ครูพันธุใหม มข. สอนโชว 17 ชาติ
ครูพันธุใหม ม.ขอนแกน เปดชั้นเรียนสอนคณิตศาสตร ในการประชุมนักวิจัยกลุมประเทศเอเปค
ตางชาติยอมรับเนนกระบวนการคิดไดจริง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผานมา บัณฑิตครูพันธุใหม รุนแรกหลักสูตร 5 ป จากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดชั้นเรียน (Open Class) สาธิตการสอนนักเรียน ป.1 บน
เกาะสมุย จ.สุราษฎร ในการประชุมเอเปค “Math Project Conference, “APEC conference on replicating
exemplary practices in mathematics education” ผูเขาชมกวา 300 คน เปนผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 45 คน
จากหลายประเทศอาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู เม็กซิโก ญี่ปุน จีน สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตางๆ ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู นักศึกษา
ผู ที่ ส นใจในประเทศไทย ที่ ม าประชุ ม กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นตั ว อย า งภาคปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ความสําเร็จจากกลุมประเทศสมาชิกเอเปค ซึ่งตัวอยางภาคปฏิบัติทางการศึกษาที่วานั้นคือวิธีการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ที่ญี่ปุนทํามาตลอด 130 ป ซึ่งกลุมประเทศเอเปค เชน อเมริกา ไทย สิงคโปร มาเลเซีย
ได นํ า ไปปรั บ ใช ต ามบริ บ ทของแต ล ะประเทศ ในส ว นประเทศไทย ผศ.ดร.ไมตรี อิ น ทร ป ระสิ ท ธิ์
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เผยวาไดนําวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูแบบ
ญี่ปุน (Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปด (Open approach) มาพัฒนาจนกระทั่งไดรูปแบบที่เหมาะสม
แลวก็เผยแพรในประเทศไทยได ปนี้ถือเปนปที่ 10 ที่ปฏิบัติจริงมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันขยายผลมีโรงเรียน
ตนแบบแลว 23 โรงเรียน ใน 12 จังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสาน นอกในบริบทของโรงเรียนที่ทํารวมกับครู
ประจําการแลว เพื่อความเชื่อมโยงตอเนื่องทั้งระบบ ยังนําเขามาแนะนําในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตร
ผลิตครูดวย
ดานครูผูสอน อ.นิศากร บุญเสนา (ปจจุบันสอนอยูที่โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา จ.ชัยภูมิ) รวมกับ
ทีมสรางแผนการสอนคือ อ.ชนิกา เสนาวงคษา (โรงเรียนบานโพนจาน จ.นครพนม) อ.ประภาวดี สุวรรณ
ไตรย (โรงเรี ย นบ า นโนนค อ จ.กาฬสิ น ธ ) อ.สุ พ รรษา ชั ย ประทุ ม (โรงเรี ย นวั ง คางฮู ง จ.อุ ด รธานี )
น.ส.ศิริรัตน ชาวนา น.ส.ศิริขวัญ ศรีวิไล และนายภาษิต สัพโส ทั้งหมดเปนบัณฑิตรุนแรก ที่จบหลักสูตร
นักศึกษาครูพันธุใหม สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ขอนแกน ปจจุบันบรรจุเปนครู และ
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มข. เผยวารูสึกตื่นเตนและทาทายที่ตองสอน
นักเรียนที่ไมเคยรูมากอน อาศัยประสบการณใชนวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach ที่ไดเรียนมา
ตลอดหลักสูตร ป.ตรี กลาวพอใจชั้นเรียนประสบความสําเร็จ นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและเขารวมใน
กิจกรรมไดดี
Prof.Dr. Shizumi Shimizu, President of Japan Society of Mathematics Education กลาวถึงชั้นเรียน
นี้ ว า เป น ชั้ น เรี ย นที่ มี คุ ณ ค า และเด็ ก ได คิ ด อย า งมาก และมี ค วามเป น คณิ ต ศาสตร สู ง มากในนั้ น
(mathematically) และชี้ถึงประเด็นที่ปญหาสําคัญดานการประเมินชั้นเรียนซึ่งเปนหัวขอหลักในการประชุม

วา การประเมินชั้นเรียนนั้นมิใชเอาแบบทดสอบจากภายนอกหองเรียนมาประเมินกระบวนการคิด แตเปน
การพัฒนามุมมองหรือเครื่องมือในการเห็นของครู ที่เห็นวิธีคิดวิธีการเรียนรูของนักเรียนไดละเอียดมากขึ้น
ผูสนใจสามารถอานรายละเอียดในเวปไซตที่รวมขอมูลเกี่ยวกับ APEC Lesson Study ที่วิกีพีเดีย
http://hrd.apec.org/index.php/Lesson_Study
รวมภาพกิจกรรมการเปดชั้นเรียน

การเปดชั้นเรียนของ ครูนศิ ากร บุญเสนา ปจจุบนั สอนอยูที่โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา จ.ชัยภูมิ เปนครูทจี่ บหลักสูตรใหม 5 ป
รุนแรก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มข. สอนนักเรียน ป.1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรฯ
ขวา-นักเรียนเรียนรูเ รื่องรูปทรง อยางสนุกสนานและ
กระตือรือรน ซาย-ผูสังเกตชั้นเรียน 200 คน เปน
ผูเชี่ยวชาญจาก 17 ประเทศ 45 คน

ภาพรวม ครูประจําชั้น ป.1 รร.วัดสวางอารมณ, รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล, Prof. Shizumi
Shimizu นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาประเทศญีป่ ุน, น.ส.นิศากร บุญเสนา
ครูผูสอน, Assoc.Prof. Dr.Akihiko Takahashi (DePual University (U.S.), Co-Chair of
the Conference), Prof.Dr.ALAN GINSBERG (Lead Shepherd of APEC Human
Resource, Development Working Group, Department of education (U.S.)) และ
นักเรียนชั้น ป.1 รร.วัดสวางอารมณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี

