คู่มือการจั
อการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยใช้ชุชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียน
สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อ

ส่วนวิจยั และพัฒนา
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ

คำนำ
ในปี งบประมาณ 2559 สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ ได้จดั ทาโครงการการพัฒนาคูม่ ื อ
การจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับ ครู
กศน.ในเขตภาคเหนื อ ขึ้น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนาคูม่ ื อการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผู เ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อและศึกษา
ความพึ งพอใจของกลุ ม่ เป้ าหมายต่อคู ม่ ื อการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ี เน้นผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อ
จากผลการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ ทาให้ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผู เ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนื อได้จดั ทาเป็ น
คูม่ ื อการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับ
ครู กศน.ในเขตภาคเหนื อ เพื่ อให้สถานศึ กษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็ นแนวทางในการ
จัด การเรี ย นรู ท้ ่ ี เน้น ผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง มี เนื้ อหาสาระประกอบด้วยความรู ้
พื้ นฐานที่ จาเป็ นต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ข้ องครู ได้แก่ ความรู เ้ กี่ ยวกับการออกแบบ
การสอนและทักษะการสอน ตลอดจนเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน สาหรับ
ผูเ้ รี ยน กศน. และชุดการสอนสาหรับศูนย์การเรี ยน
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ หวังเป็ นอย่างยิ่ งว่า คู ม่ ื อฯ เล่ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ตอ่ ครู
กศน. และสถานศึ กษา กศน. ในเขตภาคเหนื อที่จะนาไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ต่อไป

(นายจาเริ ญ มูลฟอง)
ผูอ้ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
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เอกสารคู ่มื อ การจัด การเรี ย นรู ้ท่ ี เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยใช้ชุ ด การสอนแบบ
ศูนย์การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อ เล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนื อได้พฒั นาขึ้น
เพื่ อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
และจุดเน้นการดาเนิ นงาน สานักงาน กศน. ประจาปี งบประมาณ 2559 ตลอดจนสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ ทัง้ นี้ เพื่ อให้สถานศึ กษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญอีกรู ปแบบหนึ่ ง โดยมีเนื้ อหาสาระทัง้ หมด
3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การออกแบบการสอนและทักษะการสอน
ตอนที่ 2 การจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน สาหรับผูเ้ รี ยน กศน.
ตอนที่ 3 ชุดการสอนสาหรับศูนย์การเรี ยน
โดยเนื้ อหาสาระดังกล่าวเป็ นความรู พ้ ้ ื นฐานที่จาเป็ นต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญของครู กศน. โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน นอกจากนี้ คณะผู จ้ ดั ทาได้มี
ตัวอย่างประกอบ เพื่ อให้ผูศ้ ึ กษาได้มองเห็ นแนวทางการนาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน ทัง้ นี้ ผูท้ ่ ีจะศึกษาคูม่ ื อเล่มนี้ ควรต้องมีความรู พ้ ้ ื นฐานหรื อควรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ ONIE MODEL จะทาให้ผูศ้ ึกษาคูม่ ื อมีความเข้าใจที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ หวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าเอกสารคู ม่ ื อ การจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ี เน้น
ผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อ
เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ครู กศน. และสถานศึ กษา กศน.ในเขตภาคเหนื อที่จะนาไปปรับใช้
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ต้ อ่ ไป
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ตอนที่ 1
การออกแบบการสอนและทักษะการสอน
1.1 ความหมายและประโยชน์ของการออกแบบการสอน
ความหมายของการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน หมายถึง การวางแผนการสอน การกาหนดรู ปแบบหรื อแบบฟอร์มของ
การเรี ยนรู ้ การจัดท าแผนการสอนหรื อบัน ทึ ก การสอนอย่า งมี ระบบ โดยการน าวิ ธี ร ะบบ (System
approach) มาใช้ และรู ปแบบการสอนหรื อแบบฟอร์มของการเรี ยนรู น้ ั้น จะเป็ นสิ่ งชี้แนะสถานการณ์
และความต้องการในการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยน มีการกาหนดขัน้ ตอนในการเลื อกสื่ อ เพื่ อเป็ นตัวกลางสาหรับ
การถ่ายทอดเนื้ อหารายละเอียดจากการออกแบบ การออกแบบการสอนเรี ยกได้วา่ เป็ นศาสตร์แขนง
หนึ่ งที่ ต้องใช้ความรู ้ ความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการออกแบบ รวมทัง้ การผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอน
กิจกรรม และนาไปทดลองใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้เกิดสัมฤทธิ ผลตามจุดประสงค์ท่ ีตงั้ ไว้ (สุ คนธ์
ภูริเวทย์ 2544, 4)

ประโยชน์ของการออกแบบการสอน
ในชี วิ ต ประจ าวัน ของเรามัก จะได้ยิ น หรื อคุ น้ เคยกับ ค าว่า “การออกแบบ” ในเรื่ องต่า ง ๆ
อยูต่ ลอดเวลา เช่น การออกแบบการศึ กษา โรงเรี ยน สถานที่ ชุดการสอน ระบบการสอน สนามกีฬา
โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรี ยน สถานที่ ท างาน บ้าน คอนโดมิ เนี ยม แฟลต อพาร์ท เม้นท์ ทาวเฮ้า ส์
เฟอร์นิเจอร์ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่ องบิน เครื่ องจักร เครื่ องกล
ฯลฯ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งอาศัยการออกแบบที่เป็ นระบบ มี ขนั้ ตอนถู กต้องตาม
หลักการ ด้วยเหตุน้ ี เราจะเห็ นได้วา่ การออกแบบเป็ นสิ่ งสาคัญในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
แวดวงการศึ ก ษา ครู หรื อผู ส้ อนต่า งตระหนั ก ดี ถึ ง ประโยชน์ ข องการออกแบบการสอน ดัง นั้ น
พอจะกล่าวถึงประโยชน์ของการออกแบบการสอนได้ดงั นี้ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 22-23)
1) ช่วยให้จดั ทาหลักสูตรทุกสาขาวิชาชีพได้งา่ ยขึ้น
2) จากผลการวิจยั เรื่ อง ระบบการสอนของโครงการส่งเสริ มสมรรถภาพการสอนที่เรี ยก
เป็ นภาษาอังกฤษว่า RIT ย่อมาจาก Reduce Instruction Time พบว่า สามารถลดเวลาการสอนของครู
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ให้น ้อ ยลงได้ แทนที่ จะต้อ งใช้เวลามากกับ นั ก เรี ยน ในการที่ จะท าให้นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ
ในเนื้ อหาวิชาที่สอนไป นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ไ้ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย
3) ช่วยทาให้ครู และนักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ที่ดีตอ่ กัน และนักเรี ยนยังมีมนุ ษย
สัมพันธ์ท่ ีดีตอ่ ครู หรื อผูส้ อนด้วย
4) ช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยความตัง้ ใจ สนุ กสนานกับเนื้ อหาวิ ช า วิ ธีการสอนของครู
และเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ไ้ ด้งา่ ยยิ่งขึ้น
5) ช่ว ยท าให้จ ัด ท าสื่ อการเรี ย นการสอนได้ถู ก ต้อ งเหมาะสม และน าไปใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
6) ช่วยท าให้ผูอ้ อกแบบการสอน หรื อนั ก ออกแบบการสอน หรื อผู ท้ ่ ี เกี่ ยวข้อ งในการ
ออกแบบการสอน หรื อแม้กระทัง่ ครู ผูส้ อนเอง เกิดความมั่นใจ พอใจ และตัง้ ใจจะพัฒนาระบบการสอน
ให้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
7) ในเรื่ องการนาคอมพิ วเตอร์ไปช่วยในการเรี ยนการสอนก็ เช่นกัน เมื่ อมีการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนหรื อฝึ กอบรมนั้น จะช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู แ้ ละดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
8) ทาให้ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ่ ีมีส่วนรับผิดชอบในโปรแกรมการศึ กษา หรื อโปรแกรมการเรี ยน
การสอนได้ลดประมาณให้นอ้ ยลงกว่าเดิม เป็ นการประหยัดและยังได้ผลเป็ นที่น่าพอใจด้วย
9) แม้แต่ในด้านการฝึ กอบรมวิชาทหาร เมื่ อมีการออกแบบการสอน และนาไปทดลองใช้
พบว่า ในแต่ละสัปดาห์สามารถลดเวลาการสอนและฝึกอบรมวิชาทหารให้นอ้ ยกว่าเดิมได้มาก

