


 

 

 

 
 

 

คู่มืคู่มือการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

โดยใช้โดยใช้ชุดการสอนชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนแบบศูนยก์ารเรียน 

ส าหรบัคร ูกศน. ในเขตภาคเหนือส าหรบัคร ูกศน. ในเขตภาคเหนือ  

 

 
 

 

ส่วนวิจยัและพฒันาส่วนวิจยัและพฒันา  

สถาบนั กศน.ภาคเหนือสถาบนั กศน.ภาคเหนือ 
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ค ำน ำค ำน ำ  
 

 ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนั กศน.ภาคเหนือ ไดจ้ดัท าโครงการการพฒันาคูมื่อ

การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรับครู 

กศน.ในเขตภาคเหนือ ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาคูมื่อการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรบัครู กศน. ในเขตภาคเหนือและศึกษา

ความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมายตอ่คูมื่อการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช ้  

ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรบัครู กศน. ในเขตภาคเหนือ 

จากผลการพฒันานวตักรรมในครั้งน้ี ท าใหไ้ดแ้นวทางการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน โดยสถาบนั กศน.ภาคเหนือไดจ้ดัท าเป็น

คูมื่อการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรับ

ครู กศน.ในเขตภาคเหนือ เพ่ือใหส้ถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอีกรูปแบบหน่ึง มีเน้ือหาสาระประกอบดว้ยความรู้

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตอ่การจดักระบวนการเรียนรูข้องครู ไดแ้ก ่ความรูเ้ก่ียวกบัการออกแบบ  

การสอนและทกัษะการสอน ตลอดจนเทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน ส าหรับ

ผูเ้รียน กศน. และชุดการสอนส าหรบัศูนยก์ารเรียน 
สถาบนั กศน.ภาคเหนือ หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่คูมื่อฯ เลม่น้ี จะเป็นประโยชน์ตอ่ครู 

กศน. และสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือท่ีจะน าไปปรับใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้

ตอ่ไป 

 

 

              

             
        

  

  

(นายจ าเริญ  มูลฟอง) 

ผูอ้  านวยการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 
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สำรบญั 
                  หนำ้ 

ค ำน ำ           ก 

สำรบญั           ค 

ค ำช้ีแจง          จ 

โครงสรำ้งเน้ือหำ คู่มือกำรจดักำรเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

โดยใชชุ้ดกำรสอนแบบศนูยก์ำรเรียน ส ำหรบัคร ูกศน. ในเขตภำคเหนือ   ฉ 

ตอนท่ี 1 กำรออกแบบกำรสอนและทกัษะกำรสอน     1 
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ตอนท่ี 2 กำรจดักำรเรียนรูแ้บบศนูยก์ำรเรียน ส ำหรบัผูเ้รียน กศน.   47 

 การสอนที่ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั       47 

 ความหมายและลกัษณะของศูนยก์ารเรียน     50 

 องคป์ระกอบของศูนยก์ารเรียน       51 

 ขัน้ตอนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน      54 

 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน     56 

 เทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนส าหรับผูเ้รียน กศน.   57 

 กรณีตวัอยา่ง: การน าความรูเ้ก่ียวการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนไปใช ้  61 
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ตอนท่ี 3 ชุดกำรสอนส ำหรบัศนูยก์ำรเรียน               63 

 ความหมายและความส าคญัของชุดการสอน     63 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดการสอน       65 

 ประเภทของชุดการสอน       66 

 องคป์ระกอบของชุดการสอน       67 

 หลกัการสรา้งชุดการสอน       69 

 ประโยชน์ของชุดการสอน       70 

 ส่ือส าหรับการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน     71 

 ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์       71 

 ประเภทส่ือเทคโนโลยี       90 

 ประเภทส่ืออ่ืน ๆ        135 
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 ตวัอยา่งคูมื่อครูหรือคูมื่อการใชชุ้ดการสอนของครู     140 

สรุปสำระส ำคญักำรจดักำรเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
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ค ำช้ีแจงค ำช้ีแจง  
 

 เอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบ    

ศูนยก์ารเรียน ส าหรบัครู กศน. ในเขตภาคเหนือ เลม่น้ี สถาบนั กศน.ภาคเหนือไดพ้ฒันาข้ึน 

เพ่ือใหส้อดรบักบัพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ แผนการศึกษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตร์

และจุดเนน้การด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ ทัง้น้ี เพ่ือใหส้ถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอีกรูปแบบหน่ึง โดยมีเน้ือหาสาระทัง้หมด 

3 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1  การออกแบบการสอนและทกัษะการสอน 

 ตอนท่ี 2  การจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน ส าหรบัผูเ้รียน กศน. 

 ตอนท่ี 3  ชุดการสอนส าหรบัศูนยก์ารเรียน 

โดยเน้ือหาสาระดงักลา่วเป็นความรูพ้ื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ่การจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญัของครู กศน. โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท าไดมี้

ตวัอยา่งประกอบ เพ่ือใหผู้ศึ้กษาไดม้องเห็นแนวทางการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจดั 

การเรียนการสอน ทัง้น้ีผูท่ี้จะศึกษาคูมื่อเลม่น้ี ควรตอ้งมีความรูพ้ื้นฐานหรือควรศึกษาเพ่ิมเติม

เก่ียวกบั ONIE MODEL จะท าใหผู้ศึ้กษาคูมื่อมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนย่ิงข้ึน 

สถาบนั กศน.ภาคเหนือ หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่เอกสารคูมื่อการจดัการเรียนรูท่ี้เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนือ 

เลม่น้ี จะเป็นประโยชน์ตอ่ครู กศน. และสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือท่ีจะน าไปปรับใช ้

ในการจดักระบวนการเรียนรูต้อ่ไป 
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โครงสรำ้งโครงสรำ้งคู่มือกำรจดักำรเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญัคู่มือกำรจดักำรเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั  
โดยใชชุ้ดกำรสอนแบบศูนยก์ำรเรียนโดยใชชุ้ดกำรสอนแบบศูนยก์ำรเรียน  ส ำหรบัครู กศน. ในเขตภำคเหนือส ำหรบัครู กศน. ในเขตภำคเหนือ  

หวัเร่ือง ขอบข่ำยเน้ือหำ 

ตอนท่ี 1  
กำรออกแบบกำรสอน

และทกัษะกำรสอน 

1.1 ความหมายและประโยชน์ของการออกแบบการสอน 
1.2 ปัจจยัส าคญัในการออกแบบการสอน 
1.3 ทฤษฎีระบบกบัการออกแบบการสอน 
1.4 การออกแบบการสอน 
1.5 ทกัษะการสอน 
1.6 แนวคิด ความเช่ือพ้ืนฐาน และหลกัการศึกษานอกโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 
กำรจดักำรเรียนรูแ้บบ

ศนูยก์ำรเรียน ส ำหรบั

ผูเ้รียน กศน. 

2.1 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2 ความหมายและลกัษณะของศูนยก์ารเรียน 
2.3 องคป์ระกอบของศูนยก์ารเรียน 
2.4 ขัน้ตอนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
2.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
2.6 เทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนส าหรับผูเ้รียน กศน. 

ตอนท่ี 3 
ชุดกำรสอนส ำหรบัศนูย์

กำรเรียน 

3.1 ความหมายและความส าคญัของชุดการสอน 
3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดการสอน 
3.3 ประเภทของชุดการสอน 
3.4 องคป์ระกอบของชุดการสอน 
3.5 หลกัการสรา้งชุดการสอน 
3.6 ประโยชน์ของชุดการสอน 
3.7 ส่ือส าหรับการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน 

1) ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์
2) ประเภทส่ือเทคโนโลยี 
3) ประเภทส่ืออ่ืน ๆ 

3.8 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
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ตอนท่ี 1ตอนท่ี 1  

การออกแบบการสอนการออกแบบการสอนและทกัษะการสอนและทกัษะการสอน  
 
 

1.11.1  ความหมายและประโยชนข์องการออกแบบการสอนความหมายและประโยชนข์องการออกแบบการสอน 

 

ความหมายของการออกแบบการสอน 

การออกแบบการสอน หมายถึง การวางแผนการสอน การก าหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์มของ

การเรียนรู้ การจัดท าแผนการสอนหรือบนัทึกการสอนอยา่งมีระบบ โดยการน าวิธีระบบ (System 

approach) มาใช ้และรูปแบบการสอนหรือแบบฟอร์มของการเรียนรูน้ั้น จะเป็นส่ิงช้ีแนะสถานการณ์

และความตอ้งการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีการก าหนดขัน้ตอนในการเลือกส่ือ เพ่ือเป็นตวักลางส าหรับ

การถา่ยทอดเน้ือหารายละเอียดจากการออกแบบ การออกแบบการสอนเรียกไดว้า่ เ ป็นศาสตร์แขนง

หน่ึงท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ รวมทัง้การผลิตส่ือการเรียนการสอน 

กิจกรรม และน าไปทดลองใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดสมัฤทธิผลตามจุดประสงคท่ี์ตัง้ไว ้ (สุคนธ ์

ภูริเวทย ์2544, 4) 

ประโยชนข์องการออกแบบการสอน 

ในชีวิตประจ าวนัของเรามักจะไดยิ้นหรือคุน้เคยกบัค าว่า “การออกแบบ” ในเร่ืองต่าง ๆ        

อยูต่ลอดเวลา เชน่ การออกแบบการศึกษา โรงเรียน สถานท่ี ชุดการสอน ระบบการสอน สนามกีฬา 

โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน สถานท่ีท างาน บา้น คอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ทเมน้ท ์ทาวเฮา้ส ์

เฟอร์นิเจอร์ เส้ือผา้ เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อาวุธยุทโธปกรณ ์เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 

ฯลฯ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกลา่วมาน้ีลว้นแลว้แตต่อ้งอาศยัการออกแบบท่ีเป็นระบบ มีข ัน้ตอนถูกตอ้งตาม

หลกัการ ดว้ยเหตุน้ีเราจะเห็นไดว้า่ การออกแบบเป็นส่ิงส าคญัในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน

แวดวงการศึกษา ครูหรือผูส้อนต่างตระหนักดีถึงประโยชน์ของการออกแบบการสอน ดังนั้น          

พอจะกลา่วถึงประโยชน์ของการออกแบบการสอนไดด้งัน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 22-23) 

1) ชว่ยใหจ้ดัท าหลกัสูตรทุกสาขาวิชาชีพไดง้า่ยข้ึน 

2) จากผลการวิจยั เร่ือง ระบบการสอนของโครงการสง่เสริมสมรรถภาพการสอนท่ีเรียก

เป็นภาษาองักฤษวา่ RIT ยอ่มาจาก Reduce Instruction Time พบวา่ สามารถลดเวลาการสอนของครู
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ใหน้้อยลงได ้แทนท่ีจะตอ้งใชเ้วลามากกบันักเรียน ในการท่ีจะท าใหน้ักเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจ        

ในเน้ือหาวิชาที่ สอนไป นอกจากน้ียงัชว่ยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

3) ชว่ยท าใหค้รูและนักเรียนมีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) ท่ีดีตอ่กนั และนักเรียนยงัมีมนุษย

สมัพนัธท่ี์ดีตอ่ครูหรือผูส้อนดว้ย 

4) ชว่ยท าใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยความตัง้ใจ สนุกสนานกบัเน้ือหาวิชา วิธีการสอนของครู 

และเกิดประสบการณก์ารเรียนรูไ้ดง้า่ยย่ิงข้ึน 

5) ช่วยท าให ้จัดท าส่ือการเรียนการสอนไดถู้กตอ้งเหมาะสม และน าไปใชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6) ชว่ยท าใหผู้อ้อกแบบการสอน หรือนักออกแบบการสอน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ

ออกแบบการสอน หรือแมก้ระทัง่ครูผูส้อนเอง เกิดความมั่นใจ พอใจ และตัง้ใจจะพฒันาระบบการสอน

ใหดี้และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

7) ในเร่ืองการน าคอมพิวเตอร์ไปชว่ยในการเรียนการสอนก็เชน่กนั เม่ือมีการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนหรือฝึกอบรมนั้น จะชว่ยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละดึงดูดความสนใจ

ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

8) ท าใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบในโปรแกรมการศึกษา หรือโปรแกรมการเรียน

การสอนไดล้ดประมาณใหน้อ้ยลงกวา่เดิม เป็นการประหยดัและยงัไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจดว้ย 

9) แมแ้ตใ่นดา้นการฝึกอบรมวิชาทหาร เม่ือมีการออกแบบการสอน และน าไปทดลองใช ้

พบวา่ ในแตล่ะสปัดาหส์ามารถลดเวลาการสอนและฝึกอบรมวิชาทหารใหน้อ้ยกวา่เดิมไดม้าก 

 

1.21.2  ปัจจยัส าคญัในการออกแบบการสอน 

สุคนธ ์ภูริเวทย ์(2544, 6-7) ไดก้ลา่วถึงปัจจยัส าคญัหรือองคป์ระกอบพ้ืนฐานในการออกแบบ

การสอนไว ้4 ประการดว้ยกนั คือ 

1) ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรม 

2) จุดประสงค ์

3) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

4) ประเมินผล 

ปัจจยัท ัง้ 4 ประการน้ีเป็นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและส าคญัในกระบวนการออกแบบการสอน และ

ปัจจยั 4 ประการน้ีสามารถแทนไดด้ว้ยค าตอบ ดงัค าถามตอ่ไปน้ี 

1) โปรแกรมเหลา่น้ีพฒันาเพ่ือใคร (คุณลกัษณะของผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรม) 



 

3 
 

2) จะตอ้งการใหผู้เ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรมเรียนรู้อะไร หรือสามารถจะท าอะไรได ้
(จุดประสงค)์ 

3) เน้ือหาวิชาหรือทกัษะการเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสุดอยา่งไร (วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน) 
4) จะตดัสินใจอยา่งไรวา่ผูเ้รียนบรรลุผลส าเร็จ (ประเมินผล) 

สรุปไดว้า่ปัจจยัพ้ืนฐาน 4 ประการดงักลา่วขา้งตน้ท่ีประกอบดว้ย ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม จุดประสงค ์วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการประเมินผล เป็นปัจจยั

ส าคญัในกระบวนการออกแบบการสอน ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่น้ีมีความสัมพนัธอ์ยา่งเป็นระบบ และยงัมี

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจอีก เม่ือน าเขา้มารวมกบัปัจจยัพ้ืนฐานทัง้ 4 ประการแลว้ จะกอ่ใหเ้กิดเป็นรูปแบบ 

(Model) การออกแบบการสอน หรือรูปแบบการสอนท่ีสมบูรณแ์บบ 
 

1.31.3  ทฤษฎีระบบกบัการออกแบบการสอนทฤษฎีระบบกบัการออกแบบการสอน 

ในเอกสารเลม่น้ีจะขอกลา่วถึงทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบการสอนเฉพาะทฤษฎีระบบ   

(system theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีรวบรวมองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

ความหมายของทฤษฎีระบบ 

สุคนธ ์ภูริเวทย ์(2544, 43) ไดก้ลา่วถึงความหมายของทฤษฎีระบบวา่เป็นทฤษฎีเบ้ืองตน้ท่ีมี

ผลกระทบต่อทฤษฎีอ่ืน ๆ ทฤษฎีน้ีแสดงถึงแนวคิดในการออกแบบใหแ้นวนโยบายต่อโครงการ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการรวบรวมองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั และทฤษฎีระบบนั้นยงัน าหลกัการของ

ปรัชญาเขา้มามีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้ง ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ทุกอยา่งในโลก หรือในจกัรวาลน้ีตอ้งมีโครงสรา้งท่ี

เป็นระบบ ไม่วา่ประเทศใด ชนใด สังคมใด ชุมชนใด  ตอ้งมีโครงสรา้งหรือการท างานท่ีเป็นระบบ มี

ความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั และมีความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มระบบนั้นมีท ัง้ระบบปิด ระบบเปิด ระบบ

ยอ่ย และระบบใหญ ่

การน าทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบการสอน 

ลกัษณะขัน้ตอน หลกัการ หรือวิธีการตา่ง ๆ ของทฤษฎีระบบนั้นอาจจะมีความคลา้ยคลึงกนั 

หรือแตกตา่งกนับา้งไมม่ากก็นอ้ย หรืออาจจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยเพ่ิมเติมเขา้มาเพ่ือท่ีจะไดน้ าไปใชไ้ด ้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดงันั้น ไดมี้นักการศึกษาหลายทา่นไดเ้สนอขัน้ตอนของทฤษฎีระบบไว ้

หลายรูปแบบดว้ยกนั คือ (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 43-44) 

(1) รูปแบบของบานาธี (Banathy 1968 อา้งถึงใน สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 43) ประกอบดว้ย 

1) การวิเคราะหร์ะบบ 2) การแกป้ัญหา และ 3) การพฒันาระบบ 

(2) รูปแบบของคอฟแมน  (Kaufman 1970 อ ้างถึ งใน  สุ คนธ์  ภู ริ เวทย์ 254 4 , 43) 

ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะหร์ะบบ (การก าหนดปัญหา ก าหนดวิธีแกป้ัญหา) และ 2) การสงัเคราะห์
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ระบบ (เลือกยุทธวิธีการแกป้ัญหา น ายุทธวิธีท่ีเลือกแลว้ไปใชแ้กป้ัญหา ตดัสินใจแกป้ัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ) 

(3) รูปแบบของโรมิสโซสก้ี (Romiszowski 1981 อา้งถึงใน สุคนธ์ ภูริเวทย ์2544, 43) 

ประกอบดว้ย 1) การจ ากดัปัญหา 2) การวิเคราะหป์ัญหา 3) ออกแบบหรือพฒันาวิธีแกป้ัญหา 4) ลงมือ

แกป้ัญหา และ 5) ประเมินผล 

(4) รูปแบบของไรอนั (Ryan 1975 อา้งถึงใน สุคนธ์ ภูริเวทย ์2544, 44) ประกอบดว้ย      

1) การศึกษาระบบความเป็นอยู ่2) แกป้ัญหา และ 3) ออกแบบระบบ 

(5) รูปแบบของซิลเวิร์น (Silvern 1972 อา้งถึงใน สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 44) ประกอบดว้ย 

1) การวิเคราะห ์2) การสงัเคราะห ์3) การก าหนดรูปแบบ และ 4) สถานการณจ์ าลอง 

จากขัน้ตอนหรือองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีประกอบอยูใ่นแตล่ะรูปแบบแลว้ จะเห็นวา่ทุกรูปแบบ    

มีข ัน้ตอนหรือองคป์ระกอบท่ีคลา้ยคลึงกนั จะตา่งกนันิดหน่อยก็ตรงมีข ัน้ตอนยอ่ยอยูใ่นข ัน้ตอนใหญเ่ทา่

นั้นเอง สรุปไดว้า่ข ัน้ตอนหรือองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นทฤษฎีระบบทั่วไป ก็เหมือนกบัข ัน้ตอนหรือ

องคป์ระกอบในวิธีระบบนั้นเอง เราอาจเรียกไดว้า่ทฤษฎีระบบ (Systems theory) ก็คือวิธีระบบ (Systems 

approach) นั่นเอง 

สรุปการน ากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบการสอนหรืองานดา้นการสอน 

กระบวนการดงักลา่วน้ี จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบตามแผนภูมิตอ่ไปน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 44) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีระบบ (System approach) เป็นวิธีท่ีใชรู้ปแบบท่ีเป็นระบบในการวางแผนการกระท าส่ิงใด ๆ 

ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นการท างานหรือการสอน ในการวางแผนงานโดยใชวิ้ธีระบบนั้น ๆ จะมีองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัท่ีเรียกวา่องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ (3 สว่น) และองคป์ระกอบสมบูรณ ์(5 สว่น) ดงัน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์

2544, 47-48) 

ตวัป้อน 
กระบวนการปฏิบติั 
หรือกระบวนการสอน 

การประเมินผล 
การปฏิบติังาน 

หรือกระบวนการสอน 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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(1) ตวัป้อนหรือปัจจยัน าเขา้ (Input) เป็นส่วนท่ีเราจะตอ้งจดัเตรียมการไวก้อ่นวา่จะท างาน

หรือจะสอนอยา่งไร ถา้มีการวางแผนตวัป้อนอยา่งดีแลว้ก็จะมีส่วนท่ีท าใหข้ ัน้ตอนอ่ืน ๆ ดีตามไปดว้ย 

ส าหรับตวัป้อนในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะประกอบดว้ยหลกัสูตรคุณลกัษณะของผูเ้รียน วิธีสอน 

จุดประสงคข์องการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผล ฯลฯ 

(2) กระบวนการ (Process) เป็นการด าเนินการในการท างานหรือในการจดัการเรียนการสอน 

ในการด าเนินการน้ีเราจะตอ้งศึกษาจากสว่นท่ีเป็นตวัป้อน และน ามาเขา้เป็นกระบวนการโดยผูส้อนเป็น

ผูค้วบคุมการปฏิบติัการ จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธห์รือผลผลิต 

(3) ขัน้ผลลพัธห์รือผลผลิต (Output) เป็นข ัน้ท่ีไดผ้ลลพัธห์รือผลผลิตขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ใน

การเรียนการสอนผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาก็คือพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีปรับเปล่ียนไปตามจุดมุง่หมายของ

ระบบ เสร็จแลว้ก็มาประเมินดูวา่มีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ถา้ยงัไมมี่คุณภาพเพียงพอก็จะตอ้งปรับปรุง

แกไ้ขใหม ่

(4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เป็นข ัน้ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีไดจ้ากการประเมิน ถา้เป็น

ปัญหาในเร่ืองของกระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนในฐานะท่ีเป็นผูค้วบคุมกระบวนการเรียนการสอน  

ก็จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขวา่ปัญหานั้นเกิดจากสว่นใดของระบบ ก็ด าเนินการแกไ้ขสว่นนั้น ๆ 

(5) การควบคุม (Control) หมายถึงการควบคุมหรือการตรวจสอบคุณภาพในการด าเนินงาน

ของระบบใหมี้ประสิทธิภาพ ถา้ในเร่ืองกระบวนการเรียนการสอน ถา้มีการควบคุมเกิดข้ึนก็จะท าใหก้าร

เรียนการสอนไดผ้ลดีมากย่ิงข้ึน เพราะตวัควบคุมน้ีจะท าใหผู้เ้รียนมีก าลงัใจท่ีจะเรียน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้

ไดเ้ร็วข้ึน และท าใหผู้ส้อนสอนไดผ้ลดีย่ิงข้ึน 

จากองคป์ระกอบของระบบดงักลา่วน้ี อาจพิจารณาไดจ้ากแผนภูมิ ดงัน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 

48-49) 

 

 

องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของระบบ (3 สว่น) 

 

 

กระบวนการ 
Process 

ตัวป้อน 
Input 

ผลลัพธ์ 
Output 
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องคป์ระกอบของระบบที่ สมบูรณ ์(5 สว่น) 
 

วิธีระบบในการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการเรียนการสอนโดยน าวิธีระบบมาใช ้

การควบคุม 
Control 

กระบวนการ 
Process 

ข้อมูลย้อนกลับ 
Feedback 

ตัวป้อน 
Input 

ผลลัพธ์ 
Output 

INPUT 

1. หลักสูตร 
2. การวินิจฉัยคุณลักษณะ

ของผู้เรียน 
3. เนื้อหา 
4. ก าหนดจุดประสงค ์
5. วิธีการสอน 
6. การวัด-ประเมินผล 

PROCESS 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิธีการด าเนินการ 
- กิจกรรมการเรียน 

OUTPUT 

- ทดสอบหลังเรียน 
- ผลจากการเรียน

การสอน 

FEEDBACK 

ปรับปรุงแก้ไข 
ค าชมเชย 

CONTROL 

การควบคุม 
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องคป์ระกอบการเรียนการสอนท่ีส าคญัมีอยู ่2 สว่น คือ (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 53) 

 
 

ในการเรียนการสอนยงัมีข ัน้ตอน และกระบวนการตา่ง ๆ อีกมาก ซ่ึงแบง่ไดเ้ป็น 3 ข ัน้ตอน

ใหญ ่ๆ คือ (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 53-55) 

 
 

 
 
 
 

การน าวิธีระบบมาใชใ้นรูปแบบระบบการเรียนการสอน 
ขัน้ตอนท่ี 1  การเตรียมก่อนการสอน 
 

-จะสอนใคร    วิเคราะหผู์เ้รียน 
 
-จะสอนอะไร    วิเคราะหเ์น้ือหาหลกัสูตร 
-ท าไมจึงตอ้งสอน    
 
-จะสอนอยา่งไร 
-มีข ัน้ตอนอยา่งไร   วิเคราะหก์ระบวนการ 
-ใชเ้ทคนิควิธีการใด 
 
-สอนท่ีไหน    วิเคราะหส์ถานที่  

-สอนเม่ือไร 
 
-ใชส่ื้ออะไร    วิเคราะหส่ื์ออุปกรณ ์

-อุปกรณใ์ด 
 

-จะประเมินผลอยา่งไร   วิเคราะหก์ารวดัผลและประเมินผล 
-มีเกณฑแ์คไ่หน 

ผู้สอน ผู้เรยีน 

F 

ขั้นตอนที่ 2 Process 

กระบวนการระหว่างสอน 

ขั้นตอนที่ 1 Input 

กระบวนการก่อนสอน 

ขั้นตอนที่ 2 Output 

กระบวนการหลังสอน 
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 จากการเตรียมการข ัน้ตอนท่ี 1 น้ีจะน าไปสู่การก าหนดจุดมุง่หมายของการสอน จุดประสงค์

ของการเรียน ก าหนดเน้ือหา การตรวจสอบพ้ืนฐานนักเรียนนั่นเอง 
 

ขัน้ตอนท่ี 2  กระบวนการระหว่างสอน 
-ก าหนดเน้ือหาสาระท่ีจะสอน 
-ก าหนดจุดมุง่หมายของการสอน 
-ก าหนดวิธีการสอน 
-ก าหนดขัน้ตอนการสอน 
-ก าหนดส่ืออุปกรณก์ารสอน 
-ก าหนดเคร่ืองมือวดั 
-ก าหนดเกณฑใ์นการวดั 

 จากกระบวนการข ัน้ตอนท่ี 2 จะน าไปสูก่ารก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นเอง โดยเร่ิม

จากปรับพ้ืนฐานผูเ้รียนไปจนถึงประเมินผล ซ่ึงจะประเมินผลทัง้ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
 

ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการหลงัสอน 
-การก าหนดวิธีสอน 
-การก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผล 
-การก าหนดวิธีการแกไ้ข ถา้ไมผ่า่นการประเมินผล 
-ก าหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนการสอน 
 1. กระบวนการกอ่นสอน 

 2. กระบวนการระหวา่งสอน 
 3. กระบวนการหลงัสอน 

แผนภูมิรปูแบบระบบการเรียนการสอน 

 
กระบวนการกอ่นสอน/เรียน (Input) 

 
กระบวนการระหวา่งสอน/เรียน (Process) 

 
กระบวนการหลงัสอน/เรียน (Output) 

 

Control Feedback 
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 เม่ือพิจารณากระบวนในการออกแบบการสอนตามทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบดงักลา่วขา้งตน้น้ี   

จะเห็นไดว้า่ตวัป้อนหรือปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ๆ มีหลายประการดว้ยกนั แตมี่อยูป่ระการหน่ึงท่ีจะขอ

กลา่วถึงรายละเอียดก็คือ คุณลกัษณะของผูเ้รียน ซ่ึงส่วนส าคญัในการออกแบบการสอน มีรายละเอียด 

ดงัน้ีคือ (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 56-63) 

 คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

 ทา่นเคยไดยิ้นค าถามดงัตอ่ไปน้ีหรือไม ่

1. ท าไมตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนกอ่นออกแบบการสอนหรือวางแผนการ

สอน 

2. คุณลกัษณะของผูเ้รียนแบบใดบา้งท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

3. คุณลกัษณะพิเศษอะไรบา้งของผูเ้รียนท่ีมีผลกระทบตอ่การออกแบบการสอนหรือการวาง

แผนการสอน 

4. วิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียนมีรูปแบบใดบา้ง และจะน าขอ้มูลเหลา่น้ีมาใชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 

สมมุติวา่ทา่นไมเ่คยไดยิ้นหรือรูเ้ร่ืองเก่ียวกบักระบวนการออกแบบการสอนมากอ่นเลย และ

จะตอ้งเขา้สอนเป็นครั้งแรก ทา่นจะตอ้งเตรียมเน้ือหาในบทเรียน เทคนิคและวิธีการสอน ตลอดจนส่ือ

การเรียนการสอน เพ่ือจะใหผู้เ้รียนมีความประทบัใจกบัการสอนของทา่น แตเ่ม่ือเขา้สอนแลว้ ปรากฏผล

ออกมาดงัน้ีคือ 

1. ผูเ้รียนไมส่นใจกบัเน้ือหาท่ีสอน 

2. ผูเ้รียนสว่นใหญแ่สดงทา่ทางวา่ไมเ่ขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีสอน 

3. ผูเ้รียนสว่นนอ้ยนั่งฟงัอยา่งตัง้ใจและจดเน้ือหาตามอยา่งมีสมาธิ 

เม่ือเป็นดงัน้ี จึงเกิดค าถามท่ีวา่ “เราผิดพลาดตรงสว่นไหน” ค าตอบก็คือ 

1. ผูส้อนตอ้งสงัเกตลกัษณะความแตกตา่งของผูเ้รียนแตล่ะคน 

2. ผูส้อนตอ้งดูระดบัความพรอ้มของผูเ้รียน 

3. ผูส้อนตอ้งดูระดบัของแรงจูงใจของผูเ้รียนแตล่ะคน 

4. ผูส้อนตอ้งรูจ้กักระตุน้และใหค้วามส าคญักบัลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นการสนับสนุนหรือ

สง่เสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตัง้ไว ้

ผลจากการสอนและค าตอบท่ีไดอ้อกมานั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้อนจะตอ้งค านึงคุณลกัษณะของ

ผูเ้รียนกอ่นจะออกแบบการสอนหรือวางแผนการสอน ความจ าเป็นในการพิจารณาตวัผูเ้รียน เป็น

หลกัการท่ีส าคญัอนัหน่ึงในกระบวนการออกแบบการสอน การสอนท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งอาศยั

ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ตลอดจนระดบัพ้ืนฐานการศึกษา ผูเ้รียนท่ีมีระดบัพ้ืนฐาน

การศึกษาในชัน้อนุบาล ประถม มธัยม หรือ ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นสาธารณสุข ฯลฯ จะประกอบดว้ย

บุคคลซ่ึงมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป 
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เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ มนุษยเ์รานั้นมีความแตกตา่งกนัทัง้ในเร่ืองบุคลิกภาพ ระดบัความรู้

ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนวิธีการในการเรียนรูข้องแตล่ะบุคคล จากขอ้แตกตา่งเหลา่น้ี ท าให ้

ตอ้งจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนแตล่ะคน และยงัจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการท่ีจะ

เรียนอะไร ความสามารถท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั เวลาและการฝึกฝนท่ีแตล่ะคนไดร้ับมา เพ่ือท่ีจะจดัไดถู้กตอ้ง

ในเร่ืองหอ้งเรียนท่ีมีการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบติัหรือการฝึกฝนเป็นกลุม่ ตลอดจนบรรยากาศใน

การเรียนการสอน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียกไดว้่าเป็นขอ้มูลท่ีผูว้างแผนการสอนจะตอ้งท าการศึกษา

วิเคราะห ์เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสอนหรือการวางแผนการสอน 

สรุปไดว้า่ กอ่นจะออกแบบการสอนหรือวางแผนการสอน ผูอ้อกแบบการสอนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนผูส้อน จะตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองการวิเคราะห์ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ

พฤติกรรมเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนดงัท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ในเร่ืองคุณลกัษณะของผูเ้รียน ความสามารถในการ

เรียนรู ้ตลอดจนประสบการณต์า่ง ๆ ของผูเ้รียน ทัง้น้ีเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ดว้ย 

การวิเคราะหห์าขอ้มูลของผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ ท่ีจะน ามาชว่ยในการออกแบบการสอนมีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทางวิชาการ 

2. ลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคลและลกัษณะทางสงัคม 

3. ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือมีความแตกตา่งของผูเ้รียนทัว่ไป 

4. วิธีการเรียนรู ้

 

1.1.44  การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน 

          การน าทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบการสอนนั้น ลกัษณะขัน้ตอน หลกัการ หรือวิธีการ 

ตา่ง ๆ ของทฤษฎีระบบอาจจะมีความคลา้ยคลึงกนั หรือแตกตา่งกนับา้งไมม่ากก็นอ้ย หรืออาจจะมี

รายละเอียดปลีกยอ่ยเพ่ิมเติมเขา้มาเพ่ือท่ีจะไดน้ าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดงันั้น ทฤษฎี

ระบบท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบการสอนในเอกสารฉบบัน้ีจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 44-45) 

1) ตวัป้อนของงานในดา้นการสอนในท่ีน้ี หมายถึงงานท่ีผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมกอ่นท่ีจะท า

การสอนในชัน้ การปฏิบติังานอยูใ่นข ัน้ท่ี 2 ของระบบ งานดงักลา่วน้ีเรียกวา่ แผนในการด าเนินการสอน 

ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้โดยท่ีผูอ้อกแบบการสอนไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตน

รับผิดชอบแลว้ ก็ด าเนินการออกแบบรูปแบบระบบการเรียนการสอน ถา้เป็นผูส้อนก็น าเอารูปแบบระบบ

การเรียนการสอนมาศึกษาวิเคราะหแ์ลว้จดัท าออกมาในรูปของแผนการสอนเฉพาะบทเรียน หรือเน้ือหา

นั้น ๆ ขอ้มูลดงักลา่วน้ี ไดแ้ก ่

- การศึกษาหลกัสูตร เอกสารหลกัสูตร 
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- การวินิจฉัยผูเ้รียนถึงพ้ืนฐานความรูเ้ดิม และความแตกตา่งระหวา่งบุคคล (คุณลกัษณะ

ของผูเ้รียน) 

- เน้ือหาท่ีจะสอน 

- จุดประสงคร์ายวิชาและบทเรียน 

- กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรียนรู ้และเน้ือหาวิชา ตลอดจน

วิธีการสอนท่ีจะใช ้

- การวดัผลและประเมินผล 

ขอ้มูลตา่ง ๆ ดงักลา่วน้ี จะน ามาประกอบรวมกนัเขา้เป็นแผนการสอนของผูส้อน 

2) กระบวนการปฏิบติังาน หรือกระบวนการสอน คือการด าเนินการตามแผนการสอนท่ี

ก าหนดไว ้อนัประกอบดว้ย 

- การทดสอบกอ่นเรียน เพ่ือทราบพ้ืนฐานความรูเ้ดิมของผูเ้รียน 

- การด าเนินการสอน 

- การทดสอบหลงัเรียน เพ่ือทราบเอกลกัษณ์ของผลผลิต หรือการเรียนรูข้องผูเ้รียน วา่

เป็นไปตามจุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไวห้รือไม ่

3) การประเมินผลการปฏิบติังาน หรือกระบวนการสอน คือการตรวจสอบผลผลิตวา่เป็นไป

ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม ่ผลจากการวิเคราะหด์งักลา่วน้ี จะชี้ ใหผู้ส้อนทราบวา่ การปฏิบติังาน

ของตนประสบผลส าเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด มีจุดใดท่ีสมควรจะท าการแกไ้ข ปรับปรุง ส าหรับการ

ปฏิบติัในครั้งตอ่ไป หรือตอ้งออกแบบการสอนใหม ่
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จากกระบวนการในการออกแบบการสอนตามทฤษฎีระบบน้ี อาจพิจารณาไดต้ามแผนภูมิดงัน้ี 

(สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 44-45) 

 
 
 
-หลกัสูตร   -การทดสอบกอ่นเรียน -ลกัษณะผลผลิตเป็นอยา่งไร 

-คุณลกัษณะของผูเ้รียน  -การด าเนินการสอน 

-เน้ือหาวิชา   -การทดสอบหลงัเรียน 

-จุดประสงคก์ารสอน 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-วิธีสอน 

-การวดัผลและประเมินผล 

 
 

 

 

 

ในการออกแบบการสอน อนัดบัแรกท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งกระท าก็คือ การวิเคราะห ์กอ่นท่ีจะท า

การวิเคราะห ์จะตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีตอ้งการและจ าเป็นในการออกแบบการสอน ซ่ึง

ในการออกแบบการสอนนั้น มีส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ เพ่ือน าไปออกแบบ คือเร่ืองจุดประสงค ์

การสอน ทฤษฎีการสอน รูปแบบการสอน และส่ือการเรียนการสอน เม่ือศึกษาคน้ควา้ไดแ้ลว้ ก็ท าการ

รวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีไดน้ ามาวิเคราะหเ์พ่ือจะน าไปเป็นประโยชน์และแนวทางในการออกแบบการสอน 

(สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 105) 

การวิเคราะห์ เป็นกระบวนการแรกท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งกระท ากอ่นการออกแบบ ผูอ้อกแบบ

จะตอ้งวิเคราะหใ์นเร่ืองตา่ง ๆ ตอ่ไปน้ี (สุคนธ ์ภูริเวทย ์2544, 106-107) 

1. การวิเคราะหใ์นดา้นภารกิจและเน้ือหาวิชา 

  เราสามารถท าการวิเคราะหไ์ด ้2 ระดบัดว้ยกนัคือ การวิเคราะห์แบบทั่วไป และการ

วิเคราะหแ์บบเจาะจง 

ตวัปอ้น การปฏิบตัิงาน การประเมินผล 

แผนการสอน ผลผลติ ผลการปฏิบตัิงาน 

ข้อมลูย้อนกลบั 
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1.1 การวิเคราะหภ์ารกิจและเน้ือหาวิชาแบบทัว่ไป มีจุดมุง่หมายเพ่ือท่ีจะดูวา่มีหวัขอ้

ใดบา้งท่ีสมควรจะน ามาใชส้อน และมีหวัขอ้ใดบา้งท่ีสมควรจะตดัท้ิงไป หลงัจากไดห้วัขอ้แลว้ก็น าเอา

หวัขอ้ท่ีตอ้งการ มาพิจารณาประกอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรูข้องบลูม (Bloom) ท ัง้ 3 ดา้น เพ่ือท่ีจะ

น ามาสรา้งเป็นจุดประสงคป์ลายทางของการเรียนรู ้

1.2 การวิเคราะห์ภารกิจและเน้ือหาวิชาแบบเจาะจง ตอ้งใชเ้วลามากกวา่แบบแรก 

เพราะจะแยกแยะรายละเอียดเจาะจงมากกวา่แบบทัว่ไป ดงัน้ี 

1.2.1 แยกรายละเอียดของการวิเคราะหภ์ารกิจเน้ือหาวิชาหรือหวัขอ้ท่ีจะสอน 

1.2.2 แยกรายละเอียดของข ั้นตอนในการด าเนินงาน จัดเรียงล าดับให ้

ตอ่เน่ืองกนั 

1.2.3 ท าการวิเคราะหก์ลุม่ผูเ้รียน เม่ือวิเคราะหแ์ลว้ ก็จดักลุม่ผูเ้รียนใหเ้หมาะสม

กบัข ัน้ตอนในการด าเนินงาน 

1.2.4 ในกรณีของการวิเคราะห์ภารกิจ จะตอ้งน าภารกิจท่ีจะสอนมาตัง้เป็น

จุดประสงคป์ลายทาง และน ารายละเอียด หรือปัจจยัประกอบของภารกิจนั้นมาตัง้เป็นจุดประสงคเ์สริม 

หรือจุดประสงคน์ าทาง ซ่ึงจะเป็นรายละเอียดในดา้นใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาวิชา หรือใหมี้ทกัษะ

ความช านาญขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัเพ่ือจะใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคป์ลายทาง

ท่ีตัง้ไว ้

1.2.5 ในกรณีของการวิเคราะหห์วัขอ้เร่ืองของเน้ือหา ก็น าหวัขอ้เร่ืองเหลา่นั้น 

มาตัง้เป็นจุดประสงคป์ลายทาง จะตอ้งน าความรูจ้ากจุดประสงคข์องบลูม (Bloom) หรือความรูใ้นเร่ือง

ความแตกตา่งของการเรียนรูข้องกาเย ่(Gagne) มาพิจารณาประกอบ ส าหรับรายละเอียดของเน้ือหาใน

แตล่ะหวัขอ้เร่ืองนั้น จะเป็นแนวทางในการตัง้จุดประสงคน์ าทาง 

2. การวิเคราะหผู์เ้รียน 

  การวิเคราะห์เพ่ือจะไดท้ราบว่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้อยูใ่นระดบัใด มี

ประสบการณ์มามากนอ้ยเพียงไร และผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนอะไร และอยากจะท าอะไร เม่ือ

เรียนจบหลกัสูตรแลว้ ผูเ้รียนจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากเดิมหรือไม ่ควรตอ้งมีการวิเคราะหผู์เ้รียนโดย

จะตอ้งค านึงถึงความสามารถของผูเ้รียนแตล่ะคนวา่มีความแตกตา่งกนั แตล่ะคนมีความสนใจ ความ

ตอ้งการ และมีระดบัสติปัญญาและการรับรูท่ี้แตกตา่งกนัและไมเ่ทา่กนั จึงจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีตอ้งจะตอ้งท า

การวิเคราะหว์า่จะจดัอยา่งไรใหเ้หมาะสม และจะท าอยา่งไรใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้ครอบคลุมทกัษะทัง้ 

3 ดา้น คือ 1) ดา้นพุทธิพิสัย (Cognetive domain) ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและน า

ความรู้ท่ีไดเ้รียนไปนั้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้2) ดา้นจิตพิสัย (Affective domain) ผูเ้รียนเกิด

ความรูสึ้กซาบซ้ึง มีความช่ืนชมท่ีดีและมีทศันคติท่ีดี และ 3) ดา้นทกัษะพิสยั (Psychomotor domain) 
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ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติัตนอยา่งคลอ่งแคลว่วอ่งไวในการใชก้ลา้มเน้ือ ความเคล่ือนไหวตา่ง ๆ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การวิเคราะหห์ลกัสตูร 

ในการวิเคราะหห์ลกัสูตรตามทฤษฎีการวิเคราะหห์ลกัสูตรนั้น ผูอ้อกแบบควรจะตอ้ง

ค านึงถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นปรัชญา ทางดา้นจิตวิทยา และทางดา้นสังคมวิทยา มา

ประกอบกนั ซ่ึงพอจะกลา่วไดค้ร่าว ๆ ดงัน้ี 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นปรัชญา เป็นการส ารวจว่าปรัชญาของ

หลกัสูตรท่ีเราก าลงัใชอ้ยูน่ั้นเนน้ดา้นใด เชน่ ถา้เนน้ทางดา้นความรู ้ความจ า ก็จะเป็นปรัชญาแบบสารัถ

นิยม ฉะนั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนก็จะเนน้เน้ือหามาก บทบาทของครูก็จะเปล่ียนไป ครูตอ้ง

เป็นแบบอยา่งท่ีดีแกศิ่ษย ์แตถ่า้หลกัสูตรเนน้ปรัชญาแบบประสบการณ์นิยม กระบวนการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนก็จะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติั บทบาทของครูก็จะเป็นเพียง

ผูช้ว่ยชี้ แนะ หรือใหค้  าแนะน า (Facilitator) 

(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นจิตวิทยา เป็นการเตรียมตวัเพ่ือใหเ้ทคนิค

กระบวนการจิตวิทยาในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของนักเรียนไดม้ากข้ึน ทัง้ยงั

ชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรูเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย เชน่ ถา้ผูส้อนสอนผูเ้รียนท่ีมีอายุระหวา่ง

วยัรุ่น ผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจวา่ผูเ้รียนท่ีเป็นวยัรุ่นมีอารมณ์เป็นอยา่งไร ตอ้งการคนเอาใจใส่และสนใจ

ตลอดเวลา ชอบแสดงออกเพ่ือใหต้นเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

(3) การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นสังคมวิทยาท่ีวา่ดว้ยเร่ือง สังคม เศรษฐกิจ 

การปกครอง และวฒันธรรม การวิเคราะหน้ี์จะเป็นการส ารวจขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและอนาคตดว้ย เรา

ตอ้งศึกษาวา่สังคมในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ตอ้งการบุคลากรประเภทใด เราจะไดจ้ดัใหต้รงตามความ

ตอ้งการของสังคมนั้น ๆ ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจ การปกครอง ตลอดจนวฒันธรรมก็เชน่กนั เราตอ้ง

ศึกษาสภาพของความเป็นอยูข่องบา้นเมืองและประชาชนเป็นอยา่งไร มีความเจริญและมีการพฒันาไปใน

รูปแบบใด และไดร้ับอิทธิพลจากดา้นใดบา้ง 

นอกจากวิเคราะหพ้ื์นฐาน 3 ประการดงักลา่วแลว้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาหลกัสูตร

ท่ีวา่ดว้ยโปรแกรมการศึกษา โปรแกรมการสอน โครงสรา้งของหลกัสูตร ตลอดจนเน้ือหาวิชา วา่มีความ

เหมาะสมทนัสมยั ยืดหยุน่ตามความเหมาะสมของชุมชนและทอ้งถ่ินหรือไม ่เน้ือหาท่ีเรียนไปสามารถ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยจุดหมาย หลกัการ โครงสรา้ง แนว

ด าเนินการ และหลกัเกณฑใ์นการใช ้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบหรือไม่

เพียงใด เพ่ือท่ีผูอ้อกแบบจะไดน้ าขอ้มูลเหลา่น้ีไปพิจารณาในการออกแบบการสอน 
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ส าหรับเร่ืองการวิเคราะหห์ลกัสูตรและเน้ือหาวิชาอาจจะกลา่วเพ่ิมเติมไดด้งัน้ี 

(1) ในเร่ืองตวัหลกัสูตร มีครูผูส้อนเป็นจ านวนมากรู้จกัหลกัสูตรแตเ่พียงวา่ เป็น

เอกสารท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการจดัท าเป็นรูปเลม่ แลว้ใหค้รูผูส้อนด าเนินวิธีการสอนไปตามเอกสารเลม่

นั้น ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้ ครูผูส้อนสามารถท่ีจะประยุกตต์วัหลกัสูตรท่ีใชอ้า้งอิงนั้น โดยน ามาปรับใช ้

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณป์ัจจุบนั 

(2) จะตอ้งวิเคราะหดู์ความเหมาะสมของตวัหลกัสูตรวา่เหมาะสมกบัผูเ้รียนหรือไม ่

เน้ือหา คาบเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน รวมทัง้การวดัผลประเมินผล

เหมาะสมหรือไมเ่พียงใด 

(3) จะตอ้งวิเคราะห์หลกัการและจุดประสงค ์ตอ้งสามารถช้ีชดัไดว้า่ หลกัการและ

จุดประสงคเ์ป็นอยา่งไร มีความตอ้งการอะไร (เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนไปในทิศทางใด) ให ้

ผูเ้รียนเรียนรูอ้ะไร 

(4) จะตอ้งดูโครงสรา้งรวมหรือภาพรวมทัง้หมดในส่ิงท่ีหลกัสูตรตอ้งการวา่ เม่ือเรียน

จบไปแลว้จะไดอ้ะไร จะไปท าอะไร และจะใหมี้คุณสมบติัอยา่งไร เพราะในแตล่ะระดบัชัน้จะมีโครงสรา้ง

ไมเ่หมือนกนั ในการออกแบบการสอนในแตล่ะระดบั จะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และจะตอ้งมี

การตอ่เน่ืองของระบบการเรียนการสอนดว้ย และเม่ือเกิดการเรียนรูแ้ลว้ จะส่งผลกระทบอะไรกบั

นักเรียนบา้ง หลกัสูตรมีความเป็นทอ้งถ่ินและมีความสากลควบคูก่นัและมีอตัราสว่นอยา่งไร 

4. การวิเคราะหเ์น้ือหาวิชา 

การวิเคราะหเ์น้ือหาวิชาจะเป็นข ัน้ตอนตอ่จากการวิเคราะหห์ลกัสูตร เม่ือไดผ้ลจาก

การวิเคราะห์ท ัง้ทางดา้นปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยาแลว้ ก็น าผลจากการวิเคราะห์ไปใชใ้นดา้น

เน้ือหาของวิชาต่าง ๆ จะตอ้งวิเคราะห์ว่าเน้ือหาสาระมีความเหมาะสมหรือไม่ เน้ือหานั้นเขา้กบั

วตัถุประสงคห์รือไม่ และเน้ือหาท่ีจะเขียนในหลกัสูตรท่ีจดัใหเ้รียนวา่ ตอ้งการใหเ้ด็กเรียนรู้ในเร่ือง

อะไรบา้ง เน้ือหาอะไรท่ีควรจะตดัออกไปบา้ง และเน้ือหาอะไรท่ีควรเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ในขณะนั้นหรือไม ่หากวิเคราะหแ์ลว้

พบว่าไม่เหมาะสมดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาใหเ้หมาะสมตาม

สภาพการณใ์นขณะนั้นได ้

5. การวิเคราะหบุ์คลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 

บุคลากรท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งทางการศึกษา ไดแ้ก ่ผูส้อน (ครู อาจารย)์ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้  านาญการในดา้นการศึกษาและดา้นตา่ง ๆ ฯลฯ ผูอ้อกแบบจ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์

บุคคลดงักลา่วน้ีเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบการสอน 
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(1) ผูส้อน (ครู อาจารย)์ เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดคนหน่ึงในกระบวนการออกแบบการ

สอน ผูส้อนประกอบดว้ยผูส้อนท่ีออกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบการสอน 

และผูส้อนท่ีไมไ่ดอ้อกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือไมมี่สว่นร่วมในการออกแบบการสอน ซ่ึงผูส้อนทัง้ 2 

ประเภทน้ีจะมีท ัง้ขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

 ข้อดีของผู้สอนท่ีออกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการสอน 

- ผูส้อนเขา้ใจวิธีการใช ้ทราบถึงความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัด ความ

เชี่ ยวชาญในดา้นตา่ง ๆ 

- ผูส้อนมีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทราบวา่ตนเองมีความพรอ้ม มี

ประสบการณ ์และเทคนิควิธีการตา่ง ๆ มากนอ้ยเพียงใด 

- ผูส้อนสามารถแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา และแกป้ัญหาที่ เกิดข้ึนดว้ยตนเองได ้

ขอ้เสียของผูส้อนท่ีออกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการสอน 

- ท าใหผู้ส้อนไมค่อ่ยมีเวลาสอน และท ากิจกรรมของตนเอง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

- ตอ้งใชง้บประมาณคอ่นขา้งสูงในกรณีท่ีผูส้อนออกแบบการสอนดว้ยตนเอง 

- ไมมี่องคก์รหรือหน่วยงานใด ๆ รับรองมาตรฐานหรือคุณภาพของงาน ในกรณี

ท่ีผูส้อนออกแบบดว้ยตนเอง 

ขอ้ดีของผูส้อนท่ีไม่ไดอ้อกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือไม่มีส่วนร่วมใน

การออกแบบการสอน 

- ท าใหไ้มเ่สียเวลาในการเตรียมการสอนมาก 

- ผูส้อนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้แหลง่วิทยาการตา่ง ๆ 

ขอ้เสียของผูส้อนท่ีไม่ไดอ้อกแบบการสอนดว้ยตนเองหรือไม่มีส่วนร่วม

ในการออกแบบการสอน 

- ผูส้อนไมเ่ขา้ใจถึงวิธีการใช ้

- ผูส้อนไมท่ราบถึงขอ้ผิดพลาด 

- ผูส้อนไมส่ามารถแกไ้ข ปรับปรุง และแกป้ัญหาเม่ือมีปัญหาบางอยา่งเกิดข้ึน

ในบางข ัน้ตอนหรือบางกิจกรรม 

(2) ผูบ้ ริหาร ในท่ีน้ีหมายถึง ผูอ้  านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่โรงเรียน 

ผูอ้อกแบบตอ้งทราบถึงนโยบายหรือแนวทางในการบริหารของผูบ้ริหารดงักลา่วกอ่นว่า มีนโยบาย

อย่างไร ถา้ไดท้ราบถึงนโยบาย หรือท าความ เขา้ใจกันเสียก่อน ก็จะท าให ้งานด าเนินไปอย่างมี



 

17 
 

ประสิทธิภาพ ไมมี่อุปสรรคใด ๆ เพราะจะไดร้ับการสนับสนุนในการวิเคราะห์ ผูบ้ริหารตอ้งรูจ้กัหลกั

จิตวิทยาและความเป็นมนุษยสมัพนัธ ์ก็จะท าใหเ้ขา้ใจและวิเคราะหผู์บ้ริหารดงักลา่วได  ้

(3) ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้  านาญการในดา้นการศึกษาหรือดา้นตา่ง ๆ ในการจะท างาน

อะไรก็ตามเพ่ือใหป้ระสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบดว้ยผูร่้วมงานหรือการท างานแบบ

กลุม่ ในการวิเคราะหผู์ร่้วมงานเหลา่น้ีจะตอ้งท าการวิเคราะหอ์ยา่งละเอียดในดา้นตา่ง ๆ นอกเหนือจาก

การวิเคราะหผู์บ้ริหาร เชน่ ความรู ้ความสามารถ ความถนัดและทกัษะในดา้นตา่ง ๆ 

6. การวิเคราะหส่ื์อการเรียนการสอน 

เป็นการวิเคราะหว์า่ ส่ือท่ีน ามาใชน้ั้นมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและผูเ้รียนหรือไม ่

ผูอ้อกแบบควรมีการวางแผนหรือเตรียมการใชส่ื้อไวล้ว่งหนา้ เพ่ือจะไดไ้มเ่กิดความผิดพลาดเม่ือน าไปใช ้

จริง เป็นการเพ่ิมความเช่ือมั่นใหก้บัตวัผูส้อนเองดว้ย ส่ือการเรียนการสอนท่ีดีนั้นจะตอ้งสามารถ

ถา่ยทอดความรูต้า่ง ๆ แทนเน้ือหา หรือแทนความหมายของส่ิงท่ีจะเรียนไดดี้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีดี

จะตอ้งมีความสมัพนัธก์บัจุดประสงคห์รือส่ิงท่ีตัง้เป้าหมายไวใ้นเน้ือหาและกิจกรรมดว้ย ดงันั้น ส่ือการเรียน

การสอนจึงเป็นส่ิงส าคญัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหใ้นการสอนของครู เพ่ือใหผู้เ้รียนสนใจ ไมเ่บ่ือ อยากที่ จะเรียน 

และท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดการเรียนรูไ้ดเ้ร็วย่ิงข้ึน 

7. การวิเคราะหส์ภาวการณใ์นโรงเรียน 

ผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงในเร่ืองสถานท่ีและบรรยากาศวา่เอ้ืออ านวยตอ่การเรียนการ

สอนมากนอ้ยเพียงใด เชน่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งแล็บ หอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ ์แสง

และเสียง เป็นตน้ เพราะส่ิงเหลา่น้ีจะมีผลตอ่ผูเ้รียน ถา้ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศไมเ่อ้ืออ านวย ก็จะท า

ใหก้ารเรียนการสอนไมไ่ดผ้ลดงัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงันั้นผูอ้อกแบบตอ้งท าการวิเคราะหส์ ารวจให ้

ถอ่งแท ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลเหลา่น้ีไปออกแบบการสอน 

8. การวิเคราะหส์ภาวการณภ์ายนอกโรงเรียน 

  สภาวการณ์ภายนอกโรงเรียน หมายถึงสถานท่ีส าคญั ๆ ท ัง้ทางราชการและเอกชน 

ตลอดจนแหลง่ชุมชนและตลาดแรงงาน ถา้โรงเรียนลอ้มรอบดว้ยสถาบนัเอกชนท่ีมัน่คง เชน่ บริษัท หา้ง

รา้น ธนาคาร และโรงพยาบาล เป็นตน้ สถาบนัเหลา่น้ีจะมีบทบาทที่ ส าคญัตอ่โรงเรียน เพราะเขาอาจจะ

ใหค้วามชว่ยเหลือในดา้นงบประมาณ บุคลากร หรือสถานท่ี โรงเรียนอาจจะสง่ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัเพ่ือหา

ประสบการณ์ กอ่นจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียน หรือเม่ือผูเ้รียนจบออกไปแลว้ สถาบนัเหลา่น้ี

อาจจะเต็มใจเป็นตลาดแรงงานส าหรับผูท่ี้เรียนจบก็ได ้
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1.51.5  ทกัษะการสอนทกัษะการสอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก ่ทกัษะของครูในการสอน และทกัษะการสอน 

 

ทกัษะของครูในการสอน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ยทกัษะการสอนท่ีส าคญัของครูและความสมัพนัธ์

ของทกัษะท่ีตอ่เน่ืองกนั ท ัง้น้ีเพ่ือใหค้รูสามารถด าเนินการสอนในชัน้เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

จะตอ้งเร่ิมตัง้แตก่อ่นการเขา้ช ัน้เรียนหรือกอ่นการสอน ในระหวา่งการสอน และหลงัการสอนเสร็จส้ิน

แลว้ ท ัง้น้ีเพ่ือใหก้ารสอนของครูบรรลุผลตามจุดมุง่หมายท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้สามารถด าเนินการสอนได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน 2545, 23) 

การด าเนินการสอนท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดว้ยทกัษะของครูในการสอน (ระวิวรรณ ศรีครา้ม

ครัน 2545, 23-24) ซ่ึงมีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ทกัษะก่อนการสอน หมายถึง การท่ีครูตอ้งศึกษาหลกัสูตร และประมวลการสอน การ

พิจารณาเลือกเน้ือหาวิชา และระยะเวลาที่ ใชใ้นการสอนการก าหนดจุดมุง่หมายและจุดประสงคข์องการ

สอน ส าหรับการสอนในเทอมหน่ึง ๆ ในแตล่ะหน่วยการสอน และในแตล่ะคาบเวลาของการสอน รวมทัง้

การวางแผนการสอน การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้การจดัเตรียมเน้ือหาวิชา และการใชส่ื้อการ

สอน 

2. ทกัษะระหว่างการสอน ผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะในการจดัและเลือกกิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมทัง้การจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาใหแ้กผู่เ้รียน มีความสามารถในการ

สร้างบรรยากาศการเรียนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสามารถในการ

เสริมแรง กระตุน้และสรา้งความสนใจใหแ้กผู่เ้รียนรวมทัง้มีทกัษะในการใชค้  าถาม ใหผู้เ้รียนรูจ้กัการ

รักษากฎ ระเบียบ และวินัยในชัน้เรียนและสามารถสรุปบทเรียนได ้

3. ทกัษะหลงัการสอน หมายรวมถึงการมีความรูเ้ก่ียวกบัจุดประสงคข์องการทดสอบและ

แบบทดสอบ มีทกัษะในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน ประเมินผลกิจกรรมการ

สอนและความสามารถในการสอนของตนเอง สามารถวิเคราะหแ์ละวินิจฉัยขอ้มูลตา่ง ๆ ได ้เพ่ือน ามา

ปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
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แผนภูมิทกัษะของครใูนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ทกัษะการสอนทกัษะการสอน  

ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน (2545, 69) กลา่ววา่ การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะเก่ียวขอ้งกบัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้มีความรู้ และทกัษะตามท่ีก าหนดไวใ้น

จุดประสงค ์และเพ่ือใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจะตอ้งรูจ้กัวิธีการด าเนินการ การตดัสินใจ การ

เลือกใช ้และมีทกัษะในการสอน เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอนบรรลุเป้าหมายได ้ซ่ึงทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น

ของครูเพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูในชัน้เ รียนประสบความส าเร็จนั้น ประกอบดว้ย ผูส้อน

จะตอ้งมีความสามารถในการวางแผนการสอน จดัเตรียมอุปกรณ์การสอน ด าเนินการสอนอยา่งมี

ประสบการณ ์สามารถด าเนินการสอน และสรา้งบรรยากาศการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหเ้ป็นท่ีสนใจ

ของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา มีความสามารถในการควบคุมชัน้เรียนใหอ้ยู ่ในระเบียบวินัย แกไ้ขความ

ประพฤติท่ีไมพึ่งประสงคข์องผูเ้รียน ประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน รวมทัง้สามารถ

ประเมินการสอนของตนเองเพ่ือน าขอ้มูลมาใชส้ าหรับการปรับปรุงการสอนของตนเองใหดี้ข้ึน 

1. ศึกษาหลักสูตรและประมวล
การสอน 

2. พิจารณาเนื้อหาวิชา วธิีสอน
และระยะเวลาที่ใช้สอน 

3. ก าหนดจุดประสงค์การเรียน 
4. วางแผนการสอน และการใช้

สื่อการสอน 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2. วิเคราะห์และวินิจฉยัข้อมูล 
3. ประเมินผลกิจกรรมการสอน

ของตนเอง 
4. ปรับปรุงตนเอง และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน 
2. สร้างบรรยากาศการเรียน 
3. เร้าความสนใจผู้เรียน 
4. เสริมก าลังใจผู้เรียน 
5. สื่อความหมายชัดเจน 
6. มีทักษะการใช้ค าถาม 
7. สรุปบทเรียนได้ 

ทักษะก่อนการสอน 

ทักษะหลังการสอน ทักษะระหว่างการสอน 
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ทกัษะการสอนของครูท่ีน ามาใชใ้นชั้นเรียนส าหรับการสอนเน้ือหาวิชาต่าง ๆ หรือเป็น

สว่นประกอบในการจดักิจกรรมการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ รวมทัง้การจดักิจกรรมกลุม่ เพ่ือใหผู้เ้รียนสนใจ

การสอนของครู กระตุน้และเรา้ความสนใจของผูเ้รียนนั้น มีอยูม่ากมาย ซ่ึงจะไดก้ลา่วในทกัษะท่ีคาดวา่

ส าคญัและเป็นประโยชน์ตอ่การสอนของครู (ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน 2545, 69-99) ดงัน้ี 

1. ทกัษะการสรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอน 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจแกผู่เ้รียน จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงใน

การสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพ่ือชว่ยใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในระหวา่งการเรียนการสอนได ้กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดั

ใหแ้กผู่เ้รียนนั้นอาจจะมีเกมตา่ง ๆ ท่ีน่าสนใจ รวมทัง้เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน

การเรียน และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงความพรอ้มของครูในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครู วิธีการท่ีจะสง่เสริม เรา้ใจ และเรา้ความอยากรูอ้ยากเห็น

ของผูเ้รียน ในระหวา่งการเรียนการสอนครูจะสามารถสรา้งบรรยากาศในการเรียนท่ีดี เพ่ือใหผู้เ้รียน

สนใจการเรียนไดด้งัตอ่ไปน้ี 

 1. สรา้งความสนใจในการเรียนเม่ือเร่ิมบทเรียน 

 2. ด าเนินการสอนใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 

 3. ดูแลเอาใจใสผู่เ้รียนระหวา่งสอน 

 4. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 

 5. พยายามใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วม 

 6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะบทเรียนใหพ้อดีกบัความสนใจของ

ผูเ้รียน 

2. ทกัษะน าค าถามมาใชใ้นการสอน 

เม่ือพิจารณาสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนหน่ึง ๆ จะพบว่าประกอบดว้ย

สถานการณด์งัตอ่ไปน้ี 

1. ผูส้อนสอนเน้ือหาวิชาโดยการบอกเลา่ บรรยาย หรือจดักิจกรรมใหแ้กผู่เ้รียน 

2. ผูส้อนถามค าถามผูเ้รียนเกี่ ยวกบัเน้ือหาวิชาที่ สอนไปแลว้ 

3. ผูเ้รียนตอบค าถาม 

4. ผูส้อนมีปฏิกิริยาตอบสนองค าตอบท่ีไดจ้ากผูเ้รียน 

ผูส้อนจะสามารถทราบไดว้า่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นเน้ือหาวิชาท่ีสอนไปนั้น โดยการ

ตัง้ค าถาม ซ่ึงจะเป็นการเช่ือมความสมัพนัธใ์นการถา่ยทอดความรูใ้หแ้กผู่เ้รียน และท าใหผู้ส้อนทราบวา่

การถา่ยทอดความรูน้ั้นประสบความส าเร็จหรือไม ่การสอนในชัน้เรียนนั้นถา้ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียน
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การสอน โดยมุง่เนน้ในเร่ืองของกิจกรรมและใหค้วามรู้เน้ือหาวิชาแตเ่พียงอยา่งเดียวตลอดคาบเวลาของ

การสอน จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายได ้การถามค าถามจะกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน และเป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน 

การถามค าถามของครูเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งบรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียน ท าให ้

ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนตลอดเวลา เน่ืองจากตอ้งใชค้วามคิดหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง บางครั้ง

ครูอาจจะใชค้  าถามเพ่ือเป็นการเปล่ียนหวัขอ้เร่ืองท่ีจะสอนได ้ค าถามท่ีผูส้อนนิยมใชใ้นชัน้เรียนสว่นมาก

จะเนน้ในดา้นความรูค้วามจ า โดยการถามในเร่ืองหรือในส่ิงท่ีครูไดส้อนไปแลว้ ค าถามที่ เนน้หรือสง่เสริม

ใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด สามารถวิเคราะห ์หรือสงัเคราะหไ์ดมี้นอ้ยมาก การท่ีครูถามค าถามผูเ้รียนในชัน้

เรียนอาจจะกลา่วไดว้า่มีจุดประสงคด์งัตอ่ไปน้ี 

1. สนับสนุนใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 

2. ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

3. กระตุน้ความสนใจ และความใคร่ของผูเ้รียน 

4. ทดสอบความรูข้องผูเ้รียนในหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ (Topic) 

5. เพ่ือใหท้ราบขอ้บกพร่องทางดา้นวิชาการของผูเ้รียน 

6. เป็นการเร่ิมตน้ให ้ผู เ้รียนคิด เสนอความคิดเห็นและการปรึกษาหารือกัน 

(Discussion) 

7. ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดแ้สดงภูมิปัญญาตอ่หนา้เพ่ือนในชัน้เรียน 

8. เพ่ือใหค้รูอธิบายปัญหา และขอ้สงสยัใหแ้กผู่เ้รียน 

9. ทบทวนความรู ้ความจ าในส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 

10. เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามของครูไดถู้กตอ้งจะสรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่เ้รียน 

11. ท าใหค้รูทราบพฤติกรรมและความสนใจในการเรียนของผูเ้รียน 

12. สนับสนุนใหผู้เ้รียนสามารถใชก้ารคิดในระดบัวิเคราะห ์และสงัเคราะห ์

13. เช่ือมโยงความรูก้บัประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน 

แนวทางในการสรา้งค าถาม 

ผูส้อนจะตอ้งสามารถสรา้งค าถามเพ่ือน ามาใชใ้นชัน้เรียนร่วมกบัการด าเนินการสอน 

หรือเป็นการใชเ้พ่ือทดสอบความรูข้องผูเ้รียนได ้ซ่ึงค าถามท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1. ค าถามจะตอ้งชดัเจน และไมใ่ชค้  าที่ ฟุ่มเฟือย 
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2. ค าถามจะตอ้งน ามาใชเ้พ่ือกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนในการตอบค าถาม 

3. ไมค่วรใชค้  าถามน าโดยมีตวัค าตอบอยูใ่นค าถามนั้น 

4. ไมค่วรเป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบในลกัษณะ ถูก หรือ ผิด 

5. ค าถามจะตอ้งเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาแนวคิดของตนเองได ้

แนวทางในการใชค้ าถาม 

1. ผูส้อนควรสรา้งค าถามท่ีตรงตามความตอ้งการ และเขียนค าตอบท่ีตอ้งการใน

บนัทึกการสอนดว้ย 

2. ประเมินค าถามนั้นในดา้นความชัดเจนของค าถาม ระดับของค าถาม และ

จุดประสงค ์

3. ถามค าถามกอ่น เวน้ระยะเวลาใหผู้เ้รียนคิดหาค าตอบ แลว้จึงเรียกใหผู้ เ้รียนตอบ

ค าถามของครู 

4. ถา้ค าตอบท่ีไดเ้ป็นเพียงบางส่วนท่ีตอ้งการ ควรถามค าถามตอ่ หรือขยายความ

เขา้ใจของค าถามใหช้ดัเจนข้ึน เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบเพ่ิมเติม 

5. พยายามถามค าถามใหท้ ัว่ถึง ไมค่วรถามเฉพาะผูเ้รียนบางคน หรือผูเ้รียนท่ีครูคิดวา่

จะสามารถตอบค าถามของครูได ้

6. แสดงการยอมรับเม่ือไดค้  าตอบท่ีดี หรือค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

7. เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามของครูไมไ่ด ้หรือตอบไมถู่กตอ้ง พยายามเปล่ียนค าพูดท่ีใช ้

ในค าถามใหมเ่พ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และสามารถตอบค าถามได ้ผูส้อนควรเสริมก าลงัใจใหแ้กผู่เ้รียนใน

กรณีท่ีผูเ้รียนอาจจะตอบค าถามของครูไดบ้างสว่น รวมทัง้สนใจ เอาใจใสค่ าตอบของผูเ้รียน แมว้า่จะเป็น

ค าตอบท่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งบางสว่น หรือไมถู่กตอ้งเลย 

8. เม่ือผูเ้รียนไมย่อมรับค าตอบของเพ่ือนหรือของครูวา่เป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไมค่วร

บงัคบัใหผู้เ้รียนยอมรับ ควรใชเ้หตุผลใหผู้เ้รียนไดคิ้ด และฟงั ซ่ึงส่วนใหญค่ าถามดงักล่าวจะเป็นการใช ้

ค าถามในระดบัสูง 

การท่ีครูมีทกัษะในการใชค้  าถาม และน ามาใชใ้นชัน้เรียน ท าใหก้ารสอนของครูมี

ประสิทธิภาพดว้ย การสอนโดยไมใ่ชค้  าถามเลย จะไมก่ระตุน้ และกอ่ใหเ้กิดความรู ้หรือความคิดแก่

ผูเ้รียนได ้การถามค าถามควรจะเป็นค าถามท่ีถามความรูค้วามจ าของผูเ้รียนบา้งเป็นส่วนน้อย และ

ค าถามท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด หรือประสบการณ ์หรือน าความรูท่ี้ไดเ้รียนมาแลว้ น ามาประยุกต์
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เพ่ือตอบค าถามของครู ในบางครั้งการถามค าถามเพ่ือสง่เสริมความรูค้วามจ าของผูเ้รียน ก็เป็นประโยชน์

เชน่เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ค าถามของครูตอ้งชดัเจน มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนและครูจะตอ้งเขา้ใจ

ลกัษณะธรรมชาติของผูเ้รียนในการตอบค าถาม และใหเ้วลาแกผู่เ้รียนในการคิด เพ่ือตอบค าถามดว้ย 

3. ทกัษะการสอนใหผู้เ้รียนคิด 

ผูส้อนสามารถกระตุน้ หรือฝึกใหผู้เ้รียนสามารถใชค้วามคิดในระหวา่งการเรียนการ

สอนได ้โดยจะตอ้งสอนใหผู้เ้รียนรูว้ ่า ควรจะคิดอะไร คิดอยา่งไร และจะคิดโดยใชข้อ้มูลอะไรเป็น

แนวทาง ซ่ึงแนวทางปฏิบติัของครูท่ีจะชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถคิดเป็น มีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ผูส้อนจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการคิด พูด หรือบอกแนวทางวิธีการคิดใหผู้เ้รียน

ฟงัเก่ียวกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีการคิด วิเคราะหอ์ยา่งถูกตอ้ง และมี

เหตุผล เน่ืองจากผูเ้รียนจะเกิดความเขา้ใจและเรียนรูว้า่ ผูส้อนคิดแกป้ัญหาเหลา่นั้นไดอ้ยา่งไร และมี

เหตุผลอยา่งไร 

2. ผูส้อนจะตอ้งมุง่ และฝึกใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัการคิด รวมทัง้มีแนวคิดในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

ท ัง้น้ีผูส้อนจะตอ้งสนับสนุน และใหก้ าลงัใจแกผู่เ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อน

จะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดค าถาม ถามใหค้รอบคลุมและตรงประเด็นในเร่ืองท่ีตอ้งการค าตอบ 

รวมทัง้มอบหมายงานท่ีเหมาะสม ไมย่ากเกินไปจนท าใหผู้เ้รียนเห็นวา่ไม่สามารถท าได ้โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงในระหวา่ง การสอนแบบอภิปราย 

3. การใหเ้วลาส าหรับการคิดแกผู่เ้รียนก็เป็นสว่นหน่ึงท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้น

การคิดได ้ท ัง้น้ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมประสบการณ ์ทบทวนความรูเ้พ่ือท่ีผูเ้รียนสามารถ

เขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ และเกิดความคิดริเร่ิม หรือความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้

4. ควรใหผู้เ้รียนมีโอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนใหม้ากท่ีสุด ไมค่วรใหผู้เ้รียนเพียง  

2-3 คน หรือจ านวนนอ้ยเสนอความคิดเห็นเทา่นั้น ในการฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัการคิด ผูส้อนอาจจะเตรียม

ค าถามใหผู้เ้รียนไวคิ้ดลว่งหนา้ หรือใหเ้วลาส าหรับผูเ้รียนไดร้วมกลุม่กบัเพ่ือน ๆ เพ่ือคิดตอบปัญหาท่ี

ผูส้อนก าหนดให ้

5. ผูส้อนควรจดัเตรียมเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา และคน้ควา้ ซ่ึงจะท าให ้

ผูเ้รียนมีประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน มีความมั่นใจ สามารถท่ีจะคิด วิเคราะห์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล และตอบ

ค าถามของผูส้อนโดยใชข้อ้มูลตา่ง ๆ ท่ีไดศึ้กษามา 
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การจดัการเรียนการสอน และสนับสนุนใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิดดว้ยตนเอง มีความส าคญั

อยา่งย่ิง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการจดัการเรียนการสอนแบบกลุม่ ในการอภิปราย หรือเม่ือจดัใหผู้เ้รียนมี

การปรึกษาหารือกนั เม่ือผูส้อนถามค าถาม ผูเ้รียนบางคนอาจจะไมย่กมือตอบค าถาม ทัง้ท่ีสามารถคิด

หรือตอบค าถามได ้เน่ืองจากเหตุผลบางประการของตนเอง ดงันั้นในบางครั้งผูส้อนควรเรียกช่ือใหผู้เ้รียน

ตอบค าถาม หรือใหผู้เ้รียนตอบค าถามโดยการก าหนดแบบสุ่ม เชน่ คนท่ี 5 ของรายช่ือ หรือ คนท่ี 3 

ของแถว ซ่ึงผูส้อนอาจจะเตรียมค าถามใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเป็นกลุม่ไวล้ว่งหนา้ และใหผู้เ้รียนน ามาตอบใน

ชัน้เรียนก็ได ้ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจมากข้ึน มีความร่วมมือกนัท างาน และท าใหก้ารเรียนรูเ้พ่ิมข้ึน

ได ้ความสามารถ หรือทกัษะในการคิดของผูเ้รียนสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัน้ี 

1. ทกัษะในการรวบรวมและสรุปขอ้มูล ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถรวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ได ้

จากการสงัเกต พิจารณาเลือกขอ้มูลท่ีตรงประเด็นจากแหลง่ความรูต้า่ง ๆ สะสมและประเมินขอ้มูลตา่ง ๆ ได ้

รวมทัง้สามารถรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากการสนทนา และการอา่น 

2. มีทกัษะในการคิดโดยการใชส้ติปัญญา ผูเ้รียนจะสามารถเป รียบเทียบและแยก

ความแตกตา่งของส่ิงตา่ง ๆ ได ้ซ่ึงรวมถึงแนวคิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยสามารถจดั

แบ่งเป็นกลุ่ม หรือเป็นพวกได ้รวมทัง้สรุป และเขา้ใจนัยส าคญัของเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้ไดอ้ยา่งมีเหตุผลจากเหตุการณต์า่ง ๆ 

3. มีทกัษะในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผล ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถพิจารณาขอ้มูล  

ตา่ง ๆ ไดใ้นหลาย ๆ ดา้น และพิจารณาผลท่ีจะตามมาของขอ้มูลเหลา่นั้น ซ่ึงความสามารถในการ

ตดัสินใจจะตอ้งข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และความถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถด าเนินการได ้

ตามแนวของการตดัสินใจนั้น 

4. มีทกัษะการคิดในแงมุ่มอ่ืนนอกเหนือจากตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งสามารถคิดหรือ

มองความคิดเห็นของผูอ่ื้นในแงมุ่มตา่ง ๆ ดว้ย มีความเขา้ใจตนเองในดา้นความเช่ือถือ ความเช่ือมั่น 

ความสามารถ และสามารถเขา้ใจวา่ส่ิงเหลา่นั้นของตนเอง จะมีผล และมีความสัมพนัธก์บัผูอ่ื้นไดใ้น

แนวคิดใดบา้ง 

4. ทกัษะการส่ือความหมาย 
การส่ือความหมายของครูสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ ่ๆ ประกอบดว้ย การ

ส่ือความหมายโดยใชค้  าพูด และการส่ือความหมายโดยไมใ่ชค้  าพูด 
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1. การส่ือความหมายโดยใชค้ าพูด 

การส่ือความหมายของครูโดยทัว่ ๆ ไปแลว้ใชค้  าพูดเป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 

น ้าเสียงหนัก-เบา-สูง-ต ่า จงัหวะในการพูด ชา้-เร็ว รวมทัง้แนวทางการพูด หรือการอธิบายท่ีเรา้ความ

สนใจของผูฟ้งั แสดงความรูสึ้ก หรืออธิบายไดอ้ยา่งเขา้ใจชดัเจน ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัค าพูดตา่ง ๆ ท่ีครูรูจ้กั

เลือกใชเ้พ่ือน ามาส่ือความหมายให ้ผูเ้รียนสนใจการเรียน เขา้ใจเน้ื อหาวิชา และเกิดการเรียนรู ้

ความสามารถในการส่ือความหมายของครู มีสว่นท าใหค้รูสามารถประสบความส าเร็จในการสอนได ้ซ่ึง

ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการส่ือความหมายโดยใชค้  าพูดในแนวทางตอ่ไปน้ี 

1) พูดดว้ยเสียงดงั ซ่ึงผูเ้รียนทัง้ช ัน้ไดยิ้น แตไ่มด่งัในลกัษณะท่ีเป็นการรบกวน

ความรูสึ้กของผูฟ้งั 

2) มีความชดัเจน โดยใชค้  าพูด และประโยคท่ีง่าย ๆ เหมาะสมกบัระดบั

ความรูข้องผูเ้รียน ไมค่วรใชป้ระโยคก ากวม หรือเป็นประโยคท่ีไมส่มบูรณ์ หรือค าพูดทางวิชาการท่ีเกิน

ความเขา้ใจของผูเ้รียน 

3) เปล่ียนแปลงระดบัน ้าเสียงหรือความเขม้แข็งของเสียงในระหวา่งการพูด

หรือการสอน ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนต่ืนตวัหรือสนใจ ไมค่วรใชน้ ้าเสียงระดบัเดียวตลอดชัว่โมงของการสอน 

4) ในการพูดส่ือความหมายหรือการสอน ควรใชข้อ้ความ หรือประโยคท่ี

ถูกตอ้ง ไมค่วรใชค้  าแสลง หรือค าที่ ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

5) ในระหวา่งการพูดควรแสดงกิริยาที่ สุภาพ หลีกเล่ียงการแสดงอาการ กิริยา

ท่ีจะรบกวนฟงัของผูฟ้งั เชน่ การย า้ค าพูด พยกัหนา้ หรือส่งเสียงในล าคอ หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการแสดง

กิริยาที่ ไมสุ่ภาพ 

2. การส่ือความหมายโดยไม่ใชค้ าพดู 

ในการส่ือความหมายนั้น บางครั้งจะไมใ่ชค้  าพูดแตเ่พียงอยา่งเดียว การส่ือ

ความหมายโดยไมใ่ชค้  าพูดจะสามารถย า้ เนน้ หรือสง่เสริมความเขา้ใจของค าพูดได ้รวมทัง้สามารถส่ือ

ความรูสึ้ก ความพึงพอใจ หรือการไมช่อบใหผู้ฟ้งัสามารถเขา้ใจได ้การส่ือความหมายโดยไมใ่ชค่  าพูด

สามารถกระท าไดโ้ดยการแสดงออกทางสีหนา้ ลกัษณะทา่ทาง การเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย 

หรือการใชมื้อสมัผสั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเขา้ใจการแสดงลกัษณะทา่ทางของครูในหอ้งเรียนได ้เชน่ การ

พยกัหนา้ การขมวดค้ิว การโบกมือ และอ่ืน ๆ 
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การส่ือความหมายโดยไมใ่ชค้  าพูดอาจจะกลา่วไดว้า่มีดงัตอ่ไปน้ี 

1) การใชส้ายตา จะท าใหผู้เ้รียนรูสึ้กวา่ครูใหค้วามสนใจทัง้ ๆ ท่ีก าลงัพูด หรือ

ก าลงัอธิบาย ดงันั้นในการบรรยาย ผูพู้ดควรจะมองดูท่ีผูฟ้งัมากกวา่มองท่ีเอกสารบรรยาย กระดานด า 

หรือวตัถุใดวตัถุหน่ึงในหอ้ง แตค่วรจะกวาดสายตาไปยงัผูฟ้งัใหท้ ัว่ถึงกนั 

2) การแสดงสีหนา้ จะสามารถน ามาใชเ้พ่ือเป็นการเสริมการส่ือความหมายท่ี

ใชค้  าพูดได ้ไมค่วรแสดงสีหนา้ท่ีน่าเบ่ือหน่าย หรือมองอยา่งเล่ือนลอย แตค่วรแสดงสีหนา้ท่ีท าใหผู้อ่ื้น

เห็นความสนใจ หรือการเอาใจใส่ 

3) การเคล่ือนไหวโดยการเดินไปรอบ ๆ หอ้ง เพ่ือสนับสนุนการพูดหรือการ

ส่ือความหมายกบัผูเ้รียน และแสดงการเอาใจใส่ผูเ้รียนในการเรียนเป็นรายบุคคล หรือในลกัษณะกลุม่

การเรียน ซ่ึงตอ้งการความชว่ยเหลือจากครู ซ่ึงครูอาจจะเดินไปท่ีกระดานด า ใชอุ้ปกรณก์ารสอน และใช ้

สายตาส ารวจความสนใจของผูเ้รียนในเวลาเดียวกนั 

4) การแสดงกิริยา หรือเคล่ือนไหวบางส่วนของร่างกาย จะสามารถเสริม

ความเขา้ใจในการเรียนของผูเ้รียนได ้เชน่ การพยกัหนา้ หรือการยกมือแสดงการยอมรับค าตอบของ

ผูเ้รียน จะสามารถสรา้งความพอใจใหแ้กผู่เ้รียนได ้ครูไมค่วรแสดงกิริยาท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ เคาะดินสอ

กบัโตะ๊ แกวง่แขนไปมา หรือยกมือข้ึนเสยผมในระหวา่งการสอน 

5) ครูอาจจะหยุดการสอน หรือ “เงียบ” ลงชั่วขณะ เพ่ือสรา้งความสนใจ 

หรือเพ่ือใหเ้วลาผูเ้รียนไดคิ้ด 

อยา่งไรก็ตามการส่ือความหมายโดยใชค้  าพูด หรือไมใ่ชค่  าพูดจะตอ้งสอดคลอ้งกนัและ

กนั มีความหมายเดียวกนั ซ่ึงผูส่ื้อความหมาย และผูร้ับ มีความเขา้ใจตรงกนั ในกรณีท่ีผูส่ื้อความหมายใช ้

ค าพูด และส่ือความหมายโดยไมใ่ชค้  าพูดท่ีไมส่อดคลอ้งกนั และไมต่รวจสอบความถูกตอ้งกอ่น สามารถ

ท าใหเ้กิดความไมเ่ขา้ใจกนั มีความขดัแยง้ เกิดความโกรธ ไมไ่วใ้จซ่ึงกนัและกนัได ้เชน่ เม่ือตกลงกบั

เพ่ือนวา่จะพบกนัอีกภายในคร่ึงชัว่โมงขา้งหนา้ แตต่า่งคนเดินไปคอยกนัคนละมุมตึก ซ่ึงจะท าใหแ้ตล่ะคน

เร่ิมรูสึ้กโกรธและไมเ่ขา้ใจกนัได ้

5. ทกัษะการเสริมก าลงัใจ 

การเสริมก าลงัใจ (reinforcement) หรือการใหร้างวลัแกผู่เ้รียน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรม

ท่ีดีท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีพอใจของผูส้อนนั้น เป็นท่ียอมรับกนัมานาน และเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครู ซ่ึง
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จะท าใหก้ารสอนประสบความส าเร็จได ้โดยท่ีจะตอ้งใชอ้ยา่งเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนท าใหไ้ม่มี

ความหมาย 

การเสริมก าลงัใจผูเ้รียนในชัน้เรียน มีอยู ่2 รูปแบบ คือ 

1. การเสริมก าลงัใจในทางบวก (Positive reinforcement) เม่ือผูส้อนใหร้างวลัเพ่ือ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียน ท ากิจกรรม หรือประพฤติ และปฏิบติัตามท่ีตอ้งการ รางวลัท่ีใหอ้าจจะมีหลาย

ประเภท เชน่ การใหค้ะแนน จัดใหมี้เวลาวา่งส าหรับการท างานส่วนตวัเพ่ิมมากข้ึน กลา่วค ายกยอ่งตอ่

หนา้เพ่ือนผูเ้รียนดว้ยกนั หรือยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้กลุม่ หวัหนา้ชัน้เรียน และอ่ืน ๆ การเสริมก าลงัใจ

ผูเ้รียนในลกัษณะดงักลา่วน้ี ผูส้อนจะตอ้งมีประสบการณ์ เขา้ใจเรียน และวิเคราะห์ความรูสึ้ก หรือ

พฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย ซ่ึงในบางครั้งยกยอ่ง หรือการใหร้างวลับางอยา่งอาจจะไมเ่ป็นท่ีพึงประสงค์

ของผูเ้รียนบางคนก็ได ้

2. การเสริมก าลงัใจในทางลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การท าใหผู้เ้รียน

อยูใ่นสถานะท่ีผูเ้รียนไมต่อ้งการจะเป็น หรือไมพึ่งประสงค ์และเม่ือผูเ้ รียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน หรือปรับ

ความประพฤติแลว้ ก็จะอนุญาตใหห้ลุดพน้จากสถานการณน์ั้นได ้เชน่ การมอบงานใหผู้เ้รียนท าคนเดียว

ในชัน้เรียนใหเ้สร็จกอ่น เม่ือเสร็จแลว้จึงจะสามารถออกไปเลน่กบัเพ่ือนหรือรวมกลุม่กบัเพ่ือนได ้การ

เสริมก าลงัใจในทางลบประเภทน้ีจะเป็นการควบคุมความประพฤติท่ีไมพึ่งประสงคข์องผูเ้รียน แตกตา่ง

จากการลงโทษ ซ่ึงไมใ่หผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแกต้วัในพฤติกรรมของตนเอง 

การเสริมก าลังใจผูเ้รียนมีอยู่หลายประเภทดว้ยกัน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งเลือกใชใ้ห ้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม ระดบัชัน้ของผูเ้รียน ความแตกตา่งกนัของผูเ้รียนแตล่ะคน 

รวมทัง้ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน และลกัษณะของผูส้อนดว้ย 

ประเภทของการเสริมก าลงัใจผูเ้รียน มีดงัน้ี 

1. การเสริมก าลงัใจดว้ยการกลา่วชมเชย 

2. การเสริมก าลงัใจโดยไมใ่ชค้  าพูด 

3. การเสริมก าลงัใจโดยการยกยอ่ง 

4. การกลา่วเสริมก าลงัใจผูเ้รียนกอ่นท่ีจะใหผู้เ้รียนท ากิจกรรม 

5. การกลา่วเสริมก าลงัใจในสว่นท่ีผูเ้รียนท าถูกตอ้ง 
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ขอ้ควรระวงัในการเสริมก าลงัใจผูเ้รียน มีดงัต่อไปน้ี 

1. การเสริมก าลงัใจผูเ้รียนดว้ยวิธีเดียวโดยตลอด ซ่ึงเป็นการใชม้ากเกินไป ท าให ้

ผูเ้รียนไมเ่ห็นคุณคา่ และความส าคญัของการใช ้

2. กลา่วชมเชยผูเ้รียน หรือใชก้ารเสริมก าลงัใจอยา่งพร ่ าเพร่ือ แมก้ระทั่งการตอบ

ค าถามของผูเ้รียนไมถู่กตอ้งก็ยงัไดร้ับการชมเชย หรือผูเ้รียนสว่นใหญใ่นชัน้เรียน ไดร้ับการกลา่วชมเชย

จากผูส้อนเกือบทุกคน ท าใหก้ารเสริมก าลังใจของผูเ้รียนเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนดูไม่มี

ความหมาย 

3. ผูส้อนควรระมดัระวงัในการกลา่วชมเชยเพ่ือเสริมก าลงัใจใหแ้กผู่เ้รียนท่ีเรียนดีในชัน้

เรียน เน่ืองจากผูเ้รียนกลุม่น้ีมกัไดร้ับการยกยอ่งจากครูและเพ่ือน ๆ อยูเ่สมอ ซ่ึงผูเ้รียนท่ีเรียนดีบางคน

ตอ้งการตอบค าถามของครู หรือท ากิจกรรม เพ่ือตอ้งการแสดงตนเองวา่เกง่สมควรไดร้ับการยกยอ่งอยูเ่สมอ 

4. การกลา่วเสริมก าลงัใจผูเ้รียนเร็วเกินไป บางครั้งท าใหผู้เ้รียนไมส่ามารถแสดงความ

คิดเห็นของตนเองไดค้รบถว้นตามที่ ตอ้งการ และอาจรบกวนการเสนอความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั

ในการปรึกษาหารือ เน่ืองจากตอ้งหนักลบัมาสนใจการกลา่วชมเชยหรือการยกยอ่ง เพ่ือเสริมก าลงัใจ

ของเพ่ือนคนอ่ืนจากผูส้อน 

5. การเสริมก าลงัใจผูเ้รียนดว้ยวาจา หรือของรางวลั จะท าใหผู้เ้รียนสนใจและเคยชินท่ี

จะท างานเพ่ือรางวลั ของตอบแทน และอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเสริมก าลงัใจภายนอก (extrinsic motivation) 

มากกวา่การเสริมก าลงัใจท่ีเกิดจากภายใน (intrinsic motivation) หรือความตอ้งการของผูเ้รียนเอง 

ผูส้อนควรเขา้ใจ และระมดัระวงัในการเสริมก าลงัใจผูเ้รียน โดยใชใ้หเ้หมาะสมกบั

ผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนการสอน การใชม้ากเกินไปจะเป็นการท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสามารถของ

ตนเองผิดพลาดได ้และการเสริมก าลงัใจของผูส้อนจะมีคุณคา่นอ้ยลง ในบางครั้งผูเ้รียนบางคนอาจจะ

สามารถเรียนไดดี้ และมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดีข้ึนถา้ไดร้ับการสนับสนุน หรือการกระตุน้ใหส้นใจการ

เรียนดว้ยบทเรียน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจของผูส้อนก็ได ้

6. ทกัษะการกระตุน้ความสนใจ 

ในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน ผูส้อนจะตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีตอ่การ

เรียน เห็นคุณคา่หรือประโยชน์ของการเรียน รวมทัง้สรา้งความมั่นใจวา่การเรียนนั้นไมย่ากจนเกินไปนัก 

ผูเ้รียนสามารถเรียนไดถ้า้เพ่ิมความพยายามอีกเล็กนอ้ย นอกจากน้ีการท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการ
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สอนใหน่้าสนใจ จะสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ชน่เดียวกนั แนวทางการกระตุน้ความสนใจ

ของผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนควรจะไดน้ ามาพิจารณาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

1. ผูเ้รียนจะสนใจการเรียนถา้เห็นวา่จุดประสงคข์องการเรียนนั้นผูเ้รียนสามารถเรียน

ไดไ้มย่ากจนเกินไปนัก ตรงตามความสนใจ และในทางตรงกนัขา้มถา้ผูเ้รียนเห็นวา่การเรียนนั้นคอ่นขา้ง

ยากเกินความสามารถของตนเอง และไมน่่าสนใจ จะท าใหเ้บ่ือหน่ายตอ่การเรียนได ้

2. ควรส่งเสริมหรือจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนร่วมกนั ในลกัษณะชว่ยเหลือซ่ึงกนั

และกนั มากกวา่การแขง่ขนัในดา้นคะแนนเป็นรายบุคคล การเรียนร่วมกนัและชว่ยเหลือกนัจะท าให ้

ผูเ้รียนสามารถร่วมกนัคิดแกป้ัญหาตา่ง ๆ ได ้มีความรับผิดชอบ ไดร้ับประสบการณ์ใหม ่ๆ ท่ีดี และ

ถูกตอ้ง 

3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบและหลากหลาย โดยใชวิ้ธีการสอน

แบบตา่ง ๆ เชน่ จดัใหมี้เกม การสาธิต หรือการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตา่ง ๆ ส่ิงเหลา่น้ีจะ

สามารถกระตุน้และเรา้ความสนใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนจะเร่ิมไมส่นใจการเรียนอีกเม่ือผูส้อน

มอบหมายงานใหท้ าในล าดบัตอ่ไป โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถา้เป็นงานท่ีซ า้ ๆ งานท่ีเคยท ามาแลว้ งานท่ี

คอ่นขา้งงา่ยหรือยากจนเกินไป ดงันั้นผูส้อนจึงควรมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน และ

ท าใหผู้เ้รียนเห็นวา่สามารถท างานนั้นใหส้ าเร็จไดโ้ดยไมย่ากนัก 

4. สร้างความมั่น ใจในการเรียนให ้แก่ผู เ้รียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงถา้ผู เ้รียนมี

ประสบการณ ์และประสบความส าเร็จในการเรียนในเร่ืองหน่ึงมาแลว้ ยอ่มมีความมั่นใจสูงและสนใจท่ีจะ

ท างานในลกัษณะคลา้ย ๆ กนัใหป้ระสบความส าเร็จเชน่เดียวกนั เชน่ การตอบค าถามของครูในชัน้เรียน 

หรือการไดร้ับมอบหมายงานใหท้ าเป็นการบา้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูเ้รียนลม้เหลวในการท างาน 

ยอ่มจะขาดความมั่นใจ ท าใหไ้มส่นใจในการเรียน ดงันั้นผูส้อนควรพิจารณาในเร่ืองน้ี พยายามสรา้ง

ความส าเร็จในการเรียนกอ่น เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยการมอบหมายงานใหเ้หมาะสม

กบัความสามารถของผูเ้รียน ใหค้วามชว่ยเหลือ แนะน ากอ่นการมอบหมายงาน ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดความ

ภาคภูมิใจใหค้วามส าเร็จของตนเองได ้

5. สนับสนุนหรือสง่เสริมการท างานของผูเ้รียน และใหค้วามส าคญัของงานท่ีผูเ้รียนซ่ึง

จะเป็นการสรา้งช่ือเสียง เกียรติคุณใหแ้กโ่รงเรียนในทางสว่นรวม รวมทัง้ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของผลงาน 

และในทางตรงกนัขา้มช้ีใหเ้ห็นถึงผลงานหรือการกระท าของผูเ้รียนท่ีไมเ่หมาะสม ก็จะเป็นการท าลาย

ช่ือเสียง ความนิยมของโรงเรียนท่ีมีตอ่สงัคมไดเ้ชน่กนั 
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อยา่งไรก็ตามในชัน้เรียนหน่ึง ๆ ยอ่มมีผูเ้รียนซ่ึงมีผลการเรียนคอ่นขา้งออ่น ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากขาดทกัษะในการเรียน ไมเ่ขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีสอน และมีผลท าใหไ้มส่ามารถท างานท่ีไดร้ับ

มอบหมายไดส้ าเร็จ หรือท าไม่ได ้การกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลุม่ดงักล่าวสนใจการเรียน ผูส้อนควรจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะดงัน้ี 

 ในการสอน เน้ือหาวิชาควรแบง่ออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ และพยายามท าใหเ้น้ือหาวิชา

นั้นเป็นส่ิงท่ีงา่ย โดยการอธิบาย หรือการใชค้  าพูด หรือการใชอุ้ปกรณก์ารสอนอ่ืน ๆ ประกอบ 

