
 

การถอดประสบการณ์การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 

โดย 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื)นที*การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั)นพื)นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



~	ก	~	

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกคนมีความงาม นายต�องค�นให�พบ… 
แม�แต�คนท่ีข้ีริ้วข้ีเหร�ที่สุด ก็อาจจะมีความงามท่ีแอบซ�อนอยู�  

อาจจะเป%นน้ิวมือ น้ิวเท�า หรือฟ(น หรอืแม�แต�จิตใจท่ีงดงามก็ตาม  
นายต�องค�นให�พบ… 

         ศิลป� พีระศรี 
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กว่าจะมาเป็นเล่มนี)... 
  

การถอดประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใน
ครั! งนี! สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาของนายทวนทอง ศรีสวสัดิ'  ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื!นที+
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง และนายเทวินส์  สร้อยเพชร                     
รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื!นที+การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ตลอดจนผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน 
ทุกท่านที+ไดใ้หข้อ้คิด ขอ้เสนอแนะต่างๆ จนงานสาํเร็จเรียบร้อยไปไดด้ว้ยดี 

การถอดประสบการณ์ครั! งนี! มีวตัถุประสงค์ที+สําคญัไดแ้ก่ เพื+อเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที+ประสบผลสําเร็จ โดยทําการคัดเลือก                    
จากโรงเรียนที+มีผลทดสอบจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั!นพื!นฐาน (O Net) ปีการศึกษา 2556
สูงสุด 20 ลาํดบัของเขตพื!นที+ โดยนาํครูผูส้อนเหล่านั!นมาร่วมกนัสร้างเครื+องมือเพื+อสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั 
ซึ+ งเป็นวิธีการหนึ+ งของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้         
จากการจดัการเรียนการสอนออกมาใชเ้ป็นทุนในการทาํงานเพื+อยกระดบัผลสัมฤทธิ' ทางการเรียนใหดี้ยิ+งขึ!น  

การถอดประสบการณ์จึงเป็นการสกดัความรู้ที+มีในตวับุคคลออกมาเป็นความรู้ที+ชดัแจง้ ซึ+ งผลที+ได้
จากการถอดประสบการณ์นั!น ทาํให้ได้ความรู้ที+เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้ข้าร่วม
กระบวนการ อนันาํมาซึ+ งการปรับวิธีคิด และเปลี+ยนแปลงวิธีทาํงานที+สร้างสรรค์และมีคุณภาพมากยิ+งขึ!น 
สอดคล้องกบัหลกัของการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual 
Benefit) การไวว้างใจทั!งต่อตนเองและผูอื้+น (Trust) และมีการเรียนรู้ (Learning) 

ขอขอบคุณครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกท่าน ที+ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมถอด
ประสบการณ์ในครั! งนี!  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที+เป็นประโยชน์อย่างยิ+งต่อการจดัการเรียนการสอน            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ สํานกังานเขตพื!นที+การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่           
เขต 3 ทุกท่านที+ไดใ้ห้แนวคิดที+เป็นประโยชน์สําหรับการถอดประสบการณ์ในครั! งนี!  และขอขอบคุณผูที้+มี
ส่วนเกี+ยวขอ้งทุกท่านที+ไดใ้หค้วามช่วยเหลือจนการทาํงานครั! งนี!สาํเร็จตามวตัถุประสงคที์+ตั!งไว ้
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
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ศิลปะกบัการพฒันาการคดิ 

 

คุณครูอภิชาติ    สุวพงษ ์ 
โรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์๙ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

  

 การเรียนการสอนวิชาศิลปะ เป็นกลุ่มสาระวิชาที+ได้จดัขึ! นเพื+อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเริ+ ม
สร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ ,อารมณ์ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ความคิด การแสดงออกไดอ้ย่าง
อิสระ จากประสบการณ์สอนที+ผา่นมาจะสังเกตไดว้า่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ มีความสนใจและชอบเรียนวิชาศิลปะ
อยู่แลว้ จึงเป็นเรื+องง่ายที+ครูจะถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี+ยนประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน ครูสามารถถ่ายทอด
ความรู้ ทฤษฎีขั!นพื!นฐาน เช่น ทฤษฎีสี ,ทศันธาตุ ,องคป์ระกอบศิลป์ ฯลฯใหก้บัผูเ้รียน ส่วนในดา้นความคิด
จินตนาการของผูเ้รียน ควรปล่อยใหผู้เ้รียนไดคิ้ดไดท้าํอยา่งอิสระในเชิงสร้างสรรค ์  
 ความคิดเห็นส่วนตวัของขา้พเจ้า กลุ่มสาระวิชาศิลปะ มีความหลากหลายในรายละเอียดของ

เนื!อหาวิชา ซึ+ งแยกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ทศันศิลป์ ,ดนตรี และ
นาฏศิลป์ดังนั! นวิชาศิลปะจึงมีความจําเป็นที+จะต้องมีครูที+
สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สอนได้ครอบคลุมทุก
เนื!อหา และจะทาํอยา่งไรให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ทั!งสาม
กลุ่มวิชาย่อยนี!  สามารถคิดวิเคราะห์เป็นส่วนในด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดทฤษฎี, เนื!อหาและความรู้
พื!นฐานให้กับผู ้เ รียนส่วนภาคปฏิบัติ  ข้าพเจ้า เพียงแต่ให้

ข้อเสนอแนะ ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
จินตนาการ การบูรณาการการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์  ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนผูเ้รียนขา้พเจา้ได้แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นสองส่วนคือ ใชเ้กณฑ์แบบอิงกลุ่มในลกัษณะงานที+เป็นการลงมือปฎิบติั, ชิ!นงาน, 
ผลงานของผูเ้รียน เหตุผลเนื+องจากความสามารถของผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัและใชเ้กณฑแ์บบอิงเกณฑ์ใน
ลกัษณะของเนื!อหา,ทฤษฎีและแบบทดสอบ ในอตัราส่วน 80:20 การเรียนการสอนครูควรเน้นให้ผูเ้รียน
สามารถคิดวิเคราะห์เนื!อหาที+เรียน เพราะ ขอ้สอบ O-NET จะเน้นไปทางดา้นการคิดวิเคราะห์มากกว่า          
การจดจาํเนื!อหาเพียงอยา่งเดียว 
 ขา้พเจา้คิดวา่โรงเรียนทุกโรงเรียนคงจะประสบปัญหาไม่ต่างกนั โดยเฉพาะระดบัชั!นประถมศึกษา
ปีที+ 6 และมธัยมศึกษาปีที+ 3 ที+ตอ้งมีการทดสอบระดบัชาติ พอใกลถึ้งเวลาสอบก็ตอ้งมีการสอนเสริม, การติว 
นําแบบทดสอบปีที+ผ่านมาให้นักเรียนได้ฝึกทาํเพื+อให้ผูเ้รียนมีผลการสอบที+ดี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ระดบัชาติ เพราะถา้หากผลการสอบตํ+ากวา่เกณฑ ์ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูผูส้อนไปดว้ย  
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 ในการนาํแบบทดสอบมาให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทาํน่าจะส่งผลดีต่อผูเ้รียนเพราะอย่างน้อยผูเ้รียนก็จะมี
ความคุน้เคยกบัขอ้สอบ สาเหตุก็เนื+องมาจากขอ้สอบ O-NET มีความซับซ้อนมากขึ!น เช่น ขอ้สอบแบบ
ความสัมพนัธ์กนั ซึ+ งคาํตอบก็ตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัคาํถามในแต่ละขอ้ หรือขอ้สอบบางขอ้อาจจะตอ้ง
ตอบมากกวา่หนึ+งคาํตอบ เป็นตน้ ดงันั!นถา้หากผูเ้รียนไม่เคยฝึกทาํแบบทดสอบในลกัษณะนี! มาก่อน ก็อาจ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสับสน ทาํใหโ้อกาสที+ผูเ้รียนจะตอบไดก้็ลดนอ้ยลง และส่งผลถึงผลการทดสอบต่อไป
ดว้ย 
 

***************************************** 
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การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
                                                                                          

คุณครูมณฑล  ธงเทียน 
                                                                โรงเรียนบา้นปางสัก  สพป. เชียงใหม่ เขต3   

               

วิธีการสอนและเทคนิคการสอนมีความสําคญัมากสําหรับผูที้+เป็นครู ดงันั!นครูจะตอ้งมีความรู้คู่
กบัการมีทกัษะที+ดี   เพื+อที+จะไดน้าํมาใช้ประกอบกนั ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนเพื+อให้
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งเตม็ที+  นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้จาํเป็นตอ้งอาศยัการสอนที+ดีของครู  ซึ+ งวิธีสอน
นั!นมีอยูม่ากมายหลายวธีิ สาํหรับตวัผมมกัจะใชว้ธีิการสอนที+หลากหลาย ขึ!นอยูก่บัเนื!อหาสาระของการเรียน
การสอน และความมุ่งหมายของบทเรียน   ซึ+ งบทเรียนบางตอนมีเนื!อหาที+จะตอ้งใชว้ิธีการสอนที+แตกต่างกนั
ไป เพื+อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจที+ดีและสามารถอธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เกิดทกัษะและมีเจตคติที+ดีดว้ย  
ยิ+งกว่านั!นในความคิดของครูผูส้อนศิลปะคนหนึ+ งที+จะทาํได้คือตอ้งการให้นกัเรียนมีความสุขกบัการที+ได้
เรียนศิลปะ ทั!งทศันศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปะทั!งสามแขนงนี! เป็นสิ+งที+สร้างขึ!นเพื+อให้นกัเรียนเกิด
ความเพลิดเพลิน เป็นเครื+องจรรโลงใจ  เป็นสื+อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก  เกิดสุนทรียภาพและ
สามารถนาํไปประยกุตก์บัศาสตร์แขนงอื+นๆได ้                                                                                                            
                สิ+งเหล่านี! เป็นสิ+งที+ทาํให้ผมคน้หาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนวา่จะมีวิธีการใดบา้งที+ดีที+สุดแต่
ก็หาไดมี้วิธีการนั!นไม่ ในทีสุดผมก็เจอแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนที+ตนเองยึดถือนาํมาเป็นแนวทาง 
แต่ก่อนที+จะพูดถึงที+มาที+ไปของแนวทางนั!น ขอพูดถึงตวัผมเองก่อน คือตวัผมจบวิชาเอกดนตรี และไดรั้บ
มอบหมายให้สอนในกลุ่มสาระศิลปะ ตั!งแต่ชั!นประถมศึกษาปีที+ 1 ถึงชั!นมธัยมศึกษาปีที+ 3   สิ+งที+เห็นได้
ชดัเจนมากที+สุดในการสอนคือ ช่วงอายุและวยัของเด็กแต่ละชั!น การใช้ภาษาที+แตกต่างกนั ความคิดและ
ความสามารถในการเรียนรู้และการรับรู้ที+แตกต่างกนัซึ+ งสิ+งเหล่านี!ก็เป็นอีกหนึ+งปัญหาในการจดัการเรียนการ
สอน                                                 
                กลบัมาพูดถึงที+มาที+ไปของแนวคิดที+ผมนาํมาเป็นแนวทางในการสอนคือ ผมได้มีโอกาสอ่าน
หนงัสือเล่มหนึ+ งเป็นหนงัสือเกี+ยวกบัการทาํเกษตรแบบผสมผสานเป็นเรื+ องของการจดัระบบกิจกรรมการ
ผลิตในไร่นา ไดแ้ก่ พืช สัตว ์ประมง ให้มีการผสมผสานอยา่งต่อเนื+องและเกื!อกูลในการผลิตซึ+ งกนัและกนั 
โดยการใช้ ทรัพยากรที+มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน นํ! า แสงแดดอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
สมดุล ของภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเนื+องและเกิดผลในการเพิ+มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ+งเหล่านี! เป็นสิ+งที+ไม่ไดมี้ความเกี+ยวขอ้งกบัวชิาศิลปะโดยตรงเลยหากแต่สิ+งที+นาํมาประยุกตใ์ชไ้ดคื้อแนวคิด
ในการจดัการต่างหาก โรงเรียนก็เปรียบเสมือนไร่นานกัเรียนที+ดีและมีความรู้ก็เปรียบเหมือนผลผลิตที+ดีจาก
ไร่นาเรามีทรัพยากรที+ดีก็คือวิธีการจดัการเรียนการสอนมากมายเช่น การสอนแบบยึดครูเป็นศูนยก์ลาง              
การสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง การสอนแบบครูและนกัเรียนวางแผนร่วมกนั และวิธีการอื+นๆอีก
มากมาย หลายรูปแบบแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นจุดดอ้ยและบทบาทที+แตกต่างกนั  ผูส้อนควรผสมผสานแต่ละ
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วิธีให้เหมาะสมกับเนื! อหา จุดประสงค์ และบทเรียนเป็นหลัก ซึ+ งการจัดการเรียนรู้นั! นบูรณาการได้
หลากหลายแบบสามารถสอดแทรกและการจดัการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแสวงหาและคน้พบความรู้ด้วย
ตนเองบ้าง ครูเป็นผูชี้! แนะและเป็นผูเ้อื!ออาํนวยความสะดวก ในการทาํกิจกรรมของนักเรียนนาํนักเรียน
ออกไปเรียนนอกสถานที+บา้ง การแสดงผลงานสู่สายตาชุมชนบา้ง และที+สําคญัอีกอยา่งที+ลืมไม่ไดคื้อการใช้
สื+อการเรียนการสอนซึ+งปัจจุบนั ในยคุของเทคโนโลยสืี+อการเรียนรู้เกี+ยวกบัวชิาศิลปะนั!นมีอยูม่ากมายซึ+ งเป็น
สิ+งที+ช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิ' ภาพมากขึ!นและดึงดูดความสนใจของนกัเรียนไดดี้อยูที่+ครูผูส้อนจะนาํมาใช้
ผสมผสานกบัการจดัการเรียนการสอน    

สุดทา้ยนี! ในความรู้สึกของการสอนแบบผสมผสานที+ผา่นมาผมไม่เคยคิดถึงเรื+องของผลสอบหรือ
ผลของคะแนนของนักเรียน สิ+ งเหล่านั!นเป็นเพียงแค่ความต้องการภายนอกมนัไม่มีผลหรือส่งผลอะไร
มากมายกบัชีวิตของเขา สิ+งสําคญัที+อยูภ่ายในคือความสุขที+เกิดจากการไดเ้รียน การไดเ้ล่นไดท้าํตามอารมณ์
ความรู้สึก ที+ถ่ายทอดออกมาซึ+งเป็นสิ+งที+อยูเ่หนือกฎเกณฑต่์างๆเกิดเป็นความงามและสุนทรียภาพโดยแทจ้ริง 
ที+แสดงออกมาจากผลงานต่างๆของนกัเรียนนั+นเองขอฝากสิ+งเหล่านี! ไวใ้ห้คุณครูทุกท่านไดล้องคิดว่าการ
สอนศิลปะที+แทจ้ริงคือความสุขของนกัเรียนหรือผลของคะแนนในการสอบ ขอขอบพระคุณครับ  

         
***************************************** 
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การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
 

คุณครูอนุสรณ์  ไชยยอง 
โรงเรียนบา้นเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั!น คุณครูทุกโรงเรียนที+สอนคงประสบปัญหา
เหมือนๆกนัทุกโรงเรียน  สาเหตุที+มีปัญหานั!นก็เพราะว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั!นเป็นการรวมเอา
วิชาเอกที+เรียนมาเข้าด้วยกันตั! งสามวิชาเอก คือ วิชาเอกศิลปะ  วิชาเอกดนตรี และวิชาเอกนาฏศิลป์                  
ซึ+ งแต่ละวิชาเอกนั!นเรียนมาไม่เหมือนกนัแต่ตอ้งมาสอนทุกวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ซึ+ งส่งผล
ให้ผลการเรียนของนักเรียนไม่ไดต้ามเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้มากนกั   จากปัญหาที+เกิดขึ!นคุณครู            
แต่ละท่านก็แกปั้ญหาโดยการหาสื+อต่างๆมาประกอบการเรียนการสอน เช่น หาสื+อ CD มาให้เด็กดูแลว้ก็ทาํ
ตามเนื+องจากครูก็ทาํไม่เป็น หรือให้ดูเป็นตวัอย่างเพราะไม่มีอุปกรณ์ของจริงให้ดู เนื+องจากมีราคาแพง                
ก็ช่วยแกปั้ญหาใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ไดดี้ขึ!น 
 ในการจดัการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนบา้นเปียงหลวงก็ประสบปัญหาเหมือนๆกบัโรงเรียน
อื+นๆเช่นกนั  แต่บงัเอิญวา่ในปีที+ผา่นมาโรงเรียนบา้นเปียงหลวงไดรั้บครูเอกวิชาดนตรีและเอกวิชานาฏศิลป์
มาสอนในโรงเรียนบา้นเปียงหลวง จึงทาํใหก้ารเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีประสิทธิภาพ
มากขึ!น จึงทาํใหผ้ลการสอบระดบัชาติมีคะแนนที+อยูใ่นอนัดบัที+ดี 
 การแกปั้ญหาของโรงเรียนขนาดเล็กซึ+ งมีคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที+ไม่ครบตามวิชาเอก
ควรแกปั้ญหาโดยการรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา เพื+อแลกเปลี+ยนความรู้
ซึ+ งกนัและกนัจะทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไดค้รบตามจุดประสงคต์วัชี! วดั คงจะ
ทาํใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนดีขึ!นและผลการสอบระดบัชาติดีขึ!นตามมา 
 ผู ้เ ขียนหวังว่าการแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะได้รับการช่วยเหลือร่วมกัน                       
เพื+อนกัเรียนของเราทุกคนจะไดมี้ผลการเรียนและผลการสอบระดบัชาติที+ดีขึ!นทุกโรงเรียนนะครับ 
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การเรียนรู้...จากการปฏบัิติจริง 
 