1.2 ปั จจัยสาคัญในการออกแบบการสอน
สุคนธ์ ภูริเวทย์ (2544, 6-7) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาคัญหรื อองค์ประกอบพื้ นฐานในการออกแบบ
การสอนไว้ 4 ประการด้วยกัน คื อ
1) ผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2) จุดประสงค์
3) วิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4) ประเมินผล
ปัจจัยทัง้ 4 ประการนี้ เป็ นพื้ นฐานที่จาเป็ นและสาคัญในกระบวนการออกแบบการสอน และ
ปัจจัย 4 ประการนี้ สามารถแทนได้ดว้ ยคาตอบ ดังคาถามต่อไปนี้
1) โปรแกรมเหล่านี้ พัฒนาเพื่ อใคร (คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรม)
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2) จะต้อ งการให้ผู เ้ รี ย นหรื อผู เ้ ข้า รั บ การอบรมเรี ย นรู ้อ ะไร หรื อสามารถจะท าอะไรได้
(จุดประสงค์)
3) เนื้ อหาวิชาหรื อทักษะการเรี ยนรู ไ้ ด้ดีท่ ีสุดอย่างไร (วิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน)
4) จะตัดสิ นใจอย่างไรว่าผูเ้ รี ยนบรรลุผลสาเร็ จ (ประเมินผล)
สรุ ป ได้วา่ ปั จ จัยพื้ นฐาน 4 ประการดังกล่าวข้า งต้นที่ ประกอบด้วย ผู เ้ รี ยนหรื อผู เ้ ข้ารับ การ
ฝึ กอบรม จุดประสงค์ วิ ธีสอนและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และกระบวนการประเมิ นผล เป็ นปัจจัย
สาคัญในกระบวนการออกแบบการสอน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ และยังมี
ปัจจัยอื่ น ๆ ที่น่าสนใจอีก เมื่ อนาเข้ามารวมกับปัจจัยพื้ นฐานทัง้ 4 ประการแล้ว จะก่อให้เกิดเป็ นรู ปแบบ
(Model) การออกแบบการสอน หรื อรู ปแบบการสอนที่สมบูรณ์แบบ

1.3 ทฤษฎีระบบกับการออกแบบการสอน
ในเอกสารเล่มนี้ จะขอกล่าวถึ งทฤษฎีท่ ีนามาใช้ในการออกแบบการสอนเฉพาะทฤษฎีระบบ
(system theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎีท่ ีรวบรวมองค์ประกอบอื่ น ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นเข้าด้วยกัน ดังนี้
ความหมายของทฤษฎีระบบ
สุ คนธ์ ภูริเวทย์ (2544, 43) ได้กล่าวถึ งความหมายของทฤษฎีระบบว่าเป็ นทฤษฎีเบื้ องต้นที่มี
ผลกระทบต่อ ทฤษฎี อ่ ื น ๆ ทฤษฎี น้ ี แสดงถึ ง แนวคิ ด ในการออกแบบให้แ นวนโยบายต่อ โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวบรวมองค์ประกอบอื่ น ๆ เข้าด้วยกัน และทฤษฎีระบบนั้นยังนาหลักการของ
ปรัชญาเข้ามามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่าทุกอย่างในโลก หรื อในจักรวาลนี้ ต้องมีโครงสร้างที่
เป็ นระบบ ไม่วา่ ประเทศใด ชนใด สังคมใด ชุ มชนใด ต้อ งมี โครงสร้างหรื อการทางานที่ เป็ นระบบ มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมระบบนั้นมีทงั้ ระบบปิ ด ระบบเปิ ด ระบบ
ย่อย และระบบใหญ่
การนาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการสอน
ลักษณะขัน้ ตอน หลักการ หรื อวิ ธีการต่าง ๆ ของทฤษฎีระบบนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึ งกัน
หรื อแตกต่างกันบ้างไม่มากก็นอ้ ย หรื ออาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมเข้ามาเพื่ อที่จะได้นาไปใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้น ดังนั้น ได้มีนักการศึ กษาหลายท่านได้เสนอขัน้ ตอนของทฤษฎีระบบไว้
หลายรู ปแบบด้วยกัน คื อ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 43-44)
(1) รู ปแบบของบานาธี (Banathy 1968 อ้างถึ งใน สุ คนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 43) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ระบบ 2) การแก้ปัญหา และ 3) การพัฒนาระบบ
(2) รู ปแบบของคอฟแมน (Kaufman 1970 อ้า งถึ งใน สุ คนธ์ ภู ริ เวทย์ 254 4, 43)
ประกอบด้วย 1) การวิ เคราะห์ระบบ (การกาหนดปัญหา กาหนดวิ ธีแก้ปัญหา) และ 2) การสังเคราะห์
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ระบบ (เลื อ กยุ ท ธวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา น ายุ ท ธวิ ธี ท่ ี เลื อ กแล้วไปใช้แก้ปัญ หา ตัดสิ น ใจแก้ปั ญ หาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ)
(3) รู ป แบบของโรมิ ส โซสกี้ (Romiszowski 1981 อ้า งถึ ง ใน สุ ค นธ์ ภู ริ เวทย์ 2544, 43)
ประกอบด้วย 1) การจากัดปัญหา 2) การวิ เคราะห์ปัญหา 3) ออกแบบหรื อพัฒนาวิธีแก้ปัญหา 4) ลงมื อ
แก้ปัญหา และ 5) ประเมิ นผล
(4) รู ป แบบของไรอัน (Ryan 1975 อ้า งถึ ง ใน สุ ค นธ์ ภู ริ เวทย์ 2544, 44) ประกอบด้ว ย
1) การศึกษาระบบความเป็ นอยู ่ 2) แก้ปัญหา และ 3) ออกแบบระบบ
(5) รู ปแบบของซิ ลเวิ ร์น (Silvern 1972 อ้างถึ งใน สุ คนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 44) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ 2) การสังเคราะห์ 3) การกาหนดรู ปแบบ และ 4) สถานการณ์จาลอง
จากขัน้ ตอนหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบอยูใ่ นแต่ละรู ปแบบแล้ว จะเห็ นว่าทุกรู ปแบบ
มีขนั้ ตอนหรื อองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน จะต่างกันนิ ดหน่อยก็ตรงมีขนั้ ตอนย่อยอยูใ่ นขัน้ ตอนใหญ่เท่า
นั้นเอง สรุ ปได้วา่ ขัน้ ตอนหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยูใ่ นทฤษฎีระบบทั่วไป ก็ เหมื อนกับขัน้ ตอนหรื อ
องค์ประกอบในวิธีระบบนั้นเอง เราอาจเรี ยกได้วา่ ทฤษฎีระบบ (Systems theory) ก็คือวิธีระบบ (Systems
approach) นั่นเอง
สรุ ปการนากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการสอนหรื องานด้านการสอน
กระบวนการดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วยองค์ประกอบตามแผนภูมิตอ่ ไปนี้ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 44)