 การใหก้ารบา้น หรือมอบหมายงานใหท้ า ควรลดค าถามท่ีคอ่นขา้งยาก หรือปัญหา

ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม 

 สอนซ า้ในเร่ืองท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐาน หรือทบทวนความรูอ้ยู ่

เสมอ ๆ 

 เสริมก าลงัใจใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน โดยการกลา่วชมเชย ใหร้างวลั คะแนน หรือ

ของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เม่ือท างานไดผ้ลดีหรือดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานเดิมของตนเอง มากกวา่ท่ีจะ

พิจารณาเปรียบเทียบกบัผลงานรวมของผูเ้รียนทัง้ช ัน้ 

 กระตุน้ใหผู้เ้รียนเพ่ิมความส าเร็จในการท างานตามที่ ไดร้ับมอบหมายจากผูส้อน 

7. ทกัษะการใชส่ื้อการสอน 

ส่ือการสอนจะหมายรวมถึงส่ือตา่ง ๆ ท่ีสามารถกระตุน้ หรือส่งเสริมความสนใจใน

การเรียนของผูเ้รียนซ่ึงอาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดตา่ง ๆ การใชส้ภาพของทอ้งถ่ินหรือวิทยากร

ทอ้งถ่ิน (Community resources) รวมทัง้คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนมีประโยชน์และชว่ยเสริมการเรียน

การสอนไดด้งัตอ่ไปน้ี 

1. ชว่ยพฒันาความคิดของผูเ้รียน การท่ีผูเ้รียนไดรู้ ้เห็นสภาพของปัญหาตา่ง ๆ ไดยิ้น

หรือไดส้มัผสั โดยการใชส่ื้อการสอนประเภทตา่ง ๆ เชน่ จากภาพยนตร์ รูปภาพ จะสามารถพฒันาความ

คิดเห็นของผูเ้รียน ยอมรับสภาพความเป็นจริง หรือคิดคน้หาวิธีการแกไ้ขอยา่งมีหลกัการ และมีเหตุผล 

ท าใหมี้ความคิดกวา้งไกลมากข้ึน 

2. เพ่ิมพูนประสบการณใ์หแ้กผู่เ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณม์ากข้ึน เน่ืองจากได ้

เห็นของจริง ไดยิ้น หรือสมัผสั ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดเ้ห็นในปัจจุบนักบัความกา้วหนา้ตา่ง ๆ ท่ี

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูใ้หมจ่ากส่ือการเรียนตา่ง ๆ เชน่ จากภาพยนตร์ หรือจากการทศันศึกษา 
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3. กระตุน้หรือเรา้ความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงส่ิงตา่ง ๆ ท่ีน ามาเสริมการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนนอกเหนือจากการเรียนปกติในชัน้เรียน สามารถท าใหผู้เ้รียนสนใจการเรียนมากข้ึน มีความ

กระตือรือรน้ ใคร่รูเ้ห็นส่ิงท่ีแปลก ๆ ใหม ่ๆ ซ่ึงกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนได ้

ส่ือการสอนสามารถน ามาใชส้อนผูเ้รียนไดด้งัตอ่ไปน้ี 

 ใชเ้ร่ิมการสอน เพ่ือเป็นการแนะน าบทเรียนใหแ้กผู่เ้รียน ซ่ึงผูส้อนอาจจะใชรู้ปภาพ 

ภาพยนตร์ แลว้จึงเป็นการถามค าถามเพ่ือการแบง่กลุม่อภิปราย หรือการสมัมนาตอ่ไป 

 สรา้งความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียน การเรียนรูใ้นเร่ืองใดก็ตาม ถา้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพ 

ไดยิ้น หรือฟงัในส่ิงท่ียงัไมเ่คยมีประสบการณม์ากอ่น จะท าใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะศึกษาหรือเรียนรูใ้นเร่ืองท่ี

จะเรียนตอ่ไป 

 ส่งเสริม หรือสนับสนุนการเรียน ซ่ึงในระหว่างการเรียนการสอน ถา้ผูเ้รียนมี

ปัญหา ไมเ่ขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน การท่ีผูส้อนใหค้ าแนะน า หรือช้ีแนะ โดยใชส่ื้อการสอน หรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

จะท าใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะเรียนรูต้อ่ไปได ้

 สามารถใชส้รุปเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ทบทวนความรู ้หรือใหแ้นวคิดท่ีถูกตอ้งแก่

ผูเ้รียน ส่ือการสอนสามารถใชส้รุปการเรียนได ้เชน่ แผน่ภาพ แผนภูมิ หรือ การใชค้อมพิวเตอร์ จะ

สามารถทบทวนความรู ้สรุปเร่ืองราว หรือใหแ้นวคิดท่ีถูกตอ้งแกผู่เ้รียนได ้

ส่ือการสอนท่ีครูน ามาใชใ้นชัน้เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมให ้

พรอ้ม ซ่ึงจะตอ้งมีการเลือกใชใ้หเ้หมาะสม และน ามาทดลองใชก้อ่น แนวทางการเลือกใชส่ื้อการสอน

ประกอบดว้ย 

 ผูเ้รียนไดร้ับความรูต้รงตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาที่ ก  าหนดไวใ้นแผนการสอน 

 ผูเ้รียนสามารถเห็น หรือไดยิ้นอยา่งทัว่ถึงกนั และมีความถูกตอ้งแมน่ย า 

ทกัษะในการใชส่ื้อการสอนมีความส าคญัอยา่งมาก ในการกระตุน้หรือสรา้งความสนใจ

การเรียน ผูส้อนจึงควรน าอุปกรณ์การสอนอ่ืน ๆ มาร่วมกบัการใชก้ระดานด าประกอบการสอนดว้ย 

นอกจากน้ีควรเตรียมความพรอ้มกอ่นท่ีจะน าอุปกรณก์ารสอนชนิดใดชนิดหน่ึงมาใชส้อน รวมทัง้ค านึงถึง

ลกัษณะ ขนาด สีสัน ของอุปกรณ์ท่ีใชด้ว้ย อยา่งไรก็ตาม อุปกรณ์การสอนส าเร็จรูปต่าง ๆ มีอยู่
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มากมายในปัจจุบนั ซ่ึงผูส้อนจะสามารถน ามาปรับใช ้หรือสรา้งข้ึนใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ผูเ้รียน สภาพของชัน้เรียนได ้

8. ทกัษะการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน 

ในระหวา่งการเรียนการสอน เป็นหน้าท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมเสริม หรือ

สอดแทรกความรูใ้นดา้นจริยธรรมใหแ้กผู่เ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ประพฤติ และปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

และระเบียบท่ีดีงามของสงัคม คา่นิยมท่ีน ามาสอดแทรกในการสอนนั้น ผูส้อนควรจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้

และปฏิบติั ในเร่ืองตอ่ไปน้ี 

 คุณธรรม และจริยธรรมท่ีจ าเป็น ซ่ึงมุง่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบติั เชน่ ความ

ซ่ือสตัย ์การไมพู่ดปด ความกตญัญูกตเวที และความเมตตาตอ่ผูอ่ื้น 

 ทศันคติ ความเช่ือ คา่นิยม ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบติั เชน่ การแสดงความเคารพ

ตอ่ผูท่ี้สูงอายุ การประพฤติ ปฏิบติัท่ีเหมาะสมตอ่วฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงาม ความเช่ือถือใน

พระพุทธศาสนา หรือในบุคคลซ่ึงเป็นท่ีเคารพ เป็นตน้ 

การสอนในเร่ืองดงักลา่วผูส้อนจะใชก้ารสอนโดยตรง เชน่ การบอกเลา่ อธิบายในส่ิงท่ี

ควรท าใหแ้กผู่เ้รียน หรือใชวิ้ธีสอนโดยออ้ม เชน่ การสมมติสถานการณ ์และด าเนินการวิเคราะหโ์ดยการ

แบง่กลุม่ หรือจดัใหมี้การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดวิ้เคราะห์ตวัละคร เสนอความคิดเห็น 

รวมทัง้สรุปแนวทางท่ีสมควรประพฤติหรือปฏิบติัส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

ผูส้อนควรจะมีทกัษะในการสอนเพ่ือสอดแทรกจริยธรรมส าหรับการสอนวิชาตา่ง ๆ 

โดยเฉพาะวิชาสงัคม ดงัตอ่ไปน้ี 

 พิจารณาลกัษณะของเน้ือหาวิชาและบทเรียน ซ่ึงในระหวา่งการท าบนัทึกการสอน 

หรือในการพิจารณาเน้ือหาวิชา ผูส้อนควรพิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา่นิยม และจริยธรรม ท่ี

ผูเ้รียนสมควรจะเรียนรู ้และก าหนดแทรกไวใ้นบนัทึกการสอน 

 ใชวิ้ธีการเลา่เร่ืองราว และถามค าถาม เพ่ือใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิด เขา้ใจเหตุผล ช้ีแจงให ้

เห็นประโยชน์ โทษ อนัตราย หรือผลท่ีจะไดร้ับ 

 ผูส้อนอาจจะใชก้ารสอน โดยการใหแ้สดงบทบาทสมมติ การสรา้งสถานการณ์

จ าลอง แลว้จึงถามความคิดเห็น ความรูสึ้ก วิธีการแกป้ัญหา และวิธีการท่ีสมควรจะประพฤติ หรือปฏิบติั 
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 เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัแลว้ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให ้

ผูเ้รียนไดก้ระท า และปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งคอยสงัเกตความประพฤติ หรือใหก้ลุม่เพ่ือน

ชว่ยกนัดูแล และใหค้ าแนะน าตอ่กนั 

 การใหร้างวลั หรือการท าโทษ เม่ือผูเ้รียนไดป้ระพฤติ ปฏิบติัในส่ิงท่ีเห็นวา่เป็น

จริยธรรมท่ีดีงาม และเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น สมควรจะไดร้ับรางวลัเพ่ือเป็นการเสริมก าลงัใจ และ

สนับสนุนการกระท าที่ ดี ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้ประพฤติไมเ่หมาะสมสมควรจะไดร้ับการช้ีแจง ใหเ้หตุผล 

และท าโทษ เพ่ือมิใหมี้พฤติกรรมท่ีไมพึ่งประสงค ์หรือมีความรูสึ้กท่ีตอ่ตา้นคา่นิยมและจริยธรรมของ

สงัคมนั้น ๆ 

การสอนจริยธรรมในชัน้เรียนนั้นจะข้ึนอยูก่บัผูส้อน ชว่ยกนัตกัเตือนผูเ้รียนใหป้ระพฤติ 

หรือปฏิบติัในทางท่ีเหมาะสม รวมทัง้การชี้ แจงเหตุผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจ การสอนและการใหค้วามรูใ้นเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม ควรปลูกฝังตัง้แต่ผูเ้รียนยงัอยูใ่นวยัเด็กเล็ก และไดร้ับการช้ีน า แกไ้ข

ตอ่เน่ืองกนัมา อยา่งไรก็ตามความร่วมมือของผูป้กครองและผูใ้กลชิ้ดกบัผูเ้รียนก็มีสว่นส าคญัอยา่งมาก

ในการปรับพฤติกรรม สนับสนุน หรือสง่เสริมใหผู้เ้รียนมีความเช่ือ มีคา่นิยม จริยธรรม และคุณธรรมท่ี

ถูกตอ้งไดเ้ชน่เดียวกนั 

9. ทกัษะการสรุปบทเรียน 

เม่ือการเรียนการสอนในแตล่ะบทเสร็จส้ินลง ผูส้อนควรสรุปบทเรียนซ่ึงเป็นการ

รวบรวมแนวคิดหรือสาระส าคญัของบทเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละความเขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้น ๆ 

สามารถเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูแ้ละเน้ือหาวิชาท่ีไดเ้รียนมากบัเน้ือหาวิชาอ่ืน ๆ หรือส่ิงท่ีจะ

เรียนตอ่ไปได ้ดงันั้นการสรุปบทเรียนจึงจ าเป็นตอ้งมีเน้ือหาสาระมากกวา่การทบทวน ซ่ึงการสรุป

บทเรียนสามารถน ามาใชใ้นกรณีตอ่ไปน้ี 

1. ในตอนทา้ยของหน่วยการสอน 

2. เป็นการสรุปการเรียนรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดใหม ่

3. ใชใ้นการสรุปความคิดเห็นเม่ือมีการปรึกษาหารือกนัในกลุม่ 

4. สรุปในตอนทา้ยของภาพยนตร์ การแสดง รายการทางโทรทศัน์ หรือส่ิงท่ีไดบ้นัทึก

ไวเ้ป็นเทปค าพูด หรือโทรทศัน์ 

5. เป็นการสรุปประสบการณท่ี์ไดร้ับจากการไปทศันศึกษา 

6. ใชใ้นการสรุปสาระส าคญัจากการเสนอความคิดเห็นของวิทยากรท่ีเชิญมา 
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7. สรุปผลของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการสรุปบทเรียน และสามารถในมาใชใ้นชัน้เรียนเพ่ือเป็น

การสรุปสาระส าคญัของเน้ือหาวิชาในลกัษณะตอ่ไปน้ี 

1. สรุปบทเรียนในลกัษณะของการเขียนเป็นรูปแบบ (model) สรุปเน้ือหาวิชาใน

ลกัษณะของหัวขอ้เร่ือง (theme) หรือในลกัษณะของนัยส าคญั (generalization) ซ่ึงผูส้อนอาจจะใช ้

การเขียน หรือการสรุปดว้ยค าพูดก็ได ้เชน่ “จากขอ้พิสูจน์เหลา่น้ีจะเห็นวา่ เม่ือน าจ านวนลบ คูณกบั

จ านวนลบ ผลท่ีไดจ้ะเป็นจ านวนบวก” 

2. โดยการใหค้ าแนะน า (cueing) ซ่ึงอาจจะเป็นประโยค และใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุป

แนวคิด เชน่ “จากท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ทรัพยากรธรรมชาติ แบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ .........” หรือ “จาก

ตวัอยา่ง เราสามารถสรุปไดว้า่โครงสรา้งของ Present Perfect Tense คือ .........” 

3. โดยการใชค้  าถามเพ่ือสรุปความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน และสรา้งความสนใจ

เพ่ือผูเ้รียนตอบค าถามดว้ย เช่น “สุดา ลองสรุปสาเหตุของการเสียกรุงฯครั้งท่ี 2 ซิ” หรือ “ในการ

ปรึกษาหารือกนัในครั้งน้ี เราไดข้อ้สรุปอะไรบา้ง” 

4. ผูส้อนสามารถสรุปบทเรียน โดยการเช่ือมโยงความรู ้หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนไปแลว้ใน

บทเรียนกอ่น กบัเน้ือหาวิชาใหมไ่ด ้เชน่ “ในชัว่โมงท่ีแลว้เราทราบวา่ ตน้ไมต้อ้งการแสงแดดในการปรุง

อาหาร และจากขอ้พิสูจน์ในชั่วโมงน้ี เราสามารถสรุปไดว้า่ส่วนสีเขียวท่ีใชใ้นการปรุงอาหารของพืช

เรียกวา่ “คลอโรฟิลด”์ ” 

5. การสรุปบทเรียนท่ีดีนั้น ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนออกมาสาธิตงานท่ีท า หรือสรุปเร่ืองใน

ส่ิงท่ีไดศึ้กษาหรือคน้ควา้มา ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อนทราบแนวคิด หรือความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียน 

และในท านองเดียวกนั ผูเ้รียนจะทราบวา่การด าเนินงานของตนเองใหผ้ลงานท่ีถูกตอ้งมากนอ้ยแคไ่หนดว้ย 

ทกัษะการสรุปบทเรียนเป็นส่ิงท่ีครูไมส่ามารถละเลยไดแ้ละควรจดัเวลาไวส้่วนหน่ึง

ส าหรับการสรุปบทเรียนในเน้ือหาวิชาแตล่ะตอน หรือในตอนทา้ยชั่วโมง ซ่ึงนอกเหนือจากจะเป็นการ

ทบทวนความรูข้องผูเ้รียนแลว้ ยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในบทเรียนท่ีครูสอนดว้ย ซ่ึงครูจะ

สามารถน าไปปรับแนวการสอนของตนเองใหดี้ข้ึน 

กลา่วโดยสรุป การพฒันาทกัษะการสอน นอกจากผูส้อนจะสามารถศึกษาจากแหลง่ความรู้ 

ตา่ง ๆ แลว้ การสงัเกตผูท่ี้มีประสบการณ์การสอนในระหวา่งการสอนจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณคา่อยา่งมาก ซ่ึง

การสังเกตการสอนไมว่า่ในรูปแบบท่ีดี หรือในรูปแบบท่ีตอ้งปรับปรุง จะชว่ยเสริมแรงและกระตุน้ให ้
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ผูส้อนคิดคน้วิธีการตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสมรรถภาพ และทกัษะการสอนของตนเอง เห็นขอ้เปรียบเทียบ ท าให ้

เกิดแนวคิดท่ีถูกตอ้งได ้รวมทัง้ท าใหเ้กิดความคิด และมีวิจารณญาณในการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม 

ความสามารถและสมรรถภาพในการสอนของครูจะตอ้งประกอบดว้ย ความสามารถในการวางแผนการ

สอน การเตรียมอุปกรณ์การสอน ความสามารถในการควบคุมชัน้เรียน และจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมทัง้มีความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผูเ้รียน เขา้ใจความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ พฤติกรรม และบุคลิกของ

ผูเ้รียน และส่ิงส าคญัประการสุดทา้ย คือจะตอ้งมีทกัษะการสอน ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการสอนของครู

ในชัน้เรียนเป็นท่ีน่าสนใจ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ และทกัษะตามจุดประสงค ์และ

เป้าหมายส าคญัของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

 สรุปการใชท้ักษะการสอน และทักษะในการสอนของครูมีความสัมพนัธก์นั ดงัน้ี   

   1. ทกัษะก่อนการสอน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการสอน ความสามารถใน

การจดัเตรียมอุปกรณก์ารสอน ความสามารถในการการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ความสามารถใน

การการจดัเตรียมเน้ือหาวิชา และการใชส่ื้อการสอนโดยครูตอ้งศึกษาหลกัสูตร และประมวลการสอน 

การพิจารณาเลือกเน้ือหาวิชา และระยะเวลาที่ ใชใ้นการสอนการก าหนดจุดมุง่หมายและจุดประสงคข์อง

การสอน ส าหรับการสอนในแตล่ะหน่วยการสอน และในแตล่ะคาบเวลาของการสอน  

 2. ทกัษะระหว่างการสอน หมายถึง ผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียน  

การสอน รวมทัง้การจดัประสบการณ์การเรียนรูต้า่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาใหแ้กผู่เ้รียนดว้ย ดงัน้ี 

ทกัษะการสรา้งบรรยากาศ ทกัษะน าค าถามมาใชใ้นการสอน ทกัษะการสอนใหผู้เ้รียนคิด ทกัษะการส่ือ

ความหมาย ทกัษะการเสริมก าลงัใจ ทกัษะการกระตุน้ความสนใจ ทกัษะการใชส่ื้อการสอน ทกัษะการ

สอดแทรกการจริยธรรม ทกัษะการสรุปบทเรียน   

 3. ทกัษะหลงัการสอน หมายถึง ความสามารถสรา้งแบบทดสอบใหต้รงจุดประสงคข์อง

การเรียนรู ้มีความสามารถในการวดั ประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ประเมินผลกิจกรรมการสอนและ

ความสามารถในการสอนของตนเอง สามารถวิเคราะหแ์ละวินิจฉัยขอ้มูลตา่ง เพ่ือน ามาปรับปรุงการ

สอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
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ทักษะในการสอนของครูก่อนการสอน 
-ความสามารถในการวางแผนการสอน  
-ความสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน  
-ความสามารถการก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้  
-ความสามารถในการจัดเตรียมเน้ือหาวชิา 

ทักษะการสอน 
-ทักษะการใช้สื่อการสอน (การเลือกใชส้ื่อ) 

ทักษะการสอน 
-ทักษะการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน                    
-ทักษะการน าค าถามมาใช้ในการสอน             
-ทักษะการสอนให้ผู้เรียนคิด                    
-ทักษะการสื่อความหมาย 
-ทักษะการเสริมก าลังใจ 
-ทักษะการกระตุ้นความสนใจ                      
-ทักษะการใช้สื่อการสอน                  
-ทักษะการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน 
-ทักษะการสรุปบทเรียน                        

ทักษะในการสอนของครูหลังการสอน 
-ความสามารถสร้างแบบทดสอบ 
-ความสามารถในการวัดประเมินผล  
-ความสามารถในการสอนของตนเอง 
-ความสามารถวิเคราะหแ์ละวินจิฉัยข้อมูล 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิความสมัพนัธข์องทกัษะในการสอนของครูและทกัษะการสอน 

 

1. ศึกษาหลักสูตรและประมวล
การสอน 

2. พิจารณาเนื้อหาวิชา วธิีสอน
และระยะเวลาที่ใช้สอน 

3. ก าหนดจุดประสงค์การเรียน 
4. วางแผนการสอน และการใช้

สื่อการสอน 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2. วิเคราะห์และวินิจฉยัข้อมูล 
3. ประเมินผลกิจกรรมการสอน

ของตนเอง 
4. ปรับปรุงตนเอง และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน 
2. สร้างบรรยากาศการเรียน 
3. เร้าความสนใจผู้เรียน 
4. เสริมก าลังใจผู้เรียน 
5. สื่อความหมายชัดเจน 
6. มีทักษะการใช้ค าถาม 
7. สรุปบทเรียนได้ 

ทักษะก่อนการสอน 

ทักษะหลังการสอน ทักษะระหว่างการสอน 
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1.61.6  แนวคิด ความเช่ือพ้ืนฐาน และหลกัการศึกษานอกโรงเรียน 

 
กลุม่เป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียนส่วนมากเป็นเยาวชนและผูใ้หญ ่ซ่ึงเป็นผูมี้วุฒิภาวะ 

ประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัว และมีขอ้จ ากดัมากมายในการ

เรียนรู ้ซ่ึงลกัษณะดงักลา่วท าใหก้ารจดักระบวนการเรียนรูไ้มเ่หมือนเด็ก เพราะมีอะไรท่ีแตกตา่งกนั

หลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน ประสบการณ์ ความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึง

จ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและธรรมชาติของผูเ้รียน สง่เสริมใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมน าความรู้

และประสบการณท่ี์มีอยูแ่ลกเปล่ียนเรียนรูก้นัและสง่เสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

1.6.1 ปรชัญาคิดเป็น 

“คิดเป็น” (KIDPEN) ปรัชญาพ้ืนฐานของ กศน.เป็นกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึน
จากหลกัการและแนวคิดของ ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ นักการศึกษาไทย ท่ีกลา่ววา่“การจดัการศึกษา ตอ้ง
สอนคนใหคิ้ดเป็น ท าเป็น แกป้ัญหาเป็น” (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 2553, 5-6) 

คิดเป็น หมายถึงกระบวนการท่ีคนเราน ามาใชใ้นการตัดสินใจ โดยตอ้ง

แสวงหาขอ้มูลของตนเอง ขอ้มูลของสภาพแวดลอ้มในชุมชน และขอ้มูลทางวิชาการ แลว้น า มา 

วิเคราะหห์าทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเหมาะสม มีความพอดีระหวา่งตนเองและสงัคม 
คิดเป็น มีความเช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนตอ้งการความสุข แตค่วามสุขของแตล่ะคน

แตกตา่งกนั เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกตา่งกนัในดา้นตา่ง ๆ เชน่ เพศ วยั สภาพสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วิถี

ชีวิต ซ่ึงท าใหค้วามตอ้งการและความสุขของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ดงันั้นการท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข

ในสงัคม จะตอ้งเป็นผูคิ้ดเป็น ท าเป็น แกป้ัญหาเป็น และกระบวนการคิดเป็นแกป้ัญหาเป็นนั้น จะตอ้งน า

ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ประการ มาประกอบในการคิด คือ ขอ้มูลดา้น ตนเอง ขอ้มูลดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้มูลดา้นวิชาการ โดยเราจะตอ้งชั่งน ้าหนักดูวา่ ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือมากกวา่หรือมีผลดีมากกวา่น ามา

ตดัสินใจโดยอาศยัการพิจารณาอยา่งรอบคอบ  

1.6.2 หลกัการศึกษานอกโรงเรียน 

การศึกษานอกโรงเรียนเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจ

ส าคญัที่ มุง่ใหป้ระชาชนไดร้ับการศึกษาอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะการศึกษาพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต

ตามมาตรฐานของสงัคมซ่ึงเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงไดร้ับ นอกจากนั้นยงัจะตอ้งไดร้ับการศึกษาที่ ตอ่เน่ือง

จากการศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือน าความรูไ้ปพฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาชุมชนและสงัคมในท่ีสุด 

การจดักระบวนการเรียนรูก้ารศึกษานอกโรงเรียนจึงยุดหลกัการ ส าคญั 5 ประการ คือ หลกัความเสมอ
ภาคทางการศึกษา หลกัการพฒันาตนเองและการพ่ึงพาตนเอง หลกัการบูรณาการการเรียนรูก้บัวิถีชีวิต 
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หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และหลกัการเรียนรูร่้วมกนัและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 2553, 8-9) ดงัน้ี 
1) หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา กลุม่เป้าหมายของการศึกษานอก

โรงเรียนส่วนมากเป็นผูพ้ลาดโอกาสและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งทางดา้น

สถานภาพในสังคม อาชีพ เศรษฐกิจและขอ้จ ากดัตา่ง ๆ ในการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

การศึกษานอกโรงเรียนตอ้งไมมี่การเลือกปฏิบติั หากแตส่รา้งความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ

การเรียนรูอ้ยา่งเทา่เทียมกนั 
2) หลกัการพฒันาตนเองและการพ่ึงพาตนเอง การจดัการศึกษานอก

โรงเรียนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตน 

สามารถเรียนรูเ้กิดความส านึกท่ีจะพฒันาตนเองได ้เป็นคนคิดเป็น ปรับตวัเพ่ือให ้ทนักบักระแสการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม โดยเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา เรียนดว้ยตนเองพ่ึงพาตนเอง เพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวิต

อยา่งเป็นปกติสุขทา่มกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
3) หลกัการบูรณาการการเรียนรูก้บัวิถีชีวิต หลกัการน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของ

การจดัการเรียนรูท่ี้สมัพนัธก์บัสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียนซ่ึงเป็น

หลกัการท่ีส าคญัในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ส่ิงดงักลา่วส่งผลโดยตรงตอ่การจดักระบวนการ

เรียนรู ้การจดัการเรียนรูเ้ป็นลกัษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสมโดยบูรณาการสาระตา่ง ๆ 

เพ่ือการเรียนรูแ้ละบูรณาการวิธีการจดัการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน

เป็นองคร์วม 
4) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและความถนัด

ของผูเ้รียน หลกัการน้ีเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรูจ้กัความตอ้งการของตนเองสามารถจดัการศึกษา

ใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนร่วมก าหนดมาตรฐานและสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวดั

ประเมินผลการเรียนของตนเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษานอกโรงเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5) หลักการเรียนรูร่้วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้

ร่วมกนัในกลุม่ผูเ้รียนนับวา่ส าคญั เป็นการสง่เสริมและสรา้งกลัยาณมิตรในกลุม่ผูเ้รียน กอ่ใหเ้กิดความ

ร่วมมือ ความผูกพนัเอ้ืออาทร การชว่ยเหลือกนัและกนั ปลูกฝงัวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนส าหรับผูเ้รียนท่ีมีวุฒิภาวะ ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนก็นับวา่เป็นหลกัการส าคญัใน

การจดัการศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสามารถเขา้มาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัสรร

ทรัพยากรเป็นแหลง่เรียนรูแ้ละสนับสนุนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตผูเ้รียนใหเ้ป็นสมาชิกที่ ดีของชุมชนตอ่ไป 
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1.6.3 ทฤษฎีการเรียนรูก้ารศึกษานอกโรงเรียน 

ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  (2547, 34-

35) ไดก้ลา่วถึงหลกัการจดัการเรียนรูข้องผูใ้หญ ่โดยการใชท้ฤษฎี Andragogy ของ Knowles เป็น
ทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ซ่ึงย า้วา่ผูใ้หญน่ั้นสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเองและคาดหวงัวา่การตดัสินใจเรียนของผูใ้หญจ่ะไดร้ับการตอบสนองท่ีดีดงันั้นโปรแกรมการเรียนรู้

ของผูใ้หญจึ่งตอ้งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนฐานของผูใ้หญแ่ตล่ะคน 
กลา่วโดยสรุปแลว้หลกัการส าคญัของ Andragogy คือ ผูใ้หญต่อ้งการท่ีจะมี

ส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการวางแผนและประเมินการจดัการเรียนการสอน ประสบการณ์และความ

ผิดพลาดตา่งๆน าไปสูพ้ื่นฐานของกิจกรรมการเรียนรู ้ผูใ้หญจ่ะใชเ้วลาส่วนใหญส่นใจในการเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง อาจมีเพ่ือนชว่ยเรียนและมีใครสักคน (ครู ฯ) คอยแนะน าการเรียนรูข้องผูใ้หญยึ่ดปัญหาเป็น

ศูนยก์ลางมากกวา่ท่ีจะมุง่เน้ือหาการเรียนรูท่ี้ดีจะเกิดข้ึนเม่ือบทเรียนสมัพนัธก์บัชีวิตจริง และเรียนรูจ้าก

ของจริงมากกวา่ส่ิงสมมุติ  

1.6.4 จิตวิทยาการเรียนรูก้ารศึกษานอกโรงเรียน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมของการศึกษานอกโรงเรียน

จ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจสภาพธรรมชาติของผูเ้รียนซ่ึงเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน 

และส่วนใหญเ่ป็นผูใ้หญมี่ความพรอ้มและศกัยภาพในการเรียนรูท่ี้แตกตา่งจากกลุม่เป้าหมายในระบบ

โรงเรียน การจดักระบวนการเรียนรูค้วรค านึงถึงจิตวิทยาผูใ้หญซ่ึ่งตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิด 

จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมของผูใ้หญ ่ซ่ึงจะมีความแตกตา่งระหวา่ง บุคคล มีความสนใจ มีลกัษณะการ

เรียนรูเ้ฉพาะตน เพ่ือผูท่ี้จะจดัการศึกษาสามารถด าเนินการจดัการศึกษาส าหรับผูใ้หญไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ซ่ึงส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2547, 36-41) กลา่วถึง ขอ้ควร

ค านึงถึงในการสอนผูใ้หญ ่การแสดงออกของผูใ้หญ ่การจดักระบวนการเรียนรูใ้หผู้ใ้หญ ่ปัญหาหรือ

อุปสรรคตอ่การเรียนรูข้องผูใ้หญ ่และ แนวทางแกไ้ขอุปสรรคการเรียนรูข้องผูใ้หญ ่ไวด้งัน้ี 
1) ขอ้ควรค านึงถึงในการสอนผูใ้หญ่ 

ในการจดัการเรียนการสอนใหแ้กผู่ใ้หญซ่ึ่งนับอายุตัง้แต ่16 ปีข้ึนไปและ
สว่นใหญเ่ป็นผูท่ี้มีอายุเลยวยัการศึกษาภาคบงัคบัไปแลว้ ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หญ ่ซ่ึง

จะมีลกัษณะท่ีพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป ดงัน้ี 
- เป็นผูมี้ประสบการณชี์วิตและการท างาน 
- ขาดความมัน่ใจ ไมค่อ่ยกลา้แสดงออก 
- ไมอ่ยากเขา้สังคมกบัคนอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากพวกของตวั เพราะ

มกัจะคิดวา่ตวัเองมีปมดอ้ย 
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- เรียนรูใ้นส่ิงท่ีใกลต้วัไดดี้ เรียนและน าไปใชไ้ดท้นัที 
- ไม่ชอบบรรยากาศแบบชัน้เรียน เพราะอาจจะไม่มีเวลา หรือมี

ความฝงัใจท่ีไมดี่ 
- ไมช่อบถูกสอน ชอบการแนะน าหรือดูตวัอยา่ง 
- ไมช่อบการต าหนิ ชอบการยกยอ่งชมเชยใหเ้กียรติ 
- มีความกงัวลในภารกิจของตนเอง เพราะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและปาก

ทอ้ง 
- ปรับตวัยากในภาวะท่ีไมคุ่น้เคย 
- ใชเ้วลาในการสรา้งความคุน้เคยกบัเพ่ือนผูเ้รียนมาก 
- ไมช่อบการทดสอบหรือลองภูมิ 
- มีความสามารถในการใชภ้าษานอ้ย เพราะการท างานสว่นใหญไ่ม ่
- ส่ือสารกบัเอกสาร 
- ชอบความจริงใจ มีเหตุผล ยุติธรรม 
- จะเรียนรูไ้ดดี้จากของจริง หรือประสบการณต์รง 
- ตอ้งการเหตุผลและค าอธิบายจนกวา่จะพอใจมากกวา่สั่งใหเ้ช่ือ 

2) การแสดงออกของผูใ้หญ่ ผูใ้หญส่ว่นมากจะมีการแสดงออก ดงัน้ี 
- มีความประหม่า กลวัผิด ขาดความมั่นใจเม่ือตกอยูใ่นภาวะท่ีไม่

คุน้เคย 
- มีประสบการณ ์ตดัสินใจดีกวา่เด็ก 
- ไมช่อบการต าหนิ ดูหม่ิน และการแสดงตวัตอ่ชุมชน 
- ไมช่อบการถูกบงัคบัจนกวา่จะพอใจท่ีจะแสดงออกดว้ยตนเอง 
- ไมช่อบการเขม้งวดเอาจริงเอาจงั 

3) การจดักระบวนการเรียนรูใ้หผู้ใ้หญ่ ในการจดักระบวนการเรียนรูใ้ห ้

ผูใ้หญ ่ควรค านึงในส่ิงตอ่ไปน้ี 
- สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู ้และกระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้

อยา่งแทจ้ริง 
- จดัโครงสรา้งหรือกลไกส าหรับการวางแผนการเรียนรูร่้วมกนั 
- วิเคราะห์ความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจัดบทเรียนให ้

สอดคลอ้ง 
- ก าหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหาท่ีสนองตอ่ความตอ้งการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน 
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- ออกแบบประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยค า นึงถึง

จิตวิทยาผูใ้หญ ่
- ด าเนินการให ้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยวิธีการและส่ือ

อุปกรณท่ี์เหมาะสม เนน้ใหรู้จ้ริง รูอ้ยา่งลึกซ้ึง 
- ประเมินผลการเรียนรูแ้ละวิเคราะหค์วามตอ้งการเรียนรูอี้กครั้ง เพ่ือ

ดูวา่ความตอ้งการเรียนรูน้ั้น ๆ ไดร้ับการตอบสนองหรือไม ่เนน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการรับรูด้ว้ย 
- เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีสว่นร่วมในการเรียนและเนน้กระบวนการคิด

เป็น 
- อธิบาย สาธิตงา่ย ๆ และชดัเจน เน้นของจริงและใกลเ้คียงกบั

ประสบการณ ์
- เปิดโอกาสให ้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอย่างเต็มท่ี ให ้อิสระในการ

ตดัสินใจของตนเอง 
- ละเวน้การลงโทษ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม แตต่อ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจ

เหตุผล  
- จะตอ้งมีการวางแผน ปฏิบติั และประเมินผลอยา่งชดัเจนร่วมกนั

กบัผูเ้รียน  
- กิจกรรมเน้ือหาตรงตามความตอ้งการและเป็นเร่ืองใกลต้วั  
- สง่เสริมใหเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง หรืออาจจดักลุม่เล็ก ๆ ชว่ยกนัเรียน  
- เนน้ใหน้ าความรูท่ี้ไดร้ับไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงและการท างานไดด้ว้ย  

4) ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 
จากการศึกษาพบวา่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคตอ่การเรียนรูข้องผูใ้หญ ่

ประกอบดว้ย 
- ประสบการณเ์ดิม 
- ขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
- ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
- กลวัตอ่การเปล่ียนแปลง 
- ความกลวัความลม้เหลวจากการเรียน 
- ความเช่ือผิด ๆ ท่ีวา่ผูใ้หญไ่มส่ามารถเรียนได ้
- การขาดความสนใจ 
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5) แนวทางแกไ้ขอุปสรรคการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 
ตอ้งสรา้งความเช่ือมั่นในศกัยภาพของผูเ้รียนวา่เขาสามารถท าอะไรดว้ย

ตนเองไดห้ลายอยา่งในชีวิต รวมทัง้การเรียนดว้ย หากเขาเช่ือมัน่ในตวัเอง ตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาล

ใจ ความตอ้งการท่ีจะเรียนรูท่ี้มากเป็นพิเศษ กระบวนการคิดเป็น เป็นวิธีหน่ึงท่ีชว่ยใหเ้ขาตดัสินใจไดอ้ยา่ง

มีเหตุผล ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นส าหรับการใชชี้วิตในโลกยุคปัจจุบนัท่ีเป็นสงัคมแหง่ความรู ้และ

จ าเป็นตอ้งเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต   

 

 
กรณีตวัอย่าง : การน าความรูเ้ก่ียวกบัการออกแบบการสอนและทกัษะการสอนไปใช ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

 สถานศึกษา กศน. แหง่หน่ึง ก าหนดแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม ่ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ดงัน้ี 

 

  

 ครูเกง่น ากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบการสอน โดยยึดกระบวนการ

จดัการเรียนรู ้ONIE MODEL ของส านักงาน กศน. ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ทร31001 ทกัษะการเรียนรู ้ 5 

พค31001 คณิตศาสตร์ 5 

พท31001 ภาษาไทย 5 

สค31001 สงัคมศึกษา 3 

อช31001 ชอ่งทางการขยายอาชีพ 2 
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การน ากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบการสอน 

ตวัป้อนหรือปัจจยัน าเขา้ 

(INPUT) 

 กระบวนการ 

(PROCESS) 

 ผลลพัธ ์
(OUTPUT) 

-วิเคราะหผู์เ้รียน 

-วิเคราะหห์ลกัสูตรรายวิชา 

(เน้ือหา) : งา่ย/ ปานกลาง/ 

ยาก 

-ค านวณชัว่โมงเรียนตลอดภาค

เรียน 18 สปัดาห/์ จดัท าปฏิทิน

การเรียนตลอดภาคเรียน 18  

ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่โมง 

-จดัท าแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรูร้ายภาค 

-ออกแบบการจดัการเรียนรู ้

(ออกแบบกิจกรรม) 

-เลือกใชส่ื้อ เชน่ ชุดการสอน

แบบศูนยก์ารเรียน ส่ือ ETV 

ฯลฯ 

-จดัท าแผนการเรียนรูร้าย

สปัดาห ์: ใชรู้ปแบบ ONIE 

MODEL 

-ก าหนดแนวทางการวดัผลและ

ประเมินผล 

 ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู ้

โดยใชรู้ปแบบ ONIE MODEL 

O : Orientation 

-แลกเปล่ียนเรียนรู ้ชวนคิดชวน

คุย ดึงความรูแ้ละประสบการณ์

แลกเปล่ียนกนั 

-สรุปองคค์วามรูจ้าก

ประสบการณ ์

N : New Ways 

-การใหค้วามรูต้ามเน้ือหา โดยใช ้

ส่ือ เชน่ ชุดการสอนแบบศูนย์

การเรียน ส่ือ ETV ฯลฯ 

-บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู ้

-ทดสอบประเมินความรูท่ี้ไดร้ับ

ระหวา่งเรียน 

I : Implementation 

-น าความรูไ้ปสูก่ารปฏิบติั 

E : Evaluation 

-ทดสอบประเมินความรู ้(ทดสอบ

หลงัเรียน) 

 ผลจากการจดักระบวนการ

เรียนรู ้

-ผูเ้รียนมีผลการเรียนรูบ้รรลุผล

การเรียนรูท่ี้คาดหวงัหรือไม ่

-ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปล่ียนไป

ในทางท่ีดีข้ึนหรือไม ่

     

 ขอ้มูลยอ้นกลบั (FEEDBACK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง แกไ้ข พฒันาทุกขัน้ตอน เชน่ 

-ผูเ้รียนมีผลการเรียนรูไ้มบ่รรลุผลการเรียนรูท่ี้

คาดหวงั อาจใชก้ารสอนเสริมหรือปรับเปล่ียน

เทคนิคการสอน หรือออกแบบการจดัการเรียนรู้

ใหม ่

-ผูเ้รียนยงัไมเ่ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 

อาจปรับเปล่ียนเทคนิคการสอน หรือออกแบบการ

จดัการเรียนรูใ้หม ่
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เม่ือพิจารณากระบวนการออกแบบการสอนของครูเกง่ จะเห็นไดว้า่ครูเกง่จะตอ้งใชท้กัษะในการ

สอนของครูและทกัษะการสอน ดงัน้ี 

ทกัษะในการสอนของครู ทกัษะการสอน 

ทกัษะก่อนการสอน 

1. วิเคราะหผู์เ้รียน 

2. วิเคราะหห์ลกัสูตรรายวิชา (เน้ือหา) : 

งา่ย/ ปานกลาง/ ยาก 

3. ค านวณชัว่โมงเรียนตลอดภาคเรียน 18 

สปัดาห/์ จดัท าปฏิทินการเรียนตลอดภาค

เรียน 18  ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่โมง 

4. จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูร้าย

ภาค 

5. ออกแบบการจดัการเรียนรู ้(ออกแบบ

กิจกรรม) 

6. เลือกใชส่ื้อ 

7. จดัท าแผนการเรียนรูร้ายสปัดาห ์: ใช ้

รูปแบบ ONIE MODEL 

8. ก าหนดแนวทางการวดัผลและประเมินผล 

ครเูก่งไดใ้ชท้กัษะในการสอนของครูก่อน

การสอน ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการวางแผนการสอน 

2. ความสามารถจดัเตรียมอุปกรณก์ารสอน 

3. ความสามารถการก าหนดจุดประสงคก์าร

เรียนรู ้

4. ความสามารถในการจดัเตรียมเน้ือหาวิชา 

5. ความสามารถในการใชส่ื้อการสอน 

ครเูก่งไดใ้ชท้กัษะการสอน ดงัน้ี 

-ทกัษะการใชส่ื้อการสอน (เลือกใชส่ื้อ) 

ทกัษะระหว่างการสอน 

ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู ้โดยใชรู้ปแบบ 

ONIE MODEL 

1. แลกเปล่ียนเรียนรู ้ชวนคิดชวนคุย ดึง

ความรูแ้ละประสบการณแ์ลกเปล่ียนกนั 

ครเูก่งไดใ้ชท้กัษะการสอน ดงัน้ี 

1. ทกัษะการสรา้งบรรยากาศในการเรียน

การสอน 

2. ทกัษะการน าค าถามมาใชใ้นการสอน 

3. ทกัษะการสอนใหผู้เ้รียนคิด 
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ทกัษะในการสอนของครู ทกัษะการสอน 

2. สรุปองคค์วามรูจ้ากประสบการณ ์

3. การใหค้วามรูต้ามเน้ือหา โดยใชส่ื้อ เชน่ 

ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส่ือ ETV 

ฯลฯ 

4. บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู ้

5. ทดสอบประเมินความรูท่ี้ไดร้ับระหวา่ง

เรียน 

6. น าความรูไ้ปสูก่ารปฏิบติั 

ครเูก่งไดใ้ชท้กัษะในการสอนของครู

ระหว่างการสอน ดงัน้ี 

1. ทกัษะในการจดัและเลือกกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2. ความสามารถในการสรา้งบรรยากาศการ

เรียนรู ้

3. ความสามารถในการเสริมแรง กระตุน้

และสรา้งความสนใจใหแ้กผู่เ้รียน 

4. ทกัษะในการใชค้  าถาม 

5. ความสามารถในการใหผู้เ้รียนรูจ้กัรักษา

กฎ ระเบียบ และวินัยในชัน้เรียน 

6. ความสามารถในการสรุปบทเรียน 

4. ทกัษะการส่ือความหมาย 

5. ทกัษะการเสริมก าลงัใจ 

6. ทกัษะการกระตุน้ความสนใจ 

7. ทกัษะการใชส่ื้อการสอน 

8. ทกัษะการสอดแทรกจริยธรรมในการ

สอน 

9. ทกัษะการสรุปบทเรียน 

ทกัษะหลงัการสอน 

1. ทดสอบประเมินความรู ้(ทดสอบหลงั

เรียน) 

2. วิเคราะหแ์ละวินิจฉัยผลจากการจดั

กระบวนการเรียนรู ้

-ผูเ้รียนมีผลการเรียนรูบ้รรลุผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวงัหรือไม ่

-ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน

หรือไม ่
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ทกัษะในการสอนของครู ทกัษะการสอน 

3. ปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-ผูเ้รียนมีผลการเรียนรูไ้มบ่รรลุผลการ

เรียนรูท่ี้คาดหวงั อาจใชก้ารสอนเสริม

หรือปรับเปล่ียนเทคนิคการสอน หรือ

ออกแบบการจดัการเรียนรูใ้หม ่

-ผูเ้รียนยงัไมเ่ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางท่ีดีข้ึน อาจปรับเปล่ียนเทคนิคการ

สอน หรือออกแบบการจดัการเรียนรูใ้หม ่

ครเูก่งไดใ้ชท้กัษะในการสอนของครหูลงั

การสอน ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการสรา้งแบบทดสอบ 

2. ความสามารถในการวดัประเมินผล 

3. ความสามารถในการสอนของตนเอง 

4. ความสามารถวิเคราะหแ์ละวินิจฉัยขอ้มูล 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ครูเกง่ไดน้ ากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใชใ้นการออกแบบ

การสอน และไดใ้ชท้กัษะการสอนของครูและทกัษะการสอนในแตข่ ัน้ตอนของการออกแบบการสอน ซ่ึง

จากการวิเคราะหห์ลกัสูตรรายวิชา (เน้ือหา : งา่ย ปานกลาง ยาก) ท่ีนักศึกษา กศน. ลงทะเบียนทัง้ 5 

รายวิชาแลว้ จากนั้นครูเกง่ไดค้  านวณชัว่โมงเรียนตลอดภาคเรียน 18 สปัดาหแ์ละจดัท าปฏิทินการเรียน

ตลอดภาคเรียน 18  ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่โมง พรอ้มทัง้จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายภาค 
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ตอนท่ี 2ตอนท่ี 2  

การจดัการเรียนรูแ้บบศนูยก์ารเรียนการจดัการเรียนรูแ้บบศนูยก์ารเรียน  ส าหรบัผูเ้รียน กศน.ส าหรบัผูเ้รียน กศน. 
 

