็น
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน
ทศวรรษที่ ๒๑ (3 R x 4C) คือ  
 3 R ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน (Reading)   การเขียน (Writing)   และคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) 
 4 C ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  

การสื่อสาร (Communication)     การร่วมมือกัน / การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Collaboration)    และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creativity)   
 

 ๑.  การพัฒนาความสามารถ 3 R   
     ๑.๑  ความสามารถในการอ่าน (Reading)   หมายถึง    การอ่านออกเสียงตามตัวสะกด

อักษรไทยได้อย่างถูกต้อง  การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น คือ การอ่านอย่างเข้าใจความหมายไม่ว่าจะออกเสียง
หรือไม่ออกเสียงก็ตาม  

และเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างนิสัยรักการอ่าน เพราะมีความเชื่อว่า เป็นความสามารถท่ี 
ท าให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

ข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ  คือ  การอ่านไม่ออก  เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เกิดการออกกลางคัน  
(Dropout) เพราะนักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพ่ือน   ซึ่งครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานที่
มอบหมายและให้เพ่ือนที่ไปได้ไวช่วยเพื่อนที่อ่านไม่ออก (ครูผู้สอนให้ข้อมูลว่าเพ่ือนที่ให้ความช่วยเหลือต้องอ่าน
และชี้ที่หนังสือ / งานที่มอบหมายโดยอ่านค าต่อค า ให้เพ่ือนฟัง)   ในกรณีนี้สามารถช่วยเหลือคนที่มีความตั้งใจ
และความมุ่งมั่นต้องการเรียนให้จบสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้   แต่หากผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเกิดความ
ท้อถอยก็จะออกจากระบบก่อนส าเร็จการศึกษา  

โดยส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าถ้าอ่านไม่ออกก็ต้องเขียนไม่ได้    ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างเร่งด่วน  เริ่มจากการอ่านอักษรไทย ให้รู้ว่า
ตัวอักษรแต่ละตัวเมื่อผสมค าออกเสียงอย่างไร  (ก เอ๋ย ก ไก่ , ข ขอไข่อยู่ในเล้า , ..)  ตามด้วยการฝึกให้สะกด
ค า  การฝึกอ่านเป็นประโยค 

     ๑.๒  ความสามารถในการเขียน (Writing)  การเขียนเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ 
ความสามารถในระดับพ้ืนฐาน คือ การเขียนตัวอักษร พยัญชนะ และวรรณยุกต์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ให้เป็นค าและประโยคที่ต้องการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง   

การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นคือ การเขียนย่อความ  การเขียนเรียงความ  และบทความเพ่ือ 
ถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้เขียนสู่ผู้อ่าน 

เมื่อมีค าถามว่าท าไมจึงต้องเขียนให้ถูกต้อง  ค าตอบคือ  การเขียน เป็นการสื่อสารที่ต้องการ 
ให้ผู้อ่านเข้าใจ  หากข้อสอบคือแบบทดสอบ ที่ผู้เข้ารับการทดสอบ / ผู้ตอบต้องใช้ความสามารถในการอ่าน 
และตอบค าถามด้วยความสามารถในการเขียน   การเขียนค าตอบ ก็คือ การสื่อสารที่ท าให้ผู้ถามรู้ว่า ผู้ตอบรู้



 ๒ 

อะไรบ้างในเรื่องท่ีถาม นั่นคือ คะแนนสอบของผู้ตอบ / ผู้เขียน (หากเขียนค าตอบไม่ถูก ผู้ถามก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่
ผู้เขียนตอบค าถาม  นั่นคือ การไม่สามารถสื่อสารกันได้)   

การเขียนภาษาไทยเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เขียน การเขียนยัง 
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่มีผู้พูดไว้สู่ผู้อ่านในวงกว้าง และเป็นหลักฐานที่คงอยู่ตราบกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง  อีก
ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย ที่สร้างความภาคภูมิใจว่ามีตัวหนังสือไทยที่คนไทย
อ่านออกในเวทีโลก 

     ๑.๓  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) คือ ความสามารถในการค านวณตามหลัก
และวิธีการที่ก าหนดทางคณิตศาสตร์   

ความสามารถที่สูงขึ้น ก็คือ การน าข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาน าเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (เช่น   
การใช้กราฟแท่ง  กราฟวงกลม ฯ แสดงความสัมพันธ์ของตัวเลข เป็นต้น)  