ตัวป้อน

กระบวนการปฏิบตั ิ
หรื อกระบวนการสอน

การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
หรื อกระบวนการสอน

ข้อมูลย้อนกลับ

วิธีระบบ (System approach) เป็ นวิธีท่ ีใช้รูปแบบที่เป็ นระบบในการวางแผนการกระทาสิ่ งใด ๆ
ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นการทางานหรื อการสอน ในการวางแผนงานโดยใช้วิธีระบบนั้น ๆ จะมีองค์ป ระกอบที่
สาคัญที่เรี ยกว่าองค์ประกอบเบื้ องต้น (3 ส่วน) และองค์ประกอบสมบูรณ์ (5 ส่วน) ดังนี้ (สุ คนธ์ ภูริเวทย์
2544, 47-48)
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(1) ตัวป้ อนหรื อปัจจัยนาเข้า (Input) เป็ นส่วนที่เราจะต้องจัดเตรี ยมการไว้กอ่ นว่าจะทางาน
หรื อจะสอนอย่างไร ถ้ามีการวางแผนตัวป้ อนอย่างดีแล้วก็ จะมี ส่วนที่ทาให้ขนั้ ตอนอื่ น ๆ ดีตามไปด้วย
สาหรับตัวป้อนในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น จะประกอบด้วยหลักสู ตรคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน วิธีสอน
จุดประสงค์ของการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผล ฯลฯ
(2) กระบวนการ (Process) เป็ นการดาเนิ นการในการทางานหรื อในการจัดการเรี ยนการสอน
ในการดาเนิ นการนี้ เราจะต้องศึกษาจากส่วนที่เป็ นตัวป้อน และนามาเข้าเป็ นกระบวนการโดยผูส้ อนเป็ น
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิการ จนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์หรื อผลผลิต
(3) ขัน้ ผลลัพธ์หรื อผลผลิ ต (Output) เป็ นขัน้ ที่ได้ผลลัพธ์หรื อผลผลิ ตขัน้ ที่ 1 และขัน้ ที่ 2 ใน
การเรี ยนการสอนผลลัพธ์ท่ ีได้ออกมาก็ คือพฤติ กรรมของผู เ้ รี ยนที่ปรับเปลี่ยนไปตามจุ ดมุ ง่ หมายของ
ระบบ เสร็ จแล้วก็มาประเมิ นดูวา่ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ถ้ายังไม่มีคุณภาพเพียงพอก็จะต้องปรับปรุ ง
แก้ไขใหม่
(4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็ นขัน้ ที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งที่ได้จากการประเมิ น ถ้า เป็ น
ปัญหาในเรื่ องของกระบวนการเรี ยนการสอน ผูส้ อนในฐานะที่เป็ นผูค้ วบคุมกระบวนการเรี ยนการสอน
ก็จะต้องดาเนิ นการแก้ไขว่าปัญหานั้นเกิดจากส่วนใดของระบบ ก็ดาเนิ นการแก้ไขส่วนนั้น ๆ
(5) การควบคุม (Control) หมายถึ งการควบคุมหรื อการตรวจสอบคุณภาพในการดาเนิ นงาน
ของระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าในเรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอน ถ้ามีการควบคุมเกิดขึ้นก็จะทาให้การ
เรี ยนการสอนได้ผลดีมากยิ่งขึ้น เพราะตัวควบคุมนี้ จะทาให้ผูเ้ รี ยนมีกาลังใจที่จะเรี ยน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้เร็ วขึ้น และทาให้ผูส้ อนสอนได้ผลดีย่ ิงขึ้น
จากองค์ประกอบของระบบดังกล่าวนี้ อาจพิจารณาได้จากแผนภูมิ ดังนี้ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544,
48-49)
ตัวป้อน
Input

กระบวนการ
Process
องค์ประกอบเบื้ องต้นของระบบ (3 ส่วน)
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ผลลัพธ์
Output

การควบคุม
Control

ตัวป้อน
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output

ข้อมูลย้อนกลับ
Feedback
องค์ประกอบของระบบที่สมบูรณ์ (5 ส่วน)
วิธีระบบในการสอน
INPUT
1. หลักสูตร
2. การวินิจฉัยคุณลักษณะ
ของผู้เรียน
3. เนื้อหา
4. กาหนดจุดประสงค์
5. วิธีการสอน
6. การวัด-ประเมินผล

PROCESS

OUTPUT

- ทดสอบก่อนเรียน
- วิธีการดาเนินการ
- กิจกรรมการเรียน

- ทดสอบหลังเรียน
- ผลจากการเรียน
การสอน

FEEDBACK
ปรับปรุงแก้ไข
คาชมเชย
CONTROL
การควบคุม
องค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยนาวิธีระบบมาใช้
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องค์ประกอบการเรี ยนการสอนที่สาคัญมีอยู ่ 2 ส่วน คื อ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 53)
ผู้สอน

ผู้เรียน

ในการเรี ยนการสอนยังมีขนั้ ตอน และกระบวนการต่าง ๆ อีกมาก ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 ขัน้ ตอน
ใหญ่ ๆ คื อ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 53-55)
ขั้นตอนที่ 1 Input

ขั้นตอนที่ 2 Process

ขั้นตอนที่ 2 Output

กระบวนการก่อนสอน

กระบวนการระหว่างสอน

กระบวนการหลังสอน

F

การนาวิธีระบบมาใช้ในรูปแบบระบบการเรียนการสอน
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมก่อนการสอน
-จะสอนใคร

วิเคราะห์ผูเ้ รี ยน

-จะสอนอะไร
-ทาไมจึงต้องสอน

วิเคราะห์เนื้ อหาหลักสูตร

-จะสอนอย่างไร
-มีขนั้ ตอนอย่างไร
-ใช้เทคนิ ควิธีการใด

วิเคราะห์กระบวนการ

-สอนที่ไหน
-สอนเมื่ อไร

วิเคราะห์สถานที่

-ใช้ส่ ื ออะไร
-อุปกรณ์ใด

วิเคราะห์ส่ ื ออุปกรณ์

-จะประเมินผลอย่างไร
-มีเกณฑ์แค่ไหน

วิเคราะห์การวัดผลและประเมิ นผล
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จากการเตรี ยมการขัน้ ตอนที่ 1 นี้ จะนาไปสู ่การกาหนดจุดมุง่ หมายของการสอน จุดประสงค์
ของการเรี ยน กาหนดเนื้ อหา การตรวจสอบพื้ นฐานนักเรี ยนนั่นเอง
ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการระหว่างสอน
-กาหนดเนื้ อหาสาระที่จะสอน
-กาหนดจุดมุง่ หมายของการสอน
-กาหนดวิธีการสอน
-กาหนดขัน้ ตอนการสอน
-กาหนดสื่ ออุปกรณ์การสอน
-กาหนดเครื่ องมื อวัด
-กาหนดเกณฑ์ในการวัด
จากกระบวนการขัน้ ตอนที่ 2 จะนาไปสู ก่ ารกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั่นเอง โดยเริ่ ม
จากปรับพื้ นฐานผูเ้ รี ยนไปจนถึงประเมินผล ซึ่งจะประเมินผลทัง้ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ขัน้ ตอนที่ 3 กระบวนการหลังสอน
-การกาหนดวิธีสอน
-การกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผล
-การกาหนดวิธีการแก้ไข ถ้าไม่ผา่ นการประเมินผล
-กาหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรี ยนการสอน
1. กระบวนการก่อนสอน
2. กระบวนการระหว่างสอน
3. กระบวนการหลังสอน
แผนภูมิรปู แบบระบบการเรียนการสอน
กระบวนการก่อนสอน/เรี ยน (Input)
Control