 

  2.1 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือ

การสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student centered) เป็นรูปแบบการสอนในลกัษณะท่ีชว่ยใหผู้เ้รียน

รูจ้กัการคิดคน้ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดสถานการณ์ หรือสภาพแวดลอ้ม 

รวมทัง้ก าหนดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั บูรณาการกบัความรูเ้น้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น

หลกัสูตร ซ่ึงการก าหนดสถานการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มดงักลา่วจะกระตุน้ หรือส่งเสริมใหผู้เ้รียนได ้

ศึกษา คน้ควา้ความรู ้การปรึกษาหารือ และร่วมกนัตดัสินใจ รูปแบบการสอนมีดงัตอ่ไปน้ี (ระวิวรรณ   

ศรีครา้มครัน 2545, 119) 

 เร่ิมจากผูส้อนก าหนดปัญหา หัวขอ้เร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอยูใ่นขอบเขต 

ของเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรท่ีจะตอ้งศึกษา 

 ผู เ้รียนศึกษาปัญหา หัวขอ้เร่ือง หรือสถานการณ์  โดยการคิดคน้ แสวงหาความรู ้ 

ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น ศึกษาจากต ารา สัมภาษณ์ผูรู้ ้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีผูส้อนใหค้ าแนะน า 

ชว่ยเหลือ ช้ีแนะในการสืบคน้แหลง่ขอ้มูล 

 ผูเ้รียนสามารถคน้พบหลกัการ ขอ้สรุป แนวคิดในลกัษณะของนัยทั่วไป หรือความคิด 

รวบยอดของปัญหานั้น ๆ พิจารณาตดัสินใจ และเสนอผลงานตอ่เพ่ือน ๆ และผูส้อน 

เชน่เดียวกบัท่ี วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542, 4) ไดก้ลา่ววา่ เป็นท่ียอมรับกนัวา่ การจดัการเรียน

การสอน ท่ี เน้น ผู เ้รียน เป็น ศูนย์กลาง คือ  วิ ธีการส าค ัญ ท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู เ้รียน  

ใหเ้กิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการในยุคโลกาภิวตัน์ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให ้

ความส าคญักบัผูเ้รียน สง่เสริมใหผู้เ้รียนรูจ้กัเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ

และความตอ้งการของตนเอง และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดการจดัการศึกษาน้ี

เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูต้า่ง ๆ ท่ีไดพ้ฒันามาอยา่งตอ่เน่ือง

ยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีไดร้ับการพิสูจน์วา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีตอ้งการอยา่ง

ไดผ้ล 
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ความเป็นมาของแนวคิด 

Carl R. Roger คือผูคิ้ดคน้และใชค้  าวา่ “เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child-centred)” เป็นครั้งแรก ใน

วิธีการน้ีผูเ้รียนจะไดร้ับการสง่เสริมใหมี้ความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมเต็มท่ีตอ่การเรียนรูข้องตน ผูเ้รียน

แตล่ะคนมีคุณคา่สมควรไดร้ับการเช่ือถือไวว้างใจ แนวทางน้ีจึงเป็นแนวทางท่ีจะผลกัดนัผูเ้รียนไปสูก่าร

บรรลุศกัยภาพของตน โดยสง่เสริมความคิดของผูเ้รียนและอ านวยความสะดวกใหเ้ขาไดพ้ฒันาศกัยภาพ

ของตนเองอยา่งเต็มท่ี (วฒันาพร ระงบัทุกข ์2542, 4-5) 

หลกัการพ้ืนฐานของแนวคิด “ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

 ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบตอ่การเรียนรูข้องตน 

 เน้ือหาวิชามีความส าคญัและมีความหมายตอ่การเรียนรู ้

 การเรียนรูจ้ะประสบผลส าเร็จหากผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียน 

 ครูคือผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นแหลง่ความรู ้

 ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุ่มท่ีแตกตา่งจากเดิม 

 การศึกษา คือ การพฒันาประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้นพรอ้มกนัไป 

 

หลกัการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

เพ่ือใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอยา่งไดผ้ล การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้วรยึดหลกัดงัตอ่ไปน้ี 

(วฒันาพร ระงบัทุกข ์2542, 7) 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดงันั้ นผูเ้รียนจึงควรมีบทบาท

รับผิดชอบตอ่การเรียนรูข้องตน และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ กนั มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียงแหล่งเดียว 

ประสบการณค์วามรูสึ้กนึกคิดของแตล่ะบุคคลถือวา่เป็นแหลง่การเรียนรูท่ี้ส าคญั 

 การเรียนรูท่ี้ดี จะตอ้งเป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง 

 การเรียนรูก้ระบวนการเรียนรูมี้ความส าคญั 

 การเรียนรูท่ี้มีความหมายแกผู่เ้รียน คือ การเรียนรูท่ี้สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ตวับ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ ได ้

พฒันาตวับง่ช้ีการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางข้ึน โดยก าหนดตวับง่ช้ีการเรียนของผูเ้รียน 9 

ขอ้ และตวับง่ช้ีการสอนของครู 10 ขอ้ เป็นเคร่ืองตรวจสอบวา่ เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดการเรียนหรือการสอน

ตามตวับง่ช้ีเหลา่น้ี เม่ือนั้นไดเ้กิดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแลว้ ดงัน้ี (วฒันาพร ระงบัทุกข ์

2542, 8-10) 

 ตวับง่ช้ีการเรียนของผูเ้รียน 

1) ผูเ้รียนมีประสบการณต์รงสมัพนัธก์บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2) ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนัดและวิธีการของตนเอง 

3) ผูเ้รียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากกลุม่ 

4) ผูเ้รียนฝึกคิดอยา่งหลากหลายและสรา้งสรรคจิ์นตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอยา่ง

ชดัเจนและมีเหตุผล 

5) ผูเ้รียนไดร้ับการเสริมแรงใหค้น้หาค าตอบ แกป้ัญหา ทัง้ดว้ยตนเอง และร่วมดว้ยชว่ยกนั 

6) ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

7) ผูเ้รียนไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอยา่ง

มีความสุข 

8) ผูเ้รียนฝึกตนเองใหมี้วินัยและมีความรับผิดชอบในการท างาน 

9) ผูเ้รียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 ตวับง่ช้ีการสอนของครู 

1) ครูเตรียมการสอนทัง้เน้ือหาและวิธีการ 

2) ครูจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเรา้ จูงใจ และเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

3) ครูเอาใจใสผู่เ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 

4) ครูจดักิจกรรมและสถานการณใ์หผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสรา้งสรรค ์

5) ครูสง่เสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 

6) ครูสง่เสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากกลุม่ พรอ้มทัง้สงัเกตส่วนดี และปรับปรุงสว่น

ดอ้ยของผูเ้รียน 

7) ครูใชส่ื้อการสอนเพ่ือฝึกการคิด การแกป้ัญหา และการคน้พบความรู ้

8) ครูใชแ้หลง่เรียนรูท่ี้หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณก์บัชีวิตจริง 

9) ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวฒันธรรมไทย 

10) ครูสงัเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ประเภทการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

การสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการจดัการ

เรียนการสอนดงัตอ่ไปน้ี (ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน 2545, 120) 

1) การสอนตามเอกตัภาพ (Individualized Instruction) 

2) การสอนโดยออ้ม (Indirect Instruction) 

3) การสอนใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และเรียนในลกัษณะกลุ่ม ( Interactive Instruction and 

Cooperative learning) 

4) การสอนใหผู้เ้รียนมีประสบการณจ์ริง (Experiential Instruction) 

 

2.2  ความหมายและลกัษณะของศูนยก์ารเรียน 

 

ความหมายของศูนยก์ารเรียน 

ศูนยก์ารเรียนเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรูท่ี้ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนหรือยึดผูเ้รียนเป็น

ศูนย์กลาง ใชเ้ทคนิคการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนโดยการแบ่งผู เ้รียนออกเป็น 4 -6 กลุ่ม  

กลุม่ละประมาณ 5-12 คน ใหเ้ขา้เรียนในศูนยกิ์จกรรม โดยแตล่ะกลุม่มีการประกอบกิจกรรมตา่งกนัไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นชุดการสอน แตล่ะกลุม่ใชเ้วลาประมาณ 15-25 นาที ส าหรับประกอบกิจกรรมตาม

ค าสั่ง เม่ือผูเ้รียนทุกศูนยป์ระกอบกิจกรรมเสร็จแลว้จึงเปล่ียนศูนยกิ์จกรรม จนกระทัง่ครบทุกศูนยจึ์งจะ

ถือวา่เรียนเน้ือหาในแตล่ะหน่วยครบตามท่ีก าหนด การสอนในลกัษณะน้ีท าใหบ้ทบาทของผูส้อนและ

ผูเ้รียนตา่งไปจากเดิม โดยครูเป็นผูป้ระสานงาน คอยดูแล กระตุน้การเรียนของผูเ้รียนแตล่ะคน  (อรนุช 

ลิมตศิริ 2546, 179) 

ลกัษณะของศูนยก์ารเรียน 
ลักษณะของศูนย์การเรียนจะประกอบดว้ยส่ือประสมชนิดต่าง ๆ ในแต่ละศูนย์ความรู ้ 

ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถเรียนรูไ้ดต้นเอง หรือเรียนในลกัษณะกลุม่และปรึกษาหารือกนัโดยการอ่าน

ค าแนะน าการใชส่ื้อในแตล่ะศูนยค์วามรู ้และด าเนินกิจกรรม หรือศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเองตามท่ี

ก าหนดในใบงาน ซ่ึงผูเ้รียนบางกลุม่จะเรียนโดยตรงกบัครูผูส้อน และบางกลุม่จะศึกษาจากเอกสาร 

หนังสือเรียน รูปภาพ หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในศูนยค์วามรู ้เชน่ ชุดการสอน ซีดี วีซีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอ่ืน ๆ ดงันั้นในศูนยก์ารเรียนจะประกอบดว้ยศูนย์ความรูต้า่ง ๆ ซ่ึงมีอุปกรณ์การเรียนรูท่ี้เพียงพอ 

เหมาะสม และอยูใ่นต าแหน่งท่ีผูเ้รียนจะสามารถศึกษาไดโ้ดยไมร่บกวนผูอ่ื้น นอกจากน้ีผูส้อนจะก าหนด 

ติดประกาศ หรือเขียนใหผู้เ้รียนรับทราบวา่ เม่ือผูเ้รียนศึกษาหรือเรียนในศูนยค์วามรูห้น่ึง ๆ เสร็จแลว้ 

ควรจะศึกษาในศูนยค์วามรูใ้ดตอ่ไป (ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน 2545, 149) 
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ลกัษณะส าคญัของวิธีสอนแบบน้ีคือ การท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม ศึกษาดว้ยตนเอง 

นับเป็นการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ 

และมีความรับผิดชอบ การสอนดว้ยวิธีน้ีเป็นการน าเน้ือหาในบทเรียนมาแบง่เป็นสว่น ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนได ้

เรียนรูที้ละหน่วย (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 179) 

 นอกจากน้ีการสอนแบบศูนยก์ารเรียนยงัยึดหลกัทฤษฎีการเรียนรูแ้ละส่ือการสอน ดงัน้ี (อรนุช 

ลิมตศิริ 2546, 179) 

1) ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการท่ีผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาดว้ยวิธีท างาน

กลุ่ม โดยเช่ือว่าการท างานเป็นกลุ่มหรือการร่วมมือกับผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีตอ้งอาศัย  

การฝึกฝน การท่ีผูเ้รียนมีโอกาสฝึกท างานร่วมกบัผูอ่ื้นนั้นจะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานในชีวิตจริง 

2) ทฤษฎีส่ือประสม (Multi-Media) การเรียนรูท่ี้อาศยัประสาทสมัผสัหลายดา้น จะท าให ้

เกิดความคงทนในการเรียน ดงันั้น ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการการใชส่ื้อการสอน

ชนิดตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     2.3  องคป์ระกอบของศูนยก์ารเรียน 

อาภรณ ์ใจเท่ียง (2540 อา้งถึงใน อรนุช  ลิมตศิริ 2546, 180-182) เสนอแนะวา่ ในศูนยก์ารเรียน

ควรมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ 

1) บทบาทของผูเ้รียน 

(1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีเรียนแบบศูนยก์ารเรียน 

(2) พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่ งท่ีระบุไว  ้

ในศูนยก์ารเรียนแตล่ะศูนยใ์หค้รบทุกศูนย ์

(3) เรียนรูท่ี้จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยปฏิบติัตนเป็นผูน้ าหรือผูต้ามที่ ดี 

(4) พฒันาทกัษะการประเมินตนเอง และบนัทึกความกา้วหนา้ของตนเอง 

2) บทบาทของผูส้อน 

(1) วางแผนและเตรียมชุดการสอน รวมทัง้อุปกรณอ่ื์น ๆ 

(2) สังเกต ใหค้วามชว่ยเหลือ และแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไมถู่กตอ้งขณะผูเ้รียนท างาน

ร่วมกนั 

(3) บนัทึกพฒันาการของผูเ้รียนแตล่ะคน โดยอาจบนัทึกเก่ียวกบัความเขา้ใจในเน้ือหา

สาระ ความสามารถในการปฏิบติัตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้การท างานเสร็จดว้ยตนเอง การท างานร่วมกบั

คนอ่ืน การเป็นผูน้ าที่ ดี และความเป็นระเบียบในการท างาน 
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(4) อธิบายเพ่ิมเติม ตลอดจนเป็นผูน้ าเขา้สูบ่ทเรียนและสรุปบทเรียนดว้ย 

(5) เตรียมกิจกรรม และส่ือการเรียนการสอนเพ่ิมเติม เพ่ือให ้สอดคลอ้งกับ

สถานการณท่ี์เปล่ียนไป และเพ่ือใหบ้ทเรียนมีคุณคา่ย่ิงข้ึน 

 ขอ้ควรค านึงส าหรับผูส้อน 

 ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียนนั้น ครูตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติใหเ้หมาะสม เพ่ือเปิ ด

โอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากข้ึน ทศันคติท่ีครูควรเปล่ียนแปลงและขอ้ควรค านึง 

ไดแ้ก ่

(1) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด พยายามลดบทบาทจาก 

ผูบ้อกมาเป็นผูถ้าม และคอยดูแลชว่ยเหลือ 

(2) เป็นผูมี้ใจกวา้งและใหค้ าชมผูเ้รียนท่ีท าดีหรือประสบความส าเร็จแมเ้พียงเล็กนอ้ย 

(3) สง่เสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยการเคล่ือนไหวในขณะประกอบกิจกรรม 

(4) สนับสนุนใหผู้เ้รียนใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ ์เชน่ เทปบนัทึกเสียงดว้ยตนเอง 

(5) คอยชว่ยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนตามความสามารถของตน 

3) ชุดการสอนส าหรบัศนูยก์ารเรียน 

  “ชุดการสอน” เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ท่ีน าเสนอ

เน้ือหาสาระในรูปของส่ือประสม ในแตล่ะวิชาอาจมีชุดการสอนประมาณ 16 -20 ชุดการสอน ทัง้น้ี

ข้ึนกบัจ านวนหน่วยการสอนท่ีเราก าหนดไว ้โดยใหมี้ชุดการสอน 1 ชุดตอ่หน่วยการสอน 1 หน่วย ชุด

การสอนแต่ละชุดจะประกอบดว้ย 1) คูมื่อครู 2) แบบฝึกปฏิบติัส าหรับผูเ้รียน 3) ส่ือส าหรับศูนย์

กิจกรรมรวมทัง้กิจกรรมส ารอง และ 4) แบบทดสอบส าหรับการประเมินผล (ชยัยศ พรหมวงศ ์2538 

อา้งถึงใน อรนุช  ลิมตศิริ 2546, 181) 

(1) คู่มือคร ูคูมื่อครูชว่ยใหค้รูใชชุ้ดการสอนในหอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ สว่นประกอบของคูมื่อครู ไดแ้ก ่

 ค าชี้ แจงส าหรับครู 

 ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 

 บทบาทของผูเ้รียน 

 การจดัชัน้เรียนพรอ้มแผนผงั 

 แผนการสอน 

 เน้ือหาสาระประจ าศูนยต์า่ง ๆ 

 การประเมินผล (แบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน) 

(2) แบบฝึกปฏิบัติ (Workbook) แบบฝึกปฏิบติัเป็นคู ่มือผูเ้รียนท่ีใชป้ระกอบ

กิจกรรมการเรียน บันทึกค าอธิบายของครู และท างานหรือท าแบบฝึกหัดตามท่ีครูมอบหมายไว ้ 

ในบตัรกิจกรรม 
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(3) ส่ือส าหรบัศูนย์กิจกรรม เป็นการเสนอเน้ือหาในรูปของส่ือประสม เช่น  

บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม หรือบตัรน าอภิปราย และบตัรเฉลย รวมทัง้ภาพชุด 

แบบเรียน บตัรค า    บตัรภาพ เกมตา่ง ๆ สไลด ์หนังสือ เป็นตน้ 

(4) แบบทดสอบส าหรบัการประเมินผล เป็นแบบสอบอิงเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจ านวน 5-10 ขอ้ ซ่ึงครูจะใชเ้ป็นแบบสอบกอ่นและหลงัการเรียน โดยมี

กระดาษค าตอบเตรียมไวต้า่งหาก 

ขัน้ตอนการสรา้งชุดการสอน 

(1) เลือกเร่ืองท่ีจะสอน แลว้แบง่เป็นหวัเร่ืองยอ่ย 4-6 เร่ือง 

(2) ก าหนดความคิดรวบยอดของแตล่ะเร่ือง 

(3) ก าหนดจุดมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 

(4) ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(5) เตรียมส่ือการสอน 

(6) เตรียมขอ้สอบท่ีใชท้ดสอบกอ่นและหลงัเรียน 

4) การจดัหอ้งเรียน 

  การจัดห ้องเรียนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มประมาณ 4 - 6 กลุ่ม ท ั้งน้ี ข้ึนกับเน้ือหา         

ท่ีแบง่เป็นตอน ๆ ในแตล่ะกลุม่จะมีเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีตา่งกนั

ออกไป ผูเ้รียนจะผลดักนัเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมในแตล่ะศูนยจ์นครบ จะมีศูนยส์ ารองส าหรับกลุม่ท่ีเรียน

เร็วกวา่กลุม่อ่ืน (บุญชม ศรีสะอาด 2537 อา้งถึงใน อรนุช  ลิมตศิริ 2546, 183) ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตวัอย่างการจดัหอ้งเรียนแบบศนูยก์ารเรียน 

ศูนย์ท่ี 1 ศูนย์ท่ี 2 

ศูนยส์ ารอง 

ศูนย์ท่ี 3 ศูนย์ท่ี 4 
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2.4  ขัน้ตอนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

ขัน้ตอนการสอนแบบศูนยก์ารเรียนแบง่เป็น 5 ข ัน้ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2537 อา้งถึงใน 

อรนุช  ลิมตศิริ 2546, 183) 

 ขัน้ประเมนิผลก่อนเรียน 

  ในข ัน้แรกจะท าการทดสอบเพ่ือวดัความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะเรียน โดยอาจทดสอบ

ประมาณ 5-10 นาที ตอ่จากนั้นจึงตรวจใหค้ะแนนเก็บไว ้

 ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 

  ผูส้อนจะน าเขา้สู่บทเรียนประมาณ 5-10 นาที เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน โดย

อาจใชก้ารเล่นเกม เล่านิทาน ใชโ้สตทัศนูปกรณ์ เช่น วีดิท ัศน์ ภาพยนตร์ หรือรูปภาพ เป็นตน้ 

ตอ่จากนั้นก็อธิบายวิธีเรียน 

 ขัน้ประกอบกจิกรรมการเรียน 

  แบง่ผูเ้รียนออกเป็นกลุม่ตามจ านานของศูนยกิ์จกรรม แตล่ะกลุม่อาจคละกนัระหวา่ง

เด็กเกง่และออ่น หรือใหผู้เ้รียนเลือกกลุม่เอง แตค่วรค านึงถึงส่ิงตอ่ไปน้ี ไดแ้ก ่

  ความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนแตล่ะคน 

  ความสามารถทางการพูดและการอา่น 

  วุฒิภาวะทางอารมณแ์ละสงัคม 

  เพศ 

  วยั 

ตอ่จากนั้นใหผู้เ้รียนเขา้ประจ าศูนยกิ์จกรรม อา่นบตัรค าสั่งและปฏิบติักิจกรรมตามล าดบัข ัน้ หมุนเวียน

กนัจนครบทุกศูนย ์การเปล่ียนกลุม่ท าได ้3 วิธี คือ 

1. เปล่ียนกลุ่มพร้อมกัน ทุกกลุ่ม จากศูนย์ท่ี  1 ไปศูนย์ท่ี  2, 3, 4 ตามล าดับ  
การเปล่ียนกลุม่ในลกัษณะน้ีจะท าไดก็้ตอ่เม่ือผูเ้รียนทุกคนท ากิจกรรมเสร็จพรอ้มกนั 

2. เปล่ียนเฉพาะกลุม่ท่ีเสร็จพรอ้มกนั เชน่ กลุม่ 2 และกลุม่ 4 เสร็จ อาจเปล่ียนกลุม่
ไดท้นัที 

3. กลุม่ใดเสร็จกอ่นไปท ากิจกรรมที่ ศูนยส์ ารอง 

 ขัน้สรุปบทเรียน 
  เม่ือผูเ้รียนทุกกลุม่ประกอบกิจกรรมจนครบทุกศูนยแ์ลว้ ผูส้อนจะสรุปบทเรียนอีกครั้ง

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจกระจา่งข้ึน 
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 ขัน้ประเมนิผลการเรียน 

  หลงัจากสรุปบทเรียนแลว้ ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัผลการ

เรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัท่ีใหท้  ากอ่นเรียน น าคะแนนกอ่นเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบ

กนัเพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียน สว่นกิจกรรมที่ ผูเ้รียนปฏิบติัในแตล่ะศูนยน์ั้น ผูส้อนตอ้งน ามา

พิจารณาประกอบการประเมินผลดว้ย 

การประเมนิผลการใชศู้นยก์ารเรียน 

เพ่ือให ้การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของศูนย์การเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผูส้อนควรจะตรวจสอบความสนใจของผูเ้รียน รวมทัง้จดัท าแบบส ารวจ เพ่ือประเมินตนเอง

เก่ียวกบัการจดัศูนยก์ารเรียนในแนวทางตอ่ไปน้ี (ระวิวรรณ ศรีครา้มครัน 2545, 153-154) 

 ผูส้อนจดัเตรียมการใหป้ระสบการณค์วามรูแ้กผู่เ้รียนในเร่ืองทัว่ ๆ ไป หรือไม ่กอ่น

ใหผู้เ้รียนเขา้ศึกษาในศูนยก์ารเรียน 

 ศูนยก์ารเรียน มีส่ือการเรียน รูปแบบ ต าแหน่งในการจดัวาง และสีสนัท่ีจะดึงดูด

ความสนใจของผูเ้รียนหรือไม ่

 ภาระงานท่ีมอบใหผู้เ้รียนปฏิบติัในแตล่ะศูนยค์วามรูค้อ่นขา้งยาก หรืองา่ยเกินไป

ส าหรับพ้ืนฐานความรูข้องผูเ้รียน 

 ผูเ้รียนจะทราบผลการเรียนยอ้นกลบัในทนัทีหรือไม ่

 ผูส้อนจดัเตรียมแหลง่ขอ้มูลตา่ง ๆ รวมทัง้เอกสารส าหรับใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้อยา่ง

เพียงพอหรือไม ่

 ป้ายประกาศตา่ง ๆ ในศูนยก์ารเรียนมีความถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษาหรือไม ่

ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

 กิจกรรมและเน้ือหาวิชาในแตล่ะศูนยค์วามรู ้ไมเ่ก่ียวเน่ืองกนัใชห่รือไม่ 

 ในศูนยก์ารเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนอยา่งอิสระตามเอกตัภาพ และให ้

ผูเ้รียนไดเ้รียนในลกัษณะของกลุม่การเรียนหรือไม ่

 ค าแนะน าในการใชศู้นยก์ารเรียนชดัเจน เขา้ใจงา่ย หรือไม ่

 ผูเ้รียนจะสามารถมาใชศู้นยก์ารเรียนอยา่งอิสระดว้ยตนเองไดห้รือไม ่

 วสัดุ อุปกรณ ์ท่ีใชใ้นศูนยก์ารเรียนมีความคงทนหรือไม ่และมีการดูแลรักษาอยา่งไร 

 ผูส้อนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ เม่ือผูเ้รียนเขา้ศึกษาในศูนยค์วามรู้หน่ึง ๆ แลว้จะไดร้ับ

ความรูต้ามเน้ือหาวิชาครบถว้น ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 ผูส้อนจะเก็บรวบรวมค าตอบของผูเ้รียนในกิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งไร 
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 ผูส้อนไดจ้ดัท าระบบการเก็บบนัทึกขอ้มูลค าตอบของผูเ้รียนอยา่งไร 

การประเมินผลการใชศู้นยก์ารเรียน จะท าใหผู้ส้อนสามารถด าเนินการปรับปรุ ง 

ศูนยก์ารเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด สามารถดึงความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด ้

ดว้ยตนเองในลกัษณะของกลุม่ หรือรายบุคคล รวมทัง้ไดร้ับความรูเ้น้ือหาวิชาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

2.5  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

อรนุช  ลิมตศิริ (2546, 184) ไดส้รุปขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนไวด้งัน้ี 

 ขอ้ดี 

1) สง่เสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง แทนที่ จะรับจากผูส้อน 

ฝ่ายเดียว 

2) สง่เสริมใหผู้เ้รียนเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3) สง่เสริมใหมี้ความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกนั 

4) ชว่ยลดปัญหาการขาดแคลนผูส้อน เพราะผูส้อนลดบทบาทลง 

ขอ้จ ากดั 

1) ผูส้อนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในการท าชุดการสอน 

2) การใหผู้เ้รียนหมุนเวียนเรียนตามศูนยก์ารเรียนแตล่ะศูนย ์อาจไม่เป็นไปตามล าดบัข ัน้  

ของหลกัสูตร 

การจดัศูนยก์ารเรียนจะท าใหค้รูสามารถสอนผูเ้รียนเป็นกลุม่เล็ก หรือใหค้วามสนใจผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลได ้โดยจัดแบ่งให ้ผู เ้รียนเป็นกลุ่ม ร่วมกันท างานหรือศึกษาในเร่ืองท่ี ผู เ้รียนสนใจ  

ซ่ึงผูเ้รียนจะมีความรู้ หรือมีความสนุกสนานในเร่ืองท่ีตนเองสนใจดว้ย การเรียนการสอนโดยใช  ้

ศูนยก์ารเรียน ผูส้อนจะเร่ิมจากการบรรยายใหค้วามรูใ้นเน้ือหาวิชาทัง้หมดโดยสรุปกอ่น รวมทัง้ส่ิงท่ี

ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมไดใ้นศูนย์การเรียน แลว้จึงให ้ผู เ้รียนไดศึ้กษาในศูนย์การเรียน   

ซ่ึงศูนยก์ารเรียนจะประกอบดว้ยส่ือประสมชนิดตา่ง ๆ ในแตล่ะศูนยค์วามรู ้

ในแตล่ะศูนยค์วามรูข้องศูนยก์ารเรียนจะมีส่ือการสอน และค าแนะน าในการใช ้ซ่ึงผูเ้รียน 

จะสามารถศึกษาและใชส่ื้อการสอนต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ในกรณีท่ีผูเ้รียนศึกษาในศูนย์ต่าง ๆ  

เสร็จแลว้ กอ่นเวลาก าหนด จะสามารถมาศึกษาในศูนยส์ ารอง ซ่ึงศูนยส์ ารองจะเป็นศูนยท่ี์เสริมความรู ้

ความถนัด และความสามารถของผูเ้รียน อาจจะประกอบดว้ยงานศิลปะ เกม หนังสือ หรือกิจกรรมท่ี

ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยความสนุกสนานกอ่นท่ีจะเขา้ศึกษาในศูนยอ่ื์น ๆ ตอ่ไป 
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การจดัการสอนในลกัษณะของศูนยก์ารเรียน ผูส้อนจะตอ้งก าหนดกฎ กติกา ส าหรับการศึกษา

ในแตล่ะศูนยค์วามรู ้รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาของการศึกษาในแตล่ะศูนยค์วามรูด้ว้ย เชน่ ผูเ้รียนจะ

สามารถศึกษาในแตล่ะศูนยค์วามรูไ้มเ่กิน 20 นาที แลว้จึงเปล่ียนไปศึกษาในศูนยอ่ื์นตอ่ไป ซ่ึงในแตล่ะ

ศูนยค์วามรู ้ผูส้อนสามารถเขียนระเบียบปฏิบติัส าหรับใหผู้เ้รียนเขา้ใจกอ่นเขา้ศึกษาในแตล่ะศูนยค์วามรู ้ 

การจดัศูนยก์ารเรียนส าหรับผูเ้รียนในแตล่ะระดบัความรู ้อาจจะแตกตา่งกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหา

ความรู ้และส่ือการสอนตา่ง ๆ ท่ีผูส้อนจดัไวใ้นศูนยค์วามรู ้ซ่ึงเน้ือหาความรูใ้นแตล่ะศูนยค์วามรูท่ี้ผูเ้รียน

ศึกษาจะตอ้งแตกตา่งกนั เชน่ มีหวัขอ้เร่ืองตา่งกนั หรือวิชาตา่งกนัก็ได ้และในบางครั้งอาจจะจดัใหมี้แต่

ส่ือการสอนท่ีแตกตา่งกนั โดยท่ีผูส้อนเป็นเพียงผูค้วบคุม ช้ีแนะในการท างานของผูเ้รียน อยา่งไรก็ตาม

ศูนยค์วามรูทุ้กศูนยใ์นศูนยก์ารเรียน ควรจะมีส่ือการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน มีค าแนะน าใน

การใชศู้นย ์ซ่ึงผูเ้รียนสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้มีแบบประเมินความรูข้องผูเ้รียนเม่ือศึกษา

ในแตล่ะศูนยค์วามรูแ้ลว้ 

การจดัศูนยก์ารเรียน เป็นวิธีการสอนท่ีผูส้อนสามารถน ามาปรับใชส้ าหรับผูเ้รียนในระดบั

ประถมศึกษา หรือในระดบัมธัยมศึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมในดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน

ในแตล่ะศูนยค์วามรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวยั วุฒิภาวะ ความสนใจของผูเ้รียน และเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดใน

หลกัสูตรดว้ย ซ่ึงการเรียนในลกัษณะของศูนยก์ารเรียน จะท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นรูปแบบตา่ง ๆ 

ท่ีผูส้อนจดัให ้

 

2.6  เทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนส าหรบัผูเ้รียน กศน. 

ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน กศน.ไดก้  าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเร่งรัดปฏิรูปการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการประเมิน ทบทวนและปรับกิจกรรมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และการเร่งรัดพฒันาครู กศน.ต าบลทุกคน กอรปกบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรูก้ารศึกษาขัน้พ้ืนฐานของครู กศน.ต าบลท่ีผา่นมา พบวา่ ผูเ้รียนขาดการพบกลุม่ 

ผูเ้รียนมาพบกลุม่ไมพ่รอ้มกนั ท าใหติ้ดตามการเรียนการสอนของครูไมท่นั และครูไมส่ามารถจดัการ

เรียนการสอนไดท้นัครบทุกรายวิชา หรือทุกสาระการเรียนรู ้ซ่ึงในปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน กศน.

ไดช้ว่ยแกป้ัญหาโดยการใช ้ETV ในการชว่ยสอน แตย่งัมีปัญหาคือ ผูเ้รียนมาพบกลุม่ไมพ่รอ้มกนัและครู
ไมส่ามารถจดัการเรียนการสอนไดท้นัครบทุกรายวิชา หรือทุกสาระการเรียนรู้ ดงันั้นในปีงบประมาณ 

2558 สถาบนั กศน.ภาคเหนือจึงไดจ้ดัท าโครงการการวิจยัเพ่ือพฒันาการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของครู 

กศน.ในเขตภาคเหนือ โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนข้ึน โดยการจดัอบรมครู กศน.
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ต าบลในเขตภาคเหนือ เพ่ือใหค้รูไดน้ ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียนไปใชใ้นการจัด

กระบวนการเรียนรูก้ารศึกษาข ัน้พ้ืนฐานควบคูไ่ปกบัการใช ้ETV ในการชว่ยสอน ทัง้น้ีเพ่ือสนองนโยบาย
ของส านักงาน กศน. และใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ ตลอดจนเพ่ือแกป้ัญหาการ

จดัการเรียนการสอนดงักลา่ว ซ่ึงจากการด าเนินโครงการการวิจยัดงักลา่ว ท าใหไ้ดเ้ทคนิคการจดัการ

จดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนส าหรับผูเ้รียน กศน. โดยแบง่เป็นแตล่ะดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นครูผูส้อน 
1) การน าเขา้สู่บทเรียนท่ีใชส่ื้อวิดีทศัน์ ควรผา่นส่ือท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เชน่ จอ

LCD ท่ีมีขนาดใหญ ่หรือโปรเจคเตอร์ 
2) ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3) ครูควรจดัเตรียมบตัรเน้ือหา บตัรค าสั่ง ในชุดการสอนแตล่ะศูนยค์วามรูใ้หเ้พียงพอกบั
จ านวนผูเ้รียน 

4) ครูควรแบง่กลุม่ผูเ้รียนใหค้ละความสามารถ เชน่ เพศ วยั ความรูพ้ื้นฐาน (อาจดูจาก
คะแนนทดสอบกอ่นเรียน) 

5) ครูควรช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูแ้ตล่ะศูนยค์วามรูใ้หผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งชดัเจนกอ่นให ้
เขา้ศึกษาในศูนย ์

6) กรณีผูเ้รียนมาไมพ่รอ้มเพ่ือน ครูควรด าเนินการใหผู้เ้รียนทดสอบกอ่นเรียนกอ่นท่ีจะจดั
ใหผู้เ้รียนเขา้เรียนรูร่้วมกบัเพ่ือนในศูนยค์วามรูท่ี้ก าลงัจะเร่ิมเรียน และใหผู้เ้รียนท่ีมาทีหลงัเขา้เรียนรูใ้น

ศูนยค์วามรูอ่ื้น ๆ ท่ีเพ่ือนเรียนผา่นมาแลว้ใหค้รบทุกศูนยค์วามรู ้

2. ดา้นการจดักจิกรรมการเรียนรู ้
1) การจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนใหก้นั

ผูเ้รียน กศน. สามารถจดัได ้2 กรณี ดงัน้ี 

(1) กรณีท่ีผูเ้รียนเขา้เรียนพรอ้มกนั  
 กรณีผูเ้รียนมาพรอ้มกนั สามารถจดัการเรียนรูไ้ดต้ามขัน้ตอนกระบวนการของ

การจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน ดงัน้ี 
 ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูแ้ตล่ะศูนยค์วามรูใ้หผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน

กอ่นใหผู้เ้รียนเขา้ศึกษาในศูนยก์ารเรียน 
 ครูท าการทดสอบกอ่นเรียน 
 ครูน าเขา้สูบ่ทเรียนประมาณ 5-10 นาที เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
 ครูจดัแบง่กลุม่ผูเ้รียน กอ่นใหผู้เ้รียนเขา้ศึกษาในศูนยก์ารเรียน 
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 ครูคอยใหค้ าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแกผู่เ้รียนในระหวา่งการเรียนรู้

แตล่ะศูนยค์วามรู ้
 เม่ือผูเ้รียนทุกกลุม่ประกอบกิจกรรมจนครบทุกศูนยแ์ลว้ ครูใหผู้เ้รียนแตล่ะ

กลุม่สรุปองคค์วามรู ้และน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
 ครูผูส้อนจะสรุปบทเรียนอีกครั้งเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจชดัเจนข้ึน 
 ครูใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัผลการเรียน 
 ครูใหผู้เ้รียนแลกกนัตรวจกระดาษตอบ เพ่ือใหผู้เ้รียนทราบผลการประเมิน

การเรียนรูข้องตนเองยอ้นกลบัในทนัที 

(2) กรณีท่ีผูเ้รียนเขา้เรียนไม่พรอ้มกนั  
 กรณีท่ีผูเ้รียนเขา้เรียนไมพ่รอ้มกนั สามารถจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนได ้

โดยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูแ้ตล่ะศูนยค์วามรูใ้หผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนกอ่นใหผู้เ้รียนเขา้ศึกษาใน

ศูนยก์ารเรียนและท าการทดสอบกอ่นเรียน จากนั้นจดัใหผู้เ้รียนเขา้เรียนในศูนยค์วามรูท่ี้ก าลงัเปล่ียนศูนย์

และเร่ิมเรียนในศูนยค์วามรูใ้หมจ่นครบทุกศูนย ์หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนท่ีมาเขา้เรียนชา้ เขา้เรียนในศูนย์

ความรูท่ี้ยงัไมไ่ดเ้ขา้เรียน แตเ่พ่ือนในกลุม่ไดเ้รียนผา่นมาแลว้จนครบทุกศูนย ์ท าใหผู้เ้รียนท่ีมาเรียนไม่
พร้อมเพ่ือนไดเ้รียนครบเน้ือหาเท่าก ับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  เม่ือผูเ้รียนจนครบทุกศูนย์แลว้ให ้ผู เ้รียนท า
แบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัผลการเรียน 

2) ผูเ้รียนส่วนใหญไ่ม่กลา้แสดงออก ไมก่ลา้ออกมาน าเสนองาน ครูควรใชเ้ทคนิคการ

สอนในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็น เชน่ การใชเ้ทคนิค Roundtable โดยใหผู้เ้รียนแตล่ะคน
เสนอความคิดเห็นหรือตอบค าถาม โดยการเขียนบนกระดาษ เม่ือเขียนเสร็จแลว้จะใหส้ง่กระดาษใหแ้ก ่
ผูท่ี้อยูด่า้นซา้ยมือของตนเอง แตถ่า้ใหผู้เ้รียนเสนอความคิดเห็นหรือตอบค าถามโดยการพดู จะเรียกกิจกรรม
น้ีวา่ Round Robin เป็นตน้ 

3) การจดักิจกรรมของศูนยส์ ารอง ควรจดัหลากหลายกิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนท่ีกลบัมาใช ้
ศูนยส์ ารองมากกวา่หน่ึงครั้ง ไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายกบักิจกรรมเดิมท่ีไดป้ฏิบัติไปแลว้ เชน่ เกมตอ่ภาพ 

กิจกรรมผา่นส่ือออนไลน์ ส่ือวิดีทศัน์ เป็นตน้ 
4) ครูควรจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบในแตล่ะศูนยค์วามรู ้เพ่ือกระตุน้ความสนใจ

ผูเ้รียน ใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เช่น การใชส่ื้อวีดิทศัน์ ส่ือ ICT ส่ือบุคคล (ภูมิปัญญา) 

สมาร์ทโฟน ฯลฯ ซ่ึงจะขอยกตวัอยา่งการจดัศูนยก์ารเรียนท่ีจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบในแตล่ะศูนย์
ความรู ้ดงัภาพ 
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ตวัอยา่งการจดัศูนยก์ารเรียนท่ีจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบในแตล่ะศูนยค์วามรู้ 

3. ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู ้
1) การจดัศูนยค์วามรู ้ควรมีระยะห่างใหเ้หมาะสม ไมค่วรจดัชิดกนัเกินไป เพราะจะเกิด

เสียงรบกวนสมาชิกกลุม่อ่ืน  
2) ครูควรจดัท่ีนั่งใหเ้พียงพอตอ่จ านวนผูเ้รียนในแตล่ะศูนยค์วามรู ้
3) ครูควรจดัป้ายศูนยค์วามรูแ้ตล่ะศูนยใ์หช้ดัเจน รวมทัง้ป้ายศูนยส์ ารองดว้ย 

4. ดา้นประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการจัดการเรียนรู ้
1) ครูควรใหผู้เ้รียนรับทราบคะแนนเป็นรายบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผูใ้หญอ่าจเกิดความ

อาย หรือบอกคะแนนใหท้ราบโดยภาพรวม เชน่ คะแนนสูงสุด/ต ่าสุด เป็นตน้ 
2) ครูควรแจง้คะแนนพฒันาการดว้ย (ผลตา่งระหวา่งคะแนนกอ่นเรียนและหลงัเรียน) 

 

จากตัวอย่างเทคนิคการจัดการจัดการเรียนรูแ้บบศูนย์การเรียนส าหรับผูเ้ รียน กศน. 

จะเห็นไดว่้ามีการเสนอแนะใหใ้ชส่ื้อ การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น บตัรเน้ือหา บตัร

ภาพ บัตรค า บัตรกิจกรรม เกมส์  วีดิทัศน์ เว็บบล็อก ฯลฯ ซ่ึงการสรา้งส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน สามารถศึกษารายละเอียดไดต้่อไปในตอนท่ี 3 ชุดการสอน

ส าหรับศูนยก์ารเรียน 

ศูนย์ที่ 1 
เรียนรู้จากบัตรเนื้อหา 

ศูนย์ที่ 2 
เรียนรู้ผ่าน ICT 

ศูนย์ที่ 3 
เรียนรู้จากบัตรภาพ/บัตรค า 

ศูนย์ส ารอง 
กิจกรรมหลากหลายมากกว่า 1 กิจกรรม 

ศูนย์ที่ 4 
เรียนรู้จากภูมิปัญญาหรือสื่อวิดีทัศน์ 
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กรณีตวัอย่าง : การน าความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนไปใช ้
 

ตวัอย่างท่ี 2 

 จากตวัอยา่งท่ี 1 ในหน้า 42 - 46 หลงัจากครูเกง่ไดจ้ดัท าปฏิทินการเรียนตลอดภาคเรียน    

18  ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่โมง พรอ้มทัง้จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายภาคแลว้ 

 จากนั้นครูเกง่ไดพิ้จารณาเลือกรายวิชาชอ่งทางการขยายอาชีพ (อช31001) โดยเลือกเน้ือหา

ปานกลางของรายวิชาชอ่งทางการขยายอาชีพ มาออกแบบการจดัการเรียนรู ้(ออกแบบกิจกรรม) 

เลือกใชส่ื้อ และจดัท าแผนการเรียนรูร้ายสปัดาห ์โดยใชรู้ปแบบ ONIE MODEL  ซ่ึงครูเกง่ไดอ้อกแบบ

กิจกรรมโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน และเลือกใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนมาใช ้

จัดการเรียนรู้หัวเร่ือง การงานอาชีพ ในขัน้กิจกรรม N : New Ways การให ้ความรู้ตามเน้ือหา          

ดงัตาราง 

หวัเร่ือง เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
จ านวน 

(นาที) 

การงานอาชีพ ศูนยค์วามรูท่ี้ 1 

เร่ือง การขยายอาชีพใน

ชุมชน ประเทศ และโลก 

อธิบายลกัษณะขอบขา่ย

กระบวนการผลิตงานอาชีพใน

ชุมชน ประเทศ และโลก 

10 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 2 

เร่ือง การขยาย

กระบวนการจดัการงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และโลก (ดา้น

การจดัการการผลิต) 

อธิบายการจดัการการผลิตในงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ และ

โลก เพ่ือน ามาวิเคราะหใ์นการขยาย

อาชีพ 

10 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 3 

เร่ือง การขยาย

กระบวนการจดัการงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และโลก (ดา้น

การจดัการการตลาด) 

อธิบายการจดัการการตลาดในงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ และ

โลก เพ่ือน ามาวิเคราะหใ์นการขยาย

อาชีพ 

10 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 4 

เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม

ในการขยายอาชีพ 

อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการ

ขยายอาชีพ 

10 
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หวัเร่ือง เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
จ านวน 

(นาที) 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 5 

เร่ือง การอนุรักษ์พลงังาน

และส่ิงแวดลอ้มในการ

ขยายอาชีพในชุมชน 

สงัคม ประเทศ และโลก 

อธิบายการอนุรักษ์พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้มในการขยายอาชีพใน

ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก 

10 

 ขอ้สงัเกต  ในการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนครูเกง่จะตอ้งเลือกเน้ือหาที่ วิเคราะหแ์ลว้วา่

ปานกลาง ตอ้งจดัการเรียนรูโ้ดยการพบกลุม่ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยมี

ครูคอยใหค้ าแนะน า ปรึกษา 

 ครูเกง่ไดเ้ตรียมวางแผนการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน รายวิชา ชอ่งทางการขยายอาชีพ 

หวัเร่ือง การงานอาชีพ โดยวางแผน เตรียมกิจกรรมและเตรียมชุดการสอน รวมทัง้อุปกรณอ่ื์น ๆ ดงัน้ี 

1. จดัท าคูมื่อครู ประกอบดว้ย 

1) ค าชี้ แจงส าหรับครู 

2) ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 

3) บทบาทของผูเ้รียน 

4) การจดัชัน้เรียนพรอ้มแผนผงั 

5) แผนการสอน 

6) เน้ือหาสาระประจ าศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรมตา่ง ๆ 

7) การประเมินผล (แบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน) 

2. จดัท าแบบฝึกปฏิบติัของแตล่ะศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรมตา่ง ๆ 

3. จดัท าแบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน 

  
ส าหรับการจัดท าส่ือหรือเลือกใช้ส่ือและจัดเตรียมกิจกรรมส าหรับแต่ละศูนย์ความรู้

หรือศูนย์กิจกรรม ครูเก่งจะตอ้งใช้ความรูใ้นเร่ืองส่ือการเรียนการสอนส าหรับศูนย์การเรียน 

ซ่ึงจะตอ้งศึกษารายละเอียดในตอนท่ี 3 ชุดการส าหรับชุดการเรียน 
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ตอนท่ี 3ตอนท่ี 3  
ชุดการสอนส าหรบัศูนยก์ารเรียนชุดการสอนส าหรบัศูนยก์ารเรียน  
 
 

33.1.1  ความหมายและความหมายและความส าคญัความส าคญัของของชุดการสอนชุดการสอน 
 

ความหมายของชุดการสอน 

ชุดการสอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอน และเป็น

เคร่ืองมือชว่ยสอนของครู ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของชุดการสอนไวต้า่ง ๆ ดงัน้ี 

 กู๊ด (Good 1973 อา้งถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546 , 167) กล่าวว่า ชุดการสอนเป็น

โปรแกรมทางการเรียนท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะ ประกอบไปดว้ย คูมื่อ เน้ือหา แบบทดสอบและมีการก าหนด

จุดมุง่หมายของการเรียนไวค้รบถว้น 

 เปร่ือง กุมุท (2518, 1) ชุดการสอนเป็นส่ือท่ีจดัข้ึนส าหรับหน่วยการเรียน หวัขอ้ เน้ือหา

และประสบการณ์ของแตล่ะหน่วย จะจัดไวเ้ป็นชุดหรือกลอ่งภายในจะมีคูมื่อการใชท่ี้ประกอบดว้ย

รายละเอียดและค าแนะน าตา่ง ๆ รวมทัง้ส่ือการสอนท่ีจ าเป็น เชน่ รูปภาพ แผนภูมิ ของจ าลอง เคร่ืองมือ

ทดลอง สไลด ์เทป และอ่ืน ๆ 

 วาสนา ชาวหา (2522, 32) ชุดการสอนเป็นการใชส่ื้อตา่ง ๆ รวมกนัเป็นส่ือประสม 

(multimedia) เพ่ือสรา้งประสบการณ์ในการเรียนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง และเป็นไปตามจุดมุง่หมายท่ีวางไว ้

โดยจดัเป็นชุดในลกัษณะของซองหรือกลอ่ง 

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2523, 12) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ชุดการสอนเป็นส่ือประสมประเภท

หน่ึง ซ่ึงมีจุดมุง่หมายเฉพาะเร่ืองท่ีสอน โดยมีระบบการผลิตและการน าส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 

หน่วย หวัเร่ือง และวตัถุประสงค ์เพ่ือชว่ยใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บุญชม ศรีสะอาด (2533, 10) กลา่ววา่ ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนหลายอยา่ง

ประกอบกนั จดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด (package) เรียกวา่ ส่ือประสม (multimedia) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (2536 , 193) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดของส่ือ

ประสม (multimedia) ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและประสบการณใ์นการเรียนแตล่ะหน่วย โดยการน า
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วิธีการจดัระบบมาใช ้ท ัง้น้ี เพ่ือช่วยในการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ใหบ้รรลุผลตาม

จุดมุง่หมายที่ วางไว ้และชว่ยใหก้ารสอนของครูด าเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดงักลา่วอาจสรุปไดว้า่ ชุดการสอน หมายถึง การน าส่ือการสอนหลายชนิด

เขา้รวมไวด้ว้ยกนั โดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค์ เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความส าคญัของชุดการสอน 

 ชุดการสอนมีบทบาทส าคญัตอ่การจดัการเรียนการสอนและการจดัการศึกษา พอสรุปไดด้งัน้ี  
(สุกญัญา แสงเดือน. ม.ป.ป.) 

