
 

 “มีเด็กคนหนึ่งชอบแตงโมมาก” คุณครูท่าน
หนึ่งกล่าวอย่างตื่นเต้น พร้อมวาดมือเป็นวงกลม
เล็กๆ อย่างหนักแน่น “เขาซื้อแตงโมมาจำานวน  
x ผล และกลับบ้านไปเจอแตงโมอีก 3 ผล เขาจะ
ต้องกินแตงโมทั้งหมดกี่ผล” 

คุณครูอีกท่านกล่าวเสริมต่อ “พอเขากินต่อ
ไม่ไหว เขาจึงเข้านอน และตื่นมาเจอแตงโมจำานวน  
x บวก 3 ลบ 1 ผล ถามว่าใครเป็นคนขโมยแตงโมที่
หายไป” เรียกเสียงหัวเราะให้กับคนทั้งห้อง

ในห้องประชุม ณ โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพมหานคร คุณครูคณิตศาสตร์จากวิทยาลัย
เทคนิคจำานวน 92 ท่านกำาลังเรียนรู้การเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ หรือ Interactive 
Mathematics Program (IMP) ซึ่งคุณครูจะ
ได้รับการอบรมให้กระตุ้นนักเรียนในการรู้จักใช้
จินตนาการสำาหรับการแปลงสมการเส้นตรงและ
กราฟให้เป็นสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ที่จะสำาเร็จการศึกษา
ในรุ่นต่อๆ ไป

 “เวลานักเรียนเทคนิคคิดถึงเลข เขาจะคิด
ว่ามันน่าเบื่อ การสร้างบริบทให้วิชาคณิตศาสตร์
จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของการเรียนการสอนแบบ 
IMP เพราะจะทำาให้เด็กไม่รู้สึกเหมือนกำาลังเรียนเลข
ในขณะที่เรียนอยู่” ธิษณา บำารุงเมือง ครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล กล่าว

ตอนริเริ่มโครงการฯเพื่อพลิกโฉมสะเต็ม
ศึกษาในประเทศไทย หนึ่งในการพิจารณาที่
สำาคัญคือ การเลือกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เชิงแก้ปัญหาในชั้นเรียน
ของวิทยาลัยเทคนิค

แต่ละหลักสูตรของ IMP จะสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจำาวัน เช่น วิธีการ
ทำาธุรกิจเบเกอรี่ให้ประสบความสำาเร็จ ตัวอย่าง
เช่น หน่วยบนสมการเส้นตรงกำาหนดว่าคุกกี้สอง

Learning ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อนำา
คู่มือครูและหนังสือเรียนมาปรับบริบทและแปลเป็น
ฉบับภาษาไทย 

 “โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ มาพร้อมหลัก
เกณฑ์ที่ว่า จะต้องขยายผลได้ มีความยั่งยืน และ
ปรับได้ตามความเหมาะสม” โทมัส ลัสเตอร์ 
รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และเครือข่าย Activate 
Learning กล่าว “วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของโครง
การฯ และทีมงานคุณภาพทำาให้เกิดผลงานที่ยอด
เยี่ยม”

ภาย ใต้ รู ป แบบ โครงการฯที่ ไ ด้ รั บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
และภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน
จาก Activate Learning เดินทางมาประเทศไทย
เพื่อจัดการอบรมให้คุณครูที่ได้รับการคัดเลือก
ทั้ง 30 ท่าน หรือ “คุณครูต้นแบบ” โดยครู
ต้นแบบเหล่านี้จะร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์คช้อป 

ELECTRIC PARADE

ฉบับ Interactive Mathematics

92 ครูคณิตศาสตร์ 30 ครูต้นแบบ ร่วมกับ 4 ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
นำาหลักสูตรท่ีใช้เวลาพัฒนากว่า 10 ปี มาปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียนอาชีวะในประเทศไทย

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา

ฉบับท่ี 34 
มีนาคม 2562

ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือกัน และแม้
กระทั่งเสียงหัวเราะล้วนเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้การ
เรียนการสอนแบบ IMP ประสบความสำาเร็จ คุณครู
คณิตศาสตร์มากประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา 
4 ท่านซึ่งเป็นผู้อบรมหลักสูตร IMP นำาข้อความ
ขึ้นแสดงบนกระดาน“ เราต้องทำา ใ ห้ ช้ัน เรียน
คณิตศาสตร์เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถเชื่อมโยงได้
กับชีวิตประจำาวัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมองเห็นว่า
ตนเองสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้และเป็นส่วน
สำาคัญในชั้นเรียนนั้นๆ”

คุณครูจากวิทยาลัยเทคนิค 61 แห่งทั่ว
ประเทศไทยที่มาร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็น
ระยะเวลา 5 วัน์ในเดือนมีนาคม ถือเป็นบุคคลกลุ่ม
แรกๆ ที่จะเริ่มปฎิบัติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ของรัฐบาลไทย ซึ่งให้ความสำาคัญกับนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และ