กระบวนการระหว่างสอน/เรี ยน (Process)
กระบวนการหลังสอน/เรี ยน (Output)
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Feedback

เมื่ อพิ จารณากระบวนในการออกแบบการสอนตามทฤษฎีระบบหรื อวิ ธีระบบดังกล่าวข้างต้นนี้
จะเห็ นได้วา่ ตัวป้ อนหรื อปัจจัยนาเข้าที่สาคัญ ๆ มี หลายประการด้วยกัน แต่มีอยูป่ ระการหนึ่ งที่จะขอ
กล่าวถึ งรายละเอียดก็คือ คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ซึ่ งส่วนสาคัญในการออกแบบการสอน มีรายละเอียด
ดังนี้ คื อ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 56-63)
คุณลักษณะของผูเ้ รียน
ท่านเคยได้ยินคาถามดังต่อไปนี้ หรื อไม่
1. ทาไมต้องให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนก่อนออกแบบการสอนหรื อวางแผนการ
สอน
2. คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนแบบใดบ้างที่พึงประสงค์และเป็ นประโยชน์มากที่สุด
3. คุณลักษณะพิ เศษอะไรบ้างของผูเ้ รี ยนที่มีผลกระทบต่อการออกแบบการสอนหรื อการวาง
แผนการสอน
4. วิ ธีการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยนมีรูปแบบใดบ้าง และจะนาข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ได้อย่างไรบ้าง
สมมุติวา่ ท่านไม่เคยได้ยินหรื อรู เ้ รื่ องเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการสอนมาก่อนเลย และ
จะต้องเข้าสอนเป็ นครั้งแรก ท่านจะต้องเตรี ยมเนื้ อหาในบทเรี ยน เทคนิ คและวิ ธีการสอน ตลอดจนสื่ อ
การเรี ยนการสอน เพื่ อจะให้ผูเ้ รี ยนมีความประทับใจกับการสอนของท่าน แต่เมื่ อเข้าสอนแล้ว ปรากฏผล
ออกมาดังนี้ คื อ
1. ผูเ้ รี ยนไม่สนใจกับเนื้ อหาที่สอน
2. ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่แสดงท่าทางว่าไม่เข้าใจกับเนื้ อหาที่สอน
3. ผูเ้ รี ยนส่วนน้อยนั่งฟังอย่างตัง้ ใจและจดเนื้ อหาตามอย่างมีสมาธิ
เมื่ อเป็ นดังนี้ จึงเกิดคาถามที่วา่ “เราผิดพลาดตรงส่วนไหน” คาตอบก็คือ
1. ผูส้ อนต้องสังเกตลักษณะความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2. ผูส้ อนต้องดูระดับความพร้อมของผูเ้ รี ยน
3. ผูส้ อนต้องดูระดับของแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
4. ผู ส้ อนต้องรู จ้ กั กระตุน้ และให้ความส าคัญ กับลักษณะอื่ น ๆ ที่ จะเป็ นการสนับ สนุ นหรื อ
ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ และบรรลุตามจุดประสงค์ท่ ีตงั้ ไว้
ผลจากการสอนและคาตอบที่ได้ออกมานั้น แสดงให้เห็ นว่า ผูส้ อนจะต้องคานึ งคุณลักษณะของ
ผู เ้ รี ยนก่อ นจะออกแบบการสอนหรื อวางแผนการสอน ความจ าเป็ นในการพิ จ ารณาตัวผู เ้ รี ยน เป็ น
หลักการที่สาคัญอันหนึ่ งในกระบวนการออกแบบการสอน การสอนที่ประสบความสาเร็ จจะต้องอาศัย
ความร่วมมื อหรื อการมีส่วนร่วมของผูเ้ รี ยน ตลอดจนระดับพื้ นฐานการศึ กษา ผูเ้ รี ยนที่มีระดับพื้ นฐาน
การศึ กษาในชัน้ อนุ บาล ประถม มัธยม หรื อ ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุ ข ฯลฯ จะประกอบด้วย
บุคคลซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
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เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า มนุ ษย์เรานั้นมีความแตกต่างกันทัง้ ในเรื่ องบุคลิ กภาพ ระดับความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนวิ ธีการในการเรี ยนรู ข้ องแต่ละบุคคล จากข้อแตกต่างเหล่านี้ ทาให้
ต้องจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ใ้ ห้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน และยังจะต้องคานึ งถึงความต้องการที่จะ
เรี ยนอะไร ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกัน เวลาและการฝึ กฝนที่แต่ละคนได้รับมา เพื่ อที่จะจัดได้ถูกต้อง
ในเรื่ องห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอน และการฝึกปฏิบตั ิหรื อการฝึกฝนเป็ นกลุม่ ตลอดจนบรรยากาศใน
การเรี ยนการสอน สิ่ งต่า ง ๆ เหล่า นี้ เรี ยกได้ว ่า เป็ นข้อ มู ลที่ ผู ว้ างแผนการสอนจะต้อ งท าการศึ ก ษา
วิเคราะห์ เพื่ อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบการสอนหรื อการวางแผนการสอน
สรุ ปได้วา่ ก่อนจะออกแบบการสอนหรื อวางแผนการสอน ผูอ้ อกแบบการสอนหรื อผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู ส้ อน จะต้อ งให้ค วามส าคัญ ในเรื่ องการวิ เคราะห์ผู เ้ รี ย นในด้า นต่า ง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้อ งกับ
พฤติ กรรมเบื้ องต้นของผูเ้ รี ยนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนประสบการณ์ตา่ ง ๆ ของผูเ้ รี ยน ทัง้ นี้ เป็ นรายบุคคลและรายกลุม่ ด้วย
การวิเคราะห์หาข้อมูลของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ ที่จะนามาช่วยในการออกแบบการสอนมีดงั นี้
1. ข้อมูลทางวิชาการ
2. ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลและลักษณะทางสังคม
3. ลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษหรื อมีความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทัว่ ไป
4. วิธีการเรี ยนรู ้