คุณครูสัญญา  ช่างคาํมูล 
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั!งแต่ระดับอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีที+ ๓                  
มีนกัเรียนทั!งหมดเจด็ร้อยคน  การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนคลา้ยกบัโรงเรียนทั+ว ๆ ไปที+เราๆท่านๆ
ทราบกนัดีแล้ว  ตอ้งรับนโยบายจาก สพฐ. สพป.และผูบ้ริหารโรงเรียน นาํมาสู่การปฏิบติัของครูผูส้อน
รวมทั!งการเคี+ยวเข็ญเด็กนกัเรียนในการทาํคะแนน การสอบระดบัชาติต่างๆ. ให้ไดค้ะแนนในระดบัดีๆ ดว้ย
หลากหลายวธีิการซึ+ งการจดัการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบนัคงมีหลากหลายรูปแบบ แลว้แต่ครูผูส้อนท่านใดจะ
เลือกที+จะจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบับริบท เหมาะสมกบัเด็กนักเรียน และตอ้งตรงกบัความตอ้งการของ
ชุมชน ความพร้อมในดา้นต่าง ๆของโรงเรียน อีกส่วนหนึ+งของความสําเร็จในการจดัการเรียนการสอน คือ 
ความตอ้งการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนเอง  

โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บา้นท่าตอน) ฯ ไดจ้ดัครูผูส้อนสาระการเรียนรู้ตามเอกและความถนดัใน
ระดบัชั!น ประถมศึกษาปีที+ ๔ จนถึงมธัยมศึกษาปีที+ ๓ การเรียนการสอนสาระการเรียนศิลปะดูเหมือนเป็น
สาระที+สอนง่าย ให้เด็กทาํงาน วาดรูป เล่นดนตรี หรือไม่ก็ฟ้อนๆรําๆไป แต่ในความเป็นจริง ศิลปะแยก
ออกเป็น ๓ สาระการเรียนรู้ หรือจะเรียกว่าสามวิชาประกอบด้วย ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ คงมี
ครูผูส้อนนอ้ยคนที+มีความรู้ความสามารถทั!งสามวิชา จะให้การเรียนการสอนไดผ้ลที+สุดคงตอ้งมีครูครบทั!ง
สามวิชา แต่ในวงการศึกษาคงมีบุคลากรไม่เพียงพอ ครูบางท่านตอ้งรับผิดชอบหลายสาระการเรียนรู้ซึ+ งยงั
เป็นปัญหากนัอยู ่การเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนคงไม่ไดเ้กิดขึ!นจากครู หรือสื+ออุปกรณ์ที+ทนัสมยั ยงัมีอีกหลาย
องค์ประกอบ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนตอ้งเกี+ยวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตวัชี!วดั และมาตรฐานการเรียนรู้ นโยบายของผูบ้ริหาร ระดบัของการปฏิบติัความตั!งใจจริงของครูผูส้อนการ
ไดรั้บสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงความตอ้งการเรียนรู้ของตวันกัเรียนเอง 

การเรียนรู้ที+เกิดจากการปฏิบติัจริง ไดล้งมือทาํจริง เกิดจากการที+เด็กนกัเรียนไดส้นุกกบัการลงมือ
ทาํ ไม่น่าเบื+อ จาํเจ ซึ+ งโดยธรรมชาติวชิาของศิลปะก็ตอ้งไดล้งมือทาํงาน ลงมือปฏิบติั เด็กนกัเรียนไดค้ะแนน
จากการทาํงานหรือไดป้ฏิบติั ส่วนภาคความรู้สามารถสอดแทรกลงไปในกิจกรรมที+ทาํได ้เช่นวิชาทศันศิลป์ 
การวาดรูป เมื+อมอบหมายงานให้เด็กนักเรียนลงมือทาํสามารถแทรกเรื+องหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ 
ขั!นตอนการวาดรูป เทคนิควิธีการต่าง ๆ การใช้เครื+องมืออุปกรณ์ที+ถูกตอ้ง การใช้สื+อที+หลากหลายทั!งของ
จริง รูปภาพ หรือจากเทคโนโลยีที+พอจะหาได้ เด็กนักเรียนก็จะเกิดประสบการณ์ในตนเอง เมื+อมี
ประสบการณ์แล้วได้ลงมือปฏิบติับ่อย ๆ เด็กนักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ที+ได้จากการทาํด้วยตนเองเป็น
ความรู้ที+ย ั+งยนื 



~	7	~	

บทสรุป 
 ในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา              
สิริวฒันาพรรณวดี มีคะแนนในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั! นมธัยมศึกษาปีที+  ๓ อยู่ใน ๒๐ อันดับ                  
ของสํานกังานเขตพื!นที+การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ โดยครูผูส้อนไดรั้บการอาํนวยความสะดวก
และสนับสนุนจาก นายประทีป  วิมลพันธ์  ผู ้อ ํานวยการโรงเ รียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)                                
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี อีกทั!งยงัไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ที+สาํคญัอีกส่วนคือ ครูที+มีความตั!งใจจริง และมีนกัเรียนที+พร้อมเรียนรู้ครับ 

 
***************************************** 
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       ครูศิลป์เลก็ๆ ในโรงเรียนใหญ่ 
 

วา่ที+ ร.ต.ทศันยั   ดาวแสง  
โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 
 

 กระผม ว่าที+  ร.ต.ทศันัย   ดาวแสง  ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 
อาํเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ สอนในระดับชั! น 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ซึ+ งทั!งโรงเรียนมีครูที+
รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพียงแค่คน
เดียว เรียกได้ว่าเป็นทั!งหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ และ

เป็นลูกนอ้งในกลุ่มสาระศิลปะ ซึ+ งในปีที+ผา่นมากระผม
ไดรั้บผิดชอบสอนในระดบัชั!นประถมศึกษาปีที+ 4-6 และระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที+ 1-3 แต่ในปีการศึกษานี!    
(ปีการศึกษา 2557) ขา้พเจา้ไดรั้บผดิชอบสอนเฉพาะชั!นมธัยมศึกษาปีที+ 1-3 เท่านั!น เหตุผลดว้ยมีครูเกษียณ 1 
คน และลาคลอด 1 คน ทาํให้ครูที+สอนในระดับชั!นมธัยมขาดอยู่ 2 ตาํแหน่ง ทาํให้ครูสอนไม่ครบวิชา                 
จึงตอ้งช่วยกนัสอนนกัเรียนในกลุ่มสาระอื+นๆ เพิ+มขึ!นให้เพียงพอชั!นเรียน กระผมจึงตอ้งรับผิดชอบสอน 
วชิาคณิตศาสตร์เพิ+มเติม ชั!น ม.1 และวชิา การงานอาชีพฯ ม.3  เพิ+มขึ!นดว้ย เลยไม่ไดไ้ปสอนศิลปะ ชั!น ป.4-
ป.6  
 มาเริ+ มเล่าสู่กันฟังเลยนะครับ ในการเรียนการสอนศิลปะชั!นประถมศึกษาของโรงเรียนชุมชน
บา้นเมืองงายส่วนใหญ่จะใชก้ารเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม ( ไกลกงัวล ) ซึ+ งภาษาครูบา้นนอกอยา่ง
เราๆ เรียกวา่ “ครูตู้”  เป็นส่วนใหญ่แลว้ในครูประจาํชั!นหรือครูประจาํวิชาอธิบายเพิ+มเติม หรือสอนเสริม 
และทาํการวดัผล/ประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมในโทรทศัน์ ซึ+ งถึงจะเป็นการสื+ อสารแบบทางเดียว                   
ไม่สามารถโตต้อบซึ+ งกนัและกนัได้ และนกัเรียนก็ไดค้วามรู้ที+ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี! วดัที+
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐานพุทธศกัราช 2551 กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานกนัทั+วประเทศ และส่วน
ในการสอนศิลปะในชั!นมธัยมศึกษานั!น โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายไม่ไดใ้ช ้“ครูตู”้ แต่ให้ครูที+รับผิดชอบ
ในวชิานั!นสอนดว้ยตนเองโดยกระผมไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี!  
   1. ด้านการวางแผนการจดัการเรียนรู้  จดัทาํ
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง 2551 
โดยการกาํหนดโครงสร้างตามหลดัสูตรตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ตัวชี! ว ัดและสาระแกนกลาง กําหนด              
K A P แต่ละตวัชี! วดั โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายภาค/
รายปี สร้างรูบิคส์ของตัวชี! วดั สร้างคําอธิบายรายวิชา 
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จดัทาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้  
 2. ด้านการปฏิบติัการสอน จดัเตรียมการสอน  สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทาํการวดัผล/
ประเมินผล ทาํบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ นาํผลที+ไดม้าเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื+อใชใ้นการปรับปรุงการเรียน
การสอนในครั! งต่อไป 
 จากการปฏิบติัดงักล่าว ดูเหมือนวา่จะเป็นการเรียนการสอนที+แข็งกระดา้งเกินไป กระผมจึงใชก้าร
ยืดหยุ่นในการจดัการเรียนการสอนเพื+อไม่ให้นักเรียนซํ! าซากจาํเจอยู่แต่ในห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที+
ร่วมกบัชุมชนมาร่วมบูรณาการ ด้านศิลปวฒันธรรมทั!งดนตรีและนาฏศิลป์ แลว้กาํหนดให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัชี! วดัของหลกัสูตรแกนกลาง เหมือนลกัษณะของ Backward Design โดยให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนอย่างสมํ+าเสมอ เช่น การไปประกวดร้องเพลง การร่วมงานวนัสําคญัทางพุทธศาสนา ให้
นักเรียนไปร่วมฟ้อนรําการแสดงพื!นเมือง โดยมีครูผูห้ญิงที+มีความสามารถทางการฟ้อนรําช่วยสอนให้

นักเรียนเพื+อไปแสดงในงานต่างๆ ไปเข้าร่วม
เล่นดนตรีพื!นเมือง เช่น การแสดงการตีกลอง
สะบดัชัย  การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง การบรรเลง
ดนตรีของวงโยธวาทิตร่วมแห่นําขบวนต่างๆ
ในชุมชน การร่วมกิจกรรมปลูกป่า การปล่อย
พนัธ์ุปลา การต่อตา้นยาเสพติด เพื+อในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชน และ

ขอวิทยากรที+มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ในชุมชนมาช่วยสอนนักเรียนใน
โรงเรียนเพื+อใหเ้กิดการเรียนรู้ที+หลากหลาย ประสบการณ์ใหม่ๆ และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนและชุมชน 
 ทั!งหมดนี! เป็นลกัษณะของวิธีการสอนของกระผม ซึ+ งเป็นแค่ครูศิลปะเล็กๆในโรงเรียนซึ+ งตั!งอยูใ่น
ชุมชนขนาดใหญ่ คงไม่ถึงกบัเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการเรียนการสอน แต่ก็เป็นอีวิธีหนึ+ งที+จะชวย
ให้ผูเ้รียนมีความรู้ และประสบการณ์ที+หลากหลายแตกต่างกนัออกไปมากกว่าแค่อยู่ในห้องเรียน หรือใน
โรงเรียนเพียงอยา่งเดียว 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี!  
 

***************************************** 
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ความภูมใิจของครูอยู่ที*ผลของ  “O-Net  จริงหรือ??????? 
 

คุณครูฉตัรชนก  ลีธรรมาคุณ 
โรงเรียนรัตนาเอื!อวทิยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

โรงเรียนในเขตพื!นที+ทั+วประเทศมีรูปแบบการเรียนการสอน ที+คลา้ยคลึงกนั คืออิงตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานที+ถูกกําหนดไวใ้ห้ปฏิบติัเป็นแนวเดียวกันแต่อยู่ที+โรงเรียนและครูแต่ละโรงเรียนที+จะมาจัด
กระบวนการสอนรูปแบบใดที+เหมาะสมกบัโรงเรียนและนกัเรียนของตน  ครูแต่ละคนแต่ละรายวิชาจาํเป็น
จะตอ้งมีเค่รื+องมือหรือที+เราเรียกกนัว่า นวตักรรมที+หลากหลาย แปลกใหม่ เหมาะสมแต่ตรงตามหลกัสูตร
เพื+อดึงดูดและเรียกความน่าสนใจในการเรียนในรายวิชานั!นๆ เพราะผลที+ไดรั้บคือ  คะแนนที+แปรมาเป็น
เกรด สูง-ตํ+า ก็แลว้แต่นั+นหมายถึงการสอนที+ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลนั!นเอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นหนึ+งในแปดกลุ่มสาระที+มีการวดัผลการเรียนของนกัเรียนระดบัชาติ
โดยการสอบวดัระดบัความรู้ที+มีชื+อ เก๋ๆวา่” O-NET “ จึงเป็นเรืองน่าชวนปวดหวัของครูผูส้อนกลุ่มสาระ
ศิลปะไม่ใช่นอ้ย แต่ก็สู้ๆๆ เนืองจากการธรรมชาติของรายวชิานั!นเนน้การ ปฏิบติั ซะส่วนใหญ่จึงจาํเป็นตอ้ง
สอดแทรกเนื!อหาดา้นทฤษฎีให้เพิ+มขึ!นเพื+อเป็นความรู้ในการสอบ  และตอ้งมีเทคนิควิธีการแพรวพราวเลย
ล่ะที+จะเปลี+ยนทศันคติที+นกัเรียนมีอยู ่ดงัเช่นวา่ “โด่....ครูวิชานี! เขาไม่เครียดกนั เขาวาดรูปฟังเพลงเพื+อสร้าง
ความสุนทรียภาพเนื!อหามนัน่าปวดหัวไม่เอา”  เราก็ได้แต่คิดว่าเอาล่ะสิ ทาํไงดี ตอ้งคิดหนกัล่ะ แต่ก็เป็น
เรืองน่าสนใจ ทา้ทาย น่าจะไม่ยากลองดู 

โรงเรียนรัตนาเอื!อวิทยาของเราเป็นโรงเรียนเล็กๆๆแมจ้ะเป็นโรงเรียนเอกชนที+มีนักเรียนระดบั
มธัยมไม่ถึงพนัคนและดว้ยสถาน-ห้องประกอบ ที+มีจาํกดั ฉะนั!นการเรียนรู้ดา้นทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติั
ของครูกลุ่มสาระศิลปะระดบัมธัยมจึง อุบติัขึ!นโดยการคิดแผนการขึ!นมา แผนของเรามีอยู่วา่โรงเรียนเรามี
ห้องประกอบการน้อย คาบสอนก็ไม่อาจสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัพร้อมทฤษฎีเพราะแค่ 1 คาบเรียนต่อ 1 
รายวชิาและต่อ 1 สัปดาห์ เราตอ้งดึงเด็กมาเป็นพวกเราก่อนโดยการทาํตวัแนบเนียนตีสนิทแรกซึมดว้ยความ
จริงใจ เขา้ใจนิสัยของเด็กส่วนใหญ่  การที+ศิลปะจะเป็นที+ยอมรับอยา่งกวา้งขวางเราตอ้งสร้างความน่าเชื+อถือ 
เราตอ้งพิสูจน์ใหเ้ขาดู มีตวัอยา่ง ที+เจ๋งๆใหเ้ขาเห็นเขาถึงจะยอมรับและชื+นชอบ 
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ว่าแล้วเราก็จดัการคน้หา ซุปตาร์ที+มีพรสวรรค์โดดเด่นในแต่ละด้าน เช่น ดา้นทศันศิลป์   ดนตรี  
นาฏศิลป์ พอเจอตวัเราก็ผลกัดนัใหเ้ด็กออกมาสาํแดงฤทธิ' อวดสายตาของนกัเรียน โดยทศันศิลป์นั!นเราจดัให้
นกัเรียนรุ่นพี+ฝากฝีมือไวบ้นกาํแพงหน้าอาคารต่างๆ  ทาํผลงานโชวซึ์+ งจดัเป็นนิทรรศการในงานประจาํปี          
ทุกปี นาํมาเป็นตวัอย่างในการสอน  จดัการแข่งขนัภายในและร่วมแข่งขนัภายนอกและยงัผลกัดนัให้รุ่นพี+
สอบเลือกคณะที+เกี+ยวกับศิลปะได้ในมหาลัยชื+อดังหลายแห่งมีการเข้าค่ายศิลปะนอกสถานที+เพื+อสร้าง
ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจอีกทั!งยงัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนดว้ย   

ดา้นดนตรีทาํเอาเด็กผูช้ายหลายๆคนอา้ปากคา้งกนัเป็นแถวๆ ที+เห็นเด็กผูห้ญิงบางคนออกมาแสดง
วงดนตรีอยา่งชาํนาญไม่ค่อยมีใครรู้วา่เด็กผูห้ญิงธรรมดาบางคนเล่น กลอง กีตาร์ เบส และร้องเพลงไดเ้พราะ
และเล่นไดดี้ จนไดขึ้!นเวทีที+เราจดัขึ!นประกวดแข่งขนับ่อยๆในกิจกรรมวนัสําคญัต่างๆจนเดี�ยวนี! นกัเรียน
เกือบทุกห้องหนัมาสร้างวงดนตรีของตนเองและชื+นชอบการร้องเพลงเล่นเครื+องดนตรีกนัทั!งชายและหญิง  
นาฎศิลป์เราก็ให้รุ่นพี+เป็นผูช่้วยฝึก เนื+องจากมีพื!นฐานและความชาํนาญจากโรงเรียนเดิม และทางระดบั
มธัยมนั!นไม่มีครูเฉพาะรายวิชานาฎศิลป์ จึงจาํเป็นตอ้งให้รุ่นพี+สอนรุ่นน้องในการปฏิบติั และได้แสดง
ความสามารถอวดฝีมือให้เห็นความงดงามอ่อนชอ้ยมาหลายงานทั!งภายนอกภายใน จนทาํให้เด็กหลายคน
แอบปลื!มชื+นชมและชื+นชอบในนาฏศิลป์เพิ+มขึ!น   

ฉะนั!นเมื+อสร้างทศันคติที+ดีให้กบัเด็ก  โดยการทาํให้ดู  มีตวัอยา่งให้เห็น จนเด็กอยากที+จะทาํมีแรง
บนัดาลใจทาํใหไ้ม่ยากที+เด็กอยากจะเรียนรู้  เป็นวิธีที+ไม่ไดซ้บัซ้อนอะไรมากมายแต่สิ+งที+ตอ้งอาศยัคือความ
ตั!งใจ พยายาม  ลงมือทาํร่วมกนัทั!งครูและนกัเรียน  เมื+อครูอยา่งพวกเราเห็นนกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
กลา้แสดงออก  เขา้ใจในหลกัการทฤษฎีของศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใด แลว้มีความสุข  ก็พลอยทาํให้ครู
ศิลปะอยา่งเราภาคภูมิใจ อิ+มใจมากกวา่สิ+งใด และนี+อาจเป็นสิ+งสาํคญัมากกวา่ผลคะแนน “O-NET” ที+เพิ+มขึ!น
หรือลดลงก็เป็นได ้
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จะทาํยงัไงให้เข้าใจ !!!! 