ประเภทใช้ส่วนผสมที่ต่างกัน และมีราคาขายที่ไม่
เท่ากัน เมื่อคำานึงถึงข้อจำากัดทางส่วนผสมและ
ราคาแล้ว จะต้องขายคุกกี้แต่ละประเภทจำานวน
เท่าไรจึงจะได้กำาไรสูงสุด

 “IMP ไม่ได้เป็นเพียงวิชาเลขแต่เป็นการสร้าง
นิสัยในการคิดแบบแก้ปัญหา การเพ่ิมและลดจำานวน 
การให้เหตุผลและแก้สมการย้อนกลับเหมือนสมการ
ผกผันท้ังหมดน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการและการ
ฝึกฝนต่อเน่ือง” โรบิน โครอซซิ หน่ึงในผู้เช่ียวชาญ
จากเมืองลูอิส รัฐเดลาแวร์ กล่าว

หลักสูตร IMP โดดเด่นในหลักการสอนที่
เน้นสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และนิสัยใฝ่รู้ให้
แก่นักเรียน และได้รับการจัดอันดับโดยกระทรวง
ศึกษาธิการสหรัฐอเมริกาให้เป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนตัวอย่างท่ีมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดใน
ชั้นเรียนที่นักเรียนมีความหลากหลาย  โครงการ
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ จึงร่วมมือกับ Activate 

กระจายความรู้ให้กับครูกลุ่มอื่นต่อไป
“หลักสูตร IMP แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์

จับต้องได้และสามารถนำาไปใช้ได้จริงได้อย่างไร และ
การพัฒนาของหลักสูตรช่วยให้นักเรียนสามารถ
ใช้เหตุผลและทำาความเข้าใจแนวคิดได้อย่างลึกซึ้ง
มากขึ้น” ครูธิษณากล่าว

ครูธิษณา มีประสบการณ์การสอนมากว่า 
29 ปี จึงมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมพัฒนา
วิชาชีพครูต่างๆเป็นอย่างดี “ครูเคยเข้าร่วมกิจ
กรรมเวิร์คช้อปต่างๆ มากมาย แต่ไม่มีอันไหนมอบ
ประสบการณ์เหมือน IMP” เธอกล่าว

 “ครูรู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
แต่ก็เสียดายที่ครูท่านอื่นๆ ยังไม่มีโอกาสเข้าร่วม
การอบรม ถ้าครูอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ครูจะ
ผลักดันให้ IMP เป็นนโยบายแห่งชาติ”



“คนเป็นครูต้องกล้าหาญ”
ดร.ปทุมมาศ รักษ์วงศ์ 

ผู้เปลี่ยนแปลงห้องเรียนคณิตศาสตร์
โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ดร.ปทุมมาศ  รักษ์วงศ์ กับการเปลี่ยนผ่าน
สู่ชั้นเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

สิ่งแรกที่ครูปทุมมาศทำาตอนที่เธอกลับไป
สอนที่โรงเรียน คือ การเอาแท่นโพเดียมของเธอ
ออกจากห้องเรียน

“ครูบอกผู้อำานวยการวิทยาลัยว่าดิฉันไม่
ต้องใช้มันแล้ว” เธอหัวเราะพร้อมทำาท่าสะบัดข้อ
มือเชิงแสดงความไม่ต้องการ ครูปทุมมาศเพิ่ง
ได้ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนแบบ 
IMP ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งทำาให้หัวของเธอ
เต็มไปด้วยวิธีการสอนใหม่ๆ สำาหรับชั้นเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 “ก่อนหน้านี้ คุณครูเคยเป็นศูนย์กลางของ
ชั้นเรียนแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว” ครูปทุมมาศ
กล่าว  ตามปรัชญาของ IMP นั้น ครูเป็นเพียง
ตัวกลางในการทำาให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน 
โดยมีหน้าที่แนะแนวทางให้นักเรียนใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และหาคำาตอบด้วยตนเอง

ต่อมา ครูปทุมมาศเปลี ่ยนโต๊ะเรียนแบบ
เดี่ยวเป็นโต๊ะน่ังแบบกลุ่มที่นักเรียนสามารถนั่ง
เรียนด้วยกันและแก้ปัญหาร่วมกันได้ เมื่อนักเรียน
เข้ามาในชั้นเรียน ครูปทุมมาศจะมอบโจทย์ท้าทาย
ที่ทำาให้นักเรียนประหลาดใจเสมอ

 “แรกๆ เด็กๆ จะขอให้เฉลยคำาตอบ” ครู
ปทุมมาศเล่าอย่างขำาๆ เด็กๆ ชินกับการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์แบบตรงตัวบนกระดานดำาและ
จะหงุดหงิดที่ไม่สามารถหาคำาตอบด้วยตนเองได้
ในเวลาอันรวดเร็ว “ไม่ ครูจะยังไม่เฉลย” ครูปทุม
มาศยืนกราน

หลังจากการอบรม ครูปทุมมาศจะประยุกต์
ใช้หลักการ IMP ทั ้งหมดในการสอน ตั ้งแต่
หลักสูตรจนไปถึงกลวิธีในการสอน “สิ่งที่จะ
ทำาให้ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิผลคือ
ความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องของเน้ือหา ส่ือการเรียน
การสอน กิจกรรม และการประเมินผล” เธออธิบาย
เสริม