1.4 การออกแบบการสอน
การนาทฤษฎี ระบบมาใช้ในการออกแบบการสอนนั้น ลักษณะขัน้ ตอน หลักการ หรื อวิ ธีการ
ต่าง ๆ ของทฤษฎีระบบอาจจะมี ความคล้ายคลึ งกัน หรื อแตกต่างกันบ้างไม่มากก็ นอ้ ย หรื ออาจจะมี
รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่ มเติ มเข้ามาเพื่ อที่จะได้นาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทฤษฎี
ระบบที่นามาใช้ในการออกแบบการสอนในเอกสารฉบับนี้ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
ดังนี้ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 44-45)
1) ตัวป้ อนของงานในด้านการสอนในที่น้ ี หมายถึงงานที่ผูส้ อนจะต้องจัดเตรี ยมก่อนที่จะทา
การสอนในชัน้ การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นขัน้ ที่ 2 ของระบบ งานดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า แผนในการดาเนิ นการสอน
ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ โดยที่ ผู อ้ อกแบบการสอนได้ศึ ก ษาวิ เคราะห์ข อ้ มู ล ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งานที่ ตน
รับผิดชอบแล้ว ก็ดาเนิ นการออกแบบรู ปแบบระบบการเรี ยนการสอน ถ้าเป็ นผูส้ อนก็นาเอารู ปแบบระบบ
การเรี ยนการสอนมาศึกษาวิ เคราะห์แล้วจัดทาออกมาในรู ปของแผนการสอนเฉพาะบทเรี ยน หรื อเนื้ อหา
นั้น ๆ ข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้แก่
- การศึกษาหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
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- การวินิจฉัยผูเ้ รี ยนถึงพื้ นฐานความรู เ้ ดิม และความแตกต่างระหว่างบุคคล (คุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยน)
- เนื้ อหาที่จะสอน
- จุดประสงค์รายวิชาและบทเรี ยน
- กิ จกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาวิ ชา ตลอดจน
วิธีการสอนที่จะใช้
- การวัดผลและประเมินผล
ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะนามาประกอบรวมกันเข้าเป็ นแผนการสอนของผูส้ อน
2) กระบวนการปฏิ บตั ิ งาน หรื อกระบวนการสอน คื อ การดาเนิ นการตามแผนการสอนที่
กาหนดไว้ อันประกอบด้วย
- การทดสอบก่อนเรี ยน เพื่ อทราบพื้ นฐานความรู เ้ ดิมของผูเ้ รี ยน
- การดาเนิ นการสอน
- การทดสอบหลังเรี ยน เพื่ อทราบเอกลักษณ์ของผลผลิ ต หรื อการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยน ว่า
เป็ นไปตามจุดประสงค์การสอนที่กาหนดไว้หรื อไม่
3) การประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน หรื อกระบวนการสอน คื อการตรวจสอบผลผลิตว่าเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ ีกาหนดไว้หรื อไม่ ผลจากการวิเคราะห์ดงั กล่าวนี้ จะชี้ให้ผูส้ อนทราบว่า การปฏิบตั ิงาน
ของตนประสบผลสาเร็ จหรื อมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด มีจุดใดที่สมควรจะทาการแก้ไข ปรับปรุ ง สาหรับการ
ปฏิบตั ิในครั้งต่อไป หรื อต้องออกแบบการสอนใหม่
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จากกระบวนการในการออกแบบการสอนตามทฤษฎีระบบนี้ อาจพิจารณาได้ตามแผนภูมิดงั นี้
(สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 44-45)
ตัวป้อน

-หลักสูตร
-คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
-เนื้ อหาวิชา
-จุดประสงค์การสอน
-กิจกรรมการเรี ยนการสอน
-วิธีสอน
-การวัดผลและประเมินผล
แผนการสอน