คุณครูธนภทัร อินตะ๊พรหม 
โรงเรียนบา้นเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

คาํวา่ O – net  ปัจจุบนัคงไม่มีใครไม่รู้จกักบัคาํนี!   พูดตามตรงเลยในฐานะการเป็นครูผูส้อนแลว้  
มนัเป็นปัญหาหนกัอกหนกัใจจะทาํอยา่งไรให้คะแนนผลสัมฤทธิ' ขึ!น  ไม่วา่จะเป็นวิธีการต่าง ๆ นานา  เช่น 
การติวนอกเหนือเวลาเรียน  การเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้เด็กไดรั้บรับความรู้ อดัเขา้ไปครับอดัเขา้ไปลูกศิษย์
จะตอ้งรับได ้( มนัคือความคิดของครูเท่านั!นครับ ) ส่วนตวัเลยกลา้พูดตามตรง  เพราะตวันกัเรียนเองแลว้เจอ
อดัมาหลายวิชาครับ  แนวความคิดใหม่ ๆ จากสถานที+เรียนกวดวิชาที+ผมเองเคยเรียนในตอนยงัเคยเป็น

นกัเรียนวิ+งแล่นเขา้มาในหวัสมองคบั  ในระยะเวลาอนั
สั! นรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เยอะแยะเต็มไปหมด  เวลา
ของการเตรียมตวัสอบใกลเ้ขา้ไปทุกวนั  สําหรับผมคือ
การทาํเอกสารสรุปองคค์วามรู้อยา่งง่าย ๆ ให้นกัเรียน
ครับ  ปกติเรามกัจะให้นักเรียนทาํแผนผงัองค์ความรู้
เพื+อเป็นการสรุปความรู้ที+นักเรียนไดรั้บ  ต่อไปนี!  ครู
บา้งสิครับที+เป็นคนลงมือทาํแผนผงัองคค์วามรู้สรุปสิ+ง
ที+เราตอ้งการป้อนความรู้ให้นกัเรียน  มนัอาจจะดูตลก
ครับแต่มนัไดผ้ลครับ  มนัเป็นอะไรที+ง่าย ๆ  เขา้ใจง่าย 

ไม่ซบัซอ้นและเด็กเขา้ใจไดไ้วครับ สําหรับโรงเรียนบา้นเมืองนะวิธีนี! ไดผ้ลสุดครับสําหรับสูตรลบัเร่งด่วน
นี!   แต่อีกอยา่งที+สาํคญัไม่นอ้ยกวา่สิ+งที+ผมไดก้ล่าวไปเบื!องตน้  การที+นกัเรียนจะเขา้ใจอะไรไดง่้ายคือการได้
สัมผสัสิ+งที+พวกเคา้กาํลงัเรียนอยู่คบั  ต่ายล่ะ !!!  คาํอุทานนี! เกิดขึ!นในสมองจากเกิดเคยไดส้ัมผสัขอ้สอบ               
O-net  โดยตรงจากการไปคุมสอบ  ระบาํกฤษฏาภินิหารการแสดงของภาคกลาง   ระบาํรองเง็งการแสดงของ
ภาคใต ้  วงปี+ พาทย ์ วงเครื+องสายไทย แมก้ระทั+งการจดั Composition ของภาพ  สิ+งเหล่านี! ลูกศิษยน์กัเรียน
ของเราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน   Youtube สิครับเวลานี! คือการตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งดี  เทคโนโลยีที+มนัอยูใ่กล ้
ๆ ตวัเรานี+แหละคบั  ตอนที+เราอธิบายก็สิ+งพวกนี!แหละจะเป็นประสบการณ์ที+น่าจดจาํสําหรับตวัเด็กและทาํ
ใหเ้ด็กเขา้ใจไดม้ากที+สุด  การมีเอกสารที+ดีเนื!อหาครอบคลุม มีไปก็เท่านั!นครับ   เพราะเด็กนกัเรียนบางคนยงั
แทบจะอ่านไม่ออก  สื+อต่าง ๆ ครับก็สาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่เอกสารเหล่านั!นคบัผมเชื+อแบบนั!นครับ 

โรงเรียนที+ห่างไกลความเจริญแบบนี!   ประสบการณ์จริงที+จะไดจ้ากการชม  ฟัง สัมผสั  มนัไปได้
ยากคบั  ครูผูส้อนอยา่งผมก็วิธีพวกนี!แหละครับเยี+ยมสุดล่ะ  เพราะวิชาอยา่งศิลปะมนัคือ  สุนทรียะที+ไดจ้าก
การสัมผสั  ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ ลว้นตอ้งใชก้ารสัมผสัดว้ยตวัเองลูกศิษยน์กัเรียนถึงจะพูดออกมาไดค้รับ
วา่มนัสวยงามมากนอ้ยเพียงใด ...... 
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เติมความรู้.........มุ่งสู่โอเน็ต 
 

คุณครูฐิรัฏชญาน์  อจัฉวยิะสกุล 
โรงเรียนบา้นแม่สูนนอ้ย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 ศิลปะ เป็นส่วนหนึ+งที+ปรากฎอยูใ่นผลงานของนกัเรียน ทุกๆวิชา และการเรียนศิลปะจะช่วยพฒันา
นกัเรียนทั!งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์มี
จินตนาการและสุนทรียภาพ สามารถเข้าใจความความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองที+มีต่อสิ+ งที+ได้
มองเห็น ไดย้นิ ไดส้ัมผสัและถ่ายทอดแสดงออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ 
 “จากประสบการณ์ การอบรมฟ้อนเล็บที+เป็นการแสดงของลา้นนาเมื+อหลายปีที+ผ่านมา” และดว้ย
ความชอบในดนตรี นาฏศิลป์เป็นทุนเดิม  เมื+อขา้พเจา้ไดย้า้ยมาทาํการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี!  ทาํให้ปฏิเสธ
ไม่ไดเ้ลยที+จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกฝนนักเรียนให้รู้จกัรัก ชื+นชมการแสดงที+เป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถิ+น จากรุ่นสู่รุ่น จากหนึ+งชุดการแสดงเป็นหลายชุดการแสดง จากหมู่บา้นสู่ชุมชนใกลเ้คียง 
 จุดเริ+มตน้ในการรักศิลปะนี!  ทาํให้ขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระศิลปะ  ในระดบัชั!น             
ป.4 – ป.6  ทั!งๆที+ตนเองไม่ไดจ้บการศึกษามาทางดา้นศิลปะ ดนตรี หรือนาฏศิลป์เลย  สร้างความหนกัใจ
ใหแ้ก่ขา้พเจา้พอสมควรเพราะตนเองมีความรู้ทางดา้นนี!แบบงูๆปลาๆ  แต่ดว้ยความมุ่งหวงัอยากให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้และบรรลุถึงจุดมุ่งหมายตามตวัชี! วดั  ซึ+ งตามโครงสร้าง
เวลาเรียนในหนึ+ งสัปดาห์จะมีเวลาเรียน 2 ชั+วโมง แต่มีวิชาที+ตอ้ง
เรียน 3 วิชา  ขา้พเจา้จีงไดว้างแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยจดัใหเ้ด็กไดเ้รียนวิชาละ 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ สลบัปรับเปลี+ยน
กนัไปก็จะไดเ้รียนครบทั!ง 3 วชิาโดยคาํนึงถึงความหลากหลายและ
ความพร้อมของผูเ้รียนพร้อมทั!งปลูกฝังใหน้กัเรียนรักศิลปะ   
  วธีิการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที+มีเนื!อหา
ส่วนใหญ่เป็นพุทธิพิสัย และทกัษะพิสัย ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก ครูแนะนาํหรือ
สาธิตให้ดูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกและลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เมื+อนกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมเสร็จแลว้จะมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื+อให้รู้ขอ้ดีขอ้เสียของตนเองเพื+อนาํไปพฒันาปรับปรุงงาน
ของตนเองให้ดีขึ!น  และสิ+งที+ถือว่าเป็นตวัช่วยที+ดียิ+งก็คือสื+อนวตักรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นภาพ  ซีดี        
คลิปวีดีโอจากอินเทอร์เน็ต  เพราะหนงัสือเรียนของเด็กจะมีเนื!อหาบางเรื+องที+อ่านแลว้ค่อนขา้งจะเขา้ใจได้
ยาก โดยเฉพาะวิชาดนตรี จะมีแต่ภาพเครื+องดนตรีชนิดต่างๆ มีคาํอธิบายให้นกัเรียนไดดู้ไดอ่้านเพียงอยา่ง
เดียว การที+ไดน้าํคลิปวดีีโอมาฉายใหน้กัเรียนไดช้มไดดู้ ทาํใหไ้ดเ้ห็นภาพ ไดย้ินเสียงของเครื+องดนตรีแต่ละ
ชนิด ทาํให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ   เกิดความรู้ความเขา้ใจในเรื+องที+เรียนไดม้ากขึ!นซึ+ งเมื+อนกัเรียนเขา้ใจก็
ชอบเรียน  ไม่เบื+อกบัการเรียน 
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ในขณะเดียวอีกสิ+งหนึ+งขาดเสียไม่ไดคื้อการวดัและประเมินผล จะมีการวดัและประเมินผลเมื+อไดเ้รียนจนจบ
หน่วยการเรียนนั!นๆ โดยข้าพเจ้าจะทาํการวิเคราะห์
ขอ้สอบและนาํขอ้สอบ O-NET เก่าของปีที+ผา่นๆมาให้
เด็กได้ฝึกทําเพื+อให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบใน
รูปแบบต่างๆ  เมื+อสอนถึงเรื+ องใดก็จะนาํเอาข้อสอบ  
O-NET  ข้อที+ตรงกับเนื!อหาสาระในเรื+ องนั!นให้
นกัเรียนไดล้องทาํดู  วเิคราะห์โจทย ์คาํตอบร่วมกนัเพื+อ
หาคาํตอบที+ถูกตอ้งพร้อมทั!งแนะนาํเทคนิคในการทาํ
ขอ้สอบ  เสมือนกบัเป็นการติวไปดว้ยในทนัที  จึงไม่

จาํเป็นที+จะตอ้งเร่งรีบติวกนัอีกเมื+อถึงวนั-เวลาใกลส้อบจริง ทาํให้ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งเคร่งเครียดการติว  
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี!  ทาํให้นกัเรียนในโรงเรียนมีผลการทดสอบ O-NET สาระศิลปะ
อยูใ่นระดบัตน้ๆของ สพป.ชม.3 
 คงเป็นอีกแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที+เป็นประโยชน์ ในการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ
ของผูเ้รียนนะคะ 
 

***************************************** 
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สอนอย่างไรให้เด็กเก่งศิลปะ 
 

คุณครูอุดม  สาลี 
โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์๑  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

สอนตามนกัวชิาการเขาคิดและเขาวา่กนัเหมือนคุณครูอื+นๆโดยทั+วไปสาํหรับผมคิดวา่มีอยู ่2 ขอ้ 
1. สอนตามหน่วยเหนือ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั!นพื!นฐาน 
- สาํนกังานเขตพื!นที+การศึกษาประถมศึกษา 
- ชุมชน 
- โรงเรียน (ที+เขาตอ้งการ) 

2. สอนตามความรู้ (สึก) ของตนเอง 
- สอนตามใจเด็ก  -   สอนตามใจเรา 
- สอนเวลาวา่ง  -   สอนนอกเวลาเรียน 
- สอนวนัหยดุราชการ  -   สอนนอกสถานที+ 
- นาํนกัเรียนหาประสบการณ์ (ประกวดวาดภาพ)ทุกที+ที+มีโอกาส 

ขอ้นี!สาํคญัมาก ใหเ้วลากบัเด็ก เสียสละเวลาทุ่มเทใหก้บัเด็ก ไม่วา่จะเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์
ศิลปะเป็นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติั ยิ+งฝึกมากก็เก่ง (เก่งไม่กลงั กลวัคนขยนั) เด็กเขาพร้อมจะรับเอาทุก
สิ+งทุกอยา่งที+คุณครูสอนอยูแ่ลว้ เพียงแต่คุณครูไม่มีเวลาใหก้บัเด็กเท่านั!นเอง  
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เทคนิคการสอนศิลปะ 

คุณครูวีระพนัธ์  ธรรมใจ 
โรงเรียนรัตนาเอื!อวทิยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 Best  Practice ของโรงเรียนรัตนาเอื!อวทิยาที+นาํมาใชใ้นการจดัเรียนการสอนที+เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
โดยเชื+อว่าความสําเร็จของการจดัการศึกษาเพื+อพฒันาคุณภาพของมนุษยก์็คือพฒันาการของสมองตามวยัที+
ถือเป็นฐานชีวิตของมนุษยที์+ทาํให้เกิดการเรียนรู้และตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัที+ส่งเสริมหรือบั+นทอนพฒันาการ
ของสมองและการเรียนรู้ควบคู่กนัไปดว้ยเอื!อ สุข รู้เรียน (ATMBBL. Aue teaching with the brain in Mind 
Brain Base Learning) 
 นักเรียนจะเก่งศิลปะได้อย่างไรแน่นอนนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 
หมายถึง ศิลปะที+รับรู้ด้วยประสาทสัมผสัทางตา ศิลปะที+มองเห็น เมื+อพิจารณาความหมายที+มีผูนิ้ยามไว ้          
จะพบวา่การรับรู้เรื+องราว อารมณ์ ความรู้สึกของงานทศันศิลป์นั!น จะตอ้งอาศยัประสาทตาเป็นสําคญั นั+นคือ
ตาจะรับรู้เกี+ยวกบัสิ+งต่าง ๆ ที+นาํมาประกอบเป็นงานทศันศิลป์ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา และ
พื!นผิว เป็นตน้ โดยศิลปะจะนาํสิ+ งต่าง ๆ เหล่านี! มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการเขียนภาพ ระบายสีบา้ง             
ปั! นและสลกับา้งหรืองานโครงสร้างเป็นตน้การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะไดน้ั!น 
ขึ!นอยูก่บัความสามารถ ทกัษะและความคิดของศิลปินแต่ละคน งานทศันศิลป์ที+ปรากฏให้เห็นสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1.ทศันศิลป์ 2 มิติ ไดแ้ก่ ผลงานการเขียนภาพระบายสี2.  ทศันศิลป์ 3 มิติ ไดแ้ก่ 
ผลงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
 สิ+งที+จะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ถึงศิลปะไดดี้นั!นนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ในดา้น องคป์ระกอบของ
งานศิลปะ หรือทศันธาตุ ได้แก่1. จุด (Point) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form)                       
4. ค่านํ!าหนกั (Value) 5. บริเวณวา่ง (Space) 6. สี (Color) 7. พื!นผวิ (Texture)  
 เมื+อนกัเรียนรู้ความหมายของทศันศิลป์ไดเ้รียนรู้ในเรื+ององคป์ระกอบหรือทศันะธาตุ ของงานศิลปะ
แลว้ครูจึงเริ+มสอดแทรกกิจกรรมปลีกย่อยเพื+อให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะทางดา้นงานศิลปะ ในเรื+องของงาน 
จิตรกรรม โดยเริ+มจากการเขา้ใจความหมายของจิตรกรรม เพื+อไปสู่ทกัษะการปฏิบติัในงานจิตรกรรม ดงันั!น
จิตรกรรม(Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะที+แสดงออกดว้ยการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพื+อให้เกิด
ภาพ เป็นงานศิลปะที+มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามี 
ความลึกหรือนูนได ้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ กนั งานจิตรกรรม แบ่งออกได ้
2 ชนิด คือ 
 1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพ โดยใชป้ากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป บนพื!นผิววสัดุ
รองรับเพื+อใหเ้กิดภาพ  
 2. การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใชพู้่กนั หรือแปรง หรือวสัดุอยา่งอื+น มาระบาย
ใหเ้กิดเป็นภาพ  
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ลกัษณะของภาพจิตรกรรมงานจิตรกรรม ที*นิยมสร้างสรรค์ ขึ)นมีหลายลกัษณะ ดังนี) คือ 
 1. ภาพทิวทศัน์ (Landscape Painting)   2. ภาพคน (Figure Painting)  
 3. ภาพคนเหมือน (Potrait Painting)   4. ภาพสัตว ์( Animals Figure Painting)  
 5. ภาพประกอบเรื+อง (Illustration Painting) 6. ภาพหุ่นนิ+ง (Still Painting)  
 7. ภาพจิตรกรรมฝาผนงั (Mural Painting )  
 เมื+อนกัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะในงานศิลปะในดา้นจิตรกรรมจนเกิดทกัษะความชาํนาญแลว้ 
ความหมายของความชาํนาญคือนกัเรียนสามารถวาดภาพสร้างผลงานดว้ยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในงานศิลปะ
จิตรกรรมไดอ้ยา่งสร้างสรรคค์รูจึงเริ+มใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะในงานศิลปะอีกขั!นหนึ+งก็คือความรู้ในเรื+อง
ของประติมากรรม นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ความรู้พื!นฐานในการประติมากรรมก่อนนั! นก็คือการรู้
ความหมายของประติมากรรม (Sculpture) คือ ผลงานศิลปะที+แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติ                      
มีปริมาตร มีนํ! าหนักและกินเนื! อที+ในอากาศ โดยการใช้ว ัสดุชนิดต่าง ๆ ว ัสดุที+ใช้สร้างสรรค์งาน
ประติมากรรม จะเป็นตวักาํหนดวิธีการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและ
เงาที+เกิดขึ!นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมทาํได ้4 วธีิ คือ 
 1. การปั! น (Casting) 

 2. การแกะสลกั (Carving)  
 3. การหล่อ (Molding)  
 4. การประกอบขึ!นรูป (Construction)  

ประเภทของงานประติมากรรม 
 1. ประติมากรรมแบบนูนตํ+า (Bas Relief )  
 2. ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief)  
 3. ประติมากรรมแบบลอยตวั (Round Relief )  
 เพื+อเป็นการพฒันาทกัษะในดา้นศิลปะของนกัเรียนเพื+อเตรียมพร้อมในการสอบภาคความรู้ O-Net 
และไปสู่การเรียนรู้ในระดบัสูงต่อไปนกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในงานศิลปะดงักล่าวมาขอ้งตน้โดยสรุป
ดงันี! คือความหมายของทศันศิลป์องค์ประกอบของงานศิลปะ (ทศันธาตุ )ความรู้และทกัษะปฏิบติัในงาน 
จิตรกรรมความรู้และทกัษะปฏิบติัในงานประติมากรรม  เมื+อนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในแต่ละเรื+องแลว้นั!นครูจดั
กิจกรรมให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ของตนเองที+ได้รับจากการศึกษาและการฝึกทกัษะปฏิบติัมาเป็น
แผนผงัความคิดของตวัเองเพื+อเป็นการทบทวนความรู้และพฒันางานออกแบบไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ เพื+อเป็น
การพฒันาความรู้ที+ถาวรของนกัเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนนั!นครูจึงมีการทดสอบความรู้ก่อนและ
หลงัเรียน การจดักรรมเสริมทกัษะดว้ยการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอินเทอร์เน็ต  การทาํกิจกรรมการ
ทดสอบภาคความรู้ออนไลน์ เพื+อให้ครูผูส้อนมีความมั+นใจว่านกัเรียนไดมี้ความรู้จากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมซ่อมเสริมของครูต่อไป 

***************************************** 
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 เนื)อหาควบคู่ เน้นสู่การปฏบัิติ 
 

คุณครูปรีชา ไชยวงค ์
โรงเรียนบา้นนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 ภายใตส้ังคมสมยัใหม่ พ่อกบัแม่มีเวลาอยูก่บัลูกๆ นอ้ยลง ช่องวา่งแห่งความเขา้ใจภายใตค้วามรัก
ความปรารถนาดีระหวา่งพ่อแม่กบัลูกห่าง กนัมากขึ!น พ่อกบัแม่สมยัใหม่จะบอกวา่เด็กสมยันี!บอกยากสอน
ยาก พูดไม่รู้เรื+อง เมื+อตั!งสมมติฐานแบบนี!ก็จะปฏิบติัต่อลูกอยา่งไม่เขา้ใจ สิ+งเหล่านี! จะค่อยๆ สั+งสมปัญหา
ทางดา้นพฤติกรรมที+ไม่พึงประสงคม์ากขึ!น เมื+อเด็กเหล่านี!ออกจากครอบครัวไปสู่โรงเรียนเพื+อเริ+มตน้ชีวิต
ของการเป็น นกัเรียนตวันอ้ยๆ ในโรงเรียน ไปอยูก่บัครูที+เป็นคนอื+นไม่ใช่คนในครอบครัวซึ+ งแน่นอนว่า 
พื!นฐานความรักและความปรารถนาดีย่อมน้อยกว่าพ่อแม่อย่างแน่นอน 
และเวลาที+ครูจะมีใหก้บัเด็กแต่ละคนยอ่มนอ้ยกวา่พอ่แม่ เพราะครูหนึ+งคน
จะตอ้งดูแลเด็กเป็นจาํนวนหลายสิบ หลายร้อยคน ดงันั!นวิธีการเทคนิค 
และความเขา้ใจเท่านั!นที+ครูจะใชใ้นการสอนเด็กเพื+อให้เขาเติบโตไปเป็น 
ผูใ้หญ่ที+เก่ง ดี และมีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง เราไม่
อาจปฏิเสธไดว้า่ดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร และองคค์วามรู้ที+มีอยูม่ากมายในปัจจุบนั มากจนกระทั+งเรามองไม่เห็น
วา่เราควรจะสอนเด็กอยา่งไรดี  
 ในการยกระดบัผลสัมฤทธิ' ทางการเรียนเป็นอีกภารกิจหนึ+งที+สาํคญัของสถานศึกษาซึ+ ง ทางโรงเรียน
ไดด้าํเนินการเพื+อพฒันานกัเรียนทุกคนที+ไดเ้ขา้เรียนและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตาม
เกณฑ ์เป้าหมาย และมาตรฐานของหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ เป็นรายบุคคลและทุกคน 
 สอนอยา่งไรให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ' ทางการเรียนที+ดีขึ!น ผมคิดวา่ ปัจจุบนัสื+อและเทคโนโลยีเป็น
สิ+งหนึ+งที+สาํคญัต่อการเรียนการสอน ซึ+ งส่วนใหญ่ผมจะเนน้การใหน้กัเรียนไดส้ัมผสัและปฏิบติัของจริง เช่น 
การแสดงออกทางดา้นดนตรี การแสดงออกทางดา้นนาฏศิลป์  อีกทั!งยงัศึกษาตวัอยา่งต่าง ๆ ผา่นทางวีดีทศัน์ 
เพื+อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ!น ส่วนการสอนของครู ตอ้งมีการออกแบบ 
การสอนที+นาํไปสู่การเรียนรู้ที+นกัเรียนตอ้งคิดวเิคราะห์เป็นและปฏิบติัดว้ยตนเองหรือเรียกอีกอยา่งการเรียน
การสอนโดยเน้นนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) เพื+อให้นกัเรียนเป็นผูส้รุปความรู้ ความคิดรวบ
ยอดจากการคิด การปฏิบติั และสรุปเป็นหลกัการดว้ยตนเอง 
 นอกจากนี! การฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการก็เป็นสิ+ งหนึ+ งที+สําคญัในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดขึ!นในนกัเรียน แมว้า่ความคิดสร้างสรรคจ์ะมีมากในวยัเด็ก แต่หากไม่รดนํ! า พรวนดิน ตน้ไม้
แห่งความคิดสร้างสรรค์ก็จะค่อยๆ ตายไปทีละน้อยๆ อยา่งน่าเศร้าใจ ครูหลายคนอาจจะมองขา้มวา่ สิ+งนี!
เป็นเรื+องเล็กๆ ไม่สําคญั การมองเช่นนี! ปิดโอกาสการพฒันาความคิด สร้างสรรคส์ําหรับเด็กนกัเรียน เมื+อมี
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ!นในห้องเรียนครูจะใช้การตดัสินใจดว้ยตนเองในการแกไ้ขปัญหาใชค้าํสั+ง ใช้ในการ
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ตดัสินใจด้วยตนเองในการแกไ้ขปัญหาใช้คาํสั+งใช้แนวทางสําเร็จรูปต่างๆที+ครูคิดว่าเหมาะสม  สิ+ งต่างๆ 
เหล่านี!กลายเป็นกบัดกัปิดกั!นความคิดสร้างสรรคส์ําหรับนกัเรียน เมื+อมีปัญหาเกิดขึ!นครูควรใช้ปัญหานั!นๆ 
ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยฟังความรู้สึกและความตอ้งการของ
นกัเรียน สรุปแนวความคิดของนกัเรียน ครูแสดงความรู้สึกและความตอ้งการของครู และชกัชวนให้นกัเรียน 
ๆ ระดมความคิดร่วมกนัเพื+อหาทางแกไ้ขปัญหาที+เกิดขึ!น  
 ส่วนในดา้นของขอ้สอบนั!นผมคิดวา่ไม่ไดย้ากอะไรมากนกั นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้สอบได้
ง่ายๆ ถา้ครูสอนให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได ้ขอ้สอบโอเน็ตนั!น วดัความรู้ตามระดบัที+
ตวัชี! วดักาํหนด ซึ+ งความรู้ตามตวัชี! วดั ก็คือความรู้อนัเกิดขึ!นเมื+อนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการที+ครูผู ้
สอนออกแบบ ตามแนว Backward Design (กระบวนการที+ครูผูส้อนตั!งเป้าหมายหรือผลสําเร็จที+ตอ้งการไว้
ก่อน แลว้ยอ้นกลบัไปหาแนวทางและวิธีการที+จะทาํให้บรรลุเป้าหมายที+ตั!งไว)้ ตามที+หลกัสูตรกาํหนดไว ้
และเรียกวธีิสอนหรือกระบวนการที+นาํมาออกแบบแลว้นั!นวา่ กิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั!น ครูผูส้อนจึงตอ้งให้
ความสําคญักับกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที+สุดกับการสอนจริง นักเรียนก็จะเกิดความรู้อย่างมีคุณภาพ
แน่นอน  
 แต่ถา้ไปมุ่งสอนแต่ใหจ้าํเพียงเนื!อหา จาํตวัอยา่ง จาํรูปแบบ หรือจาํแบบแผนเพียงอยา่งเดียว ก็จะทาํ
ใหน้กัเรียนไม่สามารถเขา้ถึงความรู้ ปัญหาจึงไม่สามารถแกที้+ตวันกัเรียนเพียงดา้นเดียว แต่ตอ้งช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนให้ครูผูส้อนมีวิธีสอนให้เป็นไปตามหลกัการดงั กล่าวขา้งตน้ จึงจะสนองเป้าหมายของหลกัสูตร 
และนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาที+แทจ้ริงไดต่้อไป 
 ส่วนโรงเรียนที+จดัการเรียนการสอนแลว้ นกัเรียนยงัไม่มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ก็ถือวา่ยงั
ใช้หลกัสูตรไม่สมบูรณ์ ขอให้ยึดหลกัการสําคญัวา่ เรียนอะไรคือเนื!อหา เรียนอยา่งไรคือการออกแบบวิธี
เรียนโดยใชผ้า่นกระบวนการเกิดความรู้ใดคือเพื+อให้ผูเ้รียนเป็นผูส้รุปความรู้ ความคิดรวบยอดครบทุกมิติ
คุณภาพ และสรุปหลกัการไดต้รงตามที+ตวัชี! วดักาํหนดดว้ยตนเอง คุณภาพระดบัใดคือการจดัทาํเกณฑ์มิติ
คุณภาพเพื+อเป็นเป้าหมายของการพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณภาพในระดบัที+สูงขึ!น  
 และสิ+งที+สาํคญัที+สุดในการ สอนนกัเรียน คืออยา่พยายามตีตรา
เด็กวา่เป็นแบบโนน้ แบบนี!การตีความเท่ากบัผลกัไสเด็กไปเป็นคู่กรณี
กบัครู ทาํให้นกัเรียนมีแนวโนม้แสดงพฤติกรรมที+ครูตีตรา ครูจะตอ้ง
พยายามมองหาโอกาสที+จะให้นกัเรียนได้เห็นภาพลกัษณ์ใหม่ของตวั
นกัเรียน เอง สอนให้เขาไดรู้้บทบาท และภาพของตวัเองที+แตกต่างไป
จากเดิม ครูตอ้งให้นกัเรียนไดย้ินว่าครูพูดถึงเขาในทางบวก อาจจะไดย้ินโดยตรงหรือไดย้ินจากคนอื+น              
ให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงความสําเร็จในอดีตของนกัเรียนเอง และครูควรใช้ประโยชน์จากจุดเด่นนี! ให้ไดย้่อม
แสดงว่าเขามีพรสวรรค์ที+ดี เขาเพียงแต่ขาดโอกาสและการสนบัสนุนจากครูที+เขา้ใจเขาอย่างแทจ้ริงเท่า
นั!นเอง 
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 การสอนแม ้ ว่าจะมีหลกัการที+ดี แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ที+ครูจะตอ้งใส่อยู่มากมาย 
หลกัการเป็นเสมือนเส้นทางหลกั แต่การไปให้ถึงจุดหมายขึ!นอยูก่บัเราวา่เราไดใ้ชค้วามระมดัระวงั ในการ
ขบัขี+มากนอ้ยเพียงใด เราตั!งใจ รัก และปรารถนาดีต่อเด็กนกัเรียนของเรามากนอ้ยเพียงใด เหล่านี! เป็นคาํถาม
ที+พอ่แม่ ครูพี+เลี!ยง หรือคนที+เกี+ยวขอ้งกบัการสอนเด็กจะตอ้งตอนคาํถามตวัของตวัเอง 
 

***************************************** 
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จินตนาการไม่รู้จบ 
 

คุณครูปฏิญญา ศรีถาวร    
โรงเรียนบา้นหนองเตง็ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 
 

 ศิลปะ...เป็นสมบติัของเด็กทุกคน อีกทั!งยงัช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ 
เจริญงอกงามด้วยความสามารถของแต่ละคน เด็กทุกคนมีสิทธิ' ที+จะ
สร้างสรรคศิ์ลปะอยา่งอิสระขึ!นมาได ้คุณค่าของการเรียนศิลปะไม่ไดอ้ยู่
ที+ผลงานที+ดีเด่นสวยงามเพียงอยา่งเดียว ประโยชน์ที+แทจ้ริงยอ่มอยูที่+การ
จดักระบวนการเรียนรู้เพื+อให้เด็กๆ มีสมาธิ จินตนาการ เพลิดเพลิน 
นาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยปัญญา 
 เด็กๆ จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที+ดีได ้ตอ้งไดรั้บการพฒันาร่างกายอยา่งถูกหลกัและปลูกฝังจิตใจที+ดีงาม 
ศิลปะจะช่วยขดัเกลาจิตใจ เด็กๆ ที+ใฝ่ในความสวยงามของศิลปะ ใฝ่ในความไพเราะของเสียงดนตรี ใฝ่ใน
ลีลาการเคลื+อนไหวที+อ่อนชอ้ยงดงาม ยอ่มเป็นผูใ้ฝ่สมาธิและรักสงบ 
 ต้องขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่า ศิลปะเป็น 1 ใน 2 วิชาที+ผมไม่ปลื!มมาตั!งแต่ผมยงัเป็น
นกัเรียนแลว้ครับ วาดรูป ร้องเพลง เตน้ระบาํ ศิลปะสาํหรับครู ชีวิตมธัยมร้อยเรียงถึงมหาวิทยาลยั ผมไม่เคย
นาํการสอนศิลปะมาไวใ้นชีวิต แต่ด้วยความเป็นครูนี+แหล่ะ ผมกบัศิลปะตอ้งกลายมาเป็นเพื+อนสนิทกนั 
ไม่ใช่เพราะตัวผมเอง ไม่ใช่เพื+อสถานศึกษา เพื+อใครล่ะ?...ถ้าไม่ใช่นักเรียนของผม ซึ+ งผมก็ไม่ได้ให้
ความสําคญัว่าเด็กๆ ตอ้งวาดภาพไดส้วยงาม ตอ้งร้องเพลงไพเราะ ตอ้งรําไดอ่้อนชอ้ย ผมตอ้งการพียงให้
เด็กๆ ไดแ้สดงออกถึงจินตนาการ พลงัแห่งความสร้างสรรค ์และเพลิดเพลินกบัการเรียน ขณะเดียวกนัผมยงั
แอบดีใจที+เห็นเด็กๆ นาํความรู้ทางศิลปะไปบูรณาการกบัการเรียนวชิาอื+นๆ เช่น วาดภาพตน้ไม ้ดอกไม ้หรือ
สัตว ์ซึ+ งจะช่วยเพิ+มความเขา้ใจในเนื!อหาวทิยาศาสตร์ ทาํบตัรอวยพรในวิชาคอมพิวเตอร์ รวมทั!งปั! นขา้วของ
เครื+องใชแ้ละแกะสลกัในวชิาการงานอาชีพ 
 ผมเป็นอีกหนึ+ งคนที+มีองค์ความรู้ในศาสตร์ของศิลปะไม่มากนัก วาดรูปไม่เก่ง ร้องเพลงไม่ถูก
ท่วงทาํนอง ลีลาการเคลื+อนไหวงดงามตามแบบฉบบัของพลศึกษา มิใช่แบบฉบบัของนาฏศิลป์นะครับ แต่
ดว้ยองคป์ระกอบของโรงเรียนขนาดเล็ก ผมจึงตอ้งรับผดิชอบในทุกกลุ่มสาระ(แบบจาํยอม) 
 ในเมื+อตอ้งสอนและเดินหนา้สู้กบัการทดสอบในทุกระดบั ผมก็ตอ้งมีผูช่้วยชั!นเลิศ ประการแรกเลย
ก็คือจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม โรงเรียนวงัไกลกงัวล ที+มีการ
ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนโดยครูชั!นเซียน ผมก็แค่ปรับเวลาเรียน จดัหาแบบเรียน จดัเตรียมสื+อ 
ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เมื+อเรียนจบในแต่ละตวัชี! วดั ผมและเด็กๆ ก็จะช่วยกนัสรุปเนื!อหา เพื+อให้เกิดความ
เขา้ใจอีกครั! ง และเสริมดว้ยความรู้ที+สืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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 ผูช่้วยชั!นเลิศประการที+สองก็คือผลงานที+คุณครูชาํนาญการพิเศษนาํไปเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ต่างๆ 
สิ+งที+เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือแบบทดสอบที+ผมนาํมาปรับแต่งคาํถามซะใหม่ จากแบบทดสอบที+เป็น
ตวัเลือกกลายร่างเป็นแบบทดสอบตามแบบฉบบัของผม ที+เน้นแสดงการเลือกแนวคิดวิธีการในการคน้หา
คาํตอบอยา่งมีทิศทาง เพื+อใหแ้น่ใจวา่เด็กๆ มีวจิารณญาณและเขา้ใจในเนื!อหาอยา่งแทจ้ริง 
 ผูช่้วยชั!นเลิศประการที+สามคือความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี มีเวบ็ไซต์มากมายที+ตีพิมพบ์ทความ
ทางการศึกษา งานวจิยั องคค์วามรู้ดา้นเนื!อหา เพลงประกอบ ภาพเคลื+อนไหว จดัการสิ+งใหญ่โตให้เล็กลงจน
มองไดโ้ดยรอบ ทาํสิ+งที+มองไม่เห็นให้ใหญ่ขึ!นจนมองไดถ้นดัตา รวมทั!งแบบทดสอบออนไลน์ที+มาเสิร์ฟ
อุ่นๆ ใหถึ้งโตะ๊ทาํงาน 
 ผูช่้วยชั!นเลิศประการที+สี+ คือค่ายพฒันาทกัษะวิชาการของโรงเรียนบา้นแม่สาว การที+ผมไดพ้าเด็กๆ 

เข้าร่วมนั!นถือเป็นประสบการณ์ที+ดีเยี+ยมในการสร้าง
เสริมทกัษะการทาํแบบทดสอบ เป็นการจดักิจกรรมซึ+ ง
ระดมบุคลากรที+มีความสามารถมาช่วยกนัติวเขม้โค้ง
สุดทา้ยก่อนสอบโอเน็ต นอกเหนือไปกวา่นี!  ไม่วา่ผมจะ
ไปขอความช่วยเหลือจากใคร ทั! งท่านผู ้อ ํานวยการ  
คณะครู บุคลากรก็จดัเต็มให้ผมโดยตลอดทุกครั! งไป 