ในบทเ รียน เ ร่ือง พ้ืน ท่ีผิวและป ริมาตร   
ครูปทุมมาศแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
วางแผนและพับกระดาษให้เป็นรูปทรงท่ีมีปริมาตร
ความจุสูงท่ีสุด โดยนักเรียนจะนำาข้าวตอกมาจาก
บ้านเพื่อใช้วัดปริมาตรความจุของรูปทรงนั้นๆ 

ในบทเรียนเรื่องพื้นที่ นักเรียนต้องวาดรูป
ทรงบนตารางสี่เหลี่ยมเพื่อให้ครอบคลุมจำานวน
พื้นที่ช่องสี่เหลี่ยมตามที่กำาหนด “ครูชอบที่ได้เห็น
จินตนาการของเด็กที่แตกต่างกัน บางคนก็วาด
รูปหุ่นยนต์ บางคนวาดรูปดาว” ครูปทุมมาศกล่าว

เมื่อจบการสอนในแต่ละครั้ง ครูปทุมมาศจะ
ให้นักเรียนเขียนสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และลองกลับ
ไปคิดต่อยอด และเธอประทับใจเมื่อนักเรียนกลับมา
พร้อมการสรุปที่มีทั้งแนวคิดและคำาถามเพิ่มเติม

สัญญาณที่บ่งบอกว่าการสอนรูปแบบใหม่
ของครูปทุมมาศนี้ได้ผล น่าจะเป็นรูปแบบการเข้า
ชั้นเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนไป  “นักเรียนเริ่ม
มาเข้าเรียนตรงเวลา หรือก่อนเวลาในบางครั้ง 
เพราะเขารู้ว่าถ้ามาสาย เขาจะกระวนกระวายและทำา

กิจกรรมตามเพื่อนไม่ได้ พอหมดเวลา เด็กๆ ก็จะไม่
อยากเลิก มีนักเรียนคนหนึ่งไม่เคยมาเข้าเรียนเลย 
แต่พอได้ยินเพ่ือนๆ บอกว่าสนุก เขาก็เร่ิมมาเข้าเรียน” 
ครูปทุมมาศเล่า

“ท่ีผ่านมา การเรียนการสอนไม่สามารถทำาให้
นักเรียนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ี นักเรียนต่างบ่น
ว่าไม่อยากเรียน เพียงแค่ครูเปลี่ยนอะไรนิดหน่อย 
นักเรียนก็หันมาชอบคณิตศาสตร์ได้ หรือมีความ
ม่ันใจในการใช้เลขในชีวิตประจำาวัน และมองว่าเลข
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งรอบตัว ตอนนี้ครูโยนคำาถาม
และให้พวกเขาคิด พอพวกเขาหาคำาตอบได้ด้วยตัว
เอง เขาก็ภาคภูมิใจและดีใจ ถ้าเขาหาคำาตอบผิด 
เขาก็จะรูว้า่เขาผิดตรงไหนและไม่ทำาผิดซ้ำาเดิมอีก” 
ครูปทุมมาศกล่าว

สำ าหรั บครู วิ ทยาลั ย เทคนิ คอย่ า งครู  
ปทุมมาศท่ีโอกาสในการอบรมครูมักมีอย่างจำากัด 
และกิจกรรมเวิร์คช้อปพัฒนาวิชาชีพครูก็มัก
จะถูกมองเป็นข้อกำาหนดบังคับ อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมอบรม IMP ภายใต้โครงการเชฟรอนสนุก
วิทย์ฯ สามารถกระตุ้นความต้องการลึกๆ ของ 

ครูปทุมมาศท่ีจะทำาให้นักเรียนของเธอต่ืนเต้น 
กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้

 ในฐานะบุตรสาวของครูใหญ่ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ความทรงจำาต่างๆ ของครูปทุมมาศ
เริ่มต้นที่โรงเรียน ตั้งแต่วัยเด็กสู่การทำาอาชีพในฐานะ
ครู การอุทิศตนและความเป็นมืออาชีพในการสอน
เป็นสิ่งที่ทำาให้ครูปทุมมาศมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อ
ความคิดต่างๆ ที่มีในกิจกรรมเวิร์คช้อปของโครง
การฯ “ตอนที่ครูเป็นเด็ก เราแค่ทำาตามสิ่งที่ครูบอก 
แต่ตอนนี้ในฐานะครู เราต้องช่วยให้เด็กรู้จักใช้ความ
คิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ เราอาจจะ
ไม่มีโอกาสแต่เด็กๆ ในปัจจุบันมีโอกาสดีๆ นี้แล้ว”

ครูปทุมมาศกล่าวให้คำาแนะนำาคุณครูที่เข้า
ร่วมเวิร์คช้อป IMP ครั้งที่สองที่จัดขึ้นในเดือน
มีนาคม “เมื่อคุณครูได้กลับมาทำาการสอนหลัง
จากเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป ก็ขึ้นอยู่กับครูแต่ละ
คนว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าครูกล้า
เปลี่ยนนักเรียนก็จะเปลี่ยน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญ
มาก ดังนั้นครูต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย”