การปฏิบตั ิงาน

การประเมินผล

-การทดสอบก่อนเรี ยน
-การดาเนิ นการสอน
-การทดสอบหลังเรี ยน

-ลักษณะผลผลิตเป็ นอย่างไร

ผลผลิต

ผลการปฏิบตั ิงาน

ข้ อมูลย้ อนกลับ

ในการออกแบบการสอน อันดับแรกที่ผูอ้ อกแบบจะต้องกระทาก็ คือ การวิ เคราะห์ ก่อนที่จะทา
การวิ เคราะห์ จะต้องมีการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการและจาเป็ นในการออกแบบการสอน ซึ่ ง
ในการออกแบบการสอนนั้น มีส่ ิ งสาคัญ ที่จะต้องศึ กษาค้นคว้า เพื่ อนาไปออกแบบ คื อเรื่ องจุดประสงค์
การสอน ทฤษฎีการสอน รู ปแบบการสอน และสื่ อการเรี ยนการสอน เมื่ อศึ กษาค้นคว้าได้แล้ว ก็ทาการ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้นามาวิเคราะห์เพื่ อจะนาไปเป็ นประโยชน์และแนวทางในการออกแบบการสอน
(สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 105)
การวิ เคราะห์ เป็ นกระบวนการแรกที่ผูอ้ อกแบบจะต้องกระทาก่อนการออกแบบ ผูอ้ อกแบบ
จะต้องวิเคราะห์ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2544, 106-107)
1. การวิเคราะห์ในด้านภารกิจและเนื้ อหาวิชา
เราสามารถทาการวิ เคราะห์ได้ 2 ระดับด้วยกันคื อ การวิ เคราะห์แบบทั่วไป และการ
วิเคราะห์แบบเจาะจง
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1.1 การวิ เคราะห์ภารกิ จและเนื้ อหาวิ ชาแบบทัว่ ไป มีจุดมุง่ หมายเพื่ อที่จะดูวา่ มีหวั ข้อ
ใดบ้างที่สมควรจะนามาใช้สอน และมีหวั ข้อใดบ้างที่สมควรจะตัดทิ้ งไป หลังจากได้หวั ข้อแล้วก็ นาเอา
หัวข้อที่ตอ้ งการ มาพิ จารณาประกอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ข้ องบลูม (Bloom) ทัง้ 3 ด้าน เพื่ อที่จะ
นามาสร้างเป็ นจุดประสงค์ปลายทางของการเรี ยนรู ้
1.2 การวิ เคราะห์ภารกิ จและเนื้ อหาวิ ชาแบบเจาะจง ต้องใช้เวลามากกว่าแบบแรก
เพราะจะแยกแยะรายละเอียดเจาะจงมากกว่าแบบทัว่ ไป ดังนี้
1.2.1 แยกรายละเอียดของการวิเคราะห์ภารกิจเนื้ อหาวิชาหรื อหัวข้อ ที่จะสอน
1.2.2 แยกรายละเอี ย ดของขั้น ตอนในการด าเนิ นงาน จัด เรี ยงล าดับ ให้
ต่อเนื่ องกัน
1.2.3 ทาการวิเคราะห์กลุม่ ผูเ้ รี ยน เมื่ อวิเคราะห์แล้ว ก็จดั กลุม่ ผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
กับขัน้ ตอนในการดาเนิ นงาน
1.2.4 ในกรณี ข องการวิ เคราะห์ภารกิ จ จะต้อ งน าภารกิ จ ที่ จะสอนมาตัง้ เป็ น
จุดประสงค์ปลายทาง และนารายละเอียด หรื อปัจจัยประกอบของภารกิจนั้นมาตัง้ เป็ นจุดประสงค์เสริ ม
หรื อจุดประสงค์นาทาง ซึ่ งจะเป็ นรายละเอียดในด้านให้ความรู ค้ วามเข้าใจในเนื้ อหาวิ ชา หรื อให้มีทกั ษะ
ความชานาญขัน้ พื้ นฐาน เพื่ อเป็ นแนวทางให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิเพื่ อจะให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ปลายทาง
ที่ตงั้ ไว้
1.2.5 ในกรณี ของการวิ เคราะห์หวั ข้อเรื่ องของเนื้ อหา ก็ นาหัวข้อเรื่ องเหล่านั้น
มาตัง้ เป็ นจุดประสงค์ปลายทาง จะต้องนาความรู จ้ ากจุดประสงค์ของบลูม (Bloom) หรื อความรู ใ้ นเรื่ อง
ความแตกต่างของการเรี ยนรู ข้ องกาเย่ (Gagne) มาพิจารณาประกอบ สาหรับรายละเอียดของเนื้ อหาใน
แต่ละหัวข้อเรื่ องนั้น จะเป็ นแนวทางในการตัง้ จุดประสงค์นาทาง
2. การวิเคราะห์ผเู ้ รียน
การวิ เคราะห์เพื่ อจะได้ท ราบว่า ผู เ้ รี ย นแต่ละคนมี พ้ ื นฐานความรู ้อ ยู ใ่ นระดับ ใด มี
ประสบการณ์มามากน้อยเพียงไร และผูเ้ รี ยนมีความต้องการที่จะเรี ยนอะไร และอยากจะทาอะไร เมื่ อ
เรี ยนจบหลักสู ตรแล้ว ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรื อไม่ ควรต้องมีการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนโดย
จะต้องคานึ งถึ งความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน แต่ละคนมี ความสนใจ ความ
ต้องการ และมีระดับสติปัญญาและการรับรู ท้ ่ ีแตกต่างกันและไม่เท่ากัน จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ตอ้ งจะต้องทา
การวิ เคราะห์วา่ จะจัดอย่างไรให้เหมาะสม และจะทาอย่างไรให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ท้ ่ ีครอบคลุมทักษะทัง้
3 ด้าน คื อ 1) ด้า นพุ ท ธิ พิ สัย (Cognetive domain) ซึ่ งผู เ้ รี ยนจะต้อ งมี ค วามรู ้ค วามสามารถและน า
ความรู ้ท่ ี ได้เรี ย นไปนั้ น ไปใช้ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ 2) ด้า นจิ ต พิ สัย (Affective domain) ผู เ้ รี ย นเกิ ด
ความรู ส้ ึ กซาบซึ้ ง มีความชื่ นชมที่ดีและมีทศั นคติ ท่ ีดี และ 3) ด้านทักษะพิ สยั (Psychomotor domain)
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ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการปฏิบตั ิตนอย่างคล่องแคล่วว่องไวในการใช้กล้ามเนื้ อ ความเคลื่ อนไหวต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดี
3. การวิเคราะห์หลักสูตร
ในการวิ เคราะห์หลักสู ตรตามทฤษฎีการวิ เคราะห์หลักสู ตรนั้น ผูอ้ อกแบบควรจะต้อง
คานึ งถึ งการวิ เคราะห์ขอ้ มู ลพื้ นฐานทางด้านปรัชญา ทางด้านจิ ตวิ ท ยา และทางด้านสังคมวิ ท ยา มา
ประกอบกัน ซึ่งพอจะกล่าวได้คร่าว ๆ ดังนี้
(1) การวิ เคราะห์ข อ้ มู ล พื้ นฐานทางด้า นปรั ช ญา เป็ นการส ารวจว่า ปรั ช ญาของ
หลักสูตรที่เรากาลังใช้อยูน่ ั้นเน้นด้านใด เช่น ถ้าเน้นทางด้านความรู ้ ความจา ก็จะเป็ นปรัชญาแบบสารัถ
นิ ยม ฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนก็จะเน้นเนื้ อหามาก บทบาทของครู ก็จะเปลี่ยนไป ครู ตอ้ ง
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ แต่ถา้ หลักสู ตรเน้นปรัชญาแบบประสบการณ์นิยม กระบวนการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนก็ จะเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง เน้นให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ บทบาทของครู ก็จะเป็ นเพียง
ผูช้ ว่ ยชี้แนะ หรื อให้คาแนะนา (Facilitator)
(2) การวิ เคราะห์ข อ้ มู ลพื้ นฐานทางด้า นจิ ตวิ ท ยา เป็ นการเตรี ยมตัวเพื่ อให้เทคนิ ค
กระบวนการจิ ตวิ ทยาในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อทาให้เข้าใจพฤติกรรมของนักเรี ยนได้มากขึ้น ทัง้ ยัง
ช่วยให้เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู เ้ พิ่ มขึ้ นอีกด้วย เช่น ถ้าผูส้ อนสอนผูเ้ รี ยนที่มีอายุระหว่าง
วัยรุ ่น ผู ส้ อนจะต้องเข้าใจว่าผู เ้ รี ยนที่เป็ นวัยรุ ่นมี อารมณ์เป็ นอย่างไร ต้อ งการคนเอาใจใส่และสนใจ
ตลอดเวลา ชอบแสดงออกเพื่ อให้ตนเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(3) การวิ เคราะห์ขอ้ มู ลพื้ นฐานทางด้านสังคมวิ ทยาที่ว่าด้วยเรื่ อง สังคม เศรษฐกิ จ
การปกครอง และวัฒนธรรม การวิ เคราะห์น้ ี จะเป็ นการสารวจข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และอนาคตด้วย เรา
ต้องศึ กษาว่าสังคมในปัจ จุ บ นั เป็ นอย่างไร ต้อ งการบุ คลากรประเภทใด เราจะได้จ ดั ให้ตรงตามความ
ต้องการของสังคมนั้น ๆ ส่วนทางด้านเศรษฐกิ จ การปกครอง ตลอดจนวัฒนธรรมก็ เช่นกัน เราต้อง
ศึกษาสภาพของความเป็ นอยูข่ องบ้านเมื องและประชาชนเป็ นอย่างไร มีความเจริ ญและมีการพัฒนาไปใน
รู ปแบบใด และได้รับอิทธิ พลจากด้านใดบ้าง
นอกจากวิ เคราะห์พ้ ื นฐาน 3 ประการดังกล่าวแล้ว ผูอ้ อกแบบจะต้องศึ กษาหลักสู ตร
ที่วา่ ด้วยโปรแกรมการศึ กษา โปรแกรมการสอน โครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนเนื้ อหาวิชา ว่ามีความ
เหมาะสมทันสมัย ยื ดหยุน่ ตามความเหมาะสมของชุมชนและท้องถิ่นหรื อไม่ เนื้ อหาที่เรี ยนไปสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยเพียงใด หลักสู ตรที่ประกอบด้วยจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง แนว
ดาเนิ นการ และหลักเกณฑ์ในการใช้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบหรื อไม่
เพียงใด เพื่ อที่ผูอ้ อกแบบจะได้นาข้อมูลเหล่านี้ ไปพิจารณาในการออกแบบการสอน
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สาหรับเรื่ องการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้ อหาวิชาอาจจะกล่าวเพิ่มเติมได้ดงั นี้
(1) ในเรื่ องตัวหลัก สู ตร มี ค รู ผูส้ อนเป็ นจ านวนมากรู ้จ กั หลัก สู ตรแต่เพี ยงว่า เป็ น
เอกสารที่ทางกระทรวงศึกษาธิ การจัดทาเป็ นรู ปเล่ม แล้วให้ครู ผูส้ อนดาเนิ นวิธีการสอนไปตามเอกสารเล่ม
นั้น ซึ่งตามความเป็ นจริ งแล้ว ครู ผูส้ อนสามารถที่จะประยุกต์ตวั หลักสูตรที่ใช้อา้ งอิงนั้น โดยนามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
(2) จะต้องวิ เคราะห์ดูความเหมาะสมของตัวหลักสู ตรว่าเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนหรื อไม่
เนื้ อหา คาบเวลาเรี ยน กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน รวมทัง้ การวัดผลประเมิ นผล
เหมาะสมหรื อไม่เพียงใด
(3) จะต้องวิ เคราะห์หลักการและจุดประสงค์ ต้องสามารถชี้ชดั ได้วา่ หลักการและ
จุดประสงค์เป็ นอย่างไร มีความต้องการอะไร (เพื่ อปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนไปในทิ ศทางใด) ให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู อ้ ะไร
(4) จะต้องดูโครงสร้างรวมหรื อภาพรวมทัง้ หมดในสิ่ งที่หลักสู ตรต้องการว่า เมื่ อเรี ยน
จบไปแล้วจะได้อะไร จะไปทาอะไร และจะให้มีคุณสมบัติอย่างไร เพราะในแต่ละระดับชัน้ จะมีโครงสร้าง
ไม่เหมื อนกัน ในการออกแบบการสอนในแต่ละระดับ จะต้องให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และจะต้องมี
การต่อ เนื่ องของระบบการเรี ยนการสอนด้วย และเมื่ อเกิ ดการเรี ยนรู แ้ ล้ว จะส่งผลกระทบอะไรกับ
นักเรี ยนบ้าง หลักสูตรมีความเป็ นท้องถิ่นและมีความสากลควบคูก่ นั และมีอตั ราส่วนอย่างไร
4. การวิเคราะห์เนื้ อหาวิชา
การวิ เคราะห์เนื้ อหาวิ ชาจะเป็ นขัน้ ตอนต่อจากการวิ เคราะห์หลักสู ตร เมื่ อได้ผลจาก
การวิ เคราะห์ทงั้ ทางด้านปรัช ญา จิ ตวิ ทยา และสังคมวิ ทยาแล้ว ก็ นาผลจากการวิ เคราะห์ไปใช้ในด้าน
เนื้ อหาของวิ ช าต่า ง ๆ จะต้อ งวิ เคราะห์ว ่า เนื้ อหาสาระมี ค วามเหมาะสมหรื อไม่ เนื้ อหานั้ น เข้า กับ
วัตถุ ป ระสงค์ห รื อไม่ และเนื้ อหาที่ จะเขียนในหลัก สู ตรที่ จัดให้เรี ยนว่า ต้อ งการให้เด็ ก เรี ยนรู ้ในเรื่ อง
อะไรบ้าง เนื้ อหาอะไรที่ควรจะตัดออกไปบ้าง และเนื้ อหาอะไรที่ควรเพิ่มเติ ม เพื่ อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง ในขณะนั้นหรื อไม่ หากวิ เคราะห์แล้ว
พบว่า ไม่เหมาะสมด้ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ ก็ ต าม ก็ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนเนื้ อหาให้เหมาะสม ตาม
สภาพการณ์ในขณะนั้นได้
5. การวิเคราะห์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา
บุคลากรที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้แก่ ผูส้ อน (ครู อาจารย์) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูช้ านาญการในด้านการศึ กษาและด้านต่าง ๆ ฯลฯ ผูอ้ อกแบบจาเป็ นจะต้องวิ เคราะห์
บุคคลดังกล่าวนี้ เพื่ อประโยชน์ในการออกแบบการสอน
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(1) ผูส้ อน (ครู อาจารย์) เป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดคนหนึ่ งในกระบวนการออกแบบการ
สอน ผูส้ อนประกอบด้วยผูส้ อนที่ออกแบบการสอนด้วยตนเองหรื อมีส่วนร่วมในการออกแบบการสอน
และผูส้ อนที่ไม่ได้ออกแบบการสอนด้วยตนเองหรื อไม่มีสว่ นร่วมในการออกแบบการสอน ซึ่งผูส้ อนทัง้ 2
ประเภทนี้ จะมีทงั้ ข้อดีและข้อจากัด ดังนี้
ข้อ ดี ข องผู ้ส อนที่ อ อกแบบการสอนด้ว ยตนเองหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ออกแบบการสอน
- ผูส้ อนเข้าใจวิธีการใช้ ทราบถึงความต้องการ ความสามารถ ความถนัด ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
- ผู ส้ อนมี โอกาสพัฒ นาศักยภาพของตนเอง ทราบว่าตนเองมี ความพร้อ ม มี
ประสบการณ์ และเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
- ผูส้ อนสามารถแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้
ข้อ เสี ย ของผู ส้ อนที่ ออกแบบการสอนด้วยตนเองหรื อมี ส่วนร่วมในการ
ออกแบบการสอน
- ทาให้ผูส้ อนไม่คอ่ ยมีเวลาสอน และทากิจกรรมของตนเอง หรื อกิจกรรมอื่ น ๆ
- ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในกรณี ท่ ีผูส้ อนออกแบบการสอนด้วยตนเอง
- ไม่มีองค์กรหรื อหน่วยงานใด ๆ รับรองมาตรฐานหรื อคุณภาพของงาน ในกรณี
ที่ผูส้ อนออกแบบด้วยตนเอง
ข้อดีของผูส้ อนที่ไม่ได้ออกแบบการสอนด้วยตนเองหรื อไม่มีส่วนร่วมใน
การออกแบบการสอน
- ทาให้ไม่เสียเวลาในการเตรี ยมการสอนมาก
- ผูส้ อนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
ข้อเสี ยของผูส้ อนที่ไม่ได้ออกแบบการสอนด้วยตนเองหรื อไม่มีส่วนร่วม
ในการออกแบบการสอน
- ผูส้ อนไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้
- ผูส้ อนไม่ทราบถึงข้อผิดพลาด
- ผูส้ อนไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุ ง และแก้ปัญหาเมื่ อมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
ในบางขัน้ ตอนหรื อบางกิจกรรม
(2) ผู บ้ ริ หาร ในที่ นี้ หมายถึ ง ผู อ้ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรื อครู ใหญ่โรงเรี ย น
ผู อ้ อกแบบต้อ งทราบถึ งนโยบายหรื อแนวทางในการบริ ห ารของผู บ้ ริ ห ารดังกล่าวก่อ นว่า มี นโยบาย
อย่า งไร ถ้า ได้ท ราบถึ ง นโยบาย หรื อท าความเข้า ใจกัน เสี ย ก่อ น ก็ จ ะท าให้ง านด าเนิ นไปอย่า งมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ เพราะจะได้รับการสนับสนุ นในการวิ เคราะห์ ผู บ้ ริ หารต้องรู จ้ กั หลัก
จิตวิทยาและความเป็ นมนุ ษยสัมพันธ์ ก็จะทาให้เข้าใจและวิเคราะห์ผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้
(3) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูช้ านาญการในด้านการศึ ก ษาหรื อด้านต่าง ๆ ในการจะทางาน
อะไรก็ตามเพื่ อให้ประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องประกอบด้วยผูร้ ่วมงานหรื อการทางานแบบ
กลุม่ ในการวิ เคราะห์ผูร้ ่วมงานเหล่านี้ จะต้องทาการวิเคราะห์อย่างละเอียดในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจาก
การวิเคราะห์ผูบ้ ริ หาร เช่น ความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและทักษะในด้านต่าง ๆ
6. การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน
เป็ นการวิ เคราะห์วา่ สื่ อที่นามาใช้นั้นมีความเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาและผูเ้ รี ยนหรื อไม่
ผูอ้ อกแบบควรมีการวางแผนหรื อเตรี ยมการใช้ส่ ื อไว้ลว่ งหน้า เพื่ อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่ อนาไปใช้
จริ ง เป็ นการเพิ่ มความเชื่ อมั่น ให้ก บั ตัว ผู ส้ อนเองด้ว ย สื่ อการเรี ยนการสอนที่ ดี นั้ น จะต้อ งสามารถ
ถ่ายทอดความรู ต้ า่ ง ๆ แทนเนื้ อหา หรื อแทนความหมายของสิ่ งที่จะเรี ยนได้ดี สื่ อการเรี ยนการสอนที่ดี
จะต้องมีความสัมพันธ์กบั จุดประสงค์หรื อสิ่ งที่ตงั้ เป้าหมายไว้ในเนื้ อหาและกิจกรรมด้วย ดังนั้น สื่ อการเรี ยน
การสอนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญจาเป็ นที่จะต้องให้ในการสอนของครู เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสนใจ ไม่เบื่ อ อยากที่จะเรี ยน
และทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจและเกิดการเรี ยนรู ไ้ ด้เร็ วยิ่งขึ้น
7. การวิเคราะห์สภาวการณ์ในโรงเรียน
ผูอ้ อกแบบต้องคานึ งถึ งในเรื่ องสถานที่และบรรยากาศว่าเอื้ ออานวยต่อการเรี ยนการ
สอนมากน้อยเพียงใด เช่น ห้องเรี ยน ห้องสมุด ห้องน้า ห้องอาหาร ห้องแล็ บ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ แสง
และเสียง เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อผูเ้ รี ยน ถ้าสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศไม่เอื้ ออานวย ก็จะทา
ให้การเรี ยนการสอนไม่ได้ผลดังจุดประสงค์ท่ ีกาหนดไว้ ดังนั้นผูอ้ อกแบบต้องทาการวิ เคราะห์สารวจให้
ถ่องแท้ เพื่ อเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลเหล่านี้ ไปออกแบบการสอน
8. การวิเคราะห์สภาวการณ์ภายนอกโรงเรียน
สภาวการณ์ภายนอกโรงเรี ยน หมายถึ งสถานที่สาคัญ ๆ ทัง้ ทางราชการและเอกชน
ตลอดจนแหล่งชุมชนและตลาดแรงงาน ถ้าโรงเรี ยนล้อมรอบด้วยสถาบันเอกชนที่มน่ั คง เช่น บริ ษัท ห้าง
ร้าน ธนาคาร และโรงพยาบาล เป็ นต้น สถาบันเหล่านี้ จะมีบทบาทที่สาคัญต่อโรงเรี ยน เพราะเขาอาจจะ
ให้ความช่วยเหลื อในด้านงบประมาณ บุคลากร หรื อสถานที่ โรงเรี ยนอาจจะส่งผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิเพื่ อหา
ประสบการณ์ ก่อนจบการศึ กษาออกไปจากโรงเรี ยน หรื อเมื่ อผู เ้ รี ยนจบออกไปแล้ว สถาบันเหล่านี้
อาจจะเต็มใจเป็ นตลาดแรงงานสาหรับผูท้ ่ ีเรี ยนจบก็ได้
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1.5 ทักษะการสอน
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ผู ส้ อนจ าเป็ นต้อ งมี ท กั ษะเพื่ อใช้เป็ นพื้ นฐานในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ทักษะของครู ในการสอน และทักษะการสอน

ทักษะของครูในการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยทักษะการสอนที่สาคัญของครู และความสัมพันธ์
ของทักษะที่ต่อเนื่ องกัน ทัง้ นี้ เพื่ อให้ครู สามารถดาเนิ นการสอนในชัน้ เรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
จะต้องเริ่ มตัง้ แต่กอ่ นการเข้าชัน้ เรี ยนหรื อ ก่อนการสอน ในระหว่างการสอน และหลังการสอนเสร็ จสิ้ น
แล้ว ทัง้ นี้ เพื่ อให้การสอนของครู บรรลุผลตามจุดมุง่ หมายที่กาหนดไว้ รวมทัง้ สามารถดาเนิ นการสอนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน 2545, 23)
การดาเนิ นการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วยทักษะของครู ในการสอน (ระวิ วรรณ ศรี คร้าม
ครัน 2545, 23-24) ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
1. ทักษะก่ อนการสอน หมายถึ ง การที่ครู ตอ้ งศึ กษาหลักสู ตร และประมวลการสอน การ
พิจารณาเลื อกเนื้ อหาวิชา และระยะเวลาที่ใช้ในการสอนการกาหนดจุดมุง่ หมายและจุดประสงค์ของการ
สอน สาหรับการสอนในเทอมหนึ่ ง ๆ ในแต่ละหน่วยการสอน และในแต่ละคาบเวลาของการสอน รวมทัง้
การวางแผนการสอน การกาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ การจัดเตรี ยมเนื้ อหาวิ ชา และการใช้ส่ ื อการ
สอน
2. ทักษะระหว่างการสอน ผูส้ อนจะต้องมี ทกั ษะในการจัดและเลื อกกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน รวมทัง้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ท้ ่ ีเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาให้แก่ผูเ้ รี ยน มีความสามารถในการ
สร้า งบรรยากาศการเรี ย นรู เ้ พื่ อให้ผูเ้ รี ยนสนใจกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน มี ค วามสามารถในการ
เสริ มแรง กระตุน้ และสร้างความสนใจให้แก่ผูเ้ รี ยนรวมทัง้ มี ทกั ษะในการใช้คาถาม ให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั การ
รักษากฎ ระเบียบ และวินัยในชัน้ เรี ยนและสามารถสรุ ปบทเรี ยนได้
3. ทักษะหลังการสอน หมายรวมถึ งการมี ความรู เ้ กี่ยวกับจุ ดประสงค์ของการทดสอบและ
แบบทดสอบ มีทกั ษะในการประเมิ นผลความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยน ประเมิ นผลกิ จกรรมการ
สอนและความสามารถในการสอนของตนเอง สามารถวิ เคราะห์และวิ นิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ได้ เพื่ อนามา
ปรับปรุ งการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
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แผนภูมิทกั ษะของครูในการสอน
1. ศึกษาหลักสูตรและประมวล
การสอน
2. พิจารณาเนื้อหาวิชา วิธีสอน
และระยะเวลาที่ใช้สอน
3. กาหนดจุดประสงค์การเรียน
4. วางแผนการสอน และการใช้
สื่อการสอน
ทักษะก่อนการสอน
ทักษะระหว่างการสอน