คู่มือครู เอกสารประกอบการสอน รวมไปถึงคาํแนะนาํดีๆ อีกมากมาย ซึ+ งผมไม่อาจจะกล่าวไดห้มดในสอง
หนา้กระดาษ 
 กิจกรรมการเรียนศิลปะของเด็กๆ ผมเน้นการสอนแบบเข้าใจง่ายๆ เป็นกันเอง เปิดใจรับฟัง
จินตนาการจากเด็กๆ อยู่เสมอ ส่งเสริมให้เด็กๆ ไดมี้โอกาสสร้างสรรคผ์ลงานอย่างอิสระตามศกัยภาพของ
แต่ละคน ไมใช่ออกแบบตามความตอ้งการของผม โดยผมจะไม่ไปขดัขวาง ปิดกั!น หรือกาํหนดขอบเขตมาก
เกินไป เพราะอาจทาํใหเ้ด็กๆ รู้สึกอึดอดั  
 ในดา้นเทคนิควธีิการนั!นผมและเด็กๆ ตอ้งปรับตวัไปพร้อมๆ กนั จากครูผูส้อนผูส้ั+งมาเป็นโคช้ เป็น
ผูที้+อยูเ่บื!องหลงั คอยให้คาํแนะนาํให้กระบวนการเรียนรู้ดาํเนินไปอยา่งราบรื+น ที+สําคญัคือสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการกระตุน้ สร้างความน่าสนใจ เพราะผมเจอเด็กๆ อยู ่2 ประเภท คือ เด็กที+เอ๊ะ เอ๊ะ แลว้มนัคืออะไร 
เดี�ยวตอ้งไปหาคาํตอบ ส่วนอีกประเภท เอะ๊ เอะ๊ แต่ไม่เอาดีกวา่ ไม่สงสัยดีกวา่  

การเรียนการสอนแบบโคช้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ปฏิบติัมากขึ! น ได้นาํเสนอมากขึ!น สงสัยและตั!ง
คาํถามมากขึ!น คน้หาคาํตอบดว้ยตวัเองมากขึ!น ผมพยายามฝึกฝนให้เด็กๆ มีทกัษะในการตั!งคาํถาม สงสัย
และซักถามเพื+อให้เกิดความกระจ่าง เด็กๆ ทุกคนต้องสร้างแบบทดสอบด้วยตวัเอง แล้วนําไปซักถาม
แลกเปลี+ยนซึ+ งกนัและกนั เจา้ของคาํถามจะเป็นคนอธิบายเหตุผลในคาํตอบที+ถูก รวมทั!งชี! แจงคาํตอบของ
เพื+อนที+ตอบผิด โดยอ้างอิงความรู้ทางวิชาการจากแหล่งขอ้มูลที+ค้นควา้มา เพราะเมื+อถึงวินาทีแห่งการ
แข่งขนั โคช้ก็แค่นั+งอยูข่า้งสนามรํ+ าไป เด็กๆ ต่างหากล่ะ ที+ตอ้งเผชิญหนา้กบัความหลากหลายของคู่แข่งขนั
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ดว้ยตวัเอง เมื+อใดก็ตามที+เด็กๆ สามารถไขขอ้ขอ้งใจใหก้บัตวัเอง เพื+อนๆ และคุณครูได ้ความรู้จะฝังลึกอยา่ง
มั+นคงในตวัของเขาเองอยา่งแน่นอน ... ผมเชื+ออยา่งนั!นนะ 

 
***************************************** 
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ประสบการณ์การจัดการเรียนกจิกรรมการสอนวชิาศิลปะ( ทศันศิลป์ ) 
        

 คุณครูประเทือง   จนัทร์แกว้ 
โรงเรียนบา้นนามน  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 โรงเรียนบา้นนามน  ตั!งอยูเ่ลขที+  89  หมู่ที+  7   ตาํบลเมืองแหง   อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   
ตั!งขึ!นเมื+อปีพุทธศกัราช  2525  จดัการเรียนการสอนตั!งแต่ชั!นอนุบาล  จนถึงระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที+  3   
ปัจจุบนับริหารงานโดย  ผูอ้าํนวยการฉลอง  จนัทร์เภา  มีนกัเรียนจาํนวน  271  คนซึ+ งเป็นนกัเรียนในเขต
พื!นที+หมู่ที+  7  ตาํบลเมืองแหง  อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซึ+ งอยูใ่นรูปแบบของนกัเรียนไป  -  กลบั  
และนกัเรียนอีกส่วนหนึ+ งซึ+ งเป็นเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษาและยากไร้บนพื!นที+สูง  ทุรกนัดารห่างไกล
รวมทั!งมีปัญหาเกี+ยวกบัการปลูกพืชเสพติด   ในเขตพื!นที+  อาํเภอเวยีงแหง  อาํเภอเชียงดาว   จงัหวดัเชียงใหม่
และอาํเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เขา้มาพกันอนในบา้นพกันกัเรียนที+ทางโรงเรียนจดัไวใ้ห ้  
 ในด้านการจดัการเรียนการสอนก็มีการจดัการเรียนการสอนเหมือนกบัโรงเรียนโดยทั+วไป  คือ               
8  สาระการเรียนรู้  แต่จะมีการเพิ+มในส่วนกิจกรรมการลงภาคเกษตร  6  ภาคในช่วงเวลา  15.30  -  16.30  น.  
อีกชั+วโมงหนึ+ง   ในส่วนของสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ก่อนอื+นก็ตอ้งออกตวัก่อนวา่ตวัผูส้อนเองก็พึ+งยา้ยมา
และมาสอนที+โรงเรียนบา้นนามนไดป้ระมาณ  ปีกวา่ๆ  และนอกจากนั!นวชิาเอกที+จบมาก็ไม่ใช่วิชาเอกศิลปะ  
แต่เพราะวา่อาจมีพื!นฐานความรู้ในบางเรื+องที+ใกลเ้คียงกนัและสามารถนาํมาใชใ้นการสอนไดแ้ละอีกอยา่งก็
มีความสนใจในงานศิลปะอยูบ่า้ง    ในตอนแรก ( ภาคเรียนที+  1  ปีการศึกษา  2556 )  ที+ไดเ้ขา้ไปสอนเพราะ
เป็นมือใหม่   ก็ต้องมีการสอบถามความรู้พื!นฐานของนักเรียนเพราะไม่รู้ว่าครูคนเก่าเขาสอนยงัไง                   
สอนเนื!อหาอะไรบา้ง   โดยถามเกี+ยวกบัความรู้พื!นฐานทางทศันศิลป์  ซึ+ งก็รู้สึกงงๆ   นกัเรียนตอบไม่ได้
เพราะไม่มีความรู้ไม่สามารถตอบได้แม้แต่เรื+ องของ  วงจรสี  และวรรณะของสี  ซึงก็รู้สึกหนักใจอยู่
เหมือนกนัแต่ในเมื+อไดรั้บมอบหมายมาแลก้็ตอ้งทาํให้เต็มที+ เลยไดม้า
คิดและวางแผนในการจกักิจกรรมการเรียนการสอนซึ+ งพอจะเรียบ
เรียงเป็นขอ้ดงันี!  
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 1. ในการเรียนการสอนวิชาทศันศิลป์ในทุกช่วง
ชั!นจาํเป็นตอ้งให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เกี+ยวกบัความรู้พื!นฐาน
ทศันศิลป์  เช่นเรื+องทศันธาตุ  องค์ประกอบทางทศันศิลป์  
เพราะถา้ผูเ้รียนไม่มีความรู้ในเรืองเหล่านี! ก็จะไม่สามารถ
เชื+อมโยงความรู้ไปสู่เรื+องอื+นๆ ที+ยากกวา่ได ้ เหมือนกบัการ
เรียนคณิตศาสตร์ถา้เรา  บวก  ลบ  คูณและหาร   ไม่เป็นเรา
ก็เรียนเรื+ องอื+นๆไม่ได้   ดังนั! นเมื+อนักเรียนมีความรู้เละ

เขา้ใจก็สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์นเรื+องอื+นๆได ้
 2. นกัเรียนที+เรียนในวชิาทศันศิลป์ตอ้งมีวสัดุ  อุปกรณ์  ในการเรียนที+ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัช่วง
ชั!นเช่น  ป.1 – ป.3  ใชสี้เทียนหรือสีไม ้  ป.4 – ป.6  ใชสี้ชอล์คและ ม.1 –  ม.3  ใชสี้นํ! าหรือสีโปสเตอร์              
เป็นตน้ ในส่วนนี!จะเรียกวา่เผด็จการซกัหน่อยแต่เพื+อให้นกัเรียนไดมี้ทกัษะมีความรู้ที+ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การเรียนก็ตอ้งทาํ 
 3. ความเขม้งวดในการเรียนการสอน  โดยพื!นฐานของวิชาทศันศิลป์คือให้ผูเ้รียนไดมี้ความคิด
ริเริ+มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ  โดยในแต่ละเนื!อหาจะมีการสั+งงานและประเมินเป็นคะแนนเก็บ  
เพื+อเป็นการปลูกฝังและฝึกใหน้กัเรียนมีวนิยัและมีความรับผดิชอบอีกทางหนึ+งดว้ย 
 จากการทาํงานในขา้งตน้ทาํให้ก็อาจเป็นส่วนหนึ+ งที+ทาํให้สามารถยกระดบัผลสัมฤทธิ' ในการ
ทดสอบระดบัชาติ  O – net   ของโรงเรียนไปในทางที+ดีขึ!นได ้  และนอกจากนี!อาจเป็นเพราะผลจากการ            
เอาใจใส่และสนบัสนุนจากผูบ้ริหารรวมถึงความตั!งใจและและสนใจของนกัเรียนซึ+ งก็เป็นส่วนที+ทาํให้ผล
สัมฤทธิ' ที+ดีอีกทางหนึ+ง 
 

***************************************** 

 
 
    
 
 
 
 



~	26	~	

พรสวรรค์มแีต่กาํเนิด แต่ถ้า......ไม่หาพรแสวงกไ็ม่มค่ีาอะไร 
          

คุณครูปิยะพนธ์  วฒันศพัท ์
      โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 
 

 เริ+ มต้นจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ+ ง ที+ เป็นคนชอบศิลปะ
อย่างมาก เป็นคนชอบประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลา การที+เรา
ไดไ้ปท่องเที+ยวในสถานที+ต่างๆ เราไม่ไดไ้ปเพื+อสนุกสนานอยา่ง
เดียว มนัแฝงภาพศิลปะที+อยู่ทั+วไปตลอด ไดรั้บรู้จากการสัมผสั
ดว้ยการมองเห็น เป็นสิ+งที+พระเจา้ไดส้ร้างให้เห็นความสวยงาม
ในโลกใบนี!  มนัมีความมหศัจรรยน่์าหลงใหลตลอดจนไม่รู้จบ 
 ใครๆก็บอกว่าเราไม่เหมือนกับคนอื+นๆ มีความที+คิด

แตกต่างมาก ทาํสิ+ งที+แปลก และมีคาํที+คนพูดติดปากว่า “ศิลปินไส้แห้ง” พูดอีกก็ถูกอีก (หัวเราะระหว่าง
พิมพ)์ ผมรู้ว่าตวัเองชอบอะไรก็เมื+ออยูช่ั!นประถมศึกษาปีที+ 3 จากที+ดูประกาศการแข่งขนัประกวดวาดภาพ
ตามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน ตดัสินใจลองลงแข่งขนัดู ผลปรากฏวา่ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ เป็นสิ+งที+
ไม่เคยคาดหวงัมาก่อน หลงัจากนั!นก็ส่งเขา้ประกวดวาดภาพระบายสีหรือทุกๆครั! งที+มีกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ก็ไดรั้บรางวลั จนกระทั!งที+โรงเรียนเก่าขนามว่า “นกัล่ารางวลั”  จุดตรงนี! และที+เปลี+ยนชีวิตของผม  
เรารู้วา่เรามีพรสวรรคใ์นสิ+งที+พระเจา้สร้างให ้แต่เราตอ้งหาพรแสวงดว้ย จึงจะประสบความสําเร็จ หาเทคนิค
ใหม่ๆ สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ สะสมประสบการณ์เรื+อยๆมา จนเต็มที+  เหมือนนํ! าที+อยู่ในแกว้มนักาํลงัจะ
ล่นออกมา ตอ้งหาที+ระบายหรือแกว้ใหม่มารองรับ 
 จนกระทั! งได้มาลองสมัครเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่             
เข้ามาสมัครด้วยตนเอง เห็นสภาพบรรยากาศภายในสถานศึกษา นักเรียนคณะครู และที+สําคัญ                   
ท่านอธิการิณี มาเซอร์โรซา สุนันทา ตั! งธรรมกร ได้สร้างโรงเรียนแห่งนี!  น่าอยู่มาก มีธรรมชาติและ
สิ+งแวดล้อมทีเอื!ออาํนวยต่องานศิลปะเป็นอย่างมาก จนทาํให้เราอยากที+จะสอน การสอนศิลปะมนัตอ้ง
ออกมาจากหวัใจ อารมณ์มีส่วนสาํคญัมากในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียน ถา้นกัเรียนไม่มีตรงนี!  
คงสอนยากมากขึ!น แต่มนัเป็นความทา้ทายของครูผูส้อนทางดา้นศิลปะ เคยเจอคาํถามที+เด็กถามบ่อยครั! ง คือ 
หนูวาดรูปไม่เป็นครับ/ค่ะ ครูจะมีวิธีแกไ้ขอยา่งไร มนัเป็นคาํถามที+แทงใจดาํสุดๆ เก็บอารมณ์แลว้บอกเด็ก
คนนั!นว่า ไม่มีใครเก่งมาตั!งแต่เกิดหรอกมนัตอ้งค่อยๆฝึกฝนอย่างสมํ+าเสมอ ยกตวัอย่างในเมื+อเราเป็นเด็ก
ตอ้งเริ+มจากคลานแลว้ถึงจะยืนได ้ตอบกบัเด็กคนนั!นไป ผลปรากฏวา่ หลงัจากวนันั!น เด็กคนนั!นฝึกฝนการ
วาดภาพอยู่ตลอดเวลา จนสู่ขั!นการประกวดวาดภาพในสถานที+ ต่างๆ แต่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์                    
ท่านอธิการิณีมาเซอร์โรซาได้ให้ข้อคิดในการสอนทางด้านศิลปะให้รู้จักการใช้ศิลปะในพื!นฐาน                  
ความพอเพียง  
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ปัญหาของผูเ้รียนนั!นก็คือ 1 หอ้งเรียนคงจะมีนกัเรียนที+รักในวิชาศิลปะสัก 1-2 คน อาจจะมากกวา่นี!
(แอบยิ!ม) ผมก็ลองหาวิธีแกไ้ขให้อยา่งนอ้ย 1 ห้องเรียนไดมี้นกัเรียนชอบวาดภาพประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์
มนัจะส่งผลถึงการสอบ O-Net P-Net ของนกัเรียนขึ!นมานั!นเอง จากนกัเรียนที+ชอบวิชาศิลปะจากหนึ+งคน
เป็นสองคนจากสองคนให้ไดห้ลายคน โดยที+เราตอ้งสอนเด็กดว้ยหัวใจ ทุ่มเทให้ออกมาสุดความสามารถ 
ทุกครั! งที+เห็นเด็กตั!งใจเรียน ตั!งใจวาดภาพสร้างสรรคผ์ลงานโดยที+เราไม่บงัคบั ทาํให้เด็กมีความสนุกสนาน
ในวชิา แค่เห็นรอยยิ!มของเด็ก เสียงหวัเราะ มนัเติมเต็มความรู้สึกให้เรามีกาํลงัใจสอนต่อไป ถือวา่เป็นกาํไร
ชีวติแลว้ในบทบาทที+เป็นผูถ่้ายทอดวชิาศิลปะ 

ทาํอย่างไรเด็กถึงไดค้วามรู้ในวิชาศิลปะ กลบัมายอ้นถามตวัเราเองก่อนว่า พร้อมไหมที+จะให้เด็ก
เขา้ใจศิลปะ มนัเป็นศาสตร์ที+ลึกซึ! งมาก ใช้ความรู้สึกที+อยูภ่ายในออกมาสู่ภายนอก นั!นและที+ทาํให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ เกิดกระบวนทางความคิด ฯลฯ   โรงเรียนเจา้ฟ้า
อุบลรัตน์ในด้านอุปกรณ์ทางศิลปะค่อนข้างมีน้อยมาก 
เพราะบริบททางโรงเรียนเป็นมูลนิธิ จึงมีอุปกรณ์ใช้ไม่
หลากหลาย อันนี! ก็ เป็นปัจจัยในทางการเรียนวิชาศิลปะ            
ครูศิลปะอยา่งผมมีทางออก โดยที+ธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม
ที+มีอยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที+สุด ต้มไม ้
ดอกไม้ ดินฯลฯ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได ้ 
นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรม เข้าใจ ทั!งหมดที+เล่ามามนั
เป็นเพียงทางปฏิบัติ และในเรื+ องทฤษฎีละเป็นอย่างไร              
ขอบอกตรงนี!วา่ผมไม่ไดจ้บสายครูมาโดยตรง ไม่มีประสบการณ์ในดา้นการสอน เคา้ให้เรียนก็ไม่ค่อยเรียน 
มนัเป็นปัญหาระดบัชาติของคนที+เรียนในสาขานี! (หัวเราะ) แต่ในทางสายอาชีพ จาํเป็นตอ้งรํ+ าเรียนในทาง
ทฤษฎี อย่างนั!นจะสอนเด็กไม่ได ้จึงตอ้งแสวงหาความรู้ ค่อยๆศึกษาไป แล้วลงการสอนให้กบันักเรียน  
สอนทฤษฎีอย่างไรให้ไม่น่าเบื+อ ผมใช้วิธีสอดแทรกสื+อต่างๆ มีทั! งเก่าและใหม่ไม่ซํ! ากัน การใช้แหล่ง             
การเรียนนอกห้องเรียน ไม่ให้จ ํา เจ เมื+อไหร่ก็สอนอยู่ในห้องสี+ เหลี+ ยม ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ'                        
สมองปลอดโปร่ง สอนให้เกิดความสนุกและมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมถึงจะเกิดสัมฤทธิ' ผล
ทางการเรียน 

สุดทา้ยนี! ในความคิดของผม ไม่ตอ้งการเด็กที+เก่ง ฉลาด มีความสามารถมาก ผมคน้หาเด็กที+ไม่มี
ความโดดเด่น เรียนไม่เก่ง ไม่มีทักษะ เด็กกลุ่มเหล่านี! สอนง่าย และเข้าใจมากกว่า เพราะงานศิลปะ                  
ไม่จาํเป็นตอ้งสวยงามเสมอไป ศิลปะมาปรับใชเ้พื+อฟื! นฟู เยียวยาทางดา้นจิตใจมากกวา่ การใชก้ระบวนการ
ศิลปะที+ผสมผสานการใช้สื+ อทางทัศนศิลป์  นําพาให้ผู ้เ รียนเกิดแรงบันดาลใจ ความผ่อนคลาย                         
การปลดปล่อย และการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกตวัเอง และการแสดงออกต่อคนรอบขา้งนั!นเอง 