1) มีบทบาทตอ่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน จะท าใหล้กัษณะการเรียน

การสอนในชัน้เรียนเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู ้มาสู่การให ้

ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกนั 
2) มีบทบาทต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให ้สูงข้ึน เป็นระบบการน าส่ือประสม          

ท่ีสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัจุดมุง่หมาย เน้ือหาวิชา และประสบการณข์องหน่วยใดหน่วยหน่ึงโดยเฉพาะ 

มีส่ือการสอนท่ีอยูใ่นรูปวสัดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดการ

เรียนรูเ้น้ือหาวิชาไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
3) มีบทบาทท่ีส าคญัตอ่การแกป้ัญหาท่ีเกิดข้ึน ชุดการสอนสามารถจดัใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

พรอ้มกนัเป็นจ านวนมาก ๆ ได ้เชน่ ชุดการเรียนรายบุคคลทัง้ระบบทางไกลและใกล ้เป็นตน้ และ

นอกจากน้ีชุดการสอนยงัสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขใหเ้กิดความรูแ้ละวิทยาการใหม ่ๆ ได ้
4) มีบทบาทส าคญัท่ีสง่เสริมใหเ้กิดการเรียนรูไ้ปสูป่รัชญาการศึกษาในแนวพฒันาการไดอ้ยา่ง

เต็มท่ี โดยท่ีชุดการสอนเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัใหผู้เ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู ้ครูเป็นเพียงผูใ้หค้  าแนะน าและประสานกิจกรรมใหเ้กิดการเรียนจากการไดท้  า

กิจกรรมร่วมกนั อนัจะท าใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณต์รงและถาวรย่ิงข้ึนได ้
 นอกจากน้ี ชยัยงค ์พรหมวงศ ์สมเชาว ์เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520: 10) ยงัไดก้ลา่วถึง

คุณคา่ของการใชชุ้ดการสอนไวว้า่ “ไมว่า่จะเป็นการสอนประเภทใดยอ่มมีคุณคา่ตอ่การเพ่ิมคุณภาพใน

การเรียนการสอนทัง้ส้ิน หากไดมี้ระบบผลิตท่ีมีการทดสอบวิจยัแลว้” ซ่ึงชุดการสอนจดัเป็นนวตักรรม

การศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีจะชว่ยขจดัปัญหาทางการศึกษาบางประการ ดงัน้ี 
1) ชว่ยใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีความมั่นใจในการด าเนินการเรียนการสอน เพราะชุดการสอน

ผลิตไวเ้ป็นหมวดหมูส่ามารถหยิบไปใชไ้ดท้นัที ชว่ยลดเวลาในการเตรียมการสอนลว่งหนา้ 

2) ชว่ยแกป้ัญหาในการขาดแคลนครู ชุดการสอนชว่ยใหผู้เ้รียนเรียนไดต้นเองหรือตอ้งการ

ชว่ยเหลือจากผูส้อนเพียงเล็กนอ้ย 
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3) ชว่ยใหผู้ส้อนถา่ยทอดเน้ือหาและประสบการณไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ชุดการสอนสามารถท าใหผู้เ้รียนเรียนไดต้ามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ตามเวลาและโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยแกผู่เ้รียน ซ่ึงมีความแตกตา่งกนั 

5) ชว่ยเรา้ความสนใจของผูเ้รียนตอ่ส่ิงท่ีก าลงัศึกษา และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมใน

การเรียน ไดแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู ้มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

6) ชว่ยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะชุดการสอนสามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดทุ้ก

สถานที่ และทุกเวลา 

อาจกลา่วไดว้า่ การใชชุ้ดการสอนเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการสอนตาม

เป้าหมาย เพราะชุดการสอนถูกสรา้งข้ึนอยา่งมีระบบ เป็นการชว่ยลดภาระของครูไดม้าก (อรนุช 

ลิมตศิริ 2546: 175) 
 

33.2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดการสอนทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดการสอน 
 

ชม ภูมิภาค (2528 อา้งถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 167) ไดใ้หห้ลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใช ้

ในการสรา้งชุดการสอน ควรจะไดพิ้จารณาในส่ิงตอ่ไปน้ี 
1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาไดน้ าหลกัจิตวิทยามาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกตา่งของผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั เชน่ ความสามารถ 

สติปัญญา ความถนัด ความตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย สงัคม และอ่ืน ๆ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 

การจดัการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกตัภาพ การศึกษาโดยเสรี และการศึกษาดว้ยตนเอง 

2) ทฤษฎีส่ือประสม (Multimedia System) เป็นการน าส่ือประสม หมายถึง การน าเอา

ส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งมาสมัพนัธก์นั และมีคุณคา่ท่ีสง่เสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีระบบ ส่ือการสอน

อยา่งหน่ึงอาจใชเ้พ่ือเรา้ความสนใจ ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงใชเ้พ่ืออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และอีก

ชนิดหน่ึงอาจใชเ้พ่ือกอ่ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง การใชส่ื้อประสมจะชว่ยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จาก

ประสาทสมัผสัท่ีผสมผสานกนั ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากย่ิงข้ึน 

กลา่วคือ ชุดการเรียนการสอนจดัเป็นนวตักรรมที่ ใชห้ลกัการและทฤษฎีของส่ือประสม 

3) การน ากระบวนการกลุ่มมาใช  ้แนวโนม้ในปัจจุบนัและในอนาคตกระบวนการเรียนรู้

จะตอ้งน ากระบวนการกลุม่สมัพนัธม์าใช ้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั 

4) ทฤษฎีการเรียนรู ้ยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้หมายถึง การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง ทราบผลการเรียนของตนทนัที มีการเสริมแรงท่ี

เหมาะสม และไดเ้รียนรูไ้ปทีละข ัน้ตามความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน 
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5) การน าวิธีวิเคราะหร์ะบบ (Systems Analysis) มาใชใ้นการสรา้งชุดการสอน เป็นการ

จดัเน้ือหาวิชาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวยัของผูเ้รียน รายละเอียดตา่ง ๆ ไดน้ าไปทดลอง

ปรับปรุงจนมีคุณภาพเช่ือถือไดแ้ลว้จึงน ามาใช ้ซ่ึงมีการเสนอแนะการสอนส าหรับครู ตัง้แตก่ารตัง้

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ข ัน้ตอนการจัดกิจกรรม ส่ือการสอน ตลอดจนเคร่ืองมือและวิธีการ

ประเมินผล ทุกส่ิงทุกอยา่งในระบบจะตอ้งสรา้งข้ึนเป็นแบบบูรณาการ มีความเก้ือกูลและสอดคลอ้งกนั

เป็นอยา่งดี 

 

33.3.3  ประเภทของชุดการสอนประเภทของชุดการสอน 

ชุดการสอนแบง่ออกเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะของการใชง้าน (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 169) คือ 

1) ชุดการสอนส าหรบัประกอบค าบรรยาย หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ชุดการสอน

ส าหรับครู ใชเ้ป็นชุดการสอนส าหรับก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนใหค้รูใชป้ระกอบค าบรรยาย เพ่ือ

เปล่ียนบทบาทการพูดของครูใหน้อ้ยลง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนมากย่ิงข้ึน ชุดการ

สอนน้ีจะมีเพียงเน้ือหาเพียงหน่วยเดียวท่ีใชส้อนกลุม่ใหญ ่ใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์พรอ้ม ๆ กนั ตาม

เวลาท่ีก าหนดไว ้

2) ชุดการสอนส าหรบักิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดการสอนน้ีมุง่เนน้ท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ

กิจกรรมร่วมกนั และอาจจดัการเรียนในรูปของศูนยก์ารเรียน ชุดการสอนกิจกรรมกลุม่ จะประกอบดว้ย

ชุดการสอนยอ่ย ท่ีมีจ านวนเทา่กบัศูนยท่ี์แบง่ไวใ้นแตล่ะหน่วย ในแตล่ะศูนยมี์ส่ือการเรียนหรือบทเรียน

ครบชุดตามจ านวนผูเ้รียนในศูนยกิ์จกรรมนั้น ส่ือการเรียนอาจจะจดัในรูปของการเรียนรายบุคคลหรือ

ผูเ้รียนทัง้ศูนยใ์ชร่้วมกนัก็ได ้ผูเ้รียนจากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม่อาจตอ้งการความชว่ยเหลือจากครู

เพียงเล็กนอ้ยในระยะเร่ิมตน้เทา่นั้น หลงัจากเคยชินกบัวิธีการใชแ้ลว้ ผูเ้รียนจะสามารถชว่ยเหลือซ่ึงกนั

และกนัไดเ้อง ในขณะท ากิจกรรมการเรียนหากมีปัญหา ผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ เม่ือจบการ

เรียนแตล่ะศูนยแ์ลว้ ผูเ้รียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ดอี้กจากศูนยส์ ารอง

ท่ีครูจดัเตรียมไว ้เพ่ือเป็นการไมเ่สียเวลาที่ ตอ้งรอคอยบุคคลอ่ืน 

3) ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีจดัระบบขัน้ตอน เพ่ือใหผู้เ้รียนใชเ้รียนดว้ย

ตนเองตามล าดบัข ัน้ความสามารถของแตล่ะบุคคล เม่ือมีการศึกษาจบแลว้จะท าการทดสอบประเมินผล

ความกา้วหนา้และศึกษาชุดอ่ืนตอ่ไปตามล าดบั เม่ือมีปัญหาผูเ้รียนจะปรึกษากนัไดร้ะหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อน ซ่ึงพรอ้มท่ีจะใหค้วามชว่ยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูแ้นะแนวทางการเรียน ชุดการ

สอนแบบน้ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรูข้องบุคคล ใหพ้ฒันาการเรียนรูข้องตนเองไปจนสุด

ความสามารถ โดยไมต่อ้งเสียเวลารอคอยผูอ่ื้น ชุดการสอนน้ีอาจเรียกวา่ บทเรียนโมดูล (instructional 

module) 
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จากประเภทของชุดการสอนท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ การแบง่ประเภทของชุดการสอน 

เป็นการแบง่ตามลกัษณะการใชง้าน เชน่ ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ชุดการสอนส าหรับกลุม่ยอ่ย

และรายบุคคล ซ่ึงท ัง้น้ีก็แลว้แตค่วามเหมาะสมวา่จะน าไปใชง้านประเภทใด โดยผูผ้ลิตชุดการสอนจะตอ้ง

ค านึงถึงผูเ้รียนและความสะดวกในการน าไปใชด้ว้ย 

 

33.4.4  องคป์ระกอบของชุดการสอนองคป์ระกอบของชุดการสอน 

ในการสรา้งชุดการสอน ผูส้รา้งตอ้งมีเคา้โครงรายละเอียดเก่ียวกบัความมุง่หมายของการ

ผลิตชุดการสอนนั้น เพราะชุดการสอนจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลายสว่น ซ่ึงมีผูจ้  าแนกองคป์ระกอบชอง

ชุดการสอนไวห้ลายทา่น (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 170) ดงัตอ่ไปน้ี 

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์สมเชาว ์เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520, 105-106) 

ไดจ้ าแนกสว่นประกอบของชุดการสอนไว ้4 สว่น คือ 

1) คูมื่อและแบบฝึกหดั ส าหรับครูผูใ้ชชุ้ดการสอนและผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนจากชุดการสอน 

2) ค าสั่งหรือมอบงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการเรียนใหผู้เ้รียน 

3) เน้ือหาสาระ อยูใ่นรูปของส่ือการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้

แบบกลุม่และรายบุคคล ซ่ึงก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

4) การประเมินผล เป็นการประเมินของ “กระบวนการ” ไดแ้ก ่แบบฝึกหัด รายงานการ

คน้ควา้ ฯลฯ และ “ผล” ของการเรียนรูใ้นรูปของแบบสอบถามตา่ง ๆ ส่วนประกอบทัง้หมดอยูใ่นกลอ่ง

หรือซอง โดยจดัเป็นหมวดหมูเ่พ่ือสะดวกตอ่การใช ้

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522, 153) กลา่ววา่ ชุดการสอนอาจมีหลายรูปแบบที่ แตกตา่ง

กนั แตจ่ะตอ้งประกอบดว้ยสว่นตา่ง ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) คู่มือครู เป็นคูมื่อและแผนการสอนส าหรับครูและผูเ้รียนตามลกัษณะของชุดการสอน 

ภายในคูมื่อครูจะช้ีแจงวิธีการใชชุ้ดการสอนไวอ้ยา่งละเอียด ครูและผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามค าช้ีแจง

อยา่งเคร่งครัด จึงจะสามารถใชชุ้ดการสอนนั้นไดผ้ล คูมื่อครูอาจท าเป็นเลม่หรืออาจท าเป็นแผน่ แตต่อ้ง

มีสว่นส าคญัดงัน้ี 

(1) ค าชี้ แจงส าหรับครู 

(2) บทบาทของครู 

(3) การจดัชัน้เรียนพรอ้มแผนผงั 

(4) แผนการสอน 

(5) แบบฝึกปฏิบติั 
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2) บตัรค าสัง่ (ค าแนะน า) เพ่ือใหผู้เ้รียนประกอบกิจกรรมแตล่ะอยา่งท่ีมีอยูใ่นชุดการสอน

แบบกลุม่และชุดการสอนแบบรายบุคคล บตัรค าสั่งจะประกอบดว้ย 

(1) ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 

(2) ค าสั่งใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 

(3) การสรุปบทเรียนอาจใชก้ารอภิปรายหรือตอบค าถาม 

บตัรค าสั่งจะตอ้งมีถอ้ยค ากะทดัรัด เขา้ใจงา่ย ชดัเจน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีตอ้งการให ้

ผูเ้รียนปฏิบติั ผูเ้รียนจะตอ้งอา่นบตัรค าสั่งใหเ้ขา้ใจเสียกอ่น แลว้จึงปฏิบติัเป็นข ัน้ ๆ ไป 

3) เน้ือหาหรือประสบการณ์ จะถูกบรรจุในรูปของส่ือตา่ง ๆ อาจประกอบดว้ยบทเรียน

ส าเร็จรูป สไลด ์เทปบนัทึกเสียง แผน่ภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิค หุ่นจ าลอง ของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ 

ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาจากส่ือการสอนตา่ง ๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการสอนตามบตัรค าสั่งท่ีก าหนดให ้

4) แบบประเมินผล (ท ัง้กอ่นและหลงัเรียน) อาจอยูใ่นรูปของแบบฝึกหดั ใหเ้ติมค าลงใน

ชอ่งวา่ง จบัคู ่เลือกค าตอบถูก หรืออาจดูผลจากการทดลอง หรือท ากิจกรรม เพ่ือใหก้ารสรา้งและการใช ้

ชุดการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ชุดการสอนอาจมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

(1) หวัขอ้เร่ือง เป็นการแบง่หน่วยการเรียนออกเป็นส่วนยอ่ย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียน

อยา่งลึกซ้ึงย่ิงข้ึน 

(2) กิจกรรมส ารอง จ าเป็นส าหรับชุดการสอนแบบกลุม่ กิจกรรมส ารองน้ีตอ้งเตรียม

ไวส้ าหรับผูเ้รียนบางคนหรือบางกลุม่ท่ีท างานเสร็จกอ่นคนอ่ืน โดยใหมี้กิจกรรมอยา่งอ่ืนท า เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ท าใหผู้เ้รียนไม่เกิดความเบ่ือหน่ายหรือ

กอ่ใหเ้กิดปัญหาในทางวินัยของชัน้เรียนข้ึน 

(3) ขนาดรปูแบบของชุดการสอน ชุดการสอนไมค่วรใหญห่รือเล็กเกินไป ควรจดัให ้

มีขนาดพอเหมาะ เพ่ือสะดวกในการเก็บรักษา 

 ฮุสตัน และเจมส์ (Houston and James อา้งถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546 , 170) 

อธิบายวา่ ชุดการสอนมีหลายรูปแบบ แตป่ระกอบดว้ยสว่นส าคญั 5 สว่น ดงัตอ่ไปน้ีคือ 

1) ค าชี้ แจง 

2) จุดมุง่หมาย 

3) การประเมินผลกอ่นการสอน 

4) กิจกรรมการเรียนการสอน 

5) การประเมินผลหลงัการสอน 

ชุดการสอนอาจจะมีหลายรูปแบบ แตอ่งคป์ระกอบโดยทั่ว ๆ ไป ก็จะคลา้ยคลึงกนั คือ มีบตัร

ช้ีแจง (job card) ถึงวิธีการใชชุ้ดการสอนนั้น ๆ บตัรช้ีแจง (บตัรค าสั่ง) ของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนจดั

ตามความมุง่หมายของการสอน การประเมินผลกอ่นเรียน และการประเมินหลงัเรียน (อรนุช ลิมตศิริ 

2546, 172) 



 

69 
 

33.5.5  หลกัการสรา้งชุดการสอนหลกัการสรา้งชุดการสอน 
 

การสรา้งชุดการสอนเป็นการออกแบบการสอนท่ีอาศยัหลกัการวิเคราะหร์ะบบ มาใชห้ลกัใน

การสรา้ง ซ่ึง ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522, 154) ไดแ้บง่ข ัน้ตอนการสรา้งชุดการสอนออกเป็น 10 ข ัน้ 

ดงัน้ี 

1) ก าหนดหมวดหมู่ เน้ือหาและประสบการณ ์อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ

แบบสหวิทยาการตามท่ีเหมาะสม 

2) ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบง่เน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน ประมาณเน้ือหา

ท่ีครูสามารถถา่ยทอดความรูแ้กผู่เ้รียนไดใ้นหน่ึงสปัดาห ์หรือสอนไดห้น่วยละครั้ง 

3) ก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะตอ้งถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วยควรให ้

ประสบการณอ์ะไรแกผู่เ้รียนบา้ง แลว้ก าหนดหวัขอ้เร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 

4) ก าหนดหลกัการและความคิดรวบยอด หลกัการและความคิดรวบยอดท่ีก าหนดข้ึน

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัขอ้เร่ือง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัไว ้เพ่ือเป็น

แนวทางจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

5) ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง โดยเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ท่ีตอ้งมีเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไวทุ้กครั้ง 

6) ก าหนดกิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็นแนว

ทางเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนปฏิบติั เชน่ การ

อา่นบตัรค าสั่ง ตอบค าถาม เขียนภาพ การท าการทดลองวิทยาศาสตร์ การเลน่เกม ฯลฯ 

7) ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช ้

แบบทดสอบอิงเกณฑ ์เพ่ือใหผู้ส้อนทราบวา่หลงัจากเรียนชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนแลว้ ผูเ้รียนได ้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคห์รือไม ่

8) เลือกการผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์ วิธีการท่ีครูใชจ้ดัเป็นส่ือการสอนทัง้ส้ิน 

เม่ือผลิตส่ือการสอนแตล่ะหวัขอ้เร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหลา่นั้นไวเ้ป็นหมวดหมูใ่นกลอ่งท่ีเตรียมไว ้

เพ่ือน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตัง้ไว ้

9) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพ่ือเป็นการประกนัวา่ชุดการสอนท่ีสรา้งข้ึนมี

ประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจะตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนโดยค านึงหลกัการท่ีว่า การเรียนรู้เป็น

กระบวนการเพ่ือชว่ยใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุจุดมุง่หมาย 

10) การใชชุ้ดการสอนเป็นขัน้น าชุดการสอนไปใช ้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงตลอดเวลา 
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33..66  ประโยชนข์องชุดการสอนประโยชนข์องชุดการสอน 
 

การใชชุ้ดการสอนเป็นการลดภาระในเร่ืองการเตรียมการสอนใหก้บัครูผูส้อนไดเ้ป็นอยา่ง

มาก เพราะครูสามารถจะด าเนินการสอนตามค าแนะน าในการใช ้งา่ยตอ่การเตรียมการสอน อีกทัง้ยงั

สามารถเพ่ิมประสบการณก์ารสอนของครูใหก้วา้งขวางย่ิงข้ึน (อรนุช ลิมตศิริ 2546, 175) 

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2523 อา้งถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 176) ไดก้ลา่วถึงประโยชน์ของ

ชุดการสอนไวว้า่ 

1) ชว่ยอ านวยความสะดวกในการสอนของครู ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน 

2) แกป้ัญหาความแตกตา่งระหวา่งบุคคล ส่งเสริมการศึกษาเป็นรายบุคคลและความ

สนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยแกผู่เ้รียน 

3) ชว่ยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู โดยชุดการสอนท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนได ้โดย

อาศยัความชว่ยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ย ครูคนหน่ึงสามารถสอนผูเ้รียนไดจ้ านวนมากข้ึน 

4) ชว่ยในการจดัการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการสอนสามารถน าไปใชเ้รียนไดทุ้ก

สถานที่  ทุกเวลา 

 ปราณี ปัญจาคะ (2528 อา้งถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546, 176) ไดก้ลา่วถึงประโยชน์

ของชุดการสอนวา่ 

1) ชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู ้เพราะชุดการสอนผลิตจากบุคคลท่ีมีความรู้

ความช านาญการทางการศึกษาสาขาตา่ง ๆ 

2) ช่วยลดภาระของผูส้อน เพราะมีก าหนดขัน้ตอนไวพ้ร้อมแลว้แลว้ ผูส้อนเพียง

ด าเนินการตามค าแนะน าที่ บอกไวใ้นคูมื่อครูเทา่นั้น 

3) ชว่ยผูเ้รียนจ านวนมากใหไ้ดร้ับความรูใ้นแนวเดียวกนั เป็นการแกป้ัญหาเก่ียวกบัวิชา

เดียวกนัแตมี่ผูส้อนหลายคน 

4) ช่วยใหค้รูด าเนินการสอนตามวัตถุประสงค์ซ่ึงบอกไวช้ ัดเจนแน่นอน เป็นเชิง

พฤติกรรม 

5) ชว่ยครูใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการท า

กิจกรรมและใชส่ื้อการสอนอยา่งครบถว้น 

6) ช่วยครูให ้สามารถประเมินผล เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

7) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถ ความตอ้งการ และการเรียนรูต้ามอตัภาพ

ของแตล่ะคน 
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8) ชว่ยเสริมสรา้งการเรียนแบบตอ่เน่ือง เพราะชุดการสอนจะแยกออกเป็นรายวิชา   

แตล่ะวิชาจะมีหน่วยการสอนเรียงตามล าดบั เม่ือผูเ้รียนศึกษาแตล่ะหน่วยแลว้ มีโอกาสติดตามหน่วย

ตอ่ไปได ้

จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นไดว้่า ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึง          

ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

33.7.7  ส่ือส าหรบัการจดัการเรียนรูแ้บบศนูย์ส่ือส าหรบัการจดัการเรียนรูแ้บบศนูย์การเรียนการเรียน 

ในการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน ครูจะตอ้งจดัท าคูมื่อการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์าร

เรียน โดยจะตอ้งจดัเตรียมกิจกรรมและจดัท าหรือเลือกใชส่ื้อส าหรับแตล่ะศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรม 

ส าหรับคูมื่อเลม่น้ี จะขอน าเสนอส่ือส าหรับการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน เพ่ือใหค้รูน าไปจดัท า 

ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน โดยแบง่ส่ือออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่1) ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ 2) ประเภท

ส่ือเทคโนโลยี และ 3) ประเภทส่ืออ่ืน ๆ เชน่ บุคคล (ผูรู้/้ภูมิปัญญา) แหลง่เรียนรู ้เกมส ์ของจ าลอง ฯลฯ 

1) ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์

 ส่ือส่ิงพิมพ  ์หมายถึง หนังสือและเอกสารส่ิงพิมพต์า่ง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระ
ความรูต้า่ง ๆ โดยใชต้วัหนังสือท่ีเป็นตวัเขียน หรือตวัพิมพเ์ป็นส่ือในการแสดงความหมาย ส่ือส่ิงพิมพมี์

หลายชนิด ไดแ้ก่ นิตยสาร วารสาร บนัทึก รายงาน ฯลฯ  (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี. งานพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ป.ป.) 

 ส าหรับส่ือส่ิงพิมพใ์นคูมื่อเลม่น้ี จะขอจ าแนกเป็น 1) บตัรค าสั่ง 2) บตัรเน้ือหา 3) บตัร

ค าถาม 4) บตัรเฉลย 5) บตัรกิจกรรม 6) บทเรียนส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) บตัรค าสัง่ 
บตัรค าสั่ง เป็นบตัรท่ีสั่งงานใหผู้เ้รียนปฏิบติัในศูนยกิ์จกรรม ผูเ้รียนจะอา่นบตัรค าสั่ง

เป็นบตัรแรก (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์2549) 
การเขียนบตัรค าสั่งมีแนวทางดงัน้ี 

 งานท่ีจะใหผู้เ้รียนท าตอ้งเขียนเรียงล าดบัและเขียนเรียงเป็นขอ้  ๆ ใชภ้าษา   

ท่ีงา่ยชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัวยัของผูเ้รียน 

 จบลงดว้ยการสั่งใหผู้เ้รียนเก็บของเขา้ท่ีใหเ้รียบรอ้ยและไมถื่ออะไรติดมือไป

ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัผูเ้รียนตอ้งมีประจ าตวั 
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ตวัอย่างบตัรค าสัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ .......  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรค ำส่ัง 

 ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. อ่านบัตรเนื้อหาเรื่อง “..........................” 
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วแสดงบทบาทสมติ 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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(2)  บตัรเน้ือหา 
บตัรเน้ือหา เป็นส่วนเน้ือหาสาระท่ีถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ตามหัวเร่ือง

ส าหรับผูเ้รียนในระดบัสูงข้ึนไปท่ีมีเน้ือหายาก บตัรเน้ือหาอาจจดัท าในรูปของแผน่ค าสอนหรือเอกสาร 

ค าสอนก็ได ้(ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์2549) 

การเขียนบตัรเน้ือหามีแนวทางดงัน้ี 

 ควรน าแนวคิดท่ีเขียนไวใ้นแผนการจดัการเรียนรูต้ามหวัเร่ืองมาเกร่ินน ากอ่น

แลว้จึงเขียนขยายเน้ือหาสาระหรือจะเขียนแนวคิดไวส้รุปทา้ยของเน้ือหา 

 ควรเขียนเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด ส่วนใหญม่กัจะน าเน้ือหาใน

บทเรียนท่ีมีอยูม่าตดัปะใส ่ในบางครั้งมกัพบวา่เน้ือหามีเพียง 2-3 บรรทดั 

 ภาษาท่ีใชใ้นการถา่ยทอดเน้ือหาสาระควรเป็นภาษาเขียนท่ีมีประโยคกริยา

และกรรม และเป็นประโยคท่ีสัน้มากกวา่ประโยคท่ียาวเป็นภาษาท่ีเรียบงา่ยและลดศพัทเ์ฉพาะลงใหน้อ้ย

ท่ีสุด 

 ยกตวัอยา่งสอดแทรกประกอบเร่ืองท่ีกลา่วถึงลุม่สาระการเรียนรู ้
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ตวัอย่างบตัรเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ ......  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเน้ือหำ 

เอาล่ะ...ถา้พร้อมแลว้...พวกเรามาศึกษา    

บตัรเน้ือหากนัเลย 

แนวคิด……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

เนื้อหา.………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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(3) บตัรค าถาม 
บตัรค าถาม เป็นการถามความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการอา่นบตัร

เน้ือหาและศึกษาจากส่ือการสอน ค าถามที่ ถามมีทัง้แบบปรนัยหรืออตันัย และค าถามที่ ใชต้อ้งสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละวดัในระดบัพฤติกรรมเก่ียวกบัแบบทดสอบ มกัพบเสมอท่ีผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพชุดการสอนปรากฏวา่การประเมินดา้นกระบวนการคือการตอบค าถามหรือกิจกรรมมกัจะมี

คา่แตกตา่งกนัมากกบัการประเมินจากผลลพัธคื์อแบบทดสอบหลงัเรียน สาเหตุประการหน่ึงเป็นเพราะ

ไมไ่ดถ้ามค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละไมไ่ดว้ดัในระดบัพฤติกรรมเดียวกบัแบบทดสอบหลงั

เรียน (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์2549) 

การเขียนบตัรคาถามใชห้ลกัการเดียวกบัการเขียนขอ้สอบแตล่ะรูปแบบในกรณีท่ี

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ค าถามท่ีถามควรเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบท่ีวดัเน้ือหา

สาระเดียวกนัและวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
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ตวัอย่างบตัรค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ ........  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม

ลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ   

ลงในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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(4) บตัรเฉลย 
บตัรเฉลย เป็นการแสดงค าตอบของบตัรค าถาม บตัรเฉลยอาจจะใส่ซองไวใ้นศูนย์

กิจกรรมหรืออยูท่ี่ผูส้อน เม่ือผูเ้รียนตอ้งการเฉลยค าตอบก็จะไปขอท่ีผูส้อน เม่ือเฉลยค าตอบเสร็จก็ใหน้ า

กลบัไปคืน (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์2549) 

การเขียนบตัรเฉลยควรเขียนเฉพาะค าตอบไมต่อ้งลอกค าถามลงไป ในกรณีเฉลยแบบ

อตันัยตอ้งก าหนดค าตอบใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีถามไวอ้ยา่งชดัเจน ผูเ้รียนจะไดต้รวจค าตอบดว้ยตนเองได ้

ตวัอย่างบตัรเฉลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ .......  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเฉลย 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 
1. …………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………. 
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(5) บตัรกิจกรรม 
บัตรกิจกรรม เป็นค าแนะน ากติกาและค าสั่ งให ้ผู เ้รียนประกอบกิจกรรม อ่ืน 

นอกเหนือจากการอา่นบตัรเน้ือหาและศึกษาจากส่ือการสอน กิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้นบตัร ไดแ้ก่

การเลน่เกมส ์การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย รอ้งเพลง ฯลฯ บางศูนยอ์าจมีกิจกรรมใหผู้เ้รียนท า

กอ่นตอบค าถามเพ่ือเป็นการทบทวนความรูท่ี้ไดเ้รียนจากบตัรเน้ือหาและศึกษาจากส่ือการสอน  หรือ

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกบัสมาชิกในกลุม่จะไดไ้มเ่กิดความเบ่ือหน่ายตอ่การเรียนและมี

โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น เน่ืองจากลกัษณะของบตัรกิจกรรมกบับตัรค าสั่งคลา้ยคลึงกนัมาก ผูส้อน

หลายคนมกัจะเขา้ใจผิด บตัรกิจกรรมจะบอกรายละเอียดของส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งท าเชน่  “ขอใหน้ักศึกษา

อภิปรายเร่ืองหนา้ท่ีของพลเมืองดี” ส่วนบตัรค าสั่งจะบอกเพียงแตว่า่โปรดอา่นบตัรกิจกรรม  (ชยัยงค ์ 

พรหมวงศ ์2549) 

การเขียนบตัรกิจกรรมมีแนวทางดงัน้ี 

 การก าหนดกิจกรรมที่ ผูเ้รียนตอ้งท า ควรเขียนใหช้ดัเจนและเป็นล าดบัขอ้ ควร

เขียนใหผู้เ้รียนปฏิบติัไดโ้ดยไมต่อ้งใหผู้ส้อนมายุง่เก่ียว 

 กิจกรรมบางประเภท เชน่ การเลน่เกมส์ การตอ่ภาพ ฯลฯ ผูเ้รียนควรจะได ้

ตรวจสอบค าตอบ ควรมีการเฉลยกิจกรรมนั้น อาจเฉลยดา้นหลงับัตรกิจกรรมไม่ควรเฉลยไวใ้น      

บตัรเฉลย เพราะจะท าใหผู้เ้รียนจะเห็นค าตอบในบตัรเฉลยกอ่นปฏิบติักิจกรรม 
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เก่งจังเลยค่ะ 

ตวัอย่างบตัรกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ .......  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ ดังนี้ 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ............................................................. .... 
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(6) บทเรียนส าเร็จรปู 

 ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 
 บทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือส าหรับเรียนดว้ยตนเอง อาจใชส้ าหรับศึกษาเป็นรายบุคคล

หรือรายกลุม่ ซ่ึงอาจพบวา่มีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไป ตามลกัษณะของการน าไปใช ้เชน่ บทเรียนส าเร็จรูป 

แบบเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมการสอน แบบเรียนดว้ยตนเอง ชุดการเรียนดว้ยตนเอง 

เป็นตน้ และไดมี้นักการศึกษาหลายทา่นใหค้วามหมายของบทเรียนส าเร็จรูปเอาไว ้ซ่ึงจะน ามากลา่วพอ

สงัเขป ดงัน้ี 
 บุญชม ศรีสะอาด (2537, 76 - 77) กลา่ววา่ บทเรียนแบบโปรแกรม หรือ บทเรียน

ส าเร็จรูป (Programmed Instruction) คือ ส่ือการเรียนการสอนท่ีมุง่ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเอง จะเร็ว

หรือชา้ตามความสามารถของแตล่ะบุคคล โดยแบง่เน้ือหาออกเป็นหลาย ๆ กรอบ (Frames) แตล่ะกรอบ

จะมีเน้ือหาท่ีเรียบเรียงไว ้มุง่ใหเ้กิดการเรียนรูต้ามล าดบั โดยมีส่วนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งตอบสนองดว้ยการ

เขียนตอบ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปเติมค าในชอ่งวา่ง เลือกค าตอบ ฯลฯ และมีสว่นท่ีเป็นเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง

อาจอยูข่า้งหนา้กรอบนั้นหรือกรอบถดัไป หรืออยูท่ี่ส่วนอ่ืนของบทเรียนก็ได ้บทเรียนแบบโปรแกรมท่ี

สมบูรณจ์ะมีแบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ของการเรียนโดยท าการทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน แลว้

พิจารณาวา่หลงัเรียนผูเ้รียนแตล่ะคนมีคะแนนมากกวา่กอ่นเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 จ าเนียร ศิลปวานิช (2538, 202) กลา่ววา่บทเรียนแบบโปรแกรม หรือการสอนแบบ

โปรแกรม  คือ การสอนโดยนักเรียนเรียนเน้ือหาวิชา (ซ่ึงหมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และ

ทศันคติ) เป็นข ัน้ ๆ ตัง้แตบ่ทเรียนงา่ย ๆ และคอ่ยซบัซอ้นข้ึนเป็นล าดบั ในการเรียนตามโปรแกรมน้ี

นักเรียนจะตอ้งเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการฝึกข ัน้ตน้กอ่นดว้ยการฝึกท าซ า้ แลว้จึงจะใหเ้รียนขัน้ตอ่ไป 

นักเรียนเรียนเร็วหรือชา้ตามความสามารถของตน เพราะมีบทเรียนท่ีจดัล าดบัไวเ้ป็นบท ๆ ตามล าดบั

ความซบัซอ้น มีวิธีใหน้ักเรียนไดต้รวจสอบผลงานของตนเองวา่ถูกหรือผิด 
 ชม ภูมิภาค (2521, 11 – 12) ไดก้ลา่วถึงบทเรียนส าเร็จรูป วา่เป็นการสอนท่ีแบง่

เน้ือหาเร่ืองท่ีสอนออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ตอ่เน่ืองกนัตามล าดบัเพ่ือใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีผู ้สอน

ก าหนดไวล้ว่งหนา้ เน้ือหาท่ีเรียนแบง่เป็นตอนยอ่ย ๆ แตล่ะตอนเรียกวา่กรอบ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งอา่น และ

ตอบสนองทุกกรอบเป็นล าดบั ตอ่เน่ืองกนัจนจบบทเรียน เม่ือมีการตอบสนองแตล่ะกรอบ ผูเ้รียนจะ

ทราบทนัทีวา่ตอบถูกหรือผิด เพราะแตล่ะกรอบจะมีค าตอบท่ีถูกเฉลยไวใ้ห  ้
 อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2550, 1) ไดก้ลา่วถึงความหมายของบทเรียนส าเร็จรูปไวว้า่ เป็น

บทเรียนท่ีผูส้อนจดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใน

แตล่ะสาระการเรียนรูท่ี้ก าหนดไวใ้นแตล่ะบทเรียน โดยเร่ิมจากเน้ือหาสาระท่ีงา่ย ๆ ไปสูเ่น้ือหาท่ียากข้ึน

ไปตามล าดบั เป็นบทเรียนท่ีสรา้งข้ึนโดยก าหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนไว ้

ลว่งหนา้ ผูเ้รียนสามารถศึกษา คน้ควา้ และประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้
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 จากความหมายของบทเรียนส าเร็จรูปดงักลา่ว พอสรุปไดว้า่ บทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือ

การเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เรียนเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ของแตล่ะบุคคล สามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี มีการแบง่เน้ือหาเป็นตอนยอ่ย ๆ 

เรียกวา่ กรอบ (Frame) โดยเรียงล าดบัเน้ือหาจากงา่ยไปหายาก มีค าถามใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้หาค าตอบ และ

มีค าเฉลยใหท้ราบไดท้นัที  การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนแตล่ะคนดูไดจ้ากการตอบค าถามท่ี

ก าหนดไว ้

 จุดมุ่งหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2550, 1) กลา่วถึง จุดมุง่หมายของการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป 

มีอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 
 เพ่ือให ้ผู เ้รียนสามารถประกอบกิจกรรมเรียน รู้ด ว้ยตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ โดยครูคอยใหค้ าแนะน าชว่ยเหลือเม่ือผูเ้รียนมีปัญหา 

 เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูไ้ปตามล าดบัข ัน้จากงา่ยไปหายาก 

 เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถประเมินตนเอง และทราบถึงพฒันาการในการเรียนรู้

ของตนเอง 

 เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ เม่ือประสบความส าเร็จในการเรียนรู ้

 หลกัการเรียนรูด้ว้ยบทเรียนส าเร็จรูป 
 อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (อา้งแลว้) กลา่ววา่ การเรียนรูด้ว้ยบทเรียนส าเร็จรูปมีหลกัการ

เรียนรูอ้ยู ่4 ประการ ดงัน้ี 
 ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม หรือมีสว่นร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 

 ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง และรูค้  าตอบไดท้นัที 

 มีการเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจเม่ือสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และ

มีความพยายามท่ีจะแกไ้ขสว่นท่ีบกพร่อง 

 ผูเ้รียนไดเ้รียนรูไ้ปทีละล าดบัจากงา่ยไปยากตามศกัยภาพและความสามารถของ

แตล่ะคน 

 หลกัการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป 
 อรนุช ลิมตศิริ (2546, 154 - 155) กลา่ววา่ การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูปจะอาศยั

หลกัการสรา้ง 4 ประการ ดงัน้ี 
 หลกัการเรียนรูเ้พ่ิมข้ึนทีละนอ้ย (Gradual Approximation) การเรียนรูจ้ะ

เกิดข้ึนไดดี้ถา้มีการแบง่ข ัน้ของกิจกรรมการเรียนเป็นข ัน้ตอนสัน้ ๆ ทีละข ัน้ตอน แตล่ะข ัน้ตอน ยอ่ย ๆ 

มีการล าดบัจากส่ิงท่ีงา่ยไปหาส่ิงท่ียากอยา่งตอ่เน่ืองกนั  ในการสร้างบทเรียนโปรแกรมโดยอาศัย
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หลกัการดงักลา่ว จึงมีการแบง่เน้ือหาการเรียนออกเป็นกรอบซ่ึงผูเ้รียนจะคอ่ย ๆ เรียนรูไ้ปเร่ือย ๆ จนจบ

บทเรียน 

 หลักการเปิดโอกาสให ้ผู เ้รียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง (Active 

Participation) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการกระท าดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจอยูใ่นลกัษณะของการซักถาม 

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดต้อบค าถาม อภิปราย ทดสอบหรือวิธีการอ่ืนท่ีอาศยัหลกัจิตวิทยาในการเสนอส่ิงเรา้

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีการตอบสนอง (S-R Theory) การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม การเรียนในลกัษณะน้ีท าใหผู้เ้รียนติดตามบทเรียนตลอดเวลา 

 หลกัการท่ีผูเ้รียนไดท้ราบผลการเรียนของตนเองอยา่งทนัทีทนัใด (Immediate 

Feedback) การเรียนรูจ้ะเกิดข้ึนไดดี้ถา้ผูเ้รียนไดรู้ผ้ลของการกระท าวา่ส่ิงท่ีท าไปนั้นถูกหรือผิด ถา้ผิด   

ท่ีถูกควรท าอยา่งไร ในบทเรียนโปรแกรมจึงมีการเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้งภายหลงัท่ีผูเ้รียนไดต้อบสนองส่ิง

เรา้ไปแลว้ (ไดเ้ลือกตอบหรือไดเ้ติมขอ้ความท่ีเหมาะสมในชอ่งวา่ง) จะท าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 หลักความส าเร็จ (Successful Experience) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ถา้

ผูเ้รียนรูสึ้กวา่ไดร้ับความส าเร็จ ท าไดถู้กตอ้ง ในทางกลบักนั ถา้ผูเ้รียนไมป่ระสบความส าเร็จก็จะเกิด

ความทอ้ถอย  ไมอ่ยากท า จากหลกัการดงักลา่วจึงมีการปูพ้ืนฐาน เร่ิมจากการแบง่การเรียนเป็นหน่วย

ย่อย ๆ ง่ายต่อการเขา้ใจ และไดร้ับผลตอบสนองอย่างฉับพลนั ท าใหผู้เ้รียนไดร้ับความพอใจใน

ความส าเร็จของตนเสมือนการใหร้างวลั ซ่ึงจดัเป็นการเสริมแรงอยา่งหน่ึงท าใหผู้เ้รียนอยากจะเรียนรู้

ตอ่ไป 

 จิตวิทยาท่ีเป็นพ้ืนฐานของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อรนุช ลิมตศิริ (2546,155 - 156) กลา่ววา่ การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูปอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูต้า่ง ๆ ดงัน้ี 
 ทฤษฎีของธอรน์ไดค ์

 กฎแห่งผล (Law of Effect) เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเรา้กบัการ

ตอบสนอง ทัง้สองส่ิงจะเช่ือมโยงกนัไดถ้า้สามารถสรา้งภาพท่ีน่าพอใจใหแ้กผู่เ้รียน ซ่ึงอาจไดจ้ากการ

เสริมแรง เชน่ การใหร้างวลั หรือค าตอบท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าซ ้า ๆ 

บอ่ยครั้ง ไดมี้โอกาสฝึกหดัในเร่ืองท่ีเรียน จะชว่ยใหก้ารเรียนรูเ้กิดข้ึน 

 กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) เม่ือร่างกายพร้อมท่ีจะ

กระท าแลว้ไดมี้โอกาสไดก้ระท า ยอ่มกอ่ใหเ้กิดการเรียนรู ้อาจกลา่วไดว้า่การเรียนรูจ้ะมีประสิทธิภาพ

มากที่ สุดเม่ือผูเ้รียนพรอ้มท่ีจะตอบสนอง 
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 ทฤษฎีของสกินเนอร ์

ทฤษฎีของสกินเนอร์ส่วนใหญ่จะใชห้ลกัการของธอร์นไดค ์ส่วนส าคญัท่ี

น ามาใชเ้ป็นหลกัในบทเรียนส าเร็จรูป คือ ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ผูเ้รียนจะเกิด

ก าลงัใจตอ้งการเรียนต่อ เม่ือไดร้ับการเสริมแรงในขัน้ตอนท่ีเหมาะสม การเสริมแรงของบทเรียน

ส าเร็จรูปจะใชก้ารเฉลยค าตอบใหผู้เ้รียนทราบทนัที และพยายามหาวิธีการ เพ่ือไมใ่หเ้กิดการตอบสนองท่ี

ผิดพลาด โดยจดัเสนอความรูใ้หต้อ่เน่ืองทีละข ัน้ตอนอยา่งละเอียด 

 กลา่วโดยสรุป จิตวิทยาท่ีเป็นพ้ืนฐานของบทเรียนส าเร็จรูปท่ีส าคญั ไดแ้ก ่1) ทฤษฎี

ของธอร์นไดค ์ซ่ึงกลา่วถึงกฎ 3 ขอ้ คือ กฎแหง่ผล กฎแหง่การฝึกหดั และกฎแหง่ความพรอ้ม  และ 2) 

ทฤษฎีของสกินเนอร์ คือ การเสริมแรง เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจและมีก าลงัใจในการเรียนรูต้อ่ไป 

 ลกัษณะของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อรนุช ลิมตศิริ (2546, 156 - 157) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของบทเรียนส าเร็จรูปไว ้

ดงัน้ี 
 มีการก าหนดจุดประสงคอ์ยา่งชดัเจน ท่ีสามารถวดัไดแ้ละสงัเกตได ้เรียกวา่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เน้ือหาวิชาจะแบ่งเป็นหน่วยย่อย จัดล าดับเป็นข ัน้ตอนในรูปของกรอบ 

(Frame) แตล่ะกรอบจะเสนอเน้ือหาเป็นข ัน้ตอนทีละนอ้ย และอาจมีความสัน้ยาวแตกตา่งกนัตามความ

เหมาะสม 

 จัดเรียงล าดับกรอบของบทเรียนอย่างต่อเน่ืองจากง่ายไปหายาก และ

เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 

 มีการย า้ทวนและใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบตนเองตลอดเวลา โดยในทุกข ัน้ตอนของ

การเรียนจะมีค าถามเพ่ือทดสอบผูเ้รียน และมีค าตอบใหผู้เ้รียนทราบเพ่ือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที และ

อาจมีค าอธิบายเพ่ิมเติมดว้ย 

 ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนอง หรือมีส่วนร่วมในการเรียนจากการท ากิจกรรม 

ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นกรอบ เพ่ือชว่ยใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเน้ือหา และมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียน 

 มีการเสริมแรงทุกระยะข ัน้ตอนท่ีส าคญั ๆ ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสนใจและ

ตอ้งการเรียนตอ่ การเสริมแรงอาจอยูใ่นรูปของค าชม หรือการท่ีผูเ้รียนรูว้า่ตนท าไดถู้กตอ้ง 

 ไมจ่ ากดัเวลาในการเรียน ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาเรียนไดต้ามความสามารถ

ของตน เด็กที่ ออ่นสามารถเรียนไดส้ าเร็จโดยใชเ้วลามากกวา่เด็กที่ เรียนเกง่ได ้

 มีการวดัผลท่ีแน่นอน มีท ัง้ทดสอบยอ่ยในระหวา่งท่ีเรียน ทดสอบกอ่นเรียน 

และหลงัเรียน เพ่ือวดัความกา้วหนา้ในการเรียนอยา่งชดัเจน 
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 จากลกัษณะของบทเรียนส าเร็จรูปพอสรุปไดว้่า บทเรียนส าเร็จรูปมีลกัษณะเป็น

บทเรียนท่ีก าหนดวตัถุประสงคไ์วช้ดัเจน ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยไมจ่ ากดัเวลาในการเรียน 

มีการแบง่เน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ในรูปของกรอบ โดยเรียงล าดบัเน้ือหาจากงา่ยไปหายาก ผูเ้รียนมี

โอกาสไดต้อบสนองหรือมีสว่นร่วมในการเรียนจากการท ากิจกรรมตา่ง ๆ และตอบค าถามท่ีก าหนดไวใ้น

กรอบ ซ่ึงสามารถตรวจค าตอบดว้ยตนเองไดท้นัที ส่ิงส าคญัตอ้งมีการเสริมแรงเพ่ือชว่ยใหผู้เ้รียนเกิด

ความสนใจ และตอ้งการเรียนตอ่ไปดว้ย 

 ชนิดของกรอบในบทเรียนส าเร็จรูป 
 อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2550, 2) กลา่วว่า กรอบสาระการเรียนรูใ้นบทเรียนส าเร็จรูป

ก าหนดไว ้4 ชนิด ดงัน้ี 
 กรอบตัง้ตน้ (Set Frame) เป็นกรอบท่ีเป็นเสมือนกรอบน าเขา้สู่บทเรียน 

ในกรอบน้ีจะเป็นขอ้มูลการเรียนรูห้ลกัการ ทฤษฎี และค าถามงา่ย ๆ ท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนตอบค าถามได ้

ถูกตอ้ง ท ัง้น้ีเพ่ือเป็นการใหก้ าลงัใจหรือเสริมแรงใหมี้ความสุขกบัการเรียนรู ้

 กรอบฝึกหดั (Practice Frame) เป็นกรอบท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกหดัท า

กิจกรรมท่ีมีเน้ือหาสาระเช่ือมโยงมาจากกรอบตัง้ตน้ ในกรอบฝึกหดัน้ีเป็นกรอบส าหรับการฝึกทกัษะการ

อา่น การคิด การวิเคราะห ์และการเขียน ซ่ึงเน้ือหาสาระการเรียนรูจ้ะเพ่ิมมากข้ึนกวา่กรอบตัง้ตน้ 

 กรอบรองกรอบส่งทา้ย (Sub-Terminal Frame) เป็นกรอบการเรียนรู้

กอ่นท่ีจะถึงกรอบการเรียนรูส้รุปท่ีผูเ้รียนไดผ้า่นกิจกรรมการเรียนรูม้าตามล าดบั โดยมีเน้ือหาสาระท่ี

เขม้ขน้ข้ึน ทัง้น้ีเพ่ือใหผู้เ้รียนใกลจ้ะสรุปองคค์วามรูท่ี้สมบูรณ์ ท่ีผา่นกระบวนการเรียนรูจ้ากบทเรียน

ส าเร็จรูปไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้ง 

 กรอบส่งทา้ย (Terminal Frame) เป็นกรอบสาระการเรียนรูส้รุปสุดทา้ย 

หรือกรอบจบของบทเรียนส าเร็จรูป เป็นกรอบท่ีมีเน้ือหาสาระเขม้ขน้ และยากกวา่สาระการเรียนรูอ่ื้น    