ทักษะหลังการสอน
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
2. วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล
3. ประเมินผลกิจกรรมการสอน
ของตนเอง
4. ปรับปรุงตนเอง และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การนาเข้าสู่บทเรียน
สร้างบรรยากาศการเรียน
เร้าความสนใจผู้เรียน
เสริมกาลังใจผู้เรียน
สื่อความหมายชัดเจน
มีทักษะการใช้คาถาม
สรุปบทเรียนได้

ทักษะการสอน
ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน (2545, 69) กล่าวว่า การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะเกี่ยวข้องกับการ
จัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนเพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ มี ค วามรู ้ และทัก ษะตามที่ ก าหนดไว้ใน
จุดประสงค์ และเพื่ อให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจะต้องรู จ้ กั วิ ธีการดาเนิ นการ การตัดสิ นใจ การ
เลื อกใช้ และมีทกั ษะในการสอน เพื่ อให้การดาเนิ นการสอนบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งทักษะการสอนที่จาเป็ น
ของครู เพื่ อให้การจัดการเรี ยนการสอนของครู ในชัน้ เรี ยนประสบความสาเร็ จนั้น ประกอบด้วย ผูส้ อน
จะต้อ งมี ความสามารถในการวางแผนการสอน จัดเตรี ยมอุ ปกรณ์การสอน ดาเนิ นการสอนอย่างมี
ประสบการณ์ สามารถดาเนิ นการสอน และสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนให้เป็ นที่สนใจ
ของผู เ้ รี ย นได้ตลอดเวลา มี ค วามสามารถในการควบคุ ม ชัน้ เรี ยนให้อ ยู ่ในระเบี