 
***************************************** 
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รู้รัก  ทกัษะเกดิ  ปัญญาเลศิอย่างง่ายดาย 
 

คุณครูกรรณิการ์  บุญทวี 
โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 “เต้นกินรํากิน” ใครๆหลายคนอาจจะเคยได้ยิน  ซึ+ งคาํนี! ฉันเคยไดย้ินตั!งแต่ฉันยงัเด็ก ไม่เขา้ใจว่า
ความหมายที+แทจ้ริงนั!นคืออะไร แต่เมื+อฉนัโตขึ!นฉนัก็ไดรู้้วา่คาํนี!  มนัช่างตรงกนัขา้มกบัความคิดของฉนัทุก
ครั! งที+ฉนัไดเ้ห็นการฟ้อนรํา การแสดงต่างๆ วา่นี+มนัไม่ใช่เพียงแต่การรับจา้ง การทาํมาหากินเท่านั!น หากถา้
เราใชค้วามรู้สึกจริงๆต่อการพบเห็นการแสดงเหล่านั!น ฉนัคิดวา่มนัสิ+งที+คนไทยทุกคนควรจะช่วยกนัรักษา
เอาไว ้ควรภาคภูมิใจที+มีศิลปวฒันธรรมทางการแสดงที+ไม่เหมือนชาติใดในโลก ควรที+จะส่งเสริมลูกหลาน
ไดรู้้จกั สืบทอด ซึ+ งการเรียนศิลปะยงัเป็นวิชาที+ช่วยเสริมให้บุคคลเป็นคนเต็มคน ฝึกให้มีจิตใจที+อ่อนโยน  
ไดใ้ชจิ้นตนาการ รู้จกัการถ่ายทอดอารมณ์สามารถขดัเกลาจิตใจ ทาํให้ร่างกายไดผ้อ่นคลายจากความเครียด 
และสามารถสร้างความรู้สึกนึกคิดที+ดีได ้แต่ในจาํนวนเด็กนกัเรียนยุคปัจจุบนันี! จะมีสักกี+คนที+จะคิดไดอ้ยา่ง
ฉัน ลว้นแต่ไปนิยมศึกษาเล่าเรียนในวิชาที+ยาก ที+คิดว่าตอ้งใช้สมอง ใช้สติปัญญามากกว่าการเรียนศิลปะ           
ที+เห็นว่าใครๆ ก็เรียนได้ อยากไปเรียนหมอ พยาบาล วิศวะ บญัชี เป็นส่วนใหญ่ไม่อยากมาเตน้กินรํากิน
หรอก  
 เฮ้อ!.....อยากจะบอกกบัเด็กๆว่า ถ้าทุกคนหันไปเรียนอย่างนั!นกนัหมด ไม่สนใจที+จะเรียนศิลปะ 
แลว้ต่อไปสังคมจะเต็มไปดว้ยผูค้นที+มีจิตใจโหดเหี! ยม ใจร้อน วุน่วาย ความเครียดไม่ไดรั้บการบาํบดั ไม่มี
ความคิดที+สร้างสรรค ์ผลงานไดแ้ต่ลอกเขาอยา่งนั!นหรือ และที+สําคญัคงไม่มีใครสืบทอดงานศิลปะของชาติ
ไทย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย คงสูญหายไปในที+สุด 
 ฉันในฐานะที+ไดรั้บมอบหมายให้เป็นครูผูส้อน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี และนาฏศิลป์ ของนักเรียนตั!งแต่ระดับชั! น
ประถมศึกษาปีที+ 6 ถึง มธัยมศึกษาปีที+ 3 โรงเรียนบา้นเวียงฝาง แรกๆจะ
พบปัญหาซึ+ งคุณครูที+สอนสาระศิลปะทุกท่านตอ้งเจอเช่นเดียวกนัอย่าง
แน่นอน คือ ความคิดของนกัเรียนที+อาจจะคิดอยูใ่นใจ แสดงออกมาทาง
สีหนา้ อารมณ์ จนแมก้ระทั+งออกมาเป็นคาํถาม และคาํคดัคา้น ว่า “ หนูไม่ชอบวาดภาพ! ทําไมหนูต้องเรียน

ดนตรี! เรียนแล้วเอาไปทําอะไร! เรียนไปทําไม! หนูไม่ชอบ!ฟ้อนๆรําๆทําไมเสียเวลา! ผมไม่ใช่ตุ๊ดนะจะให้

ผมรํา!” โอ.้....เมื+อไดย้นิอยา่งนี!แลว้ ครูศิลปะทุกคนก็คงทอ้และหมดกาํลงัใจที+จะสอนกนัเป็นส่วนใหญ่ และ
มกัจะคิดว่าในเมื+อนักเรียนไม่ชอบ ก็ย่อมที+จะเรียนให้เขา้ใจ ให้ได้ดีนั!นก็คงยาก จึงปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม แต่ฉนัคิดวา่ถา้เราเปลี+ยนความคิดของนกัเรียนได ้โนม้นา้วใจให้เขาเห็นความสําคญั เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เกิดความอยากเรียนเสียก่อน สุดทา้ยให้เขาลงมือปฏิบติั น่าจะทาํให้การเรียนการสอนนั!นมี
บรรยากาศที+ดีขึ!น ครูก็มีความสุขที+ไดส้อน นกัเรียนก็มีความสุขสนุกที+ไดเ้รียน 
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 ฉนัจึงนาํเอาความคิดที+วา่ดงักล่าวมาใชก้บันกัเรียน คือ การสอนโดยอธิบาย โน้มน้าวใจให้นักเรียนรู้
วตัถุประสงค์ ให้ตระหนักเห็นความสําคัญว่าต้องเรียน“.....เพราะนี�คือความเป็นคนไทย เป็นศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ไม่ฝึกปฏิบัติให้เล่นดนตรีได้ ให้รําได้ ต่อไปนักเรียนจะเอาอะไรไปบอก
ชาวโลกว่านักเรียนเป็นคนไทยแท้ เพียงแต่รู้จัก แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่างานศิลปะเหล่านี5มันคืออะไร                  
มีความสาํคัญอย่างไร และไม่สามารถทาํให้เขาดูได้กไ็ม่มีประโยชน์อันใด อนึ�งกต้็องอย่าลืมศึกษางานศิลปะ 
งานดนตรี และนาฏศิลป์ของสากลอันเป็นที�ได้รับการยอมรับของคนทั�วโลกด้วย......” 
 เมื+อนกัเรียนเขา้ใจและเห็นความสําคญั นกัเรียนก็จะเปิดใจรับ มีความตั!งใจในการศึกษาเล่าเรียน  
เมื+อนกัเรียนศึกษาประวติัศาสตร์ ที+มาที+ไปของงานดนตรี นาฏศิลป์แลว้ นกัเรียนจะเกิดความรัก และอยากที+
จะให้นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบติัมากขึ!น ฉันก็จะให้นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบัติเกิดเป็นทักษะ และเชื+อเลยว่าเมื+อ
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและปฏิบติัได ้จะทาํให้นกัเรียนพบเจอกบัเสน่ห์ของทั!งดนตรีและนาฏศิลป์ ทั!งของ
ไทยและสากล นักเรียนจะติดใจและสนุกกบัการเรียนที+ได้ปฏิบติัด้วยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจตามมา             
อนัเป็นผลให ้“นักเรียนจดจําและเข้าใจในสิ,งที,เรียนมากขึ.น เป็นความรู้ที,มั,นคงและถาวรได้” 

 จากการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ในปีการศึกษา 2556 โดย
การสอนที+ทาํให้นักเรียน รู้รัก คือทาํทุกวิธีที+จะให้นักเรียน
เข้าใจความสําคญัที+ต้องเรียน เรียนแล้วจะได้อะไร มีความ
อยากที+จะเข้ามาหาคาํตอบ อยากเข้ามาสัมผสั ทั! งโดยการ
อธิบาย เล่าประสบการณ์ของครู เปิด VDO ให้นกัเรียนดูการ
แสดง นักเรียนชายที+ไม่อยากรํากลวัว่าถ้ารําแล้วจะถูกล้อว่า

เป็นตุ๊ด ก็นาํบรรยากาศของนกัเรียนชายที+เรียนนาฏศิลป์ บทสัมภาษณ์ของนกัเรียนชายที+เรียนนาฏศิลป์ ให้
นกัเรียนดู เป็นตน้ เป็นวิธีการง่ายๆ ที+เราครูศิลปะตอ้งลบความคิดที+ผิด ความคิดติดลบกบัวิชาศิลปะให้ออก
จากสมองของนกัเรียน แลว้เอาความอยากรู้ อยากลอง ความรัก ความภาคภูมิใจที+จะไดเ้รียนเขา้ไปแทนที+ให้
ได ้จากนั!นก็ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน คือ ให้เกิดทักษะโดยให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง ทั!ง
การฝึกอ่านโนต้ แต่งเพลง เล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล ฝึกปฏิบติันาฏยศพัท ์ภาษาท่า การแสดงพื!นบา้นอยา่ง
นอ้ยปีการศึกษาละ 1 การแสดง ฝึกรําวงมาตรฐาน เป็นตน้ โดยให้นกัเรียนดูการสาธิตจากครู หรือเปิดศึกษา
ในอินเทอร์เน็ต เพื+อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นอกจากจะเขา้ใจในภาคทฤษฎีแลว้ยงัสามารถฝึก
ปฏิบติัได้ และการที+นักเรียนได้นาํความรู้มาทาํให้เกิดทกัษะ ทกัษะนั!นจะยิ+งตอกย ํ!าให้นักเรียนมีความรู้ 
ความจาํ ความเขา้ใจ ที+มั+นคง ยาวนาน สามารถอธิบายถ่ายทอดไดดี้มากยิ+งขึ!น ถึงแมว้่าปฏิบติัแล้วอาจจะ
ออกมาไม่ดีเท่ากบัศิลปิน รําออกมาแลว้ไม่สวยงามมากนกัแต่นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานไปพร้อมๆกบั
การเรียน เกิดการเรียนรู้กบันักเรียนก็พอใจแลว้ และในที+สุดนกัเรียนก็จะเป็นนกัเรียนที+มี ปัญญาเป็นเลิศ 
ทางดา้นศิลปะ โดยเฉพาะดนตรี นาฏศิลป์ ไดโ้ดยง่าย จะไม่มีคาํวา่ยากอีกต่อไป  จนกระทั+งผลการทดสอบ
ระดบัชาติ O-net ที+ผา่นทาํใหภ้าคภูมิใจเป็นอยา่งมากเพราะผลการทดสอบของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที+ 3 
สูงกว่าปีการศึกษาที+แล้ว จาก 47.07 เป็น 52.22 สูงกว่าคะแนนเฉลี+ยระดบัเขตพื!นที+ สูงกว่าคะแนนเฉลี+ย
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ระดบัประเทศ และขยบัลาํดบัที+ขึ!นมาอยูใ่นอนัดบัที+ 1 ของเขตพื!นที+การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
....นับเป็นสิ+งที+ภาคภูมิใจในการเป็นครูของฉันมาก เป็นวิธีการที+เพื+อนๆ ครู ทั!งวิชาศิลปะ และวิชาอื+นก็
สามารถนาํไปใชไ้ดน้ะคะ..... 
 

***************************************** 
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เรียนปนเล่น......ตะกายฝัน......สู่ดวงดาว 
 

คุณครูพิเชษฐ     ธนาวงค ์   
โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

“  ไปเลย........ถ้าอยากจะเรียนอะไรที,มันง่ายๆ ไม่หนักหัว  ไม่ต้องทําการบ้าน.....ไปโน่นเลย.....    

วาดรูป...ร้องเพลง...ฟ้อนๆ รําๆ นู่น..น.....” 
 เสียงตดัพอ้นี!พร้อมที+จะหลุดออกจากปากของคุณครูสมยัก่อน  เวลาไม่พอใจนกัเรียนที+ไม่ค่อยสนใจ
เรียน หรือไม่ส่งการบา้นอยูเ่สมอ  มนัยงัคงดงักึกกอ้งอยูใ่นหวัของผมมาตั!งแต่สมยัเด็กประถมจนถึงทุกวนันี!    
ไดแ้ต่ตั!งคาํถามอยูใ่นใจวา่ทาํไมคุณครูเคา้ถึงคิดเช่นนั!น  คนเรียนศิลปะตอ้งขี! เกียจเรียนไม่เก่งดว้ยหรือ.....  

วชิาศิลปะ  หลายๆ คนคิดวา่เป็นวิชาที+ง่ายๆ ไม่ตอ้งมีการใชสู้ตรคาํนวณ  ไม่ตอ้งใชค้าํศพัทที์+ยากๆ 
ไม่ตอ้งทดลอง  และไม่ตอ้งใช้ความคิดอย่างสลบัซับซ้อนให้เปลืองสมอง นั+นแสดงวา่คุณมองศิลปะอย่าง           
ผิวเผิน  จริงๆ แลว้ศิลปะประกอบไปดว้ย ทศันศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  เป็นวิชาการอีกแขนงหนึ+ง เป็น
ทั!งศาสตร์ที+สร้างความเขา้ใจจากทฤษฎี และเป็นศิลป์ที+ตอ้งเรียนรู้ฝึกฝนอาศยัทกัษะความชาํนาญ  หรือ 
ความสามารถ  ทกัษะ ประสบการณ์  ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ความตอ้งการ  จินตนาการ  อารมณ์ของ
มนุษย ์ มีความเป็นตวัของตวัเอง  พรสวรรค์ที+ติดตวัมา  สร้างเสริมเจตคติใน ดา้นศิลปะ  เพื+อนาํไปสู่การ
พฒันาตนเองและสังคม   เป็นภาษาที+เขา้ใจกนัไดก้บัคนทุกชาติ   

คุณครูครับ! ความเป็นเอกภาพ คืออะไร
ครับ ,  ครูขา..วงแชมเบอร์มิวสิคมนัเป็นยงัไงหรือ
คะ , คุณครูครับ! การแต่งกายของการแสดงโขน
ทาํไมถึงใช้เวลานานนับชั+วโมงล่ะครับ  นี+เป็นบาง
คาํถามที+ครูผูส้อนวิชาศิลปะมกัประสบพบเจออยู่
บ่อยๆ ครูอย่างผมเรียนวิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
ศึกษามา  ไม่ไดเ้รียนทางทศันศิลป์  และนาฏศิลป์  
ถึงจะมีความรู้ก็มีเพียงแค่หางอึ+ง  เรื+องราวบางอยา่ง
จึงตอ้งอาศยัตวัช่วย  ในปัจจุบนันี! เทคโนโลยทีางการสื+อสารและมลัติมีเดียไดพ้ฒันาไปมาก  จึงตอ้งหนัมาใช้
ประโยชน์จากทาง  Internet เพื+อนาํมาปรับใชก้บันกัเรียนในบางเรื+องที+เราไม่ถนดั  มีคาํกล่าวที+วา่  “ ภาพ  1  

ภาพ  อธิบายได้มากกว่า  1,000  คํา ”  แต่ถา้ยิ+งภาพเหล่านั!นมนัขยบัไดแ้ถมมีเสียงดว้ย  เราแทบไม่ตอ้ง
อธิบายให้มากเลย  จึงเป็นที+มาของวิธีการสอนวิชาศิลปะชั!นประถมศึกษาปีที+ 6  โรงเรียนบา้นเวียงหวาย    
ซึ+ งผมจะใชเ้วลาวา่งในการโหลด Clip VDO ที+เกี+ยวขอ้งกบัวิชาศิลปะที+ผมสอนอยูแ่ลว้นาํมาฉายทาง  VDO 
Projector ใหน้กัเรียนไดดู้ในบางเรื+องที+เนื!อหาเขา้ใจยาก  บางเรื+องนกัเรียนยงัไม่เคยไดเ้ห็นไดย้ินเสียงเลยก็มี  
ตอ้งให้ดูตวัอย่างหรือตวัจริงเสียงจริงที+เกี+ยวขอ้งกนั  เพราะในหนังสือเรียนมีแต่ภาพถ่าย  ภาพวาด และ
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คาํอธิบายเท่านั!น โดยเฉพาะวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  ธรรมชาติของเด็กถา้ไดดู้หนงัหรือดูอะไรก็ตามที+มนั
เคลื+อนไหว  พวกเขาก็จะชอบและตั!งใจดู   จะเขา้ใจและจดจาํไปอีกนาน  วิธีการของผมคือจะทาํการสอนใน
ภาคเรียนที+  1  อยู ่ 2  วิชา  คือ  ทศันศิลป์กบัดนตรี  ส่วนวิชานาฏศิลป์จะเอาไวส้อนตอนภาคเรียนที+  2  วิชา
เดียว  และตอ้งสอนให้ทนัจบภายในช่วงเดือนมกราคมของปีถดัไป  เนื+องจากในภาคเรียนที+  2  การจดั
กิจกรรมต่างๆ จะถาโถมมามากเกินไป  นกัเรียนจะเรียน  2  วิชาแทบไม่ทนั    สอนจบหน่วยการเรียนรู้ก็จะ
สอบเก็บคะแนนเลยทั!งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  รวมทั!งสอดแทรกทบทวนความรู้  เนื!อหาเกี+ยวโยงที+เรียนมา
ตั!งแต่ชั!น  ป.3 – ป.5  ลองให้ทาํขอ้สอบเก่าหลากหลายสํานกั  ทั!งหมดนี!ผมจะใชเ้วลากบันกัเรียนภายใน
ชั+วโมงสอนเท่านั!น  ไม่มีการนดัมาสอนซ่อมเสริมพิเศษหลงัเลิกเรียน หรือช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์  เพราะ
เวลาเหล่านั!นถูกแทนที+เพื+อใชท้บทวนสําหรับวิชาสําคญัอื+นๆ ไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  
และวิทยาศาสตร์เท่านั!น  ผมจึงเลือกทาํการทบทวนภายในชั+วโมงให้จบอย่างเสร็จสรรพ  ในการเรียนของ
นกัเรียนผมจะใชว้ิธี  “ เรียนปนเล่น ”  ยึดทางสายกลาง  ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป  ซึ+ งนกัเรียนจะชอบ  

ถา้เนื!อหาเคร่งเครียดเกินไปก็เปลี+ยนบรรยากาศโดยการให้ดู  
Clip  Video  หรือเล่าเรื+องขาํขนัคลายเครียดให้พวกเขาฟัง  
ดูแลเอาใจใส่พวกเขาให้รู้สึก เกิดความอบอุ่น  ไวว้างใจ  
ผ่ อ น ค ล า ย   มี ค ว า ม สุ ข   ส นุ ก ส น า น   อ ย า ก เ รี ย น  
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานนักเ รียนหน้าห้อง เ รียนในเชิง
สร้างสรรค์    และผมจะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ  ให้ฟังทุก
ครั! งในขณะที+นักเรียนกาํลงัทาํงานอยู่ในห้องเป็นการเพิ+ม  

EQ ให้กบัพวกเขา  นบัไดว้า่อารมณ์นั!นเป็นสิ+งที+สําคญัยิ+งสําหรับการทาํงานดา้นศิลปะ  ซึ+ งสิ+งเหล่านี!มนัจะ
ซึมซบักบัตวันกัเรียนเอง  ทาํให้เขาเกิดความมั+นใจ  ช่างสังเกต  จดจาํ  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน  
ทุกครั! ง  แมก้ระทั+งการทาํขอ้สอบเองก็จะทาํไดผ้ลดีดงัคาด 

จากวธีิการสอนของผมที+ผา่นมาทาํใหผ้ลการทดสอบความรู้ระดบัชาติ ปีการศึกษา  2556  วชิาศิลปะ 
ชั!นประถมศึกษาปีที+ 6  โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย  ศูนยฯ์ม่อนปิ+ น  ติดในอนัดบัที+  5  ของ  สพป.ชม. 3  ค่าเฉลี+ย
อยูที่+  55.57  ค่า  SD  อยูที่+  14.33  โดยนกัเรียนที+เขา้สอบทั!งหมดมี  35  คน  ถือเป็นความภาคภูมิใจอยา่งหนึ+ง
ของโรงเรียน  ที+เกิดจากเทคนิควธีิการเรียนการสอนของผมเองที+ไม่ยุง่ยากไม่ซบัซอ้น  ง่ายๆ  ธรรมดาๆ  และ
ไม่แปลกใหม่อะไรมากมาย  ซึ+ งคุณครูทุกคนสามารถปฏิบติัได ้ หรืออาจจะทาํไดดี้กวา่ผมดว้ยซํ! าไป  จึงขอ
บอกกล่าวเล่าสิบผา่นประสบการณ์มาทางบทความนี!ใหก้บัคุณครูที+สนใจวธีิการ  ไดเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ+งใน
การพฒันาต่อยอดดา้นการเรียนการสอนนกัเรียนต่อไป.... 