ในระดับสูงขึ้นอีก คือการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ / วิธีการทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาที ่
ท าให้สามารถสรุปได้อย่างมีหลักการและเหตุผล  น ามาสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายขึ้น (เช่น การแสดงข้อมูล
สนับสนุนความขาดแคลนครุภัณฑ์ ควรใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์อย่างไรจึงจะท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายขึ้น อาจใช้
จ านวนนักศึกษาต่อจ านวนครุภัณฑ์  ใช้ตัวเลขแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ครุภัณฑ์   ใช้จ านวน
ครั้งของการใช้ครุภัณฑ์ต่อสัปดาห์ ต่อจ านวนนักศึกษา เป็นต้น)   

และเป้าหมายการใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงสุด คือ การใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์มา 
ท านายอนาคต  เช่น  โหราศาสตร์ไทย (ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน)  ในต่างประเทศมีการเปิดสอนวิชาที่
เรียนเพ่ือท านายอนาคต ถ้าจ าไม่ผิดน่าจะระดับปริญญาตรี หรือโท ไม่แน่ใจค่ะ  (ข้อมูลจาก http://www. 
Dek-D.com สืบค้นเมื่อนานมากแล้วค่ะ)  เป็นต้น 

 

๒.  การพัฒนาความสามารถ 4 C  เพ่ือให้ผู้เขียนสามารถสื่อสารได้ง่าย  จึงขอสลับล าดับการน าเสนอ 

ดังนี้  
     ๒.๑  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการรับ – ส่ง

สาร  ใช้ในการติดต่อกัน / การถ่ายทอด / การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน / การแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาตนเองและสังคม  ใช้ในการเจรจาต่อรองกัน
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง   ใช้ในการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ระหว่างกัน  เป็นต้น    

 จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากนักศึกษา พบว่า การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิด
การทะเลาะวิวาท 

 จากประสบการณ์ที่ได้จากการสอน พบว่า ในชั้นเรียนหนึ่ง มักจะมีนักศึกษาที่ไม่พูด   การไม่
พูดของนักศึกษาท าให้ครูไม่ทราบความก้าวหน้าในการเรียน  ปัญหาของนักศึกษา  การให้ความช่วยเหลืออาจไม่
ถูกต้องและไม่ทันท่วงที  อาจส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา หรือนักศึกษาออกกลางคัน หรือเกิดสิ่งที่
ร้ายแรงกับนักศึกษาโดยที่ครูไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ  

 จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า มีเพ่ือนคนหนึ่งเมื่อพบกันก็มักจะทักทายก่อน การ
ทักทายส่งผลในทางที่ดีมากกว่า  และการบริหารงานที่ผู้บริหารใช้การสื่อสารสองทาง (รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา)  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่า การสื่อสารทางเดียว (การสั่งการ) 

 และข้อมูลที่ได้จากการอ่าน มีผู้เปรียบเทียบ การพูด เหมือนการตอกตะปู เมื่อพูดไม่ดี เหมือน
การตอกตะปูลงบนไม้กระดาน  แม้จะขอโทษในภายหลัง เปรียบเสมือนถอนตะปู  แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บนไม้
กระดาน 

 การสื่อสารที่ดีและมีคุณภาพ จึงเป็นความสามารถที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใน
ทศวรรษที่ ๒๑ 



 ๓ 

     ๒.๒  ความสามารถในการร่วมมือกัน / การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration)  เป็นการใช้
ทักษะและความสามารถของบุคคลหลายๆ คนมาท างานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
เช่น คุณภาพของงาน / ผลผลิต  , ประสิทธิภาพในการท างาน (น าความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลมาใช้ร่วมกัน 
ท าให้ลดการใช้ทรัพยากร  เวลา  ฯ)   

 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การท างานร่วมกันเป็นทีมสามารถดึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลที่หลากหลายในกลุ่มให้มาปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน   ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว   

ในกรณีเดียวกันการปฏิบัติงานเป็นทีม หากขาดการสื่อสารและการประสานงานที่ดี อาจส่งผล 
เสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลผลิต ท าให้ได้ผลงานที่ด้วยกว่าการปฏิบัติงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพียงล าพัง 

ในท านองเดียวกันหากสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายในการให้บริการนักศึกษาและ 
ครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 

จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า ศักยภาพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี 
มากมาย  และหากสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (ท้ังครู  ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี ฯ) จะส่งผลดีต่อประเทศอย่างมหาศาล 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความสามารถในการร่วมมือกัน  คือ  การเรียนรู้ที่จะสร้างกัลยาณมิตร สิ่ง
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ดังกล่าว คือ การเรียนรู้วิธีการพูด  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  และการคิดบวก 