ท่ีผา่นมา 

 ชนิดของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (อา้งแลว้) กลา่ววา่ในปัจจุบนับทเรียนส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนรูมี้ 3 ชนิด ไดแ้ก ่1) บทเรียนส าเร็จรูปแบบเสน้ตรง (Linear Programme)  2) บทเรียน

ส าเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programme) และ 3) บทเรียนส าเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ (Linear 

Programme) 
 บทเรียนส าเร็จรูปแบบเสน้ตรง (Linear Programme) 

  อรนุช ลิมตศริ (2546 , 157 - 158) ไดก้ล่าวถึงบทเรียนส าเร็จรูปแบบ

เสน้ตรงไวว้า่ มีหลกัการในการสรา้งบทเรียนโดยจดัเรียงล าดบัข ัน้และหน่วยยอ่ยของบทเรียนจากงา่ยไป
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หายาก  หน่วยยอ่ยนั้นเรียกวา่ “กรอบ” (Frame) ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนจากกรอบแรกไปจนกระทั่งกรอบ

สุดทา้ยของบทเรียนโดยขา้มหน่วยใดหน่วยหน่ึงไมไ่ด ้ความรูจ้ากกรอบแรกจะเป็นพ้ืนฐานของกรอบ

ถดัไป ในแตล่ะกรอบพรอ้มดว้ยค าถาม ซ่ึงจะใหผู้เ้รียนตอบไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ แบบเลือกค าตอบ และ

แบบเติมค าหรือขอ้ความ 

 บทเรียนท่ีใหผู้เ้รียนเลือกค าตอบ เป็นการสรา้งบทเรียนตามหลกัการของ

เพรสซี (Pressey) โดยท่ีผูเ้รียนทุกคนอา่นขอ้ความเดียวกนัตามล าดบัเดียวกนั และตอบค าถามเหมือนกนั 

เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามถูกตอ้งจะมีส่ิงเรา้ถดัไปมาเสนอให ้แตถ่า้ผูเ้รียนตอบผิดจะมีขอ้ยกเวน้ คือ ตอ้ง

กลบัไปอา่นและท าความเขา้ใจเน้ือหาในกรอบเดิมอีกครั้ง แลว้จึงเลือกค าตอบใหมอี่กจนกวา่จะถูกตอ้ง 

การตอบถูกจึงเป็นการใหร้างวลัหรือการเสริมแรงแกผู่เ้รียน และท าใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากค าตอบท่ีถูกนั้น 

ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 บทเรียนชนิดเติมค าหรือขอ้ความ เป็นผลจากการศึกษาดา้นพฤติกรรม

ศาสตร์ของสกินเนอร์ (Skinner) เน้นท่ีการระลึกหาค าตอบ (recall) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู ้   

ดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

 บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programme) 

  อรนุช ลิมตศิริ (2546, 158 - 159) กลา่วถึงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขาไว ้

วา่ เป็นแนวคิดของคราวเดอร์ (Crowder) ซ่ึงลกัษณะบทเรียนจะคลา้ยกบัแบบเลือกตอบของเพรสซี แตมี่

ขอ้แตกตา่งกนัมากตรงท่ีวา่ ตวัเลือกในแตล่ะตวัจะน าผูเ้รียนใหไ้ปศึกษาในกรอบหรือหนา้อ่ืนตอ่ไป  การ

เรียงล าดบัข ัน้หรือกรอบ (Frame) จะไมเ่ป็นตามล าดบั ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามของกรอบในบทเรียนนั้นได ้

ถูกตอ้ง ก็อาจจะขา้มกรอบบางกรอบไปเรียนในกรอบของเน้ือหาของบทเรียนท่ีก าหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผิด

จะไดร้ับการอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุท่ีผิด และอาจใหเ้รียนเพ่ิมเติมจากหน่วยยอ่ยอีก  ดงันั้นผูเ้รียนตอ้ง

ท าตามค าแนะน าในแตล่ะกรอบอยา่งเคร่งครัด  ซ่ึงหน่วยยอ่ยหรือกรอบในบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขามี  

2  ชนิด คือ 1) กรอบยืน เป็นกรอบท่ีอธิบายเน้ือหาและมีค าถามแบบเลือกตอบหลายค าตอบใหผู้เ้รียน

1 2 3 4 จบ 

ภาพท่ี 2  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงชนิดเตมิค าหรือข้อความ 

ภาพท่ี 1  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงชนิดเลือกค าตอบ 

กรอบเดิม กรอบเดิม 

กรอบเดิม 

1 2 3 4 จบ 
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เลือก และ 2) กรอบสาขา เป็นกรอบท่ีชว่ยแกไ้ขความเขา้ใจผิดของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนตอบค าถามใน

กรอบนั้นไดถู้กตอ้ง ดงัภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นอกจากน้ี นิรมล  ศตวุฒิ และศกัด์ิศรี  ปาณะกุล (2544, 197 – 198) ยงักลา่วไวว้า่ 

บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขาไมไ่ดเ้สนอความรูเ้รียงกรอบและผูเ้รียนเรียนไปตามล าดบัเป็นเชิงเสน้ แต่

บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขาจะมีกรอบหลกัอยูส่่วนหน่ึงซ่ึงไมต่อ่เน่ืองกนั เชน่ 1, 3, 4, 7, 9, 11  ถา้

ผูเ้รียนตอบค าถามในกรอบหลกัถูกทุกครั้งก็จะเรียนจบภายใน  6  กรอบน้ี  ส าหรับผูเ้รียนท่ีตอบค าถาม

ในกรอบหลกัแลว้ไมถู่กตอ้งก็จะถูกสง่ไปเรียนหรือดูค าอธิบายท่ีงา่ยข้ึนในกรอบซอ่ม เชน่ ถา้ตอบค าถาม

ในกรอบท่ี 1 ไมถู่กก็จะส่งไปเรียนกรอบท่ี 5 แลว้จึงส่งกลบัไปเรียบกรอบเดิม เม่ือตอบถูกก็จะเรียน

กรอบ 3  ถา้ตอบค าถามในกรอบ 3 ไมถู่กก็จะถูกสง่ไปเรียนกรอบ 8 กอ่น แลว้จึงสง่กลบัไปเรียนกรอบ

เดิมเม่ือตอบถูกก็ไปเรียนกรอบ 4 ตอ่ไป หรือเม่ือเรียนซอ่มในกรอบ 8 แลว้ อาจจะสง่ไปเรียนกรอบ 4 

ตอ่ไปเลยก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความเช่ือมโยงของเน้ือหา ดงัภาพท่ี 4 

 

 

 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 1 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 2 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 3 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 4 

กรอบสาระ 

การเรียนสรุป 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้

สาขา 
ภาพท่ี 3  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา  (อญัชลี  ธรรมะวิธีกลุ 2550, 4) 
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จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนแตล่ะคนจะเรียนตามจ านวนกรอบท่ีไมเ่ทา่กนัข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ของแตล่ะคนในการท าความเขา้ใจเน้ือหา และความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

นอกจากน้ี อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2550, 4 - 6) ยงัไดก้ลา่ววา่ บทเรียนส าเร็จรูป

แบบสาขายงัมีอีกหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

 กรอบสาขาแบบ Remedial Loops ถา้ผูเ้รียนไมส่ามารถตอบค าถาม

ในกรอบสาระการเรียนรูห้ลกัไดแ้ลว้จะตอ้งเขา้ไปศึกษาเรียนรูเ้พ่ิมเติมในกรอบการเรียนรูส้าขาท่ีแตก

แขนงออกมาตัง้แตส่องสาขาข้ึนไป ศึกษาสาระการเรียนรูส้าขาแรกแลว้ก็สามารถกลบัไปศึกษาในกรอบ

สาขาการเรียนรูห้ลกัไดใ้นทนัที แตถ่า้ยงัไมผ่า่นก็ศึกษาในสาระการเรียนรูส้าขาอ่ืน ๆ จนพรอ้มแลว้จึง

กลบัไปศึกษาและทดสอบในกรอบสาระการเรียนรูห้ลกัอีกครั้ง เม่ือผา่นแลว้ก็ศึกษาในกรอบสาระการ

เรียนรูถ้ดัไป ดงัภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 8 2 6 10 

ภาพท่ี 4  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา 

1 3 4 7 9 11 กรอบหลัก 

(กรอบยืน) 

กรอบซ่อม 

(กรอบสาขา) 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 1 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 2 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 3 

กรอบสาระ 

การเรียนสรุป 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 

ภาพท่ี 5  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา Remedial Loops   
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 กรอบสาขาแบบ Secondary Tracks  เม่ือผูเ้รียนศึกษาเรียนรูใ้นกรอบ

สาระการเรียนรูท่ี้ 1 และสามารถตอบค าถามไดก็้ผา่นไปเรียนรูใ้นกรอบสาระการเรียนรูท่ี้ 2  ถา้ไมผ่า่น

ตอ้งกลบัไปศึกษาในกรอบสาระการเรียนรูส้าขา 1  ถา้ตอบไดถู้กตอ้งก็ไปเรียนในกรอบสาระการเรียนรู้

ท่ี 2 แตถ่า้ตอบผิดก็ตอ้งไปเรียนในกรอบสาระการเรียนรูส้าขา 2 จนกวา่จะผา่น ดงัภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบสาขาแบบ Gate Frame เม่ือศึกษาในกรอบสาระการเรียนรู ้1 

แลว้ สามารถท่ีจะขา้มกรอบสาระการเรียนรูไ้ปขา้งหนา้ไดห้ลายกรอบ แตเ่ม่ือขา้มกรอบสาระการเรียนรู้

ไปแลว้ ไม่สามารถตอบค าถามในกรอบสาระการเรียนรูท่ี้ขา้มไดต้อ้งถอยกลบัคืนไปกรอบสาระการ

เรียนรู ้1 เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมอีกครั้ง เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 1 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 2 

กรอบสาระ 

การเรียนรู้ 3 

กรอบสาระ 

การเรียนสรุป 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 1 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 2 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 1 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 2 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 1 

 

กรอบสาระการ

เรียนรู้สาขา 2 

ภาพท่ี 6  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา Secondary Tracks   

กรอบสาระ 
การเรียนรู้ 1 

กรอบสาระ 
การเรียนรู้ 2 

กรอบสาระ 
การเรียนรู้ 3 

กรอบสาระ 
การเรียนสรุป 

เดนิหน้า (wash-ahead)   

ถอยกลับ (wash-back)   

ภาพท่ี 7  แสดงบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา Gate Frame   
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 บทเรียนส าเร็จรปูแบบไม่แยกกรอบ 

บทเรียนส าเร็จรูปแบบไมแ่ยกกรอบ เป็นบทเรียนส าเร็จรูปท่ีมีการน าเสนอ

เน้ือหาสาระท่ีเพ่ิมข้ึนทีละนอ้ยตามล าดบัข ัน้ ในบทเรียนจะมีแบบทดสอบและแบบเฉลยใหต้รวจสอบได ้

ในทนัทีเหมือนบทเรียนส าเร็จรูปแบบท่ี 1 – 2 หากแตก่ารน าเสนอเน้ือหาสาระไมน่ าเสนอในรูปของ

กรอบ  เน้ือหาท่ีน าเสนอตอ้งตอ่เน่ืองกนั เหมือนกบัการเขียนต าราหรือบทความ  (อญัชลี ธรรมะวิธีกุล 

2550, 6) 

 ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2550, 8) กล่าวว่า ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 

ประกอบดว้ย 
 ค าชี้ แจง / ค าแนะน าในการศึกษาดว้ยบทเรียนฉบบันั้น 

 แนวคิด 

 วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดจากการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 เน้ือหาเรียงล าดบัจากงา่ยไปยาก 

 แบบฝึกหดั / ค าถาม เพ่ือทบทวนความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา พรอ้มเฉลย 

 แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

 เฉลยแบบทดสอบ 

 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของบทเรียนส าเร็จรูป 
 อรนุช  ลิมตศิริ (2546, 164) ไดก้ลา่วถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของบทเรียนส าเร็จรูปไว ้

ดงัน้ี 
 ขอ้ดีของบทเรียนส าเร็จรปู มีดงัน้ี 

 ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนดว้ยตนเอง เรียนไดเ้ร็วหรือชา้ตามความสามารถ

ของตน คลา้ยกบัไดเ้รียนกบัครูตวัตอ่ตวั 

 สนองความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

 ชว่ยแบง่เบาภาระครู ท าใหค้รูมีเวลาในการเตรียมกิจกรรมสรา้งสรรคอ่ื์น ๆ 

 บทเรียนส าเร็จรูปน าเสนอเน้ือหาในลักษณะท่ีส่งเสริมใหก้ารเรียน

น่าสนใจในลกัษณะเกมท่ีสนองความสามารถแตล่ะบุคคล 

 เม่ือผูเ้รียนตอบผิดก็จะไมอ่ายเพ่ือน และสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผิดไดท้นัที 

 การเรียนไมจ่ ากดัเวลาและสถานที่  
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 ขอ้จ ากดัของบทเรียนส าเร็จรปู มีดงัน้ี 

 บทเรียนส าเร็จรูปเหมาะส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นความจริง ( fact) ความคิด

รวบยอด หลักการเรียน รู้ต่าง ๆ ห รือความรู้พ้ืนฐาน เช่น  คณิ ต ศาสตร์  การสะกดค าศัพท์

ภาษาตา่งประเทศ หลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์บางแขนง หรือวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะวิชา

ด าเนินตามล าดบัข ัน้ของตรรกศาสตร์ อยา่งไรก็ตามบางวิชาไมส่ามารถสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมได ้

ดี เชน่ วิชาเรียงความ วิชาที่ ตอ้งการแสดงความคิดเห็น ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์หรือวิชาที่ มีความลึกซ้ึง

มาก ๆ 

 ขอ้จ ากดัในการออกแบบบทเรียน บทเรียนท่ีดีควรไดร้ับการออกแบบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาแขนงนั้น ๆ โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ใชภ้าษาไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง มีความรู ้ทางดา้นจิตวิทยา

การศึกษา และหลกัในการเขียนโปรแกรม จึงจะท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 การท่ีเรียนแบบเดียวซ า้ ๆ ในลกัษณะบทเรียนเสน้ตรง อาจท าใหเ้ด็กท่ี

เรียนเกง่เกิดความเบ่ือหน่ายได ้

 การสอนแบบบทเรียนส าเร็จรูปเป็นการสอนรายบุคคล จึงท าใหผู้เ้รียน

ขาดปฏิสมัพนัธท์างสงัคม จึงไมค่วรใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปเพียงอยา่งเดียว 

 บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขาท่ีเขียนไดดี้นั้นคอ่นขา้งยาก ความซ่ือสตัย์

เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะชว่ยใหบ้รรลุผล ถา้ผูเ้รียนไมป่ฏิบติัตามวิธีการเรียนท่ีถูกตอ้ง อาจดูเฉลยค าตอบแลว้

น ามาตอบ ก็จะท าใหก้ารเรียนไมไ่ดผ้ล 

2) ประเภทส่ือเทคโนโลยี 

 ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรูท่ี้ผลิตข้ึนใชค้วบคูก่บัเคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ หรือ
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม ่ๆ เชน่ แถบบนัทึกภาพพรอ้มเสียง (วีดิทศัน์) แถบบนัทึกเสียง ภาพน่ิง 

ส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลยี ยงัหมายถึงกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการเรียนการเรียนรู้ เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู ้

การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม เป็นตน้ (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี. งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ม.ป.ป.) 

 ส าหรับส่ือเทคโนโลยีในคูมื่อเลม่น้ี จะขอจ าแนกเป็น 1) วีดิทศัน์ 2) คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

(CAI) 3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(eBook) และ 4) บล็อก (BLOG) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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(1) วีดิทศัน ์(Video) 

 ความหมายของวีดิทัศน์ 

 คณะกรรมการบญัญติัศพัทวิ์ทยาศาสตร์ ไดพิ้จารณาเห็นวา่ video เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ประเภทเดียวกบั television ซ่ึงมีค าไทยใชว้า่ โทรทศัน์ แลว้ สมควรคิดหาค าไทยใชก้บั video ดว้ยโดยค า

ท่ีจะคิดข้ึนน้ีควรจะมีค าวา่ “ทศัน์” ประกอบอยูด่ว้ย เพ่ือใหเ้ขา้ชุดกนั และควรหาค าท่ีจะมีเสียงใกลเ้คียง

กบัค าทบัศพัทท่ี์นิยมใชก้นัอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะท าใหมี้การยอมรับศพัทท่ี์คิดข้ึนไดง้า่ย 

 ค าว่า video เป็นค าคุณศพัทท่ี์มีความหมายว่า “มองเห็นได ้เห็นเป็นรูปภาพได ้

เก่ียวขอ้งกบัรูปภาพ” พจนานุกรมตา่งประเทศหลายเลม่เก็บความหมายไวเ้ทา่กบั television ดว้ย 

 ศาสตราจารยคุ์ณบรรจบ พนัธุเมธา กรรมการทา่นหน่ึง ไดเ้สนอค าวา่ วีติ ซ่ึงเป็น

ค าสนัสกฤตท่ีอาจจะแปลงอกัขระเป็น วีดิ ในภาษาไทยไดแ้ละมีเสียงใกล เ้คียงกบั video ดว้ย ค าวา่ วีติ 

ในภาษาสนัสกฤตแปลวา่ enjoyment pleasure เม่ือน าค าวา่ “ทศัน์” มาลงทา้ยในลกัษณะเดียวกบัค าวา่

โทรทศัน์ จะลงรูปเป็น วีดิทศัน์ ซ่ึงหากจะแปลความหมายอยา่งงา่ย ๆ ก็อาจแปลไดว้า่ เคร่ืองท่ีแสดงภาพ

เพ่ือความเพลิดเพลิน แตถ่า้แปลตรงตามตวัก็แปลวา่ “เก่ียวกบัภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน” 

 ในการประกอบค าข้ึนเป็นศพัทบ์ญัญติัมีหลกัหลายประการ บางครั้งอาศยัเสียงเป็น

หลกัถา้ค าท่ีประกอบข้ึนมีความหมายท่ีไม่ขดักนักบัความหมายเดิมของศัพทม์ากนัก เช่น seminar 

ความหมายเดิมคือ ท่ีประชุมของนักวิชาการ สว่นค า สมัมนา ท่ีบญัญติัจาก seminar รูปค าในภาษาบาลี-

สนัสกฤตหมายความวา่ คิดร่วมกนั พรอ้มใจกนัคิด ตกลงกนั แตเ่ม่ือเสียงใกลเ้คียงกบัศพัทเ์ดิมโดยท่ีพอจะ

อนุโลมในเร่ืองความหมายได ้แมจ้ะไมต่รงนัก ก็ยอมรับได ้

 วีดิทศัน์ จึงเป็นศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนเพ่ือใชก้บัค าวา่ video โดยเหตุผลและหลกัเกณฑ์

ดงัขา้งตน้ (ท่ีมา : จดหมายขา่วราชบณัฑิตยสถาน ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 มิถุนายน 2532 

 ประโยชน์และคุณคา่ของวีดิทัศน์ 

(1) ผูเ้รียนเห็นภาพ และไดยิ้นเสียงไปพรอ้มๆ กนั ท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ร็วย่ิงข้ึน 

(2) ผูส้อนสามารถบนัทึกการสอนของตน เหตุการณ์ในอดีต หรือบนัทึกรายการ

ไว ้แลว้น ามาสรา้งเป็นส่ือวีดิทศัน์ เพ่ือใชเ้ป็นแหลง่เรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 

(3) เป็นส่ือท่ีใชถ้า่ยทอดเน้ือหาใหก้บัผูเ้รียนไดท้ ัง้รายบุคคล กลุม่ยอ่ย และกลุม่ใหญ ่

(4) ส่ือวิดีทศัน์ท่ีผา่นการวางแผนการผลิตท่ีดี และมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

สามารถน ามาใชส้อนแทนครูได ้

(5) ใชป้ระกอบการจดัการเรียนรูไ้ดใ้นทุกข ัน้ตอนของการสอน ไมว่า่จะเป็นการ

น าเขา้สูบ่ทเรียน ข ัน้สอน หรือข ัน้สรุป 

(6) ใชเ้ป็นส่ือเพ่ือการสอนซอ่มเสริมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 กระบวนการผลติวีดิทัศน์ 

 ระบบการผลิตวีดิทศัน์ เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเทคนิคทางโทรทศัน์ นับตัง้แต่

การเลือกรูปแบบของรายการ การเขียนบทโทรทศัน์ การผลิตรายการ จนถึงการประเมินผลของรายการท่ี

ผลิต ซ่ึงมีข ัน้ตอนการผลิตวีดิทศัน์ สรุปได ้3 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

(1) ขัน้เตรียมการผลิต (Pre-Production)เป็นการเตรียมความพรอ้มในดา้น

ตา่งๆ กอ่นผลิตรายการ ไดแ้ก ่บทวีดิทศัน์ ทีมงานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมืออุปกรณใ์นการผลิตรายการ

และสถานท่ีในการผลิต โดยมีการประชุมปรึกษาหารือในทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจข ัน้ตอนการ

ปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาตา่งๆ กอ่นลงมือปฏิบติัตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งเตรียมความ

พรอ้มในขัน้ตอนน้ี ประกอบดว้ย 

 ดา้นการเขียนบทวิทยุโทรทศัน ์

ผูเ้ขียนบทจะตอ้งศึกษา คน้หา รวบรวบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเขียนโครง

เร่ืองจากเร่ืองท่ีตนไดศึ้กษา ผูเ้ขียนบทจะตอ้งพยายามจะตอ้งจินตนาการใหเ้ห็นภาพของส่ิงท่ีจะเขียนให ้

ไดม้ากท่ีสุด ผูเ้ขียนบทท่ีดีควรจะมีกระดาษและปากกาติดตวัไวเ้สมอ เม่ือมีความคิดดี ๆ ควรบนัทึกไว ้

ในทนัที และรีบเขียนใหส้มบูรณโ์ดยเร็วเพ่ือไมใ่หลื้ม  

 การเขียนบทส าหรับการถา่ยท า เม่ือเขียนเสร็จแลว้ ควรปรับปรุง โดย

เก็บบทไวป้ระมาณหน่ึงสปัดาห ์เพ่ือคล่ีคลายความรูสึ้กเป็นเจา้ของเร่ืองซ่ึงมกัจะขาดความเป็นกลาง เม่ือ

ครบก าหนดใหผู้เ้ขียนบทน าบทมาอา่นใหม่ จะพบวา่สามารถปรับปรุงใหบ้ทมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

นอกจากการแกไ้ขดว้ยตนเองแลว้ การน าบทไปใหผู้รู้ ้หรือผูท่ี้สนใจในเร่ืองนั้น ๆ อา่น อาจท าใหไ้ด ้

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่ เป็นประโยชน์มาก 

 ดา้นทีมงาน 

ในการผลิตรายการจะอาศยัการท างานเป็นทีม ซ่ึงทีมงานควรจะมีพ้ืน

ฐานความรูใ้นดา้นตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย ดา้นการท าบทวีดีทศัน์ ดา้นการถา่ยภาพและวีดีโอ 

ดา้นเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือวีดีทศัน์ ประกอบดว้ย ผูด้  าเนินรายการ 

และผูร่้วมรายการ จึงตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการซกัซอ้มบทลว่งหนา้ ซ่ึงผู ้

ด  าเนินรายการ และผูร่้วมรายการจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจกบับทท่ีตนตอ้งแสดง จ าท าใหไ้ม่

เสียเวลาในการถา่ยท า 
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 ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณใ์นการผลิตรายการ 

การเตรียมอุปกรณ์การผลิตรายการ เช่น กลอ้งส าหรับถ่ายวีดิทศัน์ 

ระบบเสียง ระบบแสง และกลอ้งส าหรับถา่ยภาพน่ิง นอกจากจ าเป็นจะตอ้งเตรียมอุปกรณส์ ารองไวใ้ห ้

พรอ้มดว้ย เพ่ือเตรียมการแกป้ัญหาระหวา่งการถา่ยท า 

 ดา้นสถานท่ี 

สถานท่ีในการผลิต แบง่ออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในหอ้งผลิตรายการ 

และภายนอกหอ้งผลิตรายการ ส าหรับการผลิตรายการในหอ้งผลิตรายการ (Studio)นั้นจะตอ้งท าการ

เตรียมหอ้งผลิตและตดัตอ่รายการ ก าหนดฉากและวสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากใหเ้รียบรอ้ย ส่วนการ

เตรียมสถานท่ีนอกหอ้งผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งใหค้วามส าคญัเร่ืองการควบคุมแสงสวา่ง และ

เสียงรบกวน ซ่ึงจะตอ้งมีการออกส ารวจสถานที่ จริงกอ่นการถา่ยท า เพ่ือทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเตรียม

ความพรอ้มในในการแกป้ัญหาที่ อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประหยดัเวลาในการถา่ยท า 

(2) ขัน้ผลิตรายการ (Production)เป็นข ัน้ตอนท่ีจะบนัทึกวีดิทศัน์ตามแผนการ

ท างานซ่ึงกอ่นท่ีจะด าเนินการตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ใหท้ราบวนั เวลา ในการบนัทึกรายการ 

ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ใหเ้รียบรอ้ย และอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน มีการซกัซอ้มผูแ้สดง ซกัซอ้มกลอ้ง

กอ่นถา่ยท าจริง ในขณะท่ีมีการบนัทึกรายการ หากพบขอ้บกพร่องตอ้งแกไ้ขและบนัทึกใหมท่นัที และเม่ือ

บนัทึกเสร็จในแตล่ะ Scene แลว้ควรตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือหาขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

(3) ขัน้หลงัการผลิต (Post Production)เป็นข ัน้ตอนหลงัจากบนัทึกรายการ 

วีดิทศัน์แลว้ จะตอ้งน าภาพแตล่ะ Shot แตล่ะ Scene มาจดัล าดบัใหต้อ่เน่ืองตามบทที่ ก  าหนดไว ้ ข ัน้หลงั

การผลิตมีข ัน้ตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 การตดัตอ่ (Editing) เป็นการน าภาพมาตดัตอ่ใหเ้ป็นเร่ืองราวตามบท 

 การบัน ทึก เสียง (Sound Recording) เป็นข ั้นตอนหลังต่อภาพได ้

สมบูรณต์ามบทแลว้ จึงมีการ บนัทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป 

 การฉายเพ่ือตรวจสอบ (Preview) เม่ือบนัทึกเสียงวีดิทศัน์แลว้ตอ้งน าไป

ฉายเพ่ือตรวจสอบ ความเรียบรอ้ย และปรับปรุง 

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลรายการหลงัการผลิต 

ไดแ้ก ่การประเมิน ความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เน้ือหา และ ผูเ้ชี่ ยวชาญดา้นการผลิตวีดิทศัน์ 
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 เทคนิคการสรา้งส่ือวีดิทศัน์ดว้ยโปรแกรม Movie Maker 

(1) หลกัการท างานของโปรแกรม Windows Movie MakerVersion 2012 

 ใชใ้นการสรา้ง ตดัตอ่ภาพและวิดีโอ 

 แทรกภาพน่ิง เสียง ขอ้ความ ใหส่ื้อวีดิทศัน์สมบูรณย่ิ์งข้ึน 

 ตดัแตง่สว่นตน้และสว่นทา้ยของวิดีโอเพ่ือใหวิ้ดีโอแสดงเฉพาะสว่นท่ีทา่น

ตอ้งการ ตวัอยา่งเชน่ หากในส่ือวิดีโอท่ีถา่ยท ามามีเฟรมสีด าอยูใ่นตอนเร่ิมตน้วิดีโอ ทา่นสามารถตดัแตง่

จุดเร่ิมตน้ของวิดีโอเพ่ือไมใ่หเ้ฟรมสีด านั้นปรากฏในวิดีโอท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 เม่ือตดัแตง่ไฟลวิ์ดีโอใน Movie Maker ไฟลวิ์ดีโอตน้ฉบบัจะไม่ไดร้ับ

ผลกระทบ ภาพวิดีโอทัง้หมดจะยงัคงอยูใ่นไฟลวิ์ดีโอตน้ฉบบั 

(2) การเตรียมวสัดุอุปกรณ ์และส่ือ 

 วสัดุอุปกรณ ์

 โปรแกรม Windows Movie Maker Version 2012 สามารถดาวน์

โหลดฟรีไดจ้ากเว็บไซต์ของ Microsoftตามท่ีอยู่ของเว็บไซต์ http://windows.microsoft.com/th-

th/windows/movie-maker 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    ระบบปฏิบติัการ : รุ่น 32 หรือ 64 บิตของ Windows 7 หรือสูงกวา่ 

ตวัประมวลผล : 1.6 GHz หรือสูงกวา่  

หน่วยความจ า : RAM 1 GB หรือสูงกวา่ 

ความละเอียด : อยา่งนอ้ย 1024 ×  576  

การ์ดแสดงผล : ตอ้งการการ์ดแสดงผลท่ีสนับสนุน DirectX 

9.0c หรือสูงกวา่ 

 ล าโพงหรือหูฟงั 

 ส่ือ 

 ส่ือวีดิทศัน์ท่ีถา่ยท าไวแ้ลว้ 

 ภาพน่ิง 

 เสียงบรรยาย 

 เพลงหรือดนตรีประกอบ สามารถคน้หาไฟลภ์าพและเพลงท่ีไม่มี

ลิขสิทธ์ิไดจ้าก Search: creativecommons.org 

 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/movie-maker
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/movie-maker
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(3) องคป์ระกอบของหนา้จอโปรแกรม 

เม่ือท าการเปิดโปรแกรม Movie Maker ข้ึนมา จะปรากฏหนา้จอการท างาน 

(Interface) ข้ึนมา โดยหนา้จอการท างานของโปรแกรม จะมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่4 สว่น ดงัรูป 
 

 
 

 ค าอธิบายองคป์ระกอบของหนา้จอโปรแกรม 

 

  แถบเมนู เป็นแถบแสดงค าสั่งหลกัของโปรแกรม 

    - Fileกลุม่ค าสั่งในการจดัการไฟล ์เชน่ สรา้ง บนัทึกไฟล ์

    - Homeกลุม่ค าสั่งหลกัของโปรแกรม เชน่ การเพ่ิม การลบไฟล ์

    - Animations กลุม่ค าสั่งต ัง้คา่รูปแบบการเปล่ียนเฟรมของวีดิโอ 

    - Visual Effects กลุม่ค าสั่งในการตกแตง่ภาพหรือวีดิโอ 

    - Project กลุม่ค าสั่งการปรับแกอ้งคป์ระกอบของวีดิโอ 

    - View กลุม่ค าสั่งใชแ้สดงการยอ่ขยายขนาดของ Timeline 

 

  Movie Task เป็นแถบแสดงค าสั่งยอ่ยตามหมวดหมูบ่นแถบเมนู 

 

  Content  สว่นเพ่ิม และแสดงเน้ือหาของวีดิโอในรูปแบบของ Timeline 

   

  Preview สว่นแสดงตวัอยา่งของภาพหรือวีดิโอ 

 

1 
2 

3 

4 

3 

1 

2 

4 
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(4) วิธีการตดัแต่งวิดีโอใน Movie Maker 

 (4.1) เม่ือท าการเปิดโปรแกรม Movie Maker โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งข้ึนมาดงัรูป 
 

 
 

 (4.2) บนแท็บเมนูHomeในกลุม่ Add ใหค้ลิก Add videos and Photos  
 

 
 

 (4.3) ในกลอ่งโตต้อบ Add videos and Photos ใหเ้ลือกเปิดโฟลเดอร์ท่ีมีรูปถา่ยหรือวิดีโอท่ี

ตอ้งการใชง้าน หากตอ้งการเลือกรูปถา่ยและวิดีโอหลายรายการ ใหก้ดแป้น Ctrl คา้งไว ้แลว้คลิกที่ รูป

ถา่ยและวิดีโอแตล่ะรายการท่ีทา่นตอ้งการเม่ือเลือกไฟลวิ์ดีโอและรูปถา่ยจนครบแลว้ คลิก เปิด 
 

 

1.เลือกไฟลภ์าพหรือวีดิโอท่ีตอ้งการ 

2.กด Open 
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 (4.4) ภาพและวีดิโอท่ีทา่นเลือกจะปรากฏ ในสว่นของ Content จะเห็นวา่ภาพและวีดิโอจะ

แสดงในลกัษณะของแถบเวลา (Time line)  
 

 
 

 จากรูปตวัอยา่งดา้นบนไดท้ าการ เพ่ิมรูปภาพและวีดิโอ จ านวน 2 ไฟล ์จะเห็นไดว้า่โปรแกรมจะ

น าไฟลม์าตอ่กนัสว่นแถบท่ีแสดงรูปภาพ โดยมีเสน้หนาสีด าค ัน้ระหวา่งไฟล ์
 

 (4.5) ท าการกดปุ่ม เลน่ (ปุ่มกลาง ดา้นลา่งของจอแสดงตวัอยา่งวีดิโอ) จะสงัเกตเห็นวา่เสน้

แถบสีด าจะเคล่ือนท่ีไปทางขวาเร่ือยๆ ซ่ึงหมายถึงต าแหน่งของวีดิโอท่ีก าลงัเลน่อยู  ่
 

 
  

 

 

 

 

เสน้ค ัน้สีด าบนไฟล ์เป็นการแสดง

ต าแหน่ง และเวลาเร่ิมตน้ของไฟลใ์หม ่

2. สงัเกตแถบแสดง

ต าแหน่งของเวลาท่ีเลน่ไฟล์

เร่ิมตน้ของไฟลใ์หม ่1.กดปุ่ม เลน่ 
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 (4.6) หากตอ้งการตดัตอ่ แทรกภาพหรือวิดีโอใตต าแหน่งใด ๆ ของไฟล ์ส่ิงท่ีทา่นตอ้งท าเป็น

อนัดบัแรก คือ ทา่นจะตอ้งท าการแยกไฟลอ์อกจากกนักอ่นใหท้า่นสังเกตวา่ขณะท่ีวี ดิโอก าลงัเลน่อยู ่

แถบเมนูจะปรากฏแถบเคร่ืองมือVideo tools (เคร่ืองมือส าหรับวีดิโอ) และในเมนู Edit (แกไ้ข) จะเป็น

ค าสั่งในกลุม่การแกไ้ข ดงัรูป 
 

 
  

 (4.7) เม่ือท าการกดปุ่ม Split แลว้ไฟลจ์ะถูกแยกออกจากกนั แสดงดงัรูป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.วางแถบแสดงต าแหน่งใน

ต าแหน่งท่ีตอ้งการแยก 

2.กดปุ่ม Spitเพ่ือแยกไฟล ์

แถบแสดงต าแหน่งในต าแหน่งท่ี

ถูกแยกออกจากกนั 
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 4.8 กรณีไฟลท่ี์ถูกแยกออก และไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ ทา่นสามารถคลิกขวาบนไฟลท่ี์ไมต่อ้งการ

แลว้เลือกค าสั่ง remove  
 

 
 

รูปแสดง ตวัอยา่งภาพท่ีไฟลท่ี์ไดห้ลงัจากลบไฟลท่ี์ไมต่อ้งการออกไปโดยใชค้  าสั่ง Remove 
 

 
 

 (4.9) กรณีท่ีทา่นตอ้งการจดัล าดบัของไฟลใ์หม ่ใหท้  าการคลิกขวาท่ีไฟล ์แลว้ลากไปวางใน

ต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
 

 
 

คลิกขวาบนไฟลท่ี์ตอ้งการลบ แลว้เลือกค าสั่ง Remove 

1.คลิกขวาท่ีไฟลค์า้งไว ้

2.ลากไฟลไ์ปวางในต าแหน่งท่ีตอ้งการ

Remove 
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 (4.10) เม่ือทา่นไดวี้ดิโอท่ีสมบูรณ์แลว้ ทา่นจะตอ้งท าการบนัทึก ในท่ีน้ีแนะน าใหท้า่นท าการ

บนัทึกไฟลเ์ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

  - บนัทึกรูปแบบโครงการ (Save project)เป็นการบนัทึกในรูปแบบไฟลM์ovie Maker 

Projects (.wlmp)ตวัอยา่งช่ือไฟลท่ี์ได ้เชน่ learn2015.wlmpซ่ึงสามารถท าการแกไ้ขไดใ้นครั้งตอ่ไป 

โดยใชโ้ปรแกรม Movie Maker 

  - บนัทึกรูปแบบภาพยนต ์(Save Movie)เป็นการบนัทึกวีดิโอในรูปแบบไฟลวี์ดิโอ ตาม

ความเหมาะสมส าหรับเลน่ผา่นเคร่ืองเลน่วีดิโอประเภทตา่ง ๆ รูปแบบไฟลท่ี์สามารถบนัทึกได ้แสดงดงัรูป 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

กรณีเลือกตวัเลือกการแบบโครงการ 

 

กรณีเลือกตวัเลือกบนัทึกแบบภาพยนต ์ 

รูปแบบไฟลต์วัเลือกของการบนัทึกแบบภาพยนต ์สามารถบนัทึก

รูปแบบไฟลไ์ดต้ามความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
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 (4.11) เม่ือท าการบนัทึก จะปรากฏกลอ่งขอ้ความ ดงัรูป  
 

 
 

 (4.12) เม่ือโปรแกรมบนัทึกสมบูรณ์ (100% Complete) จะแสดงกลอ่งขอ้ความ ใหเ้ลือกเลน่

ไฟลท่ี์บนัทึก หรือเปิดโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟลไ์ว ้หรือปิดหนา้ตา่ง 
 

 
 

(5) การเพ่ิมและแกไ้ขเสียงใน Movie Maker 

 (5.1) การเพ่ิมเพลงในแท็บเมนูHome ในกลุม่ Add ใหค้ลิก Add music ดงัรูป 
 

 
 

 

คลิก Add music 
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 (5.2) คลิกเลือกไฟลเ์สียงท่ีคุณตอ้งการใช ้จากนั้นคลิก Open 
 

 
 

 (5.3) ไฟลเ์สียงท่ีเพ่ิมเขา้มา จะปรากฏในสว่นของ Content ดงัภาพ 
 

 

 
 เม่ือทา่นท าการเพ่ิมไฟลเ์สียงเขา้มาจะปรากฏแถบข้ึนมาบน Time line อีกหน่ึงแถบ และท่ีแถบ

เมนู จะปรากฎแท็บ Music Tools เพ่ิมข้ึนมาดว้ย โดยแท็บ Music Tools จะป็นกลุม่ค าสั่งส าหรับการ

ปรับแตง่ไฟลเ์สียง (Options) ท่ีไดท้  าการเพ่ิม (Add music) เขา้มา 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.คลิกไฟลเ์สียง 

2. เลือกเปิด 

แถบเสียงท่ีเพ่ิมเขา้มา 
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 องคป์ระกอบของ Music Tools 
 

 
 

 เคร่ืองมือส าหรับการปรับแตง่ไฟลเ์สียง มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  - Music Volume เป็นเคร่ืองมือจดัการเพ่ิมหรือลดระดบัเสียง ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการปิด

เสียงเพลงจากไฟลด์ว้ยเชน่กนั 

  - Fade in เป็นการตัง้คา่ใหร้ะดบัเสียงเม่ือเร่ิมเลน่คอ่ย ๆ ดงัข้ึนจนมีระดบัเทา่กบัระดบั

เสียงของไฟลต์น้ฉบบั 

  - Fade Out เป็นการตัง้คา่ใหร้ะดบัเสียงเม่ือจะจบเพลงใหค้อ่ย ๆ ลดระดบัลงจนจบ

เพลง 

  - Split เป็นค าสั่งส าหรับแยกไฟลเ์สียงออกจากกนั ลกัษณะการใชง้านเหมือนกบัการ

แยกไฟลวี์ดิโอ 

  - Set Start time เป็นการตัง้คา่ใหไ้ฟลเ์พลงเร่ิมเลน่เม่ือเวลาที่ เทา่ไหร่ของ Project 

  - Set Start point เป็นการตัง้คา่ใหไ้ฟลเ์พลงเลน่เฉพาะชว่งเวลาที่ ก  าหนด ซ่ึงการตัง้คา่

สว่นน้ีจะเป็นการก าหนดจุดเร่ิมตน้ของชว่ง 

  - Set End point เป็นการตัง้คา่ใหไ้ฟลเ์พลงเลน่เฉพาะชว่งเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการตัง้คา่

สว่นน้ีจะเป็นการก าหนดจุดส้ินสุดของชว่ง ตอ้งใชง้านร่วมกบัการตัง้คา่ของ Set Start point 

(6) การแทรกช่ือเร่ือง ขอ้ความ และบทบรรยาย 

 (6.1) การแทรกช่ือเร่ือง ขอ้ความ และบทบรรยาย ใหเ้ลือกที่ เมนู Home กลุม่ค าสั่ง Add ดงัรูป 
 

 
 

เคร่ืองมือส าหรับเพ่ิม

ขอ้ความ 
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 จากรูปจะเห็นไดว้า่การแทรกขอ้ความจะท าได ้3 ลกัษณะ คือ 

  1) Title  ใชส้ าหรับสรา้งช่ือเร่ืองของวีดิโอ และ Effect ของขอ้ความ 

  2) Caption ใชส้ าหรับสรา้งบทบรรยาย และ Effect ของขอ้ความ 

  3) Credits ใชส้ าหรับเพ่ิมขอ้ความสว่นทา้นเร่ือง และ Effect ของขอ้ความ 
 

 (6.2) เม่ือคลิกเลือกค าสั่ง Title ซ่ึงเป็นการสรา้งช่ือเร่ืองของวีดิโอ และ Effect ของขอ้ความ 

แสดงหนา้จอการท างาน ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 6.3 ทดสอบโดยการกดปุ่มเลน่ สงัเกตุผลท่ีไดบ้นหนา้จอ Preview 

1.พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ 

2.เลือกขนาดและแบบตวัอกัษร 

3.เลือกสีฉากหลงั เวลาเร่ิมตน้ และเวลาท่ีแสดงขอ้ความ 

4.เลือกรูปแบบ Effect ของขอ้ความ 
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(7) การตกแต่งวีดิโอดว้ยชุดค าสัง่ Animations และ Visual Effects 

 (7.1) ชุดค าสัง่ Animations ชุดรูปแบบภาพยนตร์อตัโนมติัใน Movie Maker จะเพ่ิม ชว่งการ

เปล่ียนภาพใหก้บัภาพยนตร์ของคุณโดยอตัโนมติั ดูตวัอยา่งชุดรูปแบบภาพยนตร์อตัโนมติั โดยช้ีไปยงัชุด

รูปแบบแตล่ะชุดดว้ยเคอร์เซอร์ของทา่น 

 

 

 
 

 (7.2) ชุดค าสัง่ Visual Effectsชุดรูปแบบภาพยนตร์อตัโนมติัใน Movie Maker จะเพ่ิมเอฟ

เฟกตใ์หก้บัภาพยนตร์ของคุณโดยอตัโนมติั ดูตวัอยา่งชุดรูปแบบภาพยนตร์อตัโนมติั โดยช้ีไปยงัชุด

รูปแบบแตล่ะชุดดว้ยเคอร์เซอร์ของทา่น 

 

 

 
 

 (7.3) สงัเกตุผลลพัธท่ี์ไดบ้นหนา้จอ Preview 

1.เล่ือนแถบไปยงัต าแหน่งไฟลท่ี์ตอ้งการ 

2.เลือกรูปแบบAnimations ท่ีตอ้งการ 

2.เลือกรูปแบบ Animations ท่ีตอ้งการ 

1.เล่ือนแถบไปยงัต าแหน่งไฟลท่ี์ตอ้งการ 
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(2) คอมพิวเตอรช่์วยสอน (COMPUTERAIDED INSTRUCTION) 

คอมพิวเตอรช่์วยสอน (CAI) หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสมอนัไดแ้ก ่ขอ้ความ ภาพน่ิง 

กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือถา่ยทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคค์วามรู้

ในลกัษณะท่ี ใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากที่ สุด 

โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ให ้

เกิดความตอ้งการท่ี จะเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ือการศึกษาในลกัษณะตวัตอ่ตวั 

ซ่ึงผู เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโตต้อบพร้อมทั้งการไดร้ับผลป้อนกลับ 

(FEEDBACK) นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีสามารถตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

รวมทัง้สามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา 

คุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ 

ไดแ้ก่ 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีไดร้ับการเรียบเรียง ท า

ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้หรือไดร้ับทกัษะอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีผูส้รา้งไดก้  าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้การ

น าเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรง หรือทางออ้มก็ได ้ตัวอย่างการน าเสนอทางตรงไดแ้ก ่

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนประเภทติวเตอร์ เชน่การอา่น จ า ท าความเขา้ใจ ฝึกฝน ตวัอยา่ง การน าเสนอใน

ทางออ้มไดแ้ก ่คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนประเภทเกมและการจ าลอง 

 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคล เป็นลกัษณะส าคญัของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน บุคคลแตล่ะบุคคลมีความแตกตา่ง

กนัทางการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นส่ือประเภทหน่ึงจึงตอ้งไดร้ับการออกแบบใหมี้ลกัษณะท่ี

ตอบสนองตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใหม้ากที่ สุด 

 การโตต้อบ (Interaction) หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งผูเ้รียนกบั

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนการเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้อน

ไดม้ากท่ีสุด 

 การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลบัหรือ

การใหค้ าตอบน้ีถือเป็นการ เสริมแรงอยา่งหน่ึง การใหผ้ลป้อนกลบัแกผู่เ้รียนในทนัทีหมายรวมไปถึงการท่ี

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการ ทดสอบหรือประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนในเน้ือหาหรือ

ทกัษะตา่ง ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน 

 ประเภทการสอน (Tutorial)เป็นแบบผูช้ว่ยสอน คอมพิวเตอร์จะท าหนา้ท่ีสอน 

โดยน าเสนอเน้ือหาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา ตอ่จากนั้นจะมีการตัง้ค าถามใหผู้เ้รียนตอบ หากตอบไมไ่ดก็้จะ

ไดร้ับค าแนะน าเน้ือหานั้นใหม ่ และใหต้อบค าถามใหมจ่นกวา่จะเขา้ใจ  โปรแกรมจะเสนอบทเรียนใหม่

และเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ ซ่ึงค าตอบอาจตอบไดห้ลายวิธี เป็นส่ือประเภท CAI ท่ีนิยมใชก้นั

มากที่ สุด 

 ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)  เป็นการให ้ผูเ้รียนไดท้  า

แบบฝึกหดัหลงัจากท่ีไดเ้รียนเน้ือหานั้น ๆ แลว้ หรือมีการฝึกซ า้ ๆ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะหรือเป็นการแกป้ัญหา

แบบทอ่งจ า เชน่การฝึกทอ่งจ าค าศพัท ์ฝึกบวก ลบ คูณ หาร เป็นตน้ 

 ประเภทสถานการณ์จ าลอง (Simulation) CAI แบบน้ีออกแบบเพ่ือสอน

เน้ือหาใหมแ่ละทบทวนหรือเสริมในส่ิงท่ีไดเ้รียนหรือทดลองไปแลว้ โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเป็นการ

เลียนแบบหรือจ าลองเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนตามความจริง หรือตามธรรมชาติ 

 ประเภทเกม (Game)เป็นการเรียนรูจ้ากการเลน่ อาจจะเป็นประเภทใหแ้ขง่ขนั

เพ่ือไปสูช่ยัชนะ หรือเป็นประเภทเกมความร่วมมือ คือ เลน่เป็นทีมเพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม อาจใชเ้กมใน

การสอนค าศพัท ์เกมการคิดค านวณ หรือเกมจบัผิด เป็นตน้ 

 ประเภทการทดลอง (Tests)เพ่ือทดสอบผูเ้รียนโดยตรงหลงัจากท่ีไดเ้รียนเน้ือหา

หรือฝึกปฏิบติัไดแ้ลว้ โดยผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบผา่นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเม่ือคอมพิวเตอร์รับค าตอบแลว้ก็

จะบนัทึกผล  ประมวลผลตรวจใหค้ะแนน และเสนอผลใหผู้เ้รียนทราบทนัทีท่ีท าขอ้สอบเสร็จ 

ขอ้ดีของระบบคอมพวิเตอรช่์วยการเรียนการสอน 

 ท าใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมความเร็วในการเรียนรูข้องตนเองได ้เน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลท่ีดีสามารถจดักระบวนการ

เรียนการสอนตามความสามารถของแต่ละบุคคลท่ี โดยท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งรอหรือเร่งการตอบสนอง 