 
***************************************** 
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 เรียนรู้ไปพร้อม ๆกนั 
 

คุณครูจิราวรรณ  คาํสวา่ง 
โรงเรียนบา้นปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 การแลกเปลี+ยนประสบการณ์ เป็นองคป์ระกอบที+ผูส้อนพยายามกระตุน้ให้ผูเ้รียนดึงประสบการณ์
เดิมของตนมาเชื+อมโยง หรืออธิบายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่  แลว้นาํไปสู่การขบคิดเพื+อเกิดขอ้สรุป
หรือความรู้ใหม่  และแบ่งเป็นประสบการณ์ของตนเองกบัผูอื้+นที+อาจมีประสบการณ์เหมือนหรือต่างจาก
ตนเอง  เป็นการรวบรวมมวลประสบการณ์ที+หลากหลายจากแต่ละคนเพื+อนาํไปสู่การเรียนรู้สิ+งใหม่ร่วมกนั
ในการจดัการเรียนการสอนชั+วโมงดนตรีของดิฉัน ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เขา
เหล่านั!นไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนั โดยการแชร์ประสบการณ์ของครู ให้นกัเรียนฟังก่อน แลว้ครูก็
ถามนกัเรียนวา่รู้สึกอย่างไรบา้ง มีขอ้มูลหรือเนื!อหาส่วนไหนที+นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ ครูก็จะอธิบายให้เขา้ใจ
อีกครั! งหนึ+งการสร้างความคุน้เคย เป็นกนัเองกบัระหวา่งครู กบันกัเรียนก็เป็นส่วนหนึ+งที+ทาํให้บรรยากาศใน
การเรียนดีมากทาํให้นักเรียนกลา้ที+จะตอบคาํถาม กลา้แสดงความคิดเห็นเวลาที+ครูมีคาํถามให้ตอบ หรือ
แสดงความคิดเห็นนกัเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะระดบัชั!น ป.1-ป.3 ครูตอ้งทาํความรู้จกั และแสดงความเป็น
กนัเอง ใหน้กัเรียนรู้สึกวา่การเรียนดนตรีไม่ไดเ้ป็นเรื+องยากเลย  ช่วงระหวา่งก่อนสอบ ครูก็จะเตรียมเนื!อหา
มาทบทวนใหน้กัเรียน โดยการใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม ถา้คาํตอบไหนที+ไม่ถูกตอ้ง ครูก็จะเฉลยพร้อม
กบัอธิบายเหตุผลดว้ยวา่ ทาํไมขอ้นี! ถึงเป็นคาํตอบที+ถูกตอ้ง 

 
 

  
 
 
 
 

  เด็กนกัเรียนที+โรงเรียนนี!  จะไม่ค่อยมีความกลา้แสดงออก โดยเฉพาะการลุกขึ!นตอบคาํถามครูเลย
ตอ้งหาวิธีการที+จะทาํให้นักเรียนเหล่านี! มีความกล้าแสดงออก โดยการให้คะแนน อาจจะให้คะแนนเป็น
รายบุคคล หรือให้คะแนนเป็นกลุ่ม แลว้แต่วา่ชั+วโมงนั!น ๆ ครูให้ทาํงานเดี+ยว หรืองานกลุ่ม หรือบางครั! งก็
ตอ้งหาของรางวลัเล็ก ๆ นอ้ย มาแจกใหน้กัเรียนที+กลา้แสดงออก ส่วนนกัเรียนที+ไม่ค่อยกลา้ที+จะตอบคาํถาม 
ครูก็จะใหเ้พื+อนที+นั+งขา้ง ๆ ช่วยแนะนาํ หรือช่วยกนัตอบ   
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  นี+คือการจดัการเรียนการสอนของดิฉนั ก็ไดเ้รียบเรียงมาพอประมาณ สรุปไดว้า่ การใชว้ิธีการสอน
แบบการแลกเปลี+ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และการสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศ
ที+ดี ส่งผลทาํใหผ้ลสัมฤทธิ' ทางการเรียนในกลุ่มสาระ ศิลปะ ของนกัเรียนมีการพฒันาเพิ+มขึ!น 
 

***************************************** 
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วาด ขดี เขยีน ของฉัน 

คุณครูทินกร  ทะยา 
โรงเรียนวดัป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

  

วชิาศิลปะจริงๆ แลว้เป็นวิชาที+เด็กเกือบทุกคนในแต่ละชั!นจะชอบเพราะได ้ขีด เขียน ตามใจตวัเอง 
ระบายตามความชอบของตวัเอง เป็นวิชาที+คลายเครียดไดร้ะดบัหนึ+ งขา้พเจา้ในฐานะผูส้อนที+ชอบวิชานี!มา
ก่อนเช่นกนั แต่ติดตรงไม่ไดจ้บเอกศิลปะโดยตรง ไม่ไดเ้ขียนมาเพื+อออกตวัดว้ยประการใด เพียงแต่ชื+นชอบ
ในภาพศิลปะ 
 ในการสอนศิลปะของข้าพเจ้า ก็ได้ไอเดียของคุณครูนิทัศน์ (ขออภัยที+จ ํานามสกุลไม่ได้)                   
จากโรงเรียนไกลกงัวลมาเป็นตน้แบบ โดยการวาดรูปเป็นแบบให้นกัเรียนวาดตามใช้โครงร่างแบบง่ายๆ 
ตามเหตุการณ์ และเทศกาลในขณะนั!นการลงสีใชสี้ตามจินตนาการของเด็ก ซึ+ งตรงนี! เด็กจะไม่เครียดกบังาน
ที+ออกมาวา่จะเหมือนจริงหรือไม่ งานจะเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของเด็กเองโดยมีครูจะคอยแนะนาํและ
ให้กาํลงัใจว่าวาดภาพที+ออกมาไม่มีผิด แล้วให้เด็กส่งผลงานของตวัเองทา้ยชั+วโมงหรือถ้าไม่ทนัให้เป็น
การบา้นมาส่งในวนัต่อไป 
 เมื+อไดผ้ลงานของเด็กแลว้ก็ตรวจดูผลงานพร้อมให้คะแนน และคืนผลงานของเด็กกลบัคืนซึ+ งเด็ก
แต่ละคนจะมีงานของตนเองในแต่ละชั+วโมงเก็บเขา้แฟ้มของตนเอง สิ!นเทอมก็ให้นกัเรียนนาํเป็นผลงานของ
นกัเรียน ซึ+ งตรงนี! เด็กจะเห็นผลการเรียน การปฏิบติังานของตนเองเป็นรูปธรรม และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถนาํไปอวดให้พ่อ แม่ ผูป้กครอง หรือพี+นอ้งไดว้า่ตวัเองมีผลงานทางศิลปะ ออกมาแสดงเป็น
ของตนเองแลว้ 1 เล่ม และพร้อมจะพฒันาตนเองใหดี้ขึ!นอีกซึ+ งอาจจะมี เล่ม 2 เล่ม 3 ต่อไปอนาคต 
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สอนศิลป์.. ผ่านจินตนาการ 

คุณครูโรชินีย ์  ใจมุข 

โรงเรียนบา้นกองลม  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 

บา้นกองลม  สถาบนัการศึกษา ท่ามกลางขุนเขา
หลากหลายชนเผา่ หลากหลายวฒันธรรม หลายครั! งหลาย
คราไม่วา่จะเป็นแสงแดดสาดส่อง สายฝนโปรยปรายหรือ
สายหมอก ปกคลุม เด็กๆภายในรั! วชมพู-ขาว ยงัเริงร่ากบั
กิจกรรมต่างๆที+เกิดขึ!นความสนุกสนานตามจินตนาการ
ของเด็ก  สร้างสรรคป์ระสบการณ์งานศิลปะ หลากหลาย
รูปแบบ ทั!งงานทศันศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 

 หลายคนคิดวา่ศิลปะ เป็นวิชาที+ไม่ตอ้งอะไรมากมาย  แค่วาดเขียน  ร้องเล่น  เตน้รํา  แต่แทจ้ริงแลว้ 
แก่นแทศิ้ลปะ ซบัซอ้นกวา่ที+หลายคนคิดมากมายนกั  สาระทศันศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค ์จิตรกรรม  
ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  สาระดนตรี  ร้องบรรเลง  บทเพลงไทยและสากล  สาระนาฏศิลป์ ฟ้อนรํา  
การละคร  การแสดง สืบสานวฒันธรรมและประเพณี 
 เมื+อ  สทศ. ไดจ้ดัให้มีการทดสอบวิชาศิลปะเพิ+มขึ!นจาการสอบ  O-net  ที+เคยผา่นมา การเรียนการ
สอนศิลปะแบบเน้นทกัษะผูเ้รียนเป็นสําคญั จึงปรับเปลี+ยนวิธีการสร้างสรรค์ งานศิลปะอิงมาตรฐาน              
ผ่านตวัชี! วดั ไปสู่จินตนาการ  หากกล่าวถึงดา้นวิชาการแลว้หลายคนคิดว่ายากที+จะนาํมาใช้กบัวิชาศิลปะ            
แต่หากทุกคนสังเกตจะเห็นไดว้า่ในแต่ละวนัลว้นมี มาตรฐาน ตวัชี! วดัทางศิลปะสอดแทรกจนเป็นกิจวตัร  
ในการดาํเนินชีวติ ภูมิปัญญา  ประเพณีและวฒันธรรมของผูค้นอยูแ่ลว้ทั!งสิ!น  
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การเ รียนก ารสอนศิลป ะ บ้า นกอง ลม จึงผ่า น

จินตนาการ การสร้างสรรค์ ผลงานของผูเ้รียน สอดแทรก
วิชาการ ก่อนและหลงัผลงานเสร็จสิ!น หลายครั! งผูป้กครอง
มกัจะบ่นเสมอว่า สาระทศันศิลป์ เรียนวนัไหน ชุดนักเรียน          
ลูกมีครบเกือบทุกสี บางครั! งเปื! อนดินเหนียว  ดินนํ! ามัน             
ปูนปลาสเตอร์ เราซึ+ งเป็นครูผูส้อนไดแ้ต่อมยิ!มนึกถึงช่วงเวลา
เด็กสร้างสรรค์ผลงานกว่าจะได้ผลงานผ่านจินตนาการ            
ของเด็ก ยากยิ+งกวา่การจบัปูใส่กระดง้เสียอีก มีทั!งวุน่วาย  เลอะเทอะ  เปรอะเปื! อน  ยิ!ม ร้องไห้ ผสมปนเปกนั
ไปหมด และสุดทา้ยเด็ก ๆ ก็จดจาํกิจกรรมที+ผา่นมาไดดี้  โดยเฉพาะเรื+องสี กวา่เด็กๆจะผสมสีได ้ตอ้งลองผิด
ถูกหลายครั! งกวา่จะไดสี้ที+ตนเองตอ้งการใชก้บังานที+จินตนาการไว ้เพราะสีที+ผูส้อนให้เด็กแต่ละครั! งมี แค่สี
หลกั  5 สี ขาว ดาํ แดง นํ!าเงิน  เหลือง   เท่านั!น  สาระนาฏศิลป์ บูรณาการผา่นประเพณี  วฒันธรรมแต่ละชน
เผา่ของผูเ้รียน สอดแทรกประเพณีนิยมพื!นบา้นของไทยและต่างชาติ แสดงความคิดเห็นผา่นการสร้างสรรค ์
ผลงาน การเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมแต่ละชนเผ่า ประเพณีพื!นบา้น ประเพณีนิยมของไทย สาระ
ดนตรี  ฝึกทกัษะทางดา้นการร้อง บรรเลง  การฟังบทเพลง  ผา่นความสนใจของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส 
บรรยายความรู้สึกแสดงความคิดเห็น จากสิ+ งที+ตนเองชอบและถนัดผ่านสาระดนตรี  ผูส้อนเสริมแรง 
สอดแทรก เรื+องราวของดนตรีก่อนและหลงัการฝึกทกัษะการเรียนรู้ การแสดงออก ต่อยอดความรู้ให้ผูเ้รียน
เห็นคุณค่าของดนตรีที+เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ+นภูมิปัญญาไทยและสากลใหม้ากขึ!น 

การสอนศิลปะแต่ละสาระ ผูส้อนเนน้ความรู้คู่จินตนาการผา่นความสุขของผูเ้รียน เพื+อให้ผูเ้รียนได้
จดจาํเรื+องราว จินตนาการและองคค์วามรู้ ผา่นความสุขของตนเอง เมื+อผูเ้รียนมีความสุข สนุกสนาน ความรู้
และประสบการณ์จะตกตะกอนที+ละนิดในชีวิตประจาํวนั พอกพูนต่อยอดความคิดความสามารถ และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป และส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ' ในการวดัผล ประเมินผลต่าง ๆ ดีขึ!นเหมือนปีที+ผา่นมา 

 

***************************************** 
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สอนศิลป์กบัครูตู้ 
 

              คุณครูประทุมศรี   กนัจินะ         
โรงเรียนบา้นป่างิ!ว  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

สีสันทศันศิลป์. . . . . . เฮ . . . . . . . . . . . 

พอถึงชั+วโมงเรียนศิลปศึกษา วชิาทศันศิลป์ ในทุกๆวนัองัคาร ของนกัเรียนในชั!นประถมศึกษาปีที+ 6  
โรงเรียนบา้นป่างิ!ว      นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นที+จะเรียนเป็นอย่างมาก  กระวีกระวาดเตรียม
อุปกรณ์ที+ครูตูส้ั+ง ทุกอยา่งขึ!นมา   ที+เป็นเช่นนี!  เพราะ ครูตูส้อนสนุกนั+นเอง 

ครูตู ้  คือใคร...? 
ครูตู ้.... เป็นคาํที+ใชเ้รียกครูที+ทาํการสอนในระบบโทรทศัน์ 

ทางไกลผา่นดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล โดยมูลนิธิ  วงัไกลกงัวล 
โรงเรียนบา้นป่างิ!ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไดจ้ดัการเรียนการสอน 

ระบบทางไกลผา่นดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล   อาํเภอหวัหิน   
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ที+มีการจดัโครงสร้าง  หลกัสูตร  หน่วยการเรียนรู้   
เนื!อหา และแผนกาํหนดการเรียนรู้เป็นรายชั+วโมงไวอ้ย่างละเอียด  โดยขา้พเจา้ซึ+ งเป็นครูผูส้อนมีหน้าที+
จดัเตรียมสื+อ อุปกรณ์ต่างๆที+ต้องใช้ในการเรียน ตามที+ครูผูส้อนของโรงเรียนวงัไกลกังวลกําหนดไว ้                
เพื+อเอื!อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึ+ งจะได้ลงมือปฏิบติัไปพร้อมๆกบัครูและเพื+อนๆตน้ทางจากโรงเรียน             
วงัไกลกงัวล 

ครูตู ้ผูส้อนทศันศิลป์  มีการนาํเขา้สู่บทเรียนอย่างหลากหลาย  เช่น    ทบทวนความรู้  สนทนา  
ซักถาม  ให้ดูผลงานศิลปะทั!งของนักเรียนต้นทาง(โรงเรียนวงัไกลกังวล) และของนักเรียนปลายทาง
(โรงเรียนที+จดัการเรียนการสอนในระบบทางไกลผา่นดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวลที+ส่งผลงานไปเพื+อ
ออกอากาศ ทาํให้นักเรียนมีความสุขและดีใจที+เห็นผลงานของตนเองไดรั้บคดัเลือกให้ออกอากาศไปทั+ว
ประเทศ 

ในขณะที+นักเรียนกาํลงัลงมือปฏิบติั  ขา้พเจา้จะช่วยชี! แนะ   ให้คาํปรึกษา   กระตุ้นให้นักเรียน   
สนใจและมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ!น 

กระบวนการเรียนรู้ที+ครูผูส้อนของโรงเรียนวงัไกลกงัวล   คือ ใหศึ้กษาตวัอยา่ง  สรุปองคค์วามรู้จาก
ตวัอย่าง   แลว้ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามสุดทา้ย นาํผลงานของนกัเรียนมาแลกเปลี+ยนเรียนรู้กบัเพื+อนใน
ชั!นเรียน   จากนั!นนาํผลงานให้ครู  เพื+อน  ผูป้กครอง และตนเองประเมินผลชิ!นงาน  แลว้จดัเก็บลงในแฟ้ม
สะสมงาน 
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การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของข้าพเจา้ที+ผ่านมา  ทาํให ้             
ผลการทดสอบความรู้ระดบัชาติ ( O-net ) ปีการศึกษา 2556  วชิาศิลปศึกษา ชั!นประถมศึกษาปีที+ 6  โรงเรียน
บา้นป่างิ!ว  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาตาํบลแม่ทะลบ   ติดในอนัดบัที+  5  ของสาํนกังานเขตพื!นที+การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  และเป็นอนัดบัที+  1  ของอาํเภอไชยปราการ 

นบัวา่เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ+ งของโรงเรียน และของตวัขา้พเจา้เอง  เป็นการจดัการเรียนการ
สอนที+ไม่ยุง่ยาก  ซึ+ งครูทุกคนสามารถปฏิบติัได ้  สิ+งสําคญัคือ  ครูตอ้งไม่ปล่อยให้นกัเรียนเรียนกบัครูตูเ้อง
ตามลาํพงั  ครูจะตอ้งเอาใจใส่ ดูแล ให้คาํแนะนาํและกาํกบัอยู่กบันกัเรียนตลอดเวลาในขณะจดัการเรียน           
การสอนจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการสอนและเขา้สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

 
***************************************** 
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สุนทรียภาพ…ทั)งศาสตร์….และศิลป์ 
 

คุณครูรุ่งโรจน์ ศรีพล 
โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

 “ ครูโรจน์ มาแล้ว ครูโรจน์ มาแล้ว”จากเสียงนักเรียนในชั)นมัธยมปีที* 3  ดังกึกก้องไปทั)งชั) น
นักเรียนที*กาํลงัเล่นกนัอย่างสนุกสนาน  ร่วมด้วยเสียงหัวเราะ ที*ดังออกไปยังนอกห้องก็ต่างมานั*งที*เรียบร้อย 
กม็ีเสียงเลก็ๆน้อยๆ งานยงัไม่เสร็จ จะทาํอย่างไรดีเดีIยวโดดแน่!!  