     ๒.๓ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช ๒๕๓๐ (๒๕๓๐ : ๔๙๒) หมายถึง การนึกคิด 
ระลึก ตรึกตรองด้วยการดู  สังเกต  ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่างๆ  อย่างมีเหตุผล โดยหา
ส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้วเสนอแนะสิ่งที่ดี  ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม 

     ๒.๔  ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creativity)  หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตของความคิดออกไปจากรอบความคิดที่มีอยู่เดิม สู่ความคิดใหม่ๆ 
ในการพัฒนา 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รวมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

๑) การฝึกให้นักศึกษาเป็นนักสังเกต (Observer) และตั้งค าถาม (Inquiry) ได้อย่างเหมาะสม 
๒) การจดบันทึก (Lecture) 
๓) การสรุปข้อมูลเป็นแผนภาพ (Mind map) 
๔) การมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง / ความเชื่อม่ันว่าท าได้ (Self Assessment) 
ข้อ ๓ และ ๔ ผู้เขียนได้ข้อมูลจากการอ่านผลการศึกษากับเด็กอัจฉริยะในต่างประเทศ ที่มี 

ผู้แปลไว้  และปรับมาเป็นความเข้าใจของตนเอง (อ้างอิงใน Stock2morrow จาก 
http://www.you2morrow.com/inspire/5..  สืบค้นเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ รวมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์   

๑) การฝึกให้นักศึกษาเป็นนักสังเกต (Observer) และตั้งค าถาม (Inquiry) ได้อย่าง 
เหมาะสม 

เซอร์ไอแซก นิวตัน ค้นพบ กฎแรงโน้มถ่วงของโลก จากการนั่งใต้ต้นแอปเปิลขณะก าลังเคลิ้ม 
หลับ แล้วมีผลแอปเปิลร่วงลงจากต้นตกลงบนพ้ืนดินใกล้ที่ท่านนั่ง  ซื่งเป็นเหตุการณ์ปกติ  แต่ท่านกลับสังเกต
ว่าเป็นเช่นนี้เสมอ ที่ของจะตกจากที่สูงลงสู่พ้ืนดิน  แล้วจึงตั้งค าถามว่าท าไมสิ่งของที่ตกจะต้องตกลงสู่พ้ืนเสมอ 

http://www.you2morrow.com/inspire/5..%20%20สืบค้นเมื่อ%20๒%20กุมภาพันธ์%20๒๕๖๑


 ๔ 

(ท่านเป็นนักฟิสิกส์)  จึงน าไปสู่การค้นหาค าตอบที่พบว่า โลกมีแรงดึงดูด และเป็นที่มาของสูตรการค านวณตาม
กฎแรงโน้มถ่วง 
  ฉะนั้น  การสังเกตและการตั้งค าถาม  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาค าตอบต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนานวัตกรรม  ไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศิลปินเอกของโลก ครู นักศึกษา เกษตรกร  การพัฒนา
ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตและการตั้งค าถาม  

เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจด าเนินการได้ดังนี้ 
-  รายวิชาภาษาไทย (ใช้สอนในการจัดการศึกษาหลักสูตรฐานวิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ านวน ๓ คาบ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  ครูก าหนดให้นักศึกษาตอบเกี่ยวกับหัวข้อ
ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  หัวข้อที่นักศึกษาตอบมีดังนี้ 
  ๑)  พฤติกรรมวัยรุ่น    ๗)  การค้ามนุษย ์   

๒)  อุบัติเหตุ          ๘)  การศึกษา 
๓)  ยาเสพติด     ๙)  โลกร้อน 
๔)  ความเจริญด้านเทคโนโลยี          ๑๐)  เศรษฐกิจตกต่ า 
๕)  ขยะ             ๑๑)  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
๖)  มลพิษ  มลภาวะ 
จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ ๕ คน ได้ ๗ กลุ่ม  เลือกหัวข้อที่ตอบมาระดม 