(respond)และไมต่อ้งรอขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) จากครูเพราะคอมพิวเตอร์สามารถใหข้อ้มูลกลบัแก่

ผูเ้รียนทุกคนในเวลาเดียวกนัโดยใชร้ะบบการเจียดเวลา (Time Sharing) 

 ผูเ้รียนจะเรียนท่ีไหนเม่ือใดก็ได ้ดว้ยความกา้วหนา้ของระบบการส่ือสารท าให ้

ผูเ้รียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ติดตอ่ถา่ยทอดความรูก้บัผูอ่ื้น หรือศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากโปรแกรม

ท่ีก าหนดไวไ้ด ้ทุกเวลาท่ีตอ้งการจะเรียนในทุก ๆ แหง่ 

 ผูเ้รียนสามารถเรียนไดจ้ากส่ือประสม (Multi media) จากระบบคอมพิวเตอร์ 

เน่ืองจากระบบไมโครคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนการสอนในปัจจุบนัไดร้ับการพฒันาจนสามารถท่ีจะ

แสดงภาพ ลายเสน้ท่ีเคล่ือนไหวและการน าเสนอบทเรียนเป็นภาษาไทย การตอ่วงจรระบบคอมพิวเตอร์
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ควบคุมส่ืออ่ืนใหเ้สนอบทเรียนในเวลาที่ เหมาะสมกบัการตอบสนองของผูเ้รียน จะท าใหป้ระสิทธิภาพการ

เรียนการสอนดีข้ึนมาก 

 ผูเ้รียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบติักิจกรรมรวดเร็วกวา่

ส่ืออ่ืนๆ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่น คือการเก็บขอ้มูลซ่อนค าตอบของกิจกรรมไวใ้น

หน่วยความจ าหรือแผน่ดิสกไ์ดค้รั้งละมาก ๆ เม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมแตล่ะกิจกรรมแลว้ระบบ

คอมพิวเตอร์จะสามารถบอกค าตอบหรือผลคะแนนเฉล่ียของกิจกรรมที่ ถูกตอ้งไดท้นัที 

 ชว่ยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนออ่นสามารถใชเ้วลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะ 

และเพ่ิมเติมความรู ้เพ่ือปรับปรุงการเรียนของตน 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท่ีจะจูงใจผูเ้รียนใหเ้กิดความกระตือรือร้น 

สนุกสนานไปกบัการเรียน 

ขอ้จ ากดัของระบบคอมพวิเตอรช่์วยการเรียนการสอน 

 ขาดบทเรียนส าเร็จรูปท่ีใชก้ ับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน 

ถึงแมว้า่จะมีการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือใชก้บัคอมพิวเตอร์ในตา่งประเทศเก่ียวกบัการสอนวิชาตา่ง ๆ 

แตวิ่ชาเหลา่น้ีไมไ่ดจ้ดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของประเทศไทย ท าใหไ้มส่ามารถน ามาใช ้

ไดโ้ดยตรง จ าเป็นตอ้งมีการน ามาพฒันาหรือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรของประเทศไทย และเป็น

ภาษาไทยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจบทเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูท้างดา้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียน

การสอนใหเ้หมาะ สมกบัระบบการเรียนการสอน แตล่ะทอ้งถ่ินของประเทศไทย ซ่ึงมีความแตกตา่ง

ทางดา้นสงัคมเศรษฐกิจ และส่ิงอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ผูมี้ความรูด้า้นคอมพิวเตอร์อยา่งดีขาดความรู้

ดา้นการจดัระบบการศึกษา และฝึกอบรมบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ และผูท่ี้มีความรูใ้นดา้นการ

จดัระบบการศึกษา 

แหล่งรวบรวมส่ือคอมพวิเตอรช่์วยสอน 

 เว็บไซต์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผ่านระบบสารสนเทศ       

ส่ื อ ก า ร เรี ย น ก า รส อ น  ร ะบ บ  e-Learning ก ระท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เข ้า ถึ ง ได ้จ าก  URL : 

http://www.elearning.moe.go.th 
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รูปแสดง หนา้เว็บไซตข์องโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศ  

ส่ือการเรียนการสอน ระบบ e-Learning 

 เว็บไซตโ์ครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน ระบบ 

e-Learning เป็นเว็บไซตท่ี์รวบรวมส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ซ่ึงเผยแพร่โดยกลุม่งานคอมพิวเตอร์ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยรวบรวมส่ือการเรียนการ

สอน ใน 5 รายวิชา ประกอบดว้ย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศึกษา 

ส าหรับผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 การใชง้านส่ือบนเว็บไซต ์โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ    

มีข ัน้ตอนดงัน้ี 

  1. เปิดหนา้เว็บไซตจ์าก URL : http://www.elearning.moe.go.th เม่ือเขา้สูห่นา้เว็บ

แลว้ ครูผูส้อนควรจะศึกษา คูมื่อการใชง้าน ในเมนูดา้นลา่งของหนา้เว็บไซตใ์หเ้ขา้ใจกอ่น 
 

 
 

รูปแสดง หนา้เว็บไซตข์องโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศ  

ส่ือการเรียนการสอน ระบบ e-Learning 
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  2. เม่ือศึกษาคูมื่อการใชง้านแลว้ สงัเกตตารางเมนูระดบัการศึกษา รายวิชา และภาคเรียน 

ทา่นสามารถเลือกส่ือโดยการคลิกบนสญัลกัษณ ์   เม่ือทา่นคลิกแลว้จะปรากฎหนา้ตา่ง ดงัรูป 

 
 

รูปแสดง หนา้ตา่งตวัเลือกส่ือ เม่ือเลือกรายวิชาคณิตศาตร ์ระดบัประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 

  3. เม่ือทา่นคลิกเลือกบนเมนู   หนา้เว็บจะแสดง

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสข้ึ์นมา ดงัรูป 
 

 
 

รูปแสดง หนา้เว็บบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

  4. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนผา่นหนา้เว็บไซต ์ 

 
 

รูปแสดง เน้ือหาในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

 

 เว็บไซต ์CAIPROJECT 

เว็บไซตร์วบรวมส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนหลากหลายประเภท โดยแยก

ออกเป็นกลุม่สาระทัง้ 8 กลุม่สาระ ประกอบดว้ยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

การงานอาชีพ สงัคม ศิลปะ และสุขศึกษา แยกหมวดหมูต่ามระดบัการศึกษา มีความสะดวกในการ

สืบคน้ โดยทา่นสามารถเขา้ถึงไดจ้ากURL : http://www.caiproject.com/new_designจากนั้นใหท้า่น

ลงทะเบียนใชง้าน เม่ือลงทะเบียนเสร็จส้ินแลว้ทา่นจะตอ้งตรวจสอบอีเมลเพ่ือยืนยนัตวัตนหลงัจากยืนยนั

ตวัตนแลว้ทา่นสามารถลงช่ือเขา้ใช ้และดาวน์โหลดส่ือบทเรียนมาใชไ้ด ้
 

 
 

รูปแสดง หนา้เว็บไซตข์อง www.caiproject.com 
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 เว็บไซต ์CAiSTUDio 

เว็บไซตค์ลงัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน แยกหมวดหมูต่ามสาระการ

เรียนรู ้มีความสะดวกในการสืบคน้ สามารถเขา้ถึงไดจ้าก URL : http://www.caistudio.info 
 

 
 

รูปแสดง หนา้เว็บไซตข์อง www.caistudio.com 
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(3) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(eBook) 

 

 

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นค าท่ีมาจากภาษาองักฤษวา่ Electronic Book หรือมกั

เรียกกนัโดยยอ่วา่ อีบุค๊(E-book/ ebook/ eBook) เป็นค าเฉพาะท่ีใชเ้รียกผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

หนังสือท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั รวมถึงส่ิงพิมพด์า้นอิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษร 

ภาพ ภาพเคล่ือนไหว วีดิโอ ค าพูด เสียงดนตรี เสียงอ่ืน ๆ รวมทัง้เน้ือหาท่ีถูกดดัแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี

สามารถแสดงผลไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ์แตมี่ลกัษณะการน าเสนอสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบั

การอ่านหนังสือทั่วไปโดยปกติมักจะเป็นแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถอ่านผ่านทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ท ัง้ในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

การอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ในการอา่น อนัไดแ้ก ่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอ่ืน ๆ ซ่ึงไดติ้ดตัง้ระบบปฏิบติัการหรือซอฟตแ์วร์

ส าหรับใชอ้า่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์อยา่งไรก็ตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเ์กือบทุกชนิดในปัจจุบนัท่ีมี

การแสดงผลบนหนา้จอได ้ไมว่า่จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ก็สามารถใชอ้า่นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไ์ดเ้ชน่กนั และอา่นไดท้ ัง้ในระบบออฟไลน์และออนไลน์โดยผา่นทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

ลกัษณะเฉพาะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์โครงสรา้งเหมือนกบัหนังสือเลม่ท ัว่ไป คือประกอบดว้ย ปก

หน้า-หลงัสารบญัเน้ือหาภายในเลม่ และดชันี เน้ือหาภายในเลม่อาจจะแบง่ออกเป็นบท แตล่ะบทมี

จ านวนหน้ามากน้อยแตกตา่งกนัไป ในแตล่ะหน้านอกจากจะประกอบดว้ยตวัอกัษร ภาพ แลว้ ยงั

สามารถแทรกภาพเคล่ือนไหว เสียง ได ้

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์ลกัษณะพิเศษตา่งจากหนังสือทัว่ไปคือ สามารถเช่ือมโยง

ไปยงัส่วนตา่งๆ ภายในหนังสือ เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ภายนอกบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ตลอดจนมี

ปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ซ่ึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แตล่ะเลม่ อาจมีความแตกตา่งกนับา้ง 

ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคก์ารใชง้าน ลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถ

ปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา และผูอ้า่นสามารถอา่นพรอ้ม ๆ กนัได ้โดยไมต่อ้งรอใหมี้ผูส้ง่คืน

หอ้งสมุดกอ่นเชน่หนังสือในหอ้งสมุดทัว่ไป 
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ความแตกตา่งของหนังสืออิเล็กทรอนิกสก์บัหนังสือทั่วไป 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์คงความแตกตา่งจากหนังสือทัว่ไป ในดา้นการสรา้งการใชง้าน 

ดงัน้ี 

  

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ หนงัสือทัว่ไป 

ไมใ่ชก้ระดาษ (อนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม)้ ใชก้ระดาษ (ใชท้รัพยากรป่าไมใ้นการผลิต

กระดาษ) 

มีขอ้ความและภาพประกอบ ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้ ัง้

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  

มีขอ้ความและภาพประกอบธรรมดา 

สามารถใสเ่สียงประกอบได ้ ไมมี่เสียงประกอบ 

แกไ้ขและปรับปรุงขอ้มูล (update) ไดง้า่ย เม่ือพิมพเ์ป็นเลม่แลว้ แกไ้ขปรับปรุงไดย้าก 

สามารถสรา้งจุดเช่ือมโยง (links) ระหวา่งเน้ือหา

ภายใน และเช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาภายนอกได ้

เน้ือหาตอ้งเสร็จสมบูรณใ์นเลม่ 

มีตน้ทุนในการผลิตหนังสือต ่า มีตน้ทุนการผลิตสูง 

ไมมี่ขีดจ ากดัในการจดัพิมพ ์ 

สามารถท าส าเนาไดง้า่ย 

มีขีดจ ากดัในการจดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่ 

ตอ้งอา่นผา่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อา่น

อิเล็กทรอนิกส ์(eReader) 

เปิดอา่นจากเลม่หนังสือเทา่นัน้ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์1 เลม่ อา่นพรอ้มกนัได ้

จ านวนมาก (อา่นออนไลน์ผา่นระบบเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตพรอ้มกนัได)้ 

อา่นไดค้รั้งละ 1 คนตอ่หน่ึงเลม่ 

พกพาสะดวก พกพาไดจ้ านวนมากในรูปแบบของ

ไฟลค์อมพิวเตอร์ และสามารถเขา้ถึงโดยไมจ่ ากดั

เร่ืองสถานท่ีและเวลา 

พกพาล าบาก มีน ้าหนัก ละตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการ

พกพา 

หรือตอ้งเดินทางไปใชท่ี้หอ้งสมุด 
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ขอ้ดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. เป็นส่ือท่ีรวมเอาจุดเด่นของส่ือแบบ 

ต่าง ๆ มารวมอยู่ดว้ยกัน คือสามารถแสดงภาพ แสง เสียง 

ภาพเคล่ือนไหว และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ช ้

2.  ชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการเรียนรูแ้ละ

เขา้ใจเน้ือหาวิชาไดเ้ร็วข้ึน 

3.  ครูสามารถใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกสใ์น

การชกัจูงผูเ้รียนในการอา่นการเขียนการฟงั และการพูดได ้

4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และเช่ือมโยงไปสู่เว็บไซตต์า่ง ๆ ได ้ท าใหก้ารกระจายส่ือท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวา้ง

กวา่ส่ือท่ีอยูใ่นรูปส่ิงพิมพ ์

5.  สนับสนุนการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนเสมือน หอ้งสมุดเสมือนและหอ้งสมุด

อิเล็กทรอนิกส ์

6.  มีลกัษณะไมต่ายตวั สามารถแกไ้ขปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา อีกทัง้ยงั

สามารถ เช่ือมโยงไปสูข่อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยใชค้วามสามารถของไฮเปอร์เท็กซ ์

7. ในการสอนหรืออบรมนอกสถานท่ี การใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะชว่ยใหเ้กิด

ความคลอ่งตวัย่ิงข้ึน เน่ืองจากสามารถเก็บในแผน่ซีดีได ้ไมต่อ้งหอบห้ิวส่ือหนังสือจ านวนมาก 

8.  การพิมพท์ าไดร้วดเร็วกวา่แบบใชก้ระดาษ สามารถท าส าเนาไดเ้ทา่ท่ีตอ้งการ

ประหยดั วสัดุในการสรา้งส่ือ อีกทัง้ยงัชว่ยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

9. มีความทนทานและสะดวกตอ่การเก็บบ ารุงรักษา ลดปัญหาการจดัเก็บเอกสาร

ยอ้นหลงั ซ่ึงตอ้งใชเ้น้ือท่ีหรือบริเวณกวา้งกวา่ในการจดัเก็บ สามารถรักษาหนังสือหายากและตน้ฉบบั

เขียนไมใ่หเ้ส่ือมคุณภาพ 

10. ชว่ยใหน้ักวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

11. หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์ราคาถูกกวา่หนังสือเป็นเลม่กระดาษ 
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ขอ้จ ากดัของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผูส้อนและผูเ้รียนสว่นใหญย่งัคงมีความเคยชินกบัหนังสือท่ีมีรูปเลม่เป็นกระดาษ 

ประกอบกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์ความสะดวกในการอา่นนอ้ยกวา่ เน่ืองจากตอ้งมีอุปกรณใ์นการเปิด

อา่น จึงไมส่ามารถใชง้านไดง้า่ยเม่ือเทียบกบัส่ือส่ิงพิมพ ์ 

2. หากโปรแกรมและไฟลห์นังสืออิเล็กทรอนิกสมี์ขนาดใหญม่ากๆ อาจท าใหก้าร

เปล่ียนหนา้จอเพ่ืออา่นหนา้ตอ่ไปมีความลา่ชา้ 

3. ผูส้รา้งส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสจ์ าเป็นตอ้งมีความรูแ้ละความช านาญในการใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกระบวนการสรา้งส่ือท่ีดีพอสมควร จึงจะไดส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ในการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิสก ์ตอ้งใชเ้วลาในการออกแบบมากเพราะตอ้งใช ้

ทกัษะในการออกแบบเป็นอยา่งดีเพ่ือใหไ้ดส่ื้อท่ีมีคุณภาพ 

5. ผูใ้ชส่ื้อหรือครูผูส้อนอาจจะไมใ่ชผู่ส้รา้งส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์อง ดงันั้นการ

ปรับปรุงส่ือจึงท าไดย้ากหากผูส้อนไมมี่ความรูด้า้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสรา้ง 

วธีิการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการอา่น ไดแ้ก ่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นอิเล็กทรอนิกส ์(eReader) หรืออุปกรณพ์กพาอ่ืน ๆ เชน่ แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน ซ่ึง

การอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์พกพาเหลา่น้ี จะสะดวกกวา่อา่นจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

เพราะสามารถพกพาติดตวัไดต้ลอดเวลา  

 
การอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

สามารถอา่นไดท้ ัง้แบบออฟไลน์ และออนไลน์ผา่นเว็บไซตต์า่ง ๆ การอา่นดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เหมาะ

กบัการอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกสป์ระเภทมลัติมีเดีย ไมเ่หมาะส าหรับการอา่นในลกัษณะท่ีเนน้การอา่น

อยา่งจริงจงัแบบหนังสือประเภทนิยาย หรือหนังสือวิชาการ 

 การอา่นดว้ยอุปกรณ์การอา่นอิเล็กทรอนิกส ์(eReader) เหมาะส าหรับการอา่นท่ี

หนังสือท่ีเนน้การอา่นเป็นจริงจงั เชน่ หนังสือนิยาย หนังสือวิชาการ เน่ืองจากจะอา่นไดส้บายตากวา่ 

แตก่ารเลือกใชอุ้ปกรณ์ชนิดน้ี ตอ้งศึกษาดว้ยวา่อุปกรณ์รองรับไฟลป์ระเภทใด รองรับภาษาไทยหรือไม่

และจะมีแหลง่ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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การอา่นดว้ยอุปกรณ์พกพา เชน่ แท็บเล็ต หากใชข้นาดหนา้จอประมาณ 10 น้ิว 

จะไดข้นาดตวัหนังสือจะใกลเ้คียงกบัหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คมากท่ีสุด การแสดงหนา้จะพอดีกบัหนา้

หนา้จอ ท าใหอ้า่นงา่ยท่ีสุด ส่วนในเร่ืองแสงนั้น จอแท็บเล็ตจะมีแสงสะทอ้น อาจอา่นไดไ้มส่บายตาม

เทา่กบัอุปกรณ์การอา่นอิเล็กทรอนิกส์ (eReader) โดยตรง ส าหรับการอา่นจากสมาร์ทโฟนนั้น ควร

เลือกใชรุ่้นท่ีหนา้จอกวา้ง 4.3 น้ิวข้ึนไป 

รูปแบบของไฟลห์นังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 

 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์การพฒันาตอ่เน่ืองกนัมาตัง้แตมี่การเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์ใน

การจดัท าเอกสาร จึงถือวา่ไฟลเ์อกสารทัง้หลายในคอมพิวเตอร์ยุคแรกเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย

เช่นกนั ส่วนในปัจจุบนัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการพฒันาข้ึนหลากหลายรูปแบบ บา้งก็ข้ึนอยูเ่ก็บ

อุปกรณ์ในการอา่น บา้งก็ข้ึนอยูก่บัซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการสรา้ง และซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการอา่น แมแ้ต่

เว็บไซตท่ี์เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ ัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทยเอง ก็มีการ

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองข้ึนมา เพ่ือป้องกนัปัญหาดา้นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นท่ีนิยมและรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก ่ 

   

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยุคแรก  เป็นไฟล์รูปแบบดั้งเดิมจาก 

Microsoft Office เช่น  Word (.doc)  Excel (.xls)  PowerPoint (.ppt)  Rich 

Text Format (.rtf) ซ่ึงก็คือเป็นไฟลเ์อกสารทัว่ไปในคอมพิวเตอร์แตใ่นปัจจุบนัไฟล์

เอกสารในลกัษณะน้ีไมไ่ดห้มายถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกสห์รือ eBook แลว้ แตจ่ะ

หมายถึง เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์หรือ e-Document แทน 

2. Web Documents (HTML, XML) หรือหนา้เว็บท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

คุน้เคยในปัจจุบนัก็นับวา่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกสรู์ปแบบหน่ึงท่ียงัคงไดร้ับความ

นิยมสูงสุด เน่ืองจากบราวเซอร์ส าหรับเขา้ชมเว็บไซตต์า่ง ๆ เชน่ IE  Chrome 

FireFox ฯลฯ ท่ีใชก้นัท ัว่โลกสามารถอา่นไฟลป์ระเภทน้ีได ้
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3. PDF (Portable Document Format) พัฒนาข้ึนโดยโดย Adobe 

Systems Incorporated เพ่ือจดัการเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบพรอ้มพิมพ ์มีนามสกุล

ไฟลเ์ป็น .pdf มีลกัษณะเหมือนเอกสารตน้ฉบบั เป็นรูปแบบท่ีนิยมมากเน่ืองจาก

การซอฟตแ์วร์ท่ีสนับสนุนไฟลช์นิดน้ีมีอยูอุ่ปกรณ์แทบทุกชนิด ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้น

การอ่านไฟล์ pdf เช่น Adobe Reader, PDF XChange Viewer, Nitro PDF 

Reader, Xpdfและอ่ืน ๆ อีก เป็นจ านวนมาก 

การสรา้งไฟลช์นิดน้ี สามารถท าไดโ้ดยการน าไฟลเ์อกสารชนิดตา่ง ๆ ท ัง้ท่ีเป็น

ขอ้มูลและภาพมาแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์PDF ดว้ยโปรแกรมในกลุม่ PDF Converter เชน่ Acrobat 

Professional, PDF Creator, CutePDF และ PDF Factory แต่ขอ้ดอ้ยของไฟล์ชนิดน้ีคือ เน้ือหาใน

รูปแบบไฟล ์PDF มกัจะปรับขนาดใหเ้หมาะสมกบัการพิมพบ์นกระดาษขนาด A4 จึงไมเ่หมาะกบัการ

อา่นบนหนา้จอขนาดเล็กของอุปกรณป์ระเภทสมาร์ทโฟน  

4. EPUB (Electronic Publication) เป็นรูปแบบมาตรฐานส าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ได ้รับการพัฒ นาโดยฟอรัม ส่ื อ ส่ิ งพิ มพ์ดิ จิ ท ัลระหว่างป ระเทศ  (IDPF : 

International Digital Publishing Forum) ซ่ึงไฟล์จะลงทา้ยนามสกุล .epub 

เป็นรูปแบบท่ีคอ่นขา้งเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถปรับหรือจดัเรียง

ขอ้ความ สามารถตดัค าและปรับขนาดตวัอกัษร เพ่ือใหเ้ขา้กบัขนาดหนา้จอท่ี

แตกตา่งกนั เชน่ หนา้จอของคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ก เน็ตบุ๊กสมาร์ทโฟนเท็บแล็ต 

และอุปกรณ์การอา่น (eReader) มกันิยมใชก้บัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท 

นิยาย หนังสือวิชาการ ท่ีตอ้งการอา่นเน้ือหาเป็นหลกั  

ซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้า่นEPUBบนคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก ่Calibre, Adobe Digital Edition และ

Firefox Add-Ons EPUB Reader ซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์เสริมชว่ยใหใ้นการอา่น EPUB ของเว็บเบาวน์เซอร์

Mozilla Firefox สว่นการอา่น EPUB บนอุปกรณพ์กพาท าไดท้ ัง้ในระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

โดยบน iOS มีแอพลิเคชนัท่ีถูกพฒันาข้ึนมาโดย Apple เพ่ือใชบ้นอุปกรณ์ของตนเองอยา่ง iBooks 

ส่วนบน Andriodมีแอพลิเคชนั Moon+ Reader หรือ EPUB Reader ท่ีรองรับการแสดงผล ebookใน

รูปแบบภาษาไทยสามารถดาวน์ โหลดผ่าน Google Play ไดฟ้ รี และในอุปกรณ์อ่านหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(eReader) เชน่ Sony Readers และ Kobo Reader ก็สามารถอา่นไดเ้ชน่เดียวกนั  

5. AZW เป็นรูปแบบไฟลห์นังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจ าหน่ายบนรา้น

หนังสือออนไลน์ของอเมซอน www.amazon.com พฒันาข้ึนเพ่ือใชก้บัอุปกรณ์

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี ช่ือ Kindle eBook Reader มีระบบการจัดการ

ลิขสิทธ์ิดิจิทลั (Digital Rights Management) ดว้ยการจ ากดัการใชใ้นอุปกรณ์ท่ี

ลงทะเบียนดว้ยบัญชีผูใ้ชข้องผูซ้ื้ออุปกรณ์ Kindle eBook Reader หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสแ์บบ AZW ท่ีจ าหน่ายบน www.amazon.com สว่นใหญจ่ะเป็นภาษาองักฤษ ท่ีมีลูกเลน่

มากมายชว่ยใหอ้า่นหนังสือไดง้า่ยข้ึน เชน่สารบญัการตดัค าการคน้หาค า ฯลฯ ส าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภาษาไทยท่ีใชอ้า่นบนอุปกรณ ์Kindle eBook Reader สามารถซ้ือไดจ้ากเว็บไซต ์http://ebook.kindle-

thailand.in.th 

6. MOBI (Mobipocket eBook) เป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์ใชก้บัอุปกรณ์การ

อา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์ใชซ้อฟทแ์วร์ Mobipocket Reader ซ่ึงสามารถติดตัง้ไดบ้นสมาร์ทโฟน ไฟล์

หนังสืออิเล็กทรอนิกสป์ระเภทน้ีมีระบบการจดัการลิขสิทธ์ิดิจิทลัดว้ยเชน่กนั 

7. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติ มี เดีย  และ Flip eBook คือหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์เปิดในลกัษณะเหมือนพลิกหนา้หนังสือไดส้ามารถใสภ่าพเคล่ือนไหว ไฟลเ์สียงได ้ไฟลวิ์ดี

โดได ้จึงท าใหมี้ลกัษณะเป็นส่ือมลัติมีเดียได ้สามารถอา่นไดบ้นคอมพิวเตอร์ และอา่นในระบบออนไลน์

ผา่นเว็บเบราวเ์ซอร์การสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบน้ี ตอ้งใชโ้ปรแกรมเฉพาะในการสรา้งและ

การอา่น เชน่  
 

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบ Flip Book ท่ีดูผา่นหนา้เว็บเบราวเ์ซอร์ 

 

 โปรแกรมชุด DesktopAuthor โปรแกรมท่ีใชอ้า่น คือ DNL Reader 

 โปรแกรมชุด Flip Album โปรแกรมท่ีใชอ้า่น FlipViewer 

 โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe โปรแกรมท่ีใชอ้า่น Flash Player 

 โปรแกรม FlipBuilder สามารถแปลงไฟล ์PDF ไฟลรู์ปภาพ หรือไฟลเ์อกสาร ให ้

อยูใ่นรูป Flip eBookไดท้ ัง้ในรูปแบบแบบ Html +Flash และ .exe ได ้
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ซอฟทแ์วร์ท่ีใชก้ารสรา้งหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบ Flip Book  

7. หนั งสือ อิ เล็กทรอนิกส์ประเภท ExeBook (.exe) เป็นการแปลงไฟล์หนั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกสใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์.exe จึงท าใหส้ามารถเปิดอา่นไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยไมต่อ้ง

ติดตัง้โปรแกรมใดเพ่ิมเติมอีก โปรแกรมท่ีใชใ้นการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกสใ์นลกัษณะ Flip ebook

หลายโปรแกรมสามารถสร้าง หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์แบบ exe ไดด้ว้ย เช่น DesktopAuthor, 

FlipAlbum, Flip Publisher, FlipBuilder เป็นตน้ 

 
 

แหลง่บริการส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. เว็บไซตค์ลงัความรูสู้่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโน โล ยี  ของสถาบัน ส่ งเส ริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี  (สสวท .)

www.scimath.org/ebooks 

สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และส่ือดิจิท ัล

ประเภทตา่ง ๆ จ านวนมาก ใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจะไดน้ าไปใชใ้น

การเรียนรูใ้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่าย ตัง้แตช่ ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกบัหนังสือเรียน

ฉบบัจริงทุกประการ โดยมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกตา่งจากหนังสือเรียนฉบบัจริง คือ ในบางบทเรียนท่ีมี

เน้ือหาที่ ท  าความเขา้ใจไดย้าก ก็จะมีส่ือมลัติมีเดียรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ วีดิทศัน์ แอนิเมชัน่ เกม ภาพ 3 มิติ 

ฯลฯ เขา้มาประกอบ เพ่ือชว่ยใหน้ักเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน ในหนังสือเรียนไดง้า่ยข้ึน 

http://www.scimath.org/ebooks
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หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์นเว็บไซตข์อง สสวท. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์แบบ 

Flip Ebookซ่ึงตอ้งเปิดอา่นในระบบออนไลน์ได ้สามารถอา่นบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นหนา้เว็บไซต ์

โดยไมต่อ้งติดตัง้โปรแกรมเพ่ิมเติม 

 
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิสกใ์นเว็บไซตค์ลงัความรูสู้ค่วามเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.scimath.org/ebooks 

2. เว็บไซต์ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณส านักงาน

ทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html 

มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเนน้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและการ

จดัการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการแบ่งหมวดหมู่เป็น หนังสือธรรมะ หนังสือความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเก่ียวกบัการเรียนการสอน เอกสารวิชาการ หนังสืออา่น

เพ่ิมเติม และนิตยสาร สามารถอา่นไดใ้นระบบออนไลน์ในรูปแบบ Flip eBook ผา่นทางหนา้เว็บไซตไ์ด ้

โดยไมต่อ้งสมคัรสมาชิก ไมต่อ้งติดตัง้โปรแกรมเพ่ิมเติม และดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล ์PDF มาไวไ้ดอี้กดว้ย 

 

http://www.scimath.org/ebooks
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หนังสืออิเล็กทรอนิกสซ่ึ์งดูผา่นระบบออนไลน์ในแบบ Flip eBook  

และดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล ์PDF ไดฟ้รีในเว็บไซตศู์นยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html 

3. เว็บไซต ์www.ilovelibrary.com 

I Love Library เป็นเว็บไซตข์องบริษัท โอเพน่เซิร์ฟ จ ากดั เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่

เดือนเมษายน 2551 โดยมีวตัถุประสงคบ์ริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสฟ์รีส าหรับสมาชิกและบุคคลทัว่ไป 

โดยแหลง่ท่ีมาของหนังสือไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหง่ เชน่ ส านักงาน 

กปรส านักฝนหลวงกระทรวงวฒันธรรมกระทรวงพลงังานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิหมอ

ชาวบา้นคนรักกอลฟ์ น ามาจดัท าหนังสืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยทีมงานของ I Love Library และบางส่วนได ้

จากการจดัท าของสมาชิกเองผูใ้ชบ้ริการตอ้งสมคัรสมาชิกและติดตัง้โปรแกรม I Love Library Viewer

สามารถติดตัง้ไดท้ ัง้ในระบบปฏิบติัการ Window บนคอมพิวเตอร์ และในระบบปฏิบติัการ Android และ 

IOS ของสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต 

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ าหรับดาวน์โหลดฟรีท่ี www.ilovelibrary.com/free-ebook 
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4. เว็บไซตผู์จ้ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ัว่ไป ส่วนใหญต่อ้งลงทะเบียน

สมคัรสมาชิกเว็บไซตก์อ่นจึงจะดาวน์โหลดได ้ซ่ึงถา้เป็นไฟล ์PDF เม่ือดาวน์โหลดมาแลว้ก็สามารถใช ้

แอพลิเคชัน่ท่ีมีคุณสมบติัในการเปิดไฟล ์PDF อา่นได ้ในบางเว็บไซตมี์ระบบการป้องกนัลิขสิทธ์ิ โดยใช ้

รูปแบบไฟลห์นังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ฉพาะ ซ่ึงตอ้งติดตัง้แอพลิเคชัน่ตามท่ีเว็บไซตก์ าหนด จึงจะสามารถ

ดาวน์โหลดหรืออา่นได ้เว็บไซตผู์จ้  าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกสภ์าษาไทย เชน่ 

www.ebooks.in.th/free-ebooks.htmlมีหมวดหนังสือแจกฟรีในรูปแบบไฟล ์

PDF ตอ้งลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเว็บไซตจึ์งจะดาวน์โหลดได ้

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์จกฟรีในเว็บไซต ์www.ebooks.in.th/free-ebooks.html 

www.mebmarket.comมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสฟ์รีแยกตามหมวดหมูห่นังสือ ตอ้ง

สมคัรสมาชิกและติดตัง้โปรแกรมตามท่ีเว็บไซตร์ะบุเพ่ือดาวน์โหลด อา่น และจดัการหนังสือ ใชร้ะบบ

ป้องกนัลิขสิทธ์ิโดยใช ้User Name และ Password และตอ้งติดตัง้แอพพลิเคชัน่ของ mebmarket 

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสใ์นหมวดความรูแ้ละการศึกษา ซ่ึงแจกฟรี ใน www.mebmarket.com 
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www.hytexts.com มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์จกฟรีแยกอยูใ่นหมวดหมูต่า่ง ๆ ตอ้ง

สมคัรสมาชิกเว็บไซต ์สมคัร Adobe ID และติดตัง้ซอฟทแ์วร์ Adobe Digital Edition ในคอมพิวเตอร์ 

PC และติดตัง้แอพพลิเคชัน่ของ Hytexts.comในสมาร์ทโฟนแท็บแล็ต และอุปกรณ ์eReaderจึงจะดาวน์

โหลดและเปิดอา่นได ้ซ่ึงจะท าใหด้าวน์โหลดไปยงัอุปกรณไ์ดสู้งสุด 6 อุปกรณต์อ่ 1 บญัชี Adobe ID 

 
นิตยสารในหมวดหมูค่รอบครัวและสุขภาพของ www.hytexts.com ซ่ึงมีท ัง้แบบขายและแจกฟรี 

 

book.truelife.com/top-free-magazinesมีนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แจกฟรี ใน

รูปแบบไฟล ์PDF ตอ้งลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเว็บไซต ์จึงจะดาวน์โหลดได ้

 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกสแ์จกฟรีbook.truelife.com/top-free-magazines 

 



 

125 
 

(4) บล็อก(Blog) 

 

 บล็อกคืออะไร 

บล็อก (Blog) เป็นค าย่อมาจากค าว่า weblog 

หรือ web log ซ่ึงมาจากการรวมค าสองค าเขา้ดว้ยคือ    

ค าวา่ web (เวิลดไ์วดเ์ว็บ) และ log (ปูมบนัทึก)  

บล็อกเป็นรูปแบบเว็บไซตป์ระเภทหน่ึง ซ่ึงถูก

เขียนหรือสรา้งข้ึนในล าดบัท่ีเรียงตามเวลาในการเขียน ซ่ึง

จะแสดงขอ้มูลท่ีเขียนลา่สุดไวแ้รกสุด บล็อกโดยปกติจะ

ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ ลิงค ์ซ่ึงบางครั้งจะรวมส่ือตา่งๆ 

เชน่ภาพเคล่ือนไหว เสียง เพลง วิดีโอในหลายรูปแบบไดจุ้ด

ท่ีแตกตา่งของบล็อกกบัเว็บไซตโ์ดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให ้

ผูอ้า่นสามารถแสดงความคิดเห็นตอ่ทา้ยขอ้ความท่ีเจา้ของบล็อกเขียนได ้ซ่ึงท าใหผู้เ้ขียนไดผ้ลตอบกลบั

โดยทนัที นอกจากน้ีผูท่ี้เขียนบล็อกจะถูกเรียกวา่ “บล็อกเกอร์” 

ในปัจจุบนับล็อก ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบใหม ่ไมว่า่จะเป็นการประกาศข่าวสาร 

การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ความรู ้การแผยแพร่ผลงาน ฯลฯ  

 

ความเป็นมาของ Weblog (Blog) 

บล็อกมีมาตัง้แตยุ่คตน้ ๆของการมีเว็บไซตเ์ม่ือประมาณปี ค.ค. 1992 มีเว็บไซตป์ระเภทหน่ึงท่ี

เรียกวา่ What’s New ซ่ึงเจา้หนา้ที่ ของสถาบนัวิจยันิวเคลียร์ภาคพ้ืนยุโรป (CERN) ไดเ้ป็นผูเ้ร่ิมสรา้งเว็บ

ส าหรับน าเสนอขา่วเก่ียวกบัวงการเว็บ รวมถึงแจง้ขา่วสารเว็บไซตท่ี์เกิดใหม ่โดยท าในลกัษณะเป็นลิงคช้ี์

ไปยงัเว็บไซตน์ั้นๆ และมีค าอธิบายวา่มนัคืออะไร มีอะไรน่าสนใจบา้งจากนั้นก็มีผูท้  า เว็บในลกัษณะ

What’s New ข้ึนเป็นจ านวนมาก 

จนถึงปี ค.ศ.1997นายจอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger) 

นักเขียนชาวอเมริก ันไดร้วมค าว่า “เว็บ (web)” กบัค าว่า “ล็อก 

(log)” เขา้ดว้ยกนัเป็น “เว็บล็อก weblog” เพ่ืออธิบายการเขา้สู่

หน้าเว็บ “logging the web” และใช ้อ ้างอิ งเว็บ เพจ ซ่ึงเขาได ้

รวบรวมและบัน ทึกลิงก์ท่ี เขาสนใจในแต่ละวัน ไวใ้น เว็บไซต ์

www.robotwisdom.com ของเขาเอง 

 

 
จอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger) 

ผูใ้หก าเนิดค าวา่ “Weblog” 
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ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1999  นายปีเตอร์ เมอร์โฮลซ ์ ไดเ้ลน่ค าดว้ยการเขียนแยกค าวา่ 

weblog เป็น We Blog  ลงใน weblog ของเขา (www.Peterme.com) และเรียกยอ่เป็น Blog แทน 

เป็นการเร่ิมใชค้  าน้ีเป็นครั้งแรก เน่ืองจากในยุคสมยันั้นยงัมีคนใชบ้ล็อกจ านวนไมม่ากนัก และความคิดน้ี 

ถือเป็นความคิดท่ีแปลกใหมน่่าสนใจ นับตัง้แตน่ั้นมา ค าวา่บล็อก จึงกลายเป็นค าที่ ไดร้ับความนิยมไปทัว่

มีการใชค้  าน้ีผา่นทางหนา้เว็บไวต ์หนังสือพิมพ ์และนิตยสาร จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม ค.ศ 2003 

พจนานุกรมภาษาองักฤษ ฉบบัออกซฟอร์ด (Oxford English Dictionary) ไดบ้รรจุค าวา่ “Blog” ลงใน

พจนานุกรมอยา่งเป็นทางการ 

 

ลกัษณะส าคญัของบล็อก 

1. แสดงเน้ือหาเป็นชุด ๆ และแตล่ะชุดมีวนัท่ี ท่ีบนัทึกเน้ือหาก ากบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. เรียงล าดบัเน้ือหาตามวนัท่ี โดยขอ้ความใหมล่า่สุดท่ีบนัทึกเขา้ไป จะถูกแสดงอยูด่า้นบนสุดของหนา้

เว็บไซตส์ว่นขอ้ความท่ีบนัทึกเขา้ไปกอ่นหนา้นั้น จะอยูถ่ดัลงไปเร่ือย ๆ 

3. มีการสะสมชุดเน้ือหายอ้นหลงั ผูอ้า่นสามารถคน้หาตามวนัเวลา (archive) หรือคน้หาจากค าส าคญั 

(tag) ได ้

4. อาจอนุญาตใหผู้อ้า่นสามารถแสดงความคิดเห็น (comment) ท่ีมีตอ่เน้ือหาได ้

5. อาจมีการจดัหมวดหมูข่องเน้ือหาออกเป็นกลุม่ ๆ (category) บล็อกบางแห่ง เจา้ของบล็อกอาจมี

ความสนใจในหลายเร่ือง จึงไมไ่ดมี้เน้ือหาเพียงดา้นเดียว เพ่ือใหส้ะดวกในการอา่น จึงท าการแยก

เน้ือหาออกเป็นหมวดหมูไ่ว ้เพ่ือความสะดวกในการคน้หา  

6. อาจมี RSS Feed เพ่ือใหส้ะดวกในการติดตามการอพัเดทขอ้มูลของบล็อกนั้น ๆและเพ่ือความสะดวก

ในการอา่นบล็อกโดยท่ีไมต่อ้งเขา้มาอา่นท่ีบล็อกจริง ๆ 

Blogger ก็คือเว็บท่ีใหบ้ริการสรา้งสาระ เน้ือหา การบนัทึกเร่ืองราวผา่นหนา้เว็บ อาจกลา่วไดว้า่ เป็นอีก 

รูปแบบหน่ึงของเว็บไซต ์ซ่ึง Blogger มีลกัษณะเดน่ ท่ีมีมากกวา่ Web-log อ่ืนๆ ดงัน้ี 
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ความแตกต่างของเว็บและบล็อก 

เว็บ บล็อก 

น าเสนอสาระเน้ือหา ใหผู้อ้า่นไดร้ับรู ้ในลกัษณะ

การบอกเลา่เร่ืองราวแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

บทความใน Blog จะเขียนในรูปแบบท่ีเป็นกนัเอง 

และดูเหมือนการสนทนามากกวา่ในเว็บไซตมี์การ

โตต้อบกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ้า่นได ้บล็อกจะ

เปิดใหผู้เ้ขา้มาอ่านขอ้มูล สามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อทา้ยขอ้ความท่ีเจา้ของบล็อกเป็นคน

เขียน  

ผูส้รา้งและปรับปรุงเน้ือหา ตอ้งท าภายโปรแกรม

เฉพาะ และตอ้งมีความรูใ้นการใชโ้ปรแกรม 

ผู ใ้ช ง้านแม ้จะไม่มีความรู้ดา้นการสร้างเว็บก็

สามารถสรา้งแกไ้ข ปรับเปล่ียน ปรับปรุง เพ่ิมเติม

เน้ือหาไดโ้ดยงา่ยเทา่ที่ ตอ้งการ 

โครงสรา้งเว็บไซตจ์ะอยูใ่นลกัษณะเป็นล าดบัชัน้

ตามลกัษณะล าดบัของเน้ือหา โดยมีเมนูเป็นสว่น

น าทาง 

โครงสรา้งของบล็อกจะเป็นหนา้เอกสารท่ีถูกสรา้ง

ข้ึนโดยเรียงล าดบัตามเวลาซ่ึงหนา้เว็บท่ีสรา้งลา่สุด

จะแสดงเป็นล าดบัแรกของบล็อก 

การเขา้ใชง้านเว็บไซตผู์ใ้ชง้านจะเขา้ถึงสาระ

เน้ือหาผา่นระบบเมนูน าทาง ซ่ึงถูกออกแบบเป็น

กลุม่เน้ือหาท่ีชดัเจน การเขา้ถึงมีความน่าสนใจ

และยืดหยุน่ตามการออกแบบไดม้ากกว่า การ

คน้หาท าไมไ่ด ้นอกจากเว็บไซตจ์ะถูกออกแบบ

ใหมี้ระบบคน้หา (Search)ได ้

บล็อกจะมีการก าหนดหมวดหมูด่ว้ย Label แตก่าร

เขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการโดยตรง อาจจะตอ้งคน้หา

จากระบบ Search เน้ือหาท่ีน าเสนอถูกควบคุม

ดว้ยวนัเวลา เน้ือหาใหมจ่ะเขา้แทนท่ีเน้ือหาท่ีเกา่ 

 

 

ประโยชนข์องบล็อก 

1. เป็นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์บล็อกเป็นเว็บท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายของผู ใ้ชเ้ครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตเป็นหลกั การโฆษณา ประชาสมัพนัธไ์มอ่าจพ่ึงพาแค ่แผน่พบั ใบปลิว หรือการลงโฆษณา

ตามหนังสือพิมพก์ารโฆษณาผา่นวิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงชอ่งทางเหลา่น้ีมีคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธสู์ง 

การใชบ้ล็อกเพ่ือประชาสมัพนัธจึ์งเป็นอีกวิธีการท่ีมีคา่การลงทุนท่ีต ่า แตส่ามารถส่งผลทางการตลาดท่ี

สูงข้ึนได ้นอกจากน้ีในภาครัฐมีหลายแหง่ท่ีใชบ้ล็อกเป็นเคร่ืองมือ ชอ่งทางในการเผยแพร่ขา่วสารของ

หน่วยงานอีกทางหน่ึงดว้ย 
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2. เป็นแหลง่ใหข้อ้มูลความรู ้ปัจจุบนัขา่วสารตา่ง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็วมาก จนหนังสือหรือส่ิงพิมพต์า่ง ๆ หรือไมส่ามารถออกไดท้นัตามความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ 

การใชบ้ล็อกจึงเป็นอีกชอ่งทางหน่ึงในการใหข้อ้มูลท่ีส าคญัมาก เพราะวา่การสรา้งบล็อกไมต่อ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยมาก และสามารถเขียนหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความท่ีเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็วงา่ยดาย  

3. เป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นบล็อกสว่นใหญม่กัจะอนุญาตใหผู้อ้า่นแสดงความคิดเห็น 

ซ่ึงอาจจะเป็นการใหค้ าแนะน า เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาขอ้ความในบล็อกนั้น ๆ การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขียนบล็อกและผูอ้า่นบล็อกจึงท าใหเ้กิดเป็นสงัคมยอ่ย ๆ ข้ึนมาดว้ย 

4. เป็นเวทีการเรียนรูน้อกจากจะเป็นแหลง่ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองแลว้ สถานศึกษา ครู และหรือ

บุคลากรทางการศึกษายงัใชบ้ล็อกเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความรูเ้พ่ิมเติมจากหลกัสูตร หรือ ใชเ้ป็น

เวทีส าหรับใหลู้กศิษยเ์ขา้มาแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามตา่ง ๆ 

 

การสรา้งบล็อก 

วิธีการสรา้งบล็อก สามารถท าได ้2 วิธี คือ 

1. สรา้งจากโปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ท่ีสรา้งในการสรา้งบล็อก ตอ้งท าการติดตัง้ซอฟทแ์วร์ท่ี

ใชใ้นการสร้าง ซ่ึงมีใหด้าวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต มีท ัง้ใหใ้ชง้านฟรี และแบบเสียค่าบริการรายปี 

โปรแกรมท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ WordPress Joomla Mambo และ LifeType เป็นตน้ ผูส้ร้างจ าเป็นตอ้งมี

ความรูใ้นการสรา้งเว็บพอสมควร 

2. สรา้งจากผูใ้หบ้ริการสรา้งบล็อกในระบบออนไลน์เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใชง้านมากท่ีสุด เน่ือง

ดว้ยใชง้านงา่ย ไมยุ่ง่ยาก ท างานคอ่นชา้งรวดเร็ว และไมจ่ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นเร่ืองการสรา้งเว็บก็ได ้

และมีผูใ้หบ้ริการโดยไมคิ่ดคา่ใชจ้า่ยหลายแหง่ 

 

ผูใ้หบ้ริการบล็อกในระบบออนไลน์ 

ปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการในการสรา้งบล็อกในระบบออนไลน์ผา่นเว็บไซตเ์ป็นจ านวนมาก ทัง้ของ

ตา่งประเทศและของไทยเอง ซ่ึงการสรา้งบล็อกแบบน้ี ผูส้รา้งจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกเว็บไซตผู์บ้ริการ

เหลา่น้ีกอ่น 

ผูใ้หบ้ริการบล็อกในระดบัสากลท่ีมีผูนิ้ยมใชท้ ัว่โลก เชน่  

www.blogger.com 

www.wordpress.org 

www.tumblr.com 

www.myspace.com 
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ผูใ้หบ้ริการบล็อกของไทยท่ีเป็นท่ีนิยม เชน่  

www.gotoknow.org 

www.bloggang.com 

www.oknation.net 

 

วิธีสรา้งบล็อกกบั Blogger 

Blogger เป็นผูใ้หบ้ริการบล็อก ซ่ึงเป็นบริการอีกประเภทหน่ึงในเครือขา่ยของ Google ท่ีเปิด

ใหบ้ริการฟรีกและมีผูนิ้ยมใชบ้ริการเป็นจ านวนมากวิธีสรา้งบล็อกกบั Blogger มีข ัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสมคัรใชง้านBlogger 

การจะใชง้าน Blogger นั้น ทา่นตอ้งมีอีเมลส์ าหรับใชเ้ปิดใชบ้ริการของ Blogger ซ่ึงแนะน าให ้

ใชอี้เมลข์องgmailซ่ึงจะสามารถเขา้ถึงบริการในกลุม่ของ Google ไดท้ ัง้หมด 

1.ไปท่ี www.blogger.com เพ่ือลงช่ือเขา้ใชง้านโดยใส่อีเมลg์mailของทา่น และคลิกปุ่ม 

“ถดัไป” แลว้กรอกรหสัผา่นลงในชอ่ง จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม “ลงช่ือเขา้ใชง้าน” 

ในกรณีท่ียงัไมมี่ gmailสามารถสรา้งบญัชีใหมไ่ด ้โดยคลิกที่ ขอ้ความ “สรา้งบญัชี” 
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2. เม่ือเขา้ใชบ้ริการในครั้งแรกนั้นBlogger จะเขา้สูห่นา้ยินดีตอ้นรับ ซ่ึงจะใหท้า่นตอ้งท าการ

ยืนยนั Profile ของทา่นอีกครั้ง ใหค้ลิกที่  “Create a litmited Blogger Profife” 

 

กรอกช่ือท่ีทา่นตอ้งการใหแ้สดงบน Blogger แลว้คลิกปุ่ม “ Continue to Blogger”เพ่ือเขา้สู่

หนา้ Blogger 
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มาถึงข ัน้ตอนน้ี เป็นการเขา้สู่การใชง้านของ Blogger แลว้ ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะสรา้งบล็อกและ

เขียนเน้ือหาบนบล็อกได ้ และหากตอ้งการเปล่ีนเคร่ืองมือ ค าอธิบาย หรือค าสั่งตา่ง ๆ เป็นภาษาไทยให ้

คลิกเลือกภาษาไดท่ี้มุมขวาดา้นบน 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งและการตัง้ช่ือบล็อก 

ในตอนเร่ิมแรกน้ีใน Blogger ของทา่นจะยงัไมมี่บล็อกใด ๆ เลย ทา่นจะสามารถสรา้งบล็อก

ไดไ้ดโ้ดยคลิกที่ ปุ่ม “บล็อกใหม”่ 
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ในการสรา้งบล็อกใหมทุ่กบล็อก ทา่นจะตอ้งก าหนดช่ือบล็อกและท่ีอยูบ่ล็อก และเลือก

แมแ่บบของบล็อก 

1. หัวขอ้ คือ ช่ือบล็อก ซ่ึงบล็อกจะไปปรากฎอยูส่่วนหัวของเว็บ ควรตัง้ช่ือบล็อกให ้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะน าเสนอในบล็อก สามารถใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้

2. ท่ีอยู ่ในท่ีน้ีคือ ท่ีอยูข่องบล็อกหรือ URL จะท าใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ถึงบล็อกของทา่น

ได ้จะตอ้งตัง้ช่ือท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ช่ือท่ีอยูท่ี่ทา่นตัง้สามารถใช ้

งานได ้ถา้ใชไ้ดก็้จะมีเคร่ืองหมายถูกปรากฎข้ึนดา้นทา้ยชอ่ง ท่ีอยู ่ท่ีทา่นตัง้จะตามดว้ย blogspot.com 

เชน่ northnfe.blogspot.com 

3. แม่แบบ คือรูปแบบของบล็อก ทา่นสามารถก าหนดเลือกแมแ่บบตรงส่วนน้ีกอ่นได ้

แลว้จึงแกไ้ขเปล่ียนแปลงภายหลงัได ้

เม่ือท ารายการทัง้ 3 รายการครบแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม สรา้งบล็อก ไดเ้ลย 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การเขียนเน้ือหาบล็อก 

เม่ือทา่นสรา้งบล็อกแลว้จะเป็นการเขา้สูก่ารสรา้งเน้ือหาของบล็อก ซ่ึงจะเห็นเมนูค าสั่งตา่ง ๆ 

อยูท่างดา้นซา้ย ใหค้ลิกที่  ปุ่ม “บทความใหม”่ เพ่ือเขา้สูห่นา้เขียนบทความ 

 

 

ในหนา้เขีบนบทความแบง่เป็น 3 สว่น คือ 

 

สว่นแรก คือสว่น ควบคุม อยูส่ว่นบนสุด ประกอบดว้ยช่ือของบล็อก ชอ่งใสช่ื่อบทความท่ีจะ

เขียนปุ่มเผยแพร่ ปุ่มบนัทึกปุ่มแสดงตวัอยา่ง และปุ่มปิดหนา้ตา่ง เพ่ือกลบัไปหนา้บญัชีหลกั 
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สว่นท่ี 2 เป็นสว่นเขียนเน้ือหามีเคร่ืองมือใชง้านพ้ืนฐานคลา้ย ๆ กบัเคร่ืองมือในโปรแกรมพิมพ์

เอกสารทัว่ไป ในสว่นเขียนเน้ือหาน้ีสามารถพิมพข์อ้ความ ใสภ่าพ ภาพเคล่ือนไหว และวิดิทศัน์ไดห้รือจะ

ท า Link เช่ือมไปยงัเว็บไซตอ่ื์น ๆ ก็ได ้เชน่กนั  

สว่นท่ี 3 เป็นสว่นตัง้คา่เพ่ิมเติม ซ่ึงอยูท่างดา้นขวามือ ไดแ้กป้่ายก ากบัซ่ึงใชส้ าหรับแบง่หมวด

หรือกลุม่ของเน้ือหา และการตัง้คา่และตวัเลือกตา่ง ๆ  

 
 

การใชง้านในสว่นเขียนเน้ือหา ก็เหมือนกบัการพิมพเ์อกสารทัว่ไป หากยงัเขียนบทความยงั

ไม่เสร็จ ใหบ้นัทึกไวก้อ่น โดยคลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” ยงัไม่ตอ้งคลิกท่ีเผยแพร่ มากลบัมาแกไ้ขเพ่ิมเติม

ภายหลงัจนเสร็จสมบูรณแ์ลว้จึงคลิกปุ่ม “เผยแพร่” ผูอ้า่นในระบบออนไลน์จึงจะสามารถเห็นบทความน้ี

ในบล็อกของทา่นได ้
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เม่ือทา่นเขียนบทความและบนัทึก และคลิกท่ีปุ่ม “ปิด” จะเป็นการกลบัมาจงัหน้ารายการ

บทความ หากบทความยงัไม่ไดท้  าการเผยแพร่ จะเห็นวา่บทความเร่ืองนั้น จะมีขอ้ความ “ฉบบัร่าง” 

ปรากฏอยูแ่สดงวา่บทความยงัไมไ่ดมี้การเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เม่ือท าการเขียนหรือแกไ้ขบทความ

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกชอ่งส่ีเหล่ียมดา้นหนา้เพ่ือเลือกบทความกอ่น แลว้คลิกปุ่ม “แผยแพร่”  

ทา่นสามารถเขียนบทความอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดโ้ดยคลิกที่ ปุ่ม “บทความใหม”่ 

 

3) ประเภทส่ืออ่ืน ๆ 

 ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากส่ือ 2 ประเภทท่ีกลา่วไปแลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ซ่ึงมีความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลยี ส่ือท่ีกลา่วน้ี ไดแ้ก่ (โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี. งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ป.ป.) 