นกัเรียนบางคนบอกวา่วาดภาพไม่เสร็จ.. ลงสีไม่ถูก ทาํไม่
เป็นทาํอย่างไรดี… นักเรียนบางคนบอกว่าไม่กลวัเพราะครูใจดี  
ชอบเล่าเรื+องตลกขบขนั เฮฮา ใหน้กัเรียนผอ่นคลายและ เล่าให้เราฟัง
ทุกๆครั! งจะตอ้งมีเสียงเกิดขึ!นเสียงหวัเราะชอบใจ แต่ถึงกบันกัเรียน
บางคนหวัเราะกระทั+ง นํ! าหูนํ! าตาไหลของนกัเรียน ซึ+ งนกัเรียนแต่ละ
คนนั!น ตั!งอกตั!งใจฟังครู เล่าเรื+องตลกต่างๆนาๆ ต่อมาครูก็ค่อยเขา้สู่
หมวดเนื!อหาของวิชาศิลปะ ครูก็เดินเขา้ห้องแลว้ทกัทายตามปรกติ แลว้ พูดคุยตามประสาครูกบันักเรียน 
เป็นกนัเอง เดินไป คิดไป  บ่นไป เพื+อหาวิธีการให้นกัเรียนสนใจในการเรียนศิลปะ  เลยหาวิธีที+จะสอนให้
นักเรียนเข้าใจในงานศิลปะ นั+งคิด..ยงัหาวิธีไม่ออกผ่านหลังห้องเรียนมาได้ยิงเสียงเด็กนักเรียนมธัยม 
ตะโกนว่า ครูโรจน์ มาแล้ว มาแล้ว เอ้ !! เมื+อกี! ครูได้ยินเสียงนักเรียน เรียกชื+อครู จะมีอะไรรึป่าวน๊า ? 
นกัเรียนกลุ่มหนึ+งมีเสียงแทรกขึ!นมาแลว้ก็บอกวา่ ครูช่วยเล่าเรื+องที+ตลกใหฟั้งอีกนะ ครูตอบได้ๆ ๆๆ 

คิดทุกครั! งตอ้งใช ้ใชอ้ตัลกัษณ์ของโรงเรียนยุวธรรมจารีน่าจะดีและเป็นประโยชน์ เป็นโรงเรียนวิถี
พุทธนี+   การนั+งสมาธิมีสติมีคติธรรมหน้าจะดี  ก่อนเรียนและทดลอง ก็ประสบความสําเร็จดีหน้าจะใช้
หลกัธรรมมากล่อมเกลาจิตใจของนกัเรียนเล่าเรื+องแฝงความรู้ให้เชื+อมโยงในตวัชี! วดัของหลกัสูตรแกนกลาง
ใหไ้ด ้

ทาํอยา่งไรดี วิชาศิลปะจะตอ้งอยูใ่นความคิด
ของนักเรียน และฝังไว้ให้เกิดความรักในงาน
ศิลปะทุกครั! งที+เขา้ไปสอน ครูบางคนบอกวา่ทอล์ก
แอนด์ชอล์คอีกแล้ว เราจะต้องเปลี+ยนแปลงการ
สอนที+ท่านผู ้อ ํานวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง            
ย ํ!าทุกครั! งในการสอนโดยเน้นแผนการสอนแบบ
มองย้อนกลับ ( Backward Design )ให้ได้
สอดแทรกในกิจกรรมคลายเครียดเนน้คุณธรรมนาํ
ความคิด นาํหลกัของพระพุทธเจา้กล่าวไวว้่ารักษา
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ตนดว้ยการเสพธรรมะ ดว้ยการเจริญธรรมให้นั+งสมาธิก่อนเรียนทุกครั! งคงจะดี ผลตอบรับก็ดีขึ!น   ทาํให้
ผูเ้รียนใหส้นุกตอ้งเขา้ใจวยัรุ่น ครูตอ้งตาม ตาม นกัเรียนบา้งเพื+อให้เด็กเป็นตวัของตนเอง ตอ้งรับฟังเด็กบา้ง  
เดินทางสายกลางน่าจะดีสุดครับ    ครูพูด เล่นหยอกลอ้กบันกัเรียนบา้งเพื+อเด็กเชื+อใจหลงั จากผลตอบรับใช้
วธีินี!อยูม่า 3 ปี ผลสัมฤทธิ'  สูงทุกๆปี ตั!งแต่ ปี 2554-2556    อยา่งไรก็ตามเนื+องจากธรรมชาติของสาระศิลปะ
นั!นเน้นทกัษะปฎิบติั และ ทฤษฎีที+เน้นคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในผลงาน  เสริมแรง ให้คาํชมเชยให้
รางวลัจากการนําเสนอผลงาน  เพื+อให้นําไปปรับปรุงในงานต่อไป ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ                  
ตอ้งถ่ายทอดความรู้ ให้นกัเรียนเขา้ใจในเนื!อหาดว้ยอยา่ลืม  ตอ้งหมั+นมาดู หลกัสูตรแกนกลางประกอบทุก
ครั! ง ดูมาตรฐานและตวัชี!วดั ก่อนนาํไปสอนก็มีการใหน้กัเรียน ตอ้งทดสอบก่อนเรียนและแบบหลงัเรียนเพื+อ
เป็นการทดสอบ เพื+อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากขึ!น ผลที+ไดรั้บจะไดรู้้วา่เด็กที+มีผลเรียน อ่อน ปานกลาง เก่ง จะได้
ดูแลเด็กนกัเรียนไดถู้กครับ จากการสอนของผมเป็นแค่ประสบการณ์และเป็นการถ่ายทอดความคิดเทคนิค
วิธีการสอนนี! เท่านั!นครับ  คุณครูบางท่านอาจจะมีวิธีที+ดีกว่าผม ผมน้อมรับเพื+อมาเป็นวิทยาทานใช้ในการ
สอนของครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลปะ 

ฝากถึงคุณครูในกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ตอ้งเขา้ใจเด็กก่อนและมองแผนการสอนนาํมาใช้
ให้เกิดประโยชน์จริง และหลังจากการสอนต้องสรุปแผนทุกครั! ง เรียนทฤษฏีและลงมือปฎิบัติบ้าง                   
เพื+อเปลี+ยนบรรยายในการเรียนการสอนเพื+อไม่จาํเจ ทา้ยนี! ยกยอ่งให้นกัเรียนบา้ง ผลจากการทดสอบความรู้
ระดบัชาติ ปีการศึกษา  2556  วชิาศิลปะ ชั!นมธัยมศึกษาปีที+ 3 โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง  ศูนยฯ์เวยีง 2  สพป.ชม. 
3  ค่าเฉลี+ยอยูที่+ 52.22 โดยนกัเรียนที+เขา้สอบทั!งหมดมี  60  คน  เป็นความภาคภูมิใจอยา่งหนึ+งของโรงเรียน 
บา้นเวยีงฝาง ที+เกิดจากเทคนิควธีิการเรียนการสอนของผมเอง ตอ้งมีหลกัฐาน เป็นแบบแผนของครูจะตอ้งมี
แผนการสอนอยูใ่นมือ ไม่ซบัซอ้น ยุง่ยากและเขา้ใจง่ายเพื+อใหมี้การพฒันานกัเรียนในรุ่นต่อๆไป 

ทา้ยนี! จึงขอบอกกล่าวผา่นประสบการณ์มาทางบทความนี! ให้กบัคุณครูที+สนใจ เทคนิคและวิธีการ
เรียนการสอนซึ+งจะเป็นประโยชน์ ในการพฒันาปรับปรุงการสอนนกัเรียนในทุกระดบัชั!นได ้หากครูท่านใด
ประสงค์ที+จะมีแบบแผนในเรื+องสื+อการเรียน การสอนสามารถนาํวิธีขา้งตน้เหล่านี!  ไปประยุกตแ์ละต่อยอด
การสอนวชิาศิลปะต่อไป 

 
***************************************** 
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สุนทรียศิลป์ 
 

คุณครูละออง  แกว้กาศ 
โรงเรียนรังษีวทิยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

 

ขา้พเจา้ นางละออง แกว้กาศ   สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต  จากสถาบนัวิทยาลยัครูเชียงใหม่ 
ประสบการณ์การสอน 30 ปี    โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  เป็นครูผูส้อนรายวิชาศิลปะ                
พบปัญหาและอุปสรรค   มากมายในความเป็นครูศิลปะโรงเรียนเอกชน  ทั!งผูป้กครอง  นักเรียนและครู   
เพราะ มนุษยเ์รา  ยอ่มมีความชื+นชอบที+แตกต่างกนั   บางคนชอบดูภาพที+สวยงามแต่ไม่ชอบสร้างสรรคภ์าพ
ที+สวยงาม  นกัเรียนบางคนมีความสามารถ     มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์  แต่ผูป้กครองไม่สนับสนุน                           
ซึ+ งความหลากหลายต่างๆเหล่านี!ขา้พเจา้ถือวา่มนัเป็นศิลปะที+มีชีวติ    เราตอ้งมีศิลปะในการดาํรงชีวติ           

การเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและตาม สภาพ สถานการณ์ ของแต่
ระดบัชั!นเรียนดงันี!         
              1. หลักสูตรสาระศิลปะต้องการให้นักเรียนเกิดสิ+ งใด วิเคราะห์ให้สอดคล้อง กับนโยบายของ
โรงเรียน          

2. คาบเรียนในห้องเรียนขา้พเจา้จดัและสร้างให้นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและสร้างสรรคง์าน
พร้อมสอดแทรกสาระที+สาํคญัในชิ!นงานที+สร้าง เช่น  เปิดเพลงที+เขาชอบในขณะที+ทาํงาน   

3. ถามนกัเรียนได ้เขา้ใจและ รู้อะไร กบังานที+สร้างสรรค์ (นกัเรียนบางคนสร้างสรรค์ไม่ออกแต่
เขา้ใจถามตอบได ้)  

4. ชื+นชมในความสามารถของนกัเรียนเสริมสร้างความหมั!นใจให้นกัเรียน   บางครั! งจะถามนกัเรียน
ตรงๆวา่รับคาํวพิากษว์จิารณ์แบบแรงๆ จากครูไดห้รือไม่ (ส่วนมากรับไดเ้พราะวิพากษว์ิจารณ์แนวตลกแกม
จริง) เพื+อพฒันาแนวทางการสร้างสรรค ์ 

5. ต่อยอด  ครูจะทราบดีวา่นกัเรียนคนไหนมีทกัษะ ความสามารถ  แนะนาํใหเ้ขา้ชุมนุม   เพื+อพฒันา
ทกัษะให้มีประสิทธิภาพ   ขา้พเจา้ไดพู้ดเสมอ เมื+อสอนนกัเรียน     “ คาํวา่ทกัษะการสร้างสรรค์ไม่ใช่              
การลอกแบบเลียนแบบจากตวัอย่าง หรืออินเทอร์เนต  ตอ้งสร้างสรรค์จากส่วนลึกของการคิดดว้ยตวัเอง”  
ตวัอยา่งหรือแบบ อาจเป็นแนวคิด เพื+อพฒันาผลงาน ขา้พเจา้มีความคิดและเชื+อวา่ศิลปะเป็นการแสดงออก 
ของแต่ละบุคคลตามความคิด ไม่มีถูกไม่มีผิด ถา้แสดงออกถูกตอ้งตามกาลเทศะ  ไม่สร้างสรรค์ผลงานทาํ
ร้ายผูอื้+นทั!งอารมณ์ความรู้สึก      ครูตอ้งสอนให้นักเรียนรู้จกัการยอมรับซึ+ งกนัและกนัและความสามารถ
ส่วนบุคคล  นกัเรียนหนึ+งห้องเรียนอาจไม่มีศิลปินซกัคนแต่มีนกัเรียนที+มีใจรักในศิลปะทั!งห้องเรียนก็ถือวา่
เราได้ปลูกสร้างสืบทอดศิลปะให้กับเยาวชน   ตามคาํกล่าวของอัลเบิรน์  ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไวว้่า  
จินตนาการสําคญักวา่ความรู้   เพราะความรู้นั!นมีจาํกดั แต่จินตนาการมีอยูทุ่กพื!นที+บนโลก (Imagination  is 
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more important than knowledge.  Knowledge is limited. Imagination encircles the world )  สื+อถึงการคิด                  
จิตนาการเป็นการแสดงออกที+ไร้พรหมแดน เป็นสากลทั+วโลกที+เขา้ใจร่วมกนัได ้
               การเรียนการสอนสาระศิลปะทั!งสามรายวิชา   ซึ+ งลกัษณะวิชามีความแตกต่างกนั  ในโรงเรียนรังษี
วิทยา  ได้เสริมดนตรีอิเล็กโทนระดับประถมศึกษาปีที+ 1 – 6  และ ขลุ่ยในระดับประถมปีศึกษาปี+ ที+ 4-6   
นกัเรียนไดศึ้กษา และปฏิบติัทั!งโน้ตสากลและโน้ตไทย  เพื+อเป็นแนวทางพฒันาดา้นดนตรีในระดบัต่อไป 
ทั!งนี!การเรียนการสอนในสาระศิลปะตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ส่วนรายวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที+นกัเรียน
ชอบในการแสดงออกหลายหลายร้อง รํา ระบาํ ฟ้อน  ยกเวน้นกัเรียนชายบางคนที+เป็นไมเ้บื+อไม่เมากนั แต่ก็
เป็นส่วนนอ้ยในแต่ละหอ้งเรียนในการเรียนรู้ทุกรายวิชาตอ้งไม่ลืมมาตรฐานของหลกัสูตรสาระศิลปะที+วาง
เป็นแนวทาง   รู้จริงจากการปฏิบติัจริงทาํใหมี้ความสุข 
 

***************************************** 
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ผู้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ 
 

คุณครูอภิชาต   สุวพงษ ์  โรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์๙  
คุณครูมณฑล   ธงเทียน  โรงเรียนบา้นปางสัก  

คุณครูอนุสรณ์   ไชยยอง  โรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
คุณครูสัญญา   ช่างคาํมูล  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ 

วา่ที+ ร.ต.ทศันยั   ดาวแสง  โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย 
คุณครูฉตัรชนก   ลีธรรมาคุณ  โรงเรียนรัตนาเอื!อวทิยา 
คุณครูธนภทัร   อินตะ๊พรหม  โรงเรียนบา้นเมืองนะ  

คุณครูฐิรัฏชญาน์   อจัฉวยิะสกุล  โรงเรียนบา้นแม่สูนนอ้ย 
คุณครูอุดม   สาลี  โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์๑ 

คุณครูวีระพนัธ์   ธรรมใจ  โรงเรียนรัตนาเอื!อวทิยา 
คุณครูปรีชา   ไชยวงค ์  โรงเรียนบา้นนาหวาย 

คุณครูปฏิญญา   ศรีถาวร  โรงเรียนบา้นหนองเตง็ 
คุณครูประเทือง   จนัทร์แกว้  โรงเรียนบา้นนามน  
คุณครูปิยะพนธ์   วฒันศพัท ์  โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ 

คุณครูกรรณิการ์   บุญทวี  โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง 
คุณครูพิเชษฐ   ธนาวงค ์  โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย 

คุณครูจิราวรรณ   คาํสวา่ง  โรงเรียนบา้นปง 
คุณครูทินกร   ทะยา  โรงเรียนวดัป่าแดง 

คุณครูโรชินีย ์  ใจมุข  โรงเรียนบา้นกองลม 
คุณครูประทุมศรี   กนัจินะ  โรงเรียนบา้นป่างิ!ว  

คุณครูรุ่งโรจน์   ศรีพล  โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง 
คุณครูละออง   แกว้กาศ  โรงเรียนรังษีวทิยา 

กลัป์  ณ เชียงใหม่  สพป.ชม.๓ ผูส้ร้างสรรคง์านศิลป์บนปก 
รัชภูมิ  สมสมยั  สพป.ชม.๓  ผูรั้บแรงบนัดาลใจ 
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ฉันได�จากโลกนี้ไปแล�วโดยไม�เสียใจ 
เพราะฉันได�อุทิศชีวิตของฉันให�กับ 

บางสิ่งที่เป'นประโยชน( 
ในฐานะเป'นผู�รับใช�ที่ต่ําต�อย 

ในงานศิลปของฉัน 
ชีวิตน้ันสั้น....แต�ศิลปะยืนยาว 

 
ศิลป/ พีระศรี 

 
 
 
 

 

 



~	46	~	

 