ความคิดเห็นแล้วมาน าเสนอหน้าชั้น  หัวข้อที่นักศึกษาเลือก คือ ๑) , ๓) – ๖) , ๙) – ๑๐) 
  -  รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติ  เมื่อฝึกเสร็จแล้วมีชิ้นงาน  ให้นักศึกษาน าชิ้นงานมาแสดง แล้ว ให้ให้
คะแนน จากนั้นร่วมกันวิพากษ์ เช่น นักศึกษาบอกเทคนิคที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ / เคล็ดลับความส าเร็จ   เป็น
การฝึกให้นักศึกษาช่างสังเกต  หรือ ครูอาจให้นักศึกษาให้คะแนนผลงานที่ส่งทั้งหมดแล้วบอกเหตุผลว่าท าไมจึง
ให้คะแนนเท่าที่ก าหนด เป็นต้น 
  การประเมิน โดยทั่วไป ครูควรแจ้งให้นักศึกษาทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้าก่อนลงมือ
ปฏิบัติ  ส่วนลักษณะที่ดีของชิ้นงาน / ผลงาน อาจแจ้งล่วงหน้าในใบงาน หรือสรุปร่วมกันหลังฝึกปฏิบัติแล้วให้
นักศึกษาบันทึกลงในสมุดจดผลการปฏิบัติงานก็ได้ 
  -  การฝึกตั้งค าถาม  ตัวอย่างที่ผู้นิเทศยกมาบรรยาย คือ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอดมา 
  การส่งดาวเทียมที่มี นักบินอวกาศขึ้นไปด้วย ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสสารตัวใหม่ที่
เกิดข้ึนได้ในสภาพไร้น้ าหนัก  หรือการทดลองที่ต้องกระท าในสภาพไร้น้ าหนัก  ดังนั้นเครื่องมือในการจดบันทึก
จึงเป็นสิ่งส าคัญ  เมื่อพบว่า ปากกาใช้ไม่ได้  จึงเกิดค าถามว่า 
     :-  มีความจ าเป็นต้องพัฒนาปากกาที่สามารถใช้ในยานอวกาศ 
     :-  มีสิ่งอ่ืนซึ่งสามารถใช้แทนปากกาหรือไม่ 
  การจัดล าดับค าถาม คือ ค าถามท้ัง ๒ ค าถามๆ ใดควรเป็นค าถามแรก   
  หากตอบว่าค าถามแรก คือ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาปากกาที่สามารถใช้ในยานอวกาศ  
ค าตอบที่เกิดขึ้น คือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาปากกาที่ใช้ในยานอวกาศ 

หากตอบว่าค าถามแรก คือ มีสิ่งอ่ืนซึ่งสามารถใช้แทนปากกาหรือไม่  เป็นค าถามแรกก็จะได้ 
ค าตอบว่า มีดินสอที่ใช้ในยานอวกาศแทนปากกาได้  ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมปากกาที่ใช้ในยาน
อวกาศ 
  ฉะนั้น งานวิจัยเพ่ือพัฒนาปากกาที่ใช้ในยานอวกาศ จึงมีความจ าเป็นน้อย หรืออาจไม่ต้องท า
ก็ได้ หากดินสอใช้แทนปากกาได้อย่างดีบนยานอวกาศ 



 ๕ 

  เมื่อน ามาปรับใช้ อาจฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการตั้งค าถามของครูเพ่ือจุด
ประกายให้นักศึกษาคิด  บันทึกทุกค าตอบ  แล้วมาจัดเรียงล าดับความส าคัญใหม่  โดยใช้ฉันทามติ (แสดงความ
คิดเห็นในการจัดล าดับ)  เป็นต้น 
  ที่น าเสนอเป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ   การฝึกให้นักศึกษาตั้งค าถาม  ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ 
ท่านเรียก  ต่อมเอ๊ะ  หากฝึกบ่อยๆ  จะช่วยให้นักศึกษามีความคิดวิพากษ์ ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อข้อมูลต่างๆ 
ได้ง่ายๆ   อีกท้ังยังน าไปสู่การตั้งหัวข้อในการค้นหาค าตอบ / พัฒนานวัตกรรมได้ 

๒) การจดบันทึก (Lecture) 
ผู้นิเทศเคยไปนิเทศเม่ือหลายปีก่อนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอก ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๔) หัวหน้าแผนกศิลปกรรมเป็นท่านหนึ่งที่เข้ารับการนิเทศ  ผู้นิเทศได้พูดถึงการจด
บันทึก เป็นสมรรถนะหนึ่งที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพราะจะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ (ถ้าเข้าใจก็จะจด
บันทึกได้) การจดบันทึก จะช่วยพัฒนาการฟัง การคิดของผู้เรียน  
  ต่อมาเมื่อเข้านิเทศในครั้งต่อไป ท่านหัวหน้าแผนกศิลปกรรมได้เข้ารับการนิเทศอีกครั้ง และ
ท่านยืนยันผลว่า  การจดบันทึกช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้จริง  
  ดังนั้น การนิเทศในครั้งนี้ ผู้นิเทศจึงขอให้ครูผู้สอนลองแบ่งคะแนนวัดผลส่วนหนึ่งให้เป็น
คะแนนสมุดจดบันทึกของผู้เรียน หรือคะแนนสมุดรายงานผลการฝึกปฏิบัติ  