(1) บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสาขาตา่ง ๆ ซ่ึง
สามารถถา่ยทอดสาระความรู ้แนวคิด และประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เชน่ บุคลากรในทอ้งถ่ิน แพทย ์

ต ารวจ นักธุรกิจ เป็นตน้ 
(2) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มตวั

ผูเ้รียน เชน่ พืชผกั ผลไม ้ปรากฏการณ ์หอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 
(3) กิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผูส้อนและผูเ้รียน

ก าหนดข้ึน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใชใ้นการฝึกทกัษะ ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการคิด      
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การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูข้องผูเ้รียน เชน่ บทบาทสมมติ การสาธิต 

การจดันิทรรศการ การท าโครงการ เกมส ์เพลง กิจกรรม Round table กิจกรรม Round Robin เป็นตน้ 
(4) วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์หมายถึง วสัดุท่ีประดิษฐข้ึ์นใชเ้พ่ือประกอบการเรียนรู ้

เชน่ หุน่จ าลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น

การปฏิบติังานตา่ง ๆ เชน่ อุปกรณท์ดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือชา่ง เป็นตน้ 

จากการน าเสนอส่ือส าหรับการจดัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีไดก้ลา่วไปขา้งตน้ นับเป็นเพียง

ตวัอยา่งสว่นหน่ึงเพ่ือใหค้รูน าไปจดัท าชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ซ่ึงครูสามารถศึกษาเรียนรูเ้พ่ิมเติม

นอกเหนือจากน้ีไดจ้ากแหลง่เรียนรูต้า่ง ๆ ท ัง้น้ีเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากส่ือท่ีหลากหลาย เป็นการ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ สนใจในการเรียน ซ่ึงจะส่งผลตอ่พฒันาการทางการเรียนของ

ผูเ้รียน ตลอดจนพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์อ่ไป 

 
3.83.8  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์สมเชาว ์เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520 : 136-137) ไดก้ลา่ว

วา่ ชุดการสอนท่ีสรา้งข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการสอนไดน้ั้น ผูส้รา้งจะตอ้งก าหนดเกณฑ ์โดยค านึงถึง

หลกัการท่ีวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือชว่ยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุ ดงันั้น     

การก าหนดเกณฑต์อ้งค านึงถึง “กระบวนการ” และ “ผลลพัธ”์ โดยก าหนดตวัเลขเป็นรอ้ยละของคะแนน

เฉล่ียมีคา่เป็น E1/E2 

E1 คือ คา่ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนไดร้ั บโดยเฉล่ีย 

จากการท าแบบฝึกหดัและประกอบกิจกรรม 

E2 คือ คา่ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัเรียน) คิดเป็นรอ้ยละ

ของคะแนนท่ีผูเ้รียนไดร้ับจากการทดสอบหลงัเรียน 

การคิดคา่ E1 และ E2 ของชุดการสอนท่ีสรา้งข้ึน ค านวณคา่ทางสถิติโดยใชสู้ตร 

  E1 = 
A

100
N

x
















 

   

  E2 = 
B

100
N

F
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E1 = คา่ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนไดร้ับ 

โดยเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัและประกอบกิจกรรม 

E2 = คา่ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์คิดเป็นรอ้ยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนไดร้ับจาการ 

ทดสอบหลงัเรียน 

 x  = คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดัและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน  

 F  = คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทดสอบหลงัเรียนและ/หรือการประกอบกิจกรรม 

หลงัเรียน 

N = จ านวนผูเ้รียน 

A = คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัและ/หรือกิจกรรมการเรียน 

B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียนและ/หรือกิจกรรมหลงัการเรียน 

 

กรณีตวัอย่าง : การน าความรูเ้ก่ียวกบัชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนไปใช ้
 

ตวัอย่างท่ี 3 

 จากตวัอยา่งท่ี 2 ในหนา้ 61 - 62 หลงัจากครูเกง่ไดพิ้จารณาเลือกรายวิชาชอ่งทางารขยาย

อาชีพ (อช31001) โดยเลือกเน้ือหาปานกลางของรายวิชาชอ่งทางการขยายอาชีพ หัวเร่ือง การงาน

อาชีพ มาออกแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน และเลือกใชชุ้ดการสอน

แบบศูนยก์ารเรียนมาใชจ้ดัการเรียนรู้หวัเร่ือง การงานอาชีพ ในขัน้กิจกรรม N : New Ways การให ้

ความรูต้ามเน้ือหาแลว้ 

 ในข ัน้ตอนการเลือกกิจกรรมและจดัท าหรือเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนส าหรับศูนยก์ารเรียน 

ครูเกง่ไดพิ้จารณากิจกรรมและส่ือท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา ใชกิ้จกรรมและส่ือท่ีหลากหลายในแตล่ะศูนย์

ความรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ ไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายตอ่การเรียน และมีสว่นร่วมในกิจกรรม          

ดงัตาราง 

เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
กิจกรรม/ส่ือการเรียนการสอน

ส าหรบัศนูยก์ารเรียน 

ศูนยค์วามรูท่ี้ 1 

เร่ือง การขยายอาชีพในชุมชน 

ประเทศ และโลก 

อธิบายลกัษณะขอบขา่ย

กระบวนการผลิตงานอาชีพใน

ชุมชน ประเทศ และโลก 

 

-บตัรค าสั่ง 

-บตัรเน้ือหา 

-บตัรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ยอ่ย) 

-บตัรค าถาม 

-บตัรเฉลย 
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เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
กิจกรรม/ส่ือการเรียนการสอน

ส าหรบัศนูยก์ารเรียน 

ศูนยค์วามรูท่ี้ 2 

เร่ือง การขยายกระบวนการ

จดัการงานอาชีพในชุมชน 

สงัคม ประเทศ และโลก (ดา้น

การจดัการการผลิต) 

อธิบายการจดัการการผลิตใน

งานอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และโลก เพ่ือน ามา

วิเคราะหใ์นการขยายอาชีพ 

-บตัรค าสั่ง 

-ส่ือบล็อก 

-บตัรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ยอ่ย) 

-บตัรค าถาม 

-บตัรเฉลย 

ศูนยค์วามรูท่ี้ 3 

เร่ือง การขยายกระบวนการ

จดัการงานอาชีพในชุมชน 

สงัคม ประเทศ และโลก (ดา้น

การจดัการการตลาด) 

อธิบายการจดัการการตลาดใน

งานอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และโลก เพ่ือน ามา

วิเคราะหใ์นการขยายอาชีพ 

-บตัรค าสั่ง 

-ส่ือ eBook 

-บตัรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ยอ่ย) 

-บตัรค าถาม 

-บตัรเฉลย 

ศูนยค์วามรูท่ี้ 4 

เร่ือง คุณธรรม จริยธรรมใน

การขยายอาชีพ 

อธิบายคุณธรรม จริยธรรมใน

การขยายอาชีพ 

-บตัรค าสั่ง 

-บทเรียนส าเร็จรูป 

-บตัรกิจกรรม (Round Robin) 

-บตัรค าถาม 

-บตัรเฉลย 

ศูนยค์วามรูท่ี้ 5 

เร่ือง การอนุรักษ์พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้มในการขยายอาชีพ

ในชุมชน สงัคม ประเทศ และ

โลก 

อธิบายการอนุรักษ์พลงังาน

และส่ิงแวดลอ้มในการขยาย

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และโลก 

-บตัรค าสั่ง 

-ส่ือวีดิทศัน ์

-บตัรกิจกรรม (Roundtable) 

-บตัรค าถาม 

-บตัรเฉลย 

ศูนยส์ ารอง 

กิจกรรมที่  1  

: เกมจบัคูป่ริศนาค าทาย 

กิจกรรมที่  2  

: เกมบนัไดงู 

กิจกรรมที่  3  

: เกมตอ่ภาพจ๊ิกซอ 

กิจกรรมที่  4  

: เกมปริศนาอกัษรไขว ้

 -บตัรกิจกรรม 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ มีการเฉลยกิจกรรม     

ใชก้ารเฉลยดา้นหลงับตัรกิจกรรม 
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เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
กิจกรรม/ส่ือการเรียนการสอน

ส าหรบัศนูยก์ารเรียน 

กิจกรรมที่  5  

: เกมปริศนาใบค้  า 

  

ขอ้สงัเกต  ในการจดัเตรียมกิจกรรมศูนยส์ ารอง ครูเกง่ไดเ้ลือกกิจกรรมอยา่งหลากหลาย  

โดยค านึงถึงเทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียนท่ีแนะน าใหจ้ดัหลากหลายกิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้รียน

ท่ีกลบัมาใชศู้นยส์ ารองมากกวา่หน่ึงครั้ง ไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายกบักิจกรรมเดิมท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ 

 สรุปไดว้า่ จากตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 และตวัอยา่งท่ี 3 ครูเกง่ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการ

ออกแบบการสอน ทกัษะการสอน การจดัการการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน  และชุดการสอนแบบ    

ศูนยก์ารเรียนไปใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน กศน. โดยครูเก่งไดเ้ตรียม        

วางแผนการจดัการเรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน รายวิชา ชอ่งทางการขยายอาชีพ หวัเร่ือง การงานอาชีพ 

โดยวางแผนเตรียมกิจกรรมและเตรียมชุดการสอน รวมทัง้อุปกรณอ่ื์น ๆ ดงัน้ี 

1. จดัท าคูมื่อครู ประกอบดว้ย 

1) ค าชี้ แจงส าหรับครู 

2) ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 

3) บทบาทของผูเ้รียน 

4) การจดัชัน้เรียนพรอ้มแผนผงั 

5) แผนการสอน 

6) เน้ือหาสาระประจ าศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรมตา่ง ๆ 

7) การประเมินผล (แบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน) 

ส าหรับตวัอยา่งคูมื่อครูหรือคูมื่อการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีครูเกง่ไดจ้ดัท าข้ึน 

สามารถศึกษารายละเอียดจากตวัอยา่งคูมื่อการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนในหนา้ 140 - 185 

2. จดัท าส่ือหรือเลือกใชส่ื้อและจดัเตรียมกิจกรรมส าหรับแตล่ะศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรม 

ไดแ้ก ่บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย บตัรค า บตัรภาพ เกมตา่ง ๆ วีดิทศัน์ 

เว็บบล็อก บทเรียนส าเร็จรูป E-book เว็บบล็อก เป็นตน้ 

  ในการจดัท าคูมื่อครูหรือคูมื่อการใชชุ้ดการสอนของครูนั้น ครูสามารถจดัท าไดห้ลาย

รูปแบบ ส าหรับตวัอยา่งคูมื่อการใชชุ้ดการสอนของครูในคูมื่อเลม่น้ี เป็นแตเ่พียงแนวทางในการจดัท า

คูมื่อครูหรือคูมื่อการใชชุ้ดการสอนของครู เพ่ือใหค้รูสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้
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ตวัอย่างคู่มือครูหรือคู่มือการใชชุ้ดการสอนของครู 

 

(ปก) 

 

คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

รายวิซา ………………………………………………..กลุม่สาระการเรียนรู้………….………………. 

ระดับ................................................................ 

ชุดที่……….เร่ือง …………………………………………………………………. 

 

 

โดย 

 

 

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………. 
กศน.ต าบล.............................................. 

กศน.อ าเภอ..................................................... 
ส านักงาน กศน.จังหวัด…………………………………………………………… 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ….การงานอาชีพ....รายวิชา …ช่องทางการขยาย
อาชีพ (อช31001)… ระดับ...มัธยมศึกษาตอนปลาย... ฉบับนี้ เป็นชุดการสอนที่ …1... เรื่อง …การ
งานอาชีพ….จัดท าขึ้นเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนหน่วยที่ …1… เรื่อง …การงาน
อาชีพ… 

ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ประกอบด้วย 
1. ค าชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1... เรื่อง …การงานอาชีพ…. 
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1... เรื่อง …การงานอาชีพ… 
3. การประเมินผล 
การน าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน 

ทั้งครูและผู้เรียนควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน   
จึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

หวังว่าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนและครู และบังเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

       นายเก่ง   ขยันมาก 
ครู กศน.ต าบล................................... 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

ตอนที่ 1 ค าชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
ชุดที่ ...1.... เรื่อง .....การงานอาชีพ.................................................................... 
ส่วนประกอบของชุดการสอน  ...........................................................................  
การจัดสื่อการเรียน  ...........................................................................................  
ค าชี้แจงส าหรับครู  ............................................................................................  
สิ่งที่ครตู้องเตรียม  .............................................................................................  
บทบาทของผู้เรียน  ...........................................................................................  
การจัดชั้นเรียน  .................................................................................................  
แผนการจัดการเรียนรู้ ………………………..……………………………………………….. 

ตอนที่ 2 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1.. เรื่อง .....การงานอาชีพ............... 
ศูนย์ที ่1 เรื่อง ....การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก........................... 
ศูนย์ที ่2 เรื่อง ....การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
                     สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการผลิต)................... 
ศูนย์ที ่3 เรื่อง ....การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
                     สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการตลาด)................. 
ศูนย์ที ่4 เรื่อง ...คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ.................................... 
ศูนย์ที ่5 เรื่อง ...การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน 
                     สังคม ประเทศ และโลก.............................................................. 
ศูนย์ส ารอง...........................................................................................................  

ตอนที่ 3 การประเมินผล ......................................................................................................... 
เกณฑ์การประเมินผล .............................................................................................. 
แบบทดสอบก่อนเรียน ........................................................................................... 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ................................................................................ .. 
แบบทดสอบก่อนเรียน ...........................................................................................  
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ................................................................................... 

เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................... 
ภาคผนวก ......................................................................................................................... 
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ตอนที่ 1 

ค าชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

ชุดที่ …….. เร่ือง ………………………………..……….. 
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ตอนที่ 1  ค าชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
 

ครูควรท าความเข้าใจการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบของชุดการสอน ชุดที่  …….. เรื่อง ………………….……………………….  

แบ่งเป็นศูนย์การเรียน 5 ศูนย์ และศูนย์ส ารอง 1 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์ที่ 1 เรื่อง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้วย         

1) บัตรค าสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..……….. 
3) ใบงานหรือบัตรค าถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

ศูนย์ที่ 2 เรื่อง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้วย 
1) บัตรค าสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..……….. 
3) ใบงานหรือบัตรค าถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

ศูนย์ที่ 3 เรื่อง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้วย 
1) บัตรค าสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..……….. 
3) ใบงานหรือบัตรค าถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

ศูนย์ที่ 4 เรื่อง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้วย 
1) บัตรค าสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..……….. 
3) ใบงานหรือบัตรค าถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

ศูนย์ที่ 5 เรื่อง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้วย 
1) บัตรค าสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..……….. 
3) ใบงานหรือบัตรค าถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

ศูนย์ส ารอง ประกอบด้วย 1) กิจกรรม........................ 2) กิจกรรม......................... 
3) กิจกรรม........................ 4) กิจกรรม........................ 5) กิจกรรม........................  

 
2. การจัดสื่อการเรียน จัดสื่อการเรียน ดังนี้ 
สื่อส าหรับศูนย์การเรียน  จัดใส่ซองไว้ศูนย์ละ 1 ชุด 
แบบฝึกปฏิบัติส าหรับนักเรียน จ านวน ………...… ชุด 
ซองเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 5 ชุด (เก็บไว้ที่ครู) 
ซองเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 5 ชุด (เก็บไว้ที่ครู) 
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3. ค าชี้แจงส าหรับครู  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
ชุดที่ …….. เรื่อง ………………………………….….. ใช้เวลา ……… ชั่วโมง ครูควรทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ครูควรศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ............. 
เรื่อง………………………………………………………..….. 

3.2 จัดชั้นเรียนตามผังการจัดชั้นเรียนและควรจัดไว้ล่วงหน้าก่อนสอน 
3.3 ก่อนสอนครูต้องจัดเตรียมชุดการสอนไว้ประจ าศูนย์ตามจ านวนผู้เรียน 
3.4 ครตู้องชี้แจงบทบาทของผู้เรียนให้ผู้เรียนทราบ 
3.5 การสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีขัน้ตอน 5 ขัน้ ดังนี้ 
 ขัน้ที่ 1 ขัน้ทดสอบก่อนเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที) 
 ขัน้ที่ 2 ขัน้น าเสนอบทเรียน (10 นาที) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนท ากิจกรรมในศูนย์การเรียน 

(ศูนย์การเรียนละ 20 - 25 นาที) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน (15 - 20 นาที) ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
 ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที) 
3.6 ขณะที่ผู้ เรียนท ากิจกรรม ครูคอยสังเกตการท างานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม    

หากผู้ เรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา ครูควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที และควรควบคุม       
การประกอบกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

3.7 การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระท าได้เมื่อ 
1) ผู้เรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้น ๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ 
2) หากมีกลุ่มที่ท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย 

หรือ 
3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอ่ืนยังไม่เสร็จ ก็ให้กลุ่มที่เสร็จก่อนไปยัง 

ศูนย์ส ารอง และเม่ือมีกลุ่มใดว่างก็ให้ละจากศูนย์ส ารองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น 
3.8 ก่อนเปลี่ยนศูนย์การเรียนแต่ละครั้งครูควรก าชับให้ผู้เรียนเก็บสื่อการสอนใน

ศูนย์การเรียนให้เรียบร้อยตามสภาพเดิม ยกเว้นแบบปฏิบัติของผู้เรียนให้น าติดตัวไปท ากิจกรรมใน
ศูนย์ต่อ ๆ ไป จนกระท้ังเสร็จสิ้นครบทุกศูนย์การเรียนแล้วให้แต่ละกลุ่มน าส่งครู 

3.9 ครูเก็บแบบปฏิบัติส าหรับผู้เรียนไว้ เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน 
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4. สิ่งท่ีครูต้องเตรียม 
1) จัดเตรียมชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนไว้ประจ าศูนย์การเรียน 
2) จัดเตรียมแบบปฏิบัติส าหรับผู้เรียน …..…. คน ๆ ละ 1 ชุด 

 
5. บทบาทของผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ ดังนี้ 

5.1 เมื่อผู้เรียนถูกแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน 
แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ โดยประธานมีหน้าที่เป็นผู้น าในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
เลขานุการมีหน้าที่จดบันทึกกิจกรรม สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 ขั้นตอนการประกอบกิจกรรม ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้ 
1) ขั้นประเมินผลก่อนเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทเรียน 
3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนท ากิจกรรม ดังนี้ 

(1) อ่านบัตรค าสั่งหรือใบค าสั่ง 
(2) ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้หรือบัตรความรู้หรือกิจกรรมหรือสื่ออ่ืน ๆ 
(3) ท ากิจกรรมตามใบงานหรือบัตรค าถาม 
(4) ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมจากใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 

4) ขั้นสรุปบทเรียน ผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
5) ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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6. การจัดชัน้เรียน  จัดชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียนตามผังดังนี้ 
 

 

 

การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระท าได้เมื่อ 

1) ผู้เรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้นๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ 

2)  หากมีกลุ่มที่ท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย หรือ 

3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ ก็ให้ไปท ากิจกรรมยังศูนย์

ส ารอง และ เมื่อมีศูนย์ใดว่างก็ให้ละจากศูนย์ส ารองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น 
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7. แผนการจัดการเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ............  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................................  ระดับ.................................... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ........... เรือ่ง ..................................  เวลาเรียน .............. ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..... เรื่อง .................................  เวลาเรียน ..............ชัว่โมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2.1 …………………………………………………………………………… 
2.2 …………………………………………………………………………… 

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ขั้นที่ 3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนท ากิจกรรม ดังนี้ 
1) อ่านบัตรค าสั่งหรือใบค าสั่ง 
2) ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้หรือบัตรความรู้หรือกิจกรรมหรือสื่ออ่ืน ๆ 
3) ท ากิจกรรมตามใบงานหรือบัตรค าถาม 
4) ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมจากใบเฉลยหรือบัตรเฉลย 
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ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
7. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

เช่น 

-ความรู ้

เช่น 

-ทดสอบความรู ้

เช่น 

-แบบทดสอบ 

เช่น 

-ตอบค าถามถูกต้องร้อยละ 70 

-ทักษะ/

กระบวนการ 

-สังเกตกระบวนการกลุม่ -แบบสังเกตพฤติกรรม -ผ่านระดับมากกว่า 2 

-เจตคต ิ -วัดเจตคต ิ

-บันทึกการท างาน 

-แบบวัดเจตคต ิ

-แบบบันทึกการท างาน 

-ผ่านระดับมากกว่า 2 

-ผ่าน/ไม่ผา่น 

-ค่านิยม 12 

ประการ 

-วัดเจตคต ิ

-บันทึกการท างาน 

-แบบวัดเจตคต ิ

-แบบบันทึกการท างาน 

-ผ่านระดับมากกว่า 2 

-ผ่าน/ไม่ผา่น 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ/งานมอบหมาย 

………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

9.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………..……… 

9.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………..……… 

9.3 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..……… 
    ลงชื่อ........................................................................... 
     (.................................................................) 
    ต าแหน่ง .....................................................................  
          ........../......................../................. 
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10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
 ……………………………………………………………………………………..………………………………..……… 
 ……………………………………………………………………………………..………………………………..……… 
 

    ลงชื่อ........................................................................... 
     (.................................................................) 
    ต าแหน่ง .....................................................................  

                             ........../......................../................. 
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ตอนที่ 2 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

ชุดที่ 1  เร่ือง การงานอาชีพ 

ประกอบด้วย 

ศูนย์ท่ี 1 เรื่อง ...การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก..... 

ศูนย์ท่ี 2 เรื่อง ...การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 

  สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการผลิต)… 

ศูนย์ท่ี 3 เรื่อง ...การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 

  สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการตลาด)… 

ศูนย์ท่ี 4 เรื่อง ...คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ.... 

ศูนย์ท่ี 5 เรื่อง ...การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพ 

  ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก..... 

ศูนย์ส ารอง 
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บัตรค ำส่ัง 

 
ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. อ่านบัตรเนื้อหาเรื่อง “การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ 
และโลก” 

2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 

ศูนย์การเรียนที่ 1  เรื่อง .....การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก..... 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 
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ศูนย์การเรียนที่ 1  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเน้ือหำ 

เอาล่ะ...ถา้พร้อมแลว้...พวกเรามาศึกษา    

บตัรเน้ือหากนัเลย 

แนวคิด……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

เนื้อหา.………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ 1  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้ 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 
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ศูนย์การเรียนที่ 1  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้แล้วตอบค าถามลง

ในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ   

ลงในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์การเรียนที่ 1  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรเฉลย 
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ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และโลก (ด้านการจัดการการผลิต) 

สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรค ำส่ัง 

 ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ (ด้านการจัดการการผลิต)” จาก
สื่อบล็อก 

2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมือ่ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ 2  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้ 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 
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ศูนย์การเรียนที่ 2  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม

ลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ   

ลงในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์การเรียนที่ 2  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเฉลย 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 
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ศูนย์การเรียนที่ 3  เรื่อง การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และโลก (ด้านการจัดการการตลาด) 

สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรค ำส่ัง 

 ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การขยายกระบวนการจัดการงาน
อาชีพ ในชุ มชน  สั งคม  ประเทศ  (ด้ านการจั ดการ
การตลาด)” จากสื่อ eBook 

2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ 3  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้ 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 
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ศูนย์การเรียนที่ 3  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม

ลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ    

ลงในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์การเรียนที่ 3  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเฉลย 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 
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ศูนย์การเรียนที่ 4  เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรค ำส่ัง 

 ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ” 
จากสื่อบทเรียนส าเร็จรูป 

2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันท ากิจกรรม Round Robin 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ 4  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 
ให้นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรม Round Robin ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาแต่ละคนบอกคุณธรรม จริยธรรมในการขยาย
อาชีพ มาคนละ 1 ข้อ 

2. เมื่อพูดเสร็จแล้ว ให้ผู้ที่อยู่ด้านซ้ายมือพูดทวนค าตอบของคน
ที่พูดก่อนหน้านี้ทุกค าตอบ แล้วบอกของตนเอง 

3. หัวหน้ากลุ่มพูดสรุปค าตอบของสมาชิกในกลุ่มให้ฟังอีกครั้ง
หนึ่ง 
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ศูนย์การเรียนที่ 4  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม

ลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลง

ในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์การเรียนที่ 4  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเฉลย 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 
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ศูนย์การเรียนที่ 5  เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลก 

สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรค ำส่ัง 

 
นักศึกษาโปรดอ่านบัตรค าสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ 

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
การขยายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก”     
จากสื่อวีดิทัศน์ 

2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันท ากิจกรรม Round table 
3. อ่านบัตรค าถาม แล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค าถาม 
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย  
ไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย  
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนที่ 5  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

ให้นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรม Round table ดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน  
2. โดยการเขียนบนกระดาษ คนละ 1 ความคิดเห็น 
3. เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะให้ส่งกระดาษให้แก่ผู้ที่อยู่ด้านซ้ายมือ

ของตนเอง 
4. หัวหน้ากลุ่มอ่านความคิดเห็นให้สมาชิกในกลุ่มฟังอีกครั้งหนึ่ง 
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ศูนย์การเรียนที่ 5  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

ท ำเสร็จแล้วให้ตรวจ 
ค ำตอบในบัตรเฉลย 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรค าถามต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม

ลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ   

ลงในบัตรค าถามนี้ 

ค าถาม 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์การเรียนที่ 5  เรื่อง ........................................................................ 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรเฉลย 

เอ....ท ำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมำดูเฉลยดีกว่ำ... 

เฉลย 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส ารอง 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 
กจิกรรม “เกมจับคู่ปริศนำทำยภำพ” 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 
1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม “เกมจับคู่ปริศนาค าทาย” และ

บันทึกค าตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ  
2. ท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบในบัตรเฉลย 
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงใน

บัตรกิจกรรมนี้ 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง 
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส ารอง 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 
กจิกรรม “เกมบันไดงู” 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม “เกมบันไดงู” 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงใน

บัตรกิจกรรมนี้ 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง 
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส ารอง 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 
กจิกรรม “เกมต่อภำพจิ๊กซอ” 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนั

นะคะ 

1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม “เกมต่อภาพจิ๊กซอ” 
2. ท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบในบัตรเฉลย 
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงใน

บัตรกิจกรรมนี้ 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง 
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส ารอง 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 
กจิกรรม “เกมปริศนำอกัษรไขว้” 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 

1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม “เกมปริศนาอักษรไขว้” และ
บันทึกค าตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ 

2. ท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบในบัตรเฉลย 
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงใน

บัตรกิจกรรมนี้ 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง 
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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เก่งจังเลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส ารอง 
สาระการเรียนรู้ ........................................  รหัสวิชา .................................................. 
ระดับ .......................................................  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........ 
สาระที่ .......... เรื่อง .................................  ผู้สอน ...................................................... 

บัตรกจิกรรม 
กจิกรรม “เกมปริศนำใบ้ค ำ” 

พวกเรำ....มำท ำกจิกรรมด้วยกนันะ

คะ 
1. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมเกมปริศนาใบ้ค า โดยแสดงท่าทาง

ประกอบการใบ้ค า แล้วให้เพื่อนช่วยกันทายปริศนา และ
บันทึกค าตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ 

2. ท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบในบัตรเฉลย 
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงใน

บัตรกิจกรรมนี้ 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง 
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อ่ืน ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ 
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ตอนที่ 3 

การประเมินผล 

ชุดที่ …….. เร่ือง ………………………………..……….. 
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ตอนที่ 3  การประเมินผล 

 

 ในตอนที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย 

1. เกณฑ์การประเมินผล  

2. แบบทดสอบก่อนเรียน 

3. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. แบบทดสอบหลังเรียน 

5. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

เกณฑ์การประเมินผล (ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งครูสามารถ

น าไปปรับใช้ หรือก าหนดเอง) 

เกณฑ์การประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินผลก่อนเรียน 

ประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน คะแนน 10 คะแนน 

2) การประเมินระหว่างเรียน ประเมินจากการท าใบงาน ดังนี้ 

(1) ใบงานที่ 1 คะแนน 12 คะแนน 

(2) ใบงานที่ 2 คะแนน 10 คะแนน 

(3) ใบงานที่ 3 คะแนน 8 คะแนน 

(4) ใบงานที่ 4 คะแนน 10 คะแนน 

(5) ใบงานที่ 5 คะแนน 10 คะแนน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน คิดคะแนนจริง 10 คะแนน 

3) การประเมินผลหลังเรียน 

ประเมินจากการทดสอบหลังเรียน คะแนน 10 คะแนน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ………. เรื่อง …………. 

ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

2. จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ……… เรื่อง ………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ………. เรื่อง …………. 

ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาท ี

2. จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ……… เรื่อง ………………… 
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เอกสารอ้างอิง 

(ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง) 

 

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
บริษัทแอล ที เพลส จ ากัด. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2555). พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพ : ส านักการพิมพ์     
. (2556). สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : ส านักการ
พิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. (2558). บทท่ี 1 หน้าที่พลเมือง 
และวัฒนธรรมไทย. เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/tauw2491/sm4 

 

https://sites.google.com/
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ภาคผนวก 

 
  (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น ) 

-สื่อประกอบศูนย์การเรียนส าหรับครู  ผู้เรียน  
-เอกสารบันทึกต่าง ๆ เช่น แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนน ฯลฯ 
-ฯลฯ 
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จากตัวอย่างคู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จะเห็นได้ว่ามีการใช้ส่ือ     

การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น บัตรเน้ือหา บัตรภาพ บัตรค า บัตรกิจกรรม เกมส ์ 

วีดิทัศน์ เว็บบล็อก ฯลฯ ซ่ึงการใช้ส่ือการเรียนการสอนในแต่ละศูนย์ความรูอ้ย่างหลากหลาย 

จะช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ ไม่เกดิความเบือ่หน่ายต่อการเรียน 

 

ขอ้สงัเกต 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ครูเกง่จะตอ้งจดัเตรียมส่ือแตล่ะศูนยค์วามรูใ้หค้รบตาม

จ านวนผูเ้รียนท่ีจะเขา้มาใชศู้นยค์วามรู ้เชน่ มีนักศึกษามาพบกลุม่วิชาน้ี จ านวน 20 คน แบง่เป็น 5 

กลุม่ ๆ ละ 4 คน ครูเกง่จะตอ้งจดัเตรียมส่ือ ดงัน้ี 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 1 : บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย 

จ านวน 4 ชุด 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 2 : บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย จ านวน 4 ชุด 

ส าหรับส่ือเว็บบล็อก ครูเกง่ตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต หรือ ใชส้มาร์ทโฟนของนักศึกษา 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 3 : บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย จ านวน 4 ชุด 

ส าหรับส่ือ E-book ครูเกง่ตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต หรือ ใชส้มาร์ทโฟนของนักศึกษา 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 4 : บตัรค าสั่ง บทเรียนส าเร็จรูป บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย 

จ านวน 4 ชุด 

 ศูนยค์วามรูท่ี้ 5 : บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม บตัรค าถาม บตัรเฉลย จ านวน 4 ชุด 

ส าหรับส่ือวีดิทศัน์ ครูเกง่ตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ เคร่ืองรับโทรทศัน์และเคร่ืองเลน่ DVD/VCD 

 ศูนยส์ ารอง ครูเกง่จะตอ้งเตรียมบตัรกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม จ านวน 4 ชุด 

3. จดัท าแบบฝึกปฏิบติัของแตล่ะศูนยค์วามรูห้รือศูนยกิ์จกรรมตา่ง ๆ (ตอ้งจดัเตรียมใหค้รบ

ตามจ านวนนักศึกษาที่ มาพบกลุม่ในรายวิชาชอ่งทางการขยายอาชีพ) 

4. จดัท าแบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน (ตอ้งจดัเตรียมใหค้รบตามจ านวนนักศึกษาท่ีมาพบ

กลุม่ในรายวิชาชอ่งทางการขยายอาชีพ) 
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สรุปสาระส าคญัการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

 จากแนวทางการน าความรูเ้ก่ียวกบัการออกแบบการสอนและทกัษะการสอน การจดัการ

เรียนรูแ้บบศูนยก์ารเรียน ส าหรับผูเ้รียน กศน. และชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนไปประยุกตใ์ชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนท่ีไดน้ าเสนอไปขา้งตน้ พอจะสรุปเป็นข ัน้ตอนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ส าหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนือ ดงัน้ี 

1. บทบาทของผูส้อน 

1.1 วางแผนและเตรียมชุดการสอน รวมทัง้อุปกรณอ่ื์น ๆ ซ่ึงชุดการสอนแตล่ะชุดจะ

ประกอบดว้ย 1) คูมื่อครู 2) แบบฝึกปฏิบติัส าหรับผูเ้รียน 3) ส่ือส าหรับศูนยกิ์จกรรมรวมทัง้กิจกรรม

ส ารอง และ 4) แบบทดสอบส าหรับการประเมินผล 

1.2 จดัชัน้เรียนตามผงัการจดัชัน้เรียนและควรจดัไวล้ว่งหน้ากอ่นสอน  ซ่ึงการจดั

หอ้งเรียนท าโดยแบง่ออกเป็นกลุม่ประมาณ 4 - 6 กลุม่ ท ัง้น้ีข้ึนกบัเน้ือหาท่ีแบง่เป็นตอน ๆ ในแตล่ะกลุม่

จะมีเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีตา่งกนัออกไป ผูเ้รียนจะผลดักนั

เรียนรูแ้ละท ากิจกรรมในแตล่ะศูนยจ์นครบ จะมีศูนยส์ ารองส าหรับกลุม่ท่ีเรียนเร็วกวา่กลุม่อ่ืน 

1.3 กอ่นสอนครูตอ้งจดัเตรียมชุดการสอนไวป้ระจ าศูนยต์ามจ านวนผูเ้รียน 

1.4 ครูตอ้งช้ีแจงบทบาทของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนทราบ 

1.5 ด าเนินการสอนโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ซ่ึงการสอนโดยใชชุ้ดการ

สอนแบบศูนยก์ารเรียนมีข ัน้ตอน 5 ข ัน้ ดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 ข ัน้ทดสอบกอ่นเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน (10 นาที) 
 ขัน้ท่ี 2 ข ัน้น าเสนอบทเรียน (10 นาที) 
 ขัน้ท่ี 3 ข ัน้ประกอบกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนท ากิจกรรมในศูนยก์ารเรียน (ศูนย์

การเรียนละ 20 - 25 นาที) 
 ขัน้ท่ี 4 ข ัน้สรุปบทเรียน (15 - 20 นาที) ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
 ขัน้ท่ี 5 ข ัน้ทดสอบหลงัเรียน ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (10 นาที) 

1.6 ขณะท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรม ครูคอยสังเกตการท างานของผูเ้รียนแตล่ะกลุม่ หาก

ผูเ้รียนคนใดหรือกลุม่ใดมีปัญหา ครูควรเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลือทนัที และควรควบคุมการประกอบ

กิจกรรมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเวลาที่ ก  าหนด 

1.7 กอ่นเปล่ียนศูนยก์ารเรียนแตล่ะครั้งครูควรก าชบัใหผู้เ้รียนเก็บส่ือการสอนในศูนย์

การเรียนใหเ้รียบรอ้ยตามสภาพเดิม ยกเวน้แบบปฏิบติัของผูเ้รียนใหน้ าติดตวัไปท ากิจกรรมในศูนยต์อ่ ๆ ไป 

จนกระทัง้เสร็จส้ินครบทุกศูนยก์ารเรียนแลว้ใหแ้ตล่ะกลุม่น าสง่ครู 
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1.8 บนัทึกพฒันาการของผูเ้รียนแตล่ะคน โดยอาจบนัทึกเก่ียวกบัความเขา้ใจในเน้ือหา

สาระ ความสามารถในการปฏิบติัตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้การท างานเสร็จดว้ยตนเอง การท างานร่วมกบั

คนอ่ืน การเป็นผูน้ าท่ีดี และความเป็นระเบียบในการท างาน ซ่ึงครูตอ้งเก็บแบบปฏิบติัส าหรับผูเ้รียนไว ้

เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน 

2. บทบาทของผูเ้รียน 

2.1 เม่ือผูเ้รียนถูกแบง่กลุม่โดยคละความสามารถออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 4 - 5 คน ให ้

แตล่ะกลุม่เลือกประธานและเลขานุการ โดยประธานมีหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการประกอบกิจกรรมกลุม่ 

เลขานุการมีหนา้ที่ จดบนัทึกกิจกรรม สมาชิกมีหนา้ที่ ใหค้วามร่วมมือปฏิบติักิจกรรม 

2.2 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีเรียนแบบศูนยก์ารเรียน 

2.3 เรียนรูท่ี้จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยปฏิบติัตนเป็นผูน้ าหรือผูต้ามที่ ดี 

2.4 พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่ งท่ีระบุไว  ้

ในศูนยก์ารเรียนแตล่ะศูนยใ์หค้รบทุกศูนย ์โดยขัน้ตอนการประกอบกิจกรรม ผูเ้รียนปฏิบติัดงัน้ี 

1) ขัน้ประเมินผลกอ่นเรียน ผูเ้รียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน 

2) ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน ผูเ้รียนมีสว่นร่วมสนทนาเก่ียวกบับทเรียน 

3) ขัน้ประกอบกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนท ากิจกรรม ดงัน้ี 

 (1) อา่นบตัรค าสั่งหรือใบค าสั่ง 
 (2) ศึกษาคน้ควา้จากใบความรูห้รือบตัรความรูห้รือกิจกรรมหรือส่ืออ่ืน ๆ 
 (3) ท ากิจกรรมตามใบงานหรือบตัรค าถาม 
 (4) ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมจากใบเฉลยหรือบตัรเฉลย 

4) ขัน้สรุปบทเรียน ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของบทเรียน 

5) ขัน้ประเมินผลการเรียน ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.5 การเปล่ียนศูนยก์ารเรียนกระท าไดเ้ม่ือ 

1) ผูเ้รียนทุกกลุม่ประกอบกิจกรรมในศูนยน์ั้น ๆ เสร็จพรอ้มกนั หรือ 

2) หากมีกลุม่ท่ีท ากิจกรรมเสร็จพรอ้มกนั 2 กลุม่ ก็ใหเ้ปล่ียนศูนยก์นัไดเ้ลย หรือ 

3) หากมีกลุม่ใดเสร็จกอ่นโดยท่ีกลุม่อ่ืนยงัไมเ่สร็จ ก็ใหก้ลุม่ท่ีเสร็จกอ่นไปยงั 

ศูนยส์ ารอง และเม่ือมีกลุม่ใดวา่งก็ใหล้ะจากศูนยส์ ารองไปยงัศูนยท่ี์วา่งนั้น 

2.6 พฒันาทกัษะการประเมินตนเอง และบนัทึกความกา้วหนา้ของตนเอง 

 ส าหรบัคู่มือการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชชุ้ดการสอนแบบศนูย์

การเรียน ส าหรบัครู กศน. ในเขตภาคเหนือเล่มน้ี คงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีครู กศน. จะได้

น าไปปรบัใชใ้นการจดัการบวนการเรียนรูใ้หก้บันกัศึกษา กศน. ต่อไป 
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คณะผูจ้ดัท าคณะผูจ้ดัท า  
 

ท่ีปรึกษา 

 นายจ าเริญ มูลฟอง ผูอ้  านวยการสถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอ้  านวยการสถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

คณะกรรมการวิชาการ 

 นายพีระชยั มาลินีกุล ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางอรวรรณ ฟงัเพราะ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางรสาพร หมอ้ศรีใจ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นายธีรศกัด์ิ ลอยลม  ครู ช านาญการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางอุบลรัตน์ มีโชค ครู ช านาญการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางวราพรรณ พูลสวสัด์ิ ครู ช านาญการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางสาวนชัรี อุม่บางตลาด ครู ช านาญการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นายเสถียรพงศ ์ ใจเย็น ครูผูช้ว่ย สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางสาวสมพร เอี่ ยมส าอางค ์ ศึกษานิเทศก ์ ส านักงาน กศน.จงัหวดัล าปาง 

 นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร ครู ช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมืองล าปาง 

 นางนฤมล บุตรชานนท ์ ครู ช านาญการ กศน.อ าเภอวงัเหนือ 

ผูเ้ขียน 

 นางอรวรรณ ฟงัเพราะ ผูเ้ขียนตอนท่ี 1 2 และ 3 

 นางรสาพร หมอ้ศรีใจ ผูเ้ขียนตอนท่ี 1 

 นางสาวสมพร เอี่ ยมส าอางค ์ ผูเ้ขียนตอนท่ี 1 

 นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร ผูเ้ขียนตอนท่ี 1 

 นางนฤมล บุตรชานนท ์ ผูเ้ขียนตอนท่ี 2 

 นางสาวนชัรี อุม่บางตลาด ผูเ้ขียนตอนท่ี 3 

 นายเสถียรพงศ ์ ใจเย็น ผูเ้ขียนตอนท่ี 3 

คณะผูเ้ช่ียวชาญ 

 นางสาวอ าภรณ ์ ชา่งเกวียน ผูอ้  านวยการ กศน.อ าเภอแจห้ม่ 

 นางบุษบา มาลินีกุล ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางสาวสุมาลี อริยะสม ครู ช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอหา้งฉัตร 



 

192 
 

คณะบรรณาธิการ 

 นายพีระชยั มาลินีกุล ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางอรวรรณ ฟงัเพราะ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 นางรสาพร หมอ้ศรีใจ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

ผูร้วบรวม/เรียบเรียง/จดัท ารปูเล่ม 

 นางอรวรรณ ฟงัเพราะ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

ผูอ้อกแบบรปูเล่ม 

 นายเสถียรพงศ ์ ใจเย็น ครูผูช้ว่ย สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

เอกสารวิชาการล าดบัท่ี 

 003/2559 มีนาคม 2559 
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