๓) การสรุปข้อมูลเป็นแผนภาพ (Mind map) 
ข้อมูลจากการนิเทศหัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้ 

รายงานให้ผู้นิเทศทราบว่า การให้นักศึกษาจัดท าแผนภาพแบบ Mind map   จะช่วยเรื่องการพัฒนาระบบคิด
ของนักศึกษาได้จริง  ประกอบกับจากการศึกษาวิจัยเด็กอัจฉริยะ  พบว่า เด็กอัจฉริยะจะน าข้อมูลมาประมวล
เป็นภาพ  

ดังนั้นผู้นิเทศจึงน าวิธีการสอนที่ให้ฝึกนักศึกษา สรุปข้อมูลเป็น Mind map   มาเป็นขั้นตอน 
หนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งความสามารถในการ
สร้างสรรค์   

๔) การมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง / ความเชื่อม่ันว่าท าได้ (Self Assessment) 
จากงานวิจัยที่มีการศึกษาเป็นระยะเวลากว่า ๔๕ ปี ของนักจิตวิทยาจาก Study of  

Mathematically Precocious Youth (SMPY) ในปี ๑๙๗๑ (http://www.you2morrow.com/inspire/5..  
สืบค้นเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  ที่พบว่า แม้เด็กจะไอคิวดีแค่ไหน เด็กก็ต้องการการดึงศักยภาพจากครู  และ
เด็กฉลาดจะมี Growth Mindset (การมองตัวเองว่ามีความสามารถเรียนรู้และเก่งขึ้นได้หากพวกเขามีความ
พยายาม) 
  ครู คือ ผู้ที่ท าให้เด็ก / นักศึกษามีความคิดต่อตนเองแบบนี้ได้   

หากครูส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อม่ันว่าตนเองท าได้  นักศึกษาทุกคนจะสามารถดึง 
ศักยภาพของตนเองมาใช้ได้สูงสุด  นักศึกษาทุกคนจะกลายเป็นเด็กอัจฉริยะอย่างที่คุณครูคิดไม่ถึงเลยค่ะ 
  วิธีการที่ครูที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง / ความเชื่อมั่นว่าท าได้ มีตัวอย่าง 
ดังนี้ 
  มีงานวิจัยที่ผู้นิเทศเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วว่า ครูที่สอนศิลปะใช้วิธีการ คือ ในคาบแรกที่พบ
นักศึกษา ครูจะบอกนักศึกษาว่า วิชานี้ครูเชื่อว่าทุกคนสามารถท าคะแนนได้เกรด A ทุกคน  และพบว่านักศึกษา
มีความตั้งใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
  ส าหรับผู้นิเทศได้น าเสนอวิธีการ คือ ท าให้นักศึกษาตั้งเป้าหมาย / รู้เป้าหมายว่าเรียนแล้วเอา
ไปท าอะไรได้  เช่น  ในคาบแรกที่พบนักศึกษาให้บอกประโยชน์และความส าคัญของรายวิชา  และวิธีการที่จะ
น าความรู้ความสามารถท่ีได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร เป็นต้น 

http://www.you2morrow.com/inspire/5..%20%20สืบค้นเมื่อ%20๒%20กุมภาพันธ์%20๒๕๖๑
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 ๖ 

  บอกเอกสารที่จะใช้ศึกษาเพ่ิมเติม ที่มีคุณภาพคืออะไร สืบค้นได้จากที่ใด   
รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล / วิธีได้คะแนนในรายวิชานี้ต้องท าอย่างไร เช่น คะแนนแบ่ง 

ออกเป็น  การเข้าชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ  สมุดจดบันทึก  การสอบภาคทฤษฎี  และการสอบภาคปฏิบัติ  
และอ่ืนๆ อย่างละก่ีคะแนน  เป็นต้น 
       
 
         ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 
(หมายเหตุ : เนื้อหาที่ใช้ในการนิเทศและจัดท าเป็นบทความในครั้งนี้  เป็นการสะสมข้อมูลจากการอ่านและ 

ฟังค าบรรยายของผู้อื่น ที่ผู้เขียนน ามาประมวลรวมกัน  บางเนื้อหาได้จากการอ่านและฟังมา 
เวลานานจึงไม่อาจสืบค้นหาหลักฐานทางวิชาการมาอ้างอิง สามารถอ้างอิงได้เฉพาะเนื้อหาที่ 
ได้มาใหม่  จึงขอแสดงความขอบคุณผู้ให้ความรู้ทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากศิษย์ไม่มีครู ก็มาไม่ถึง 
ปัจจุบันค่ะ) 
 
 
 
 
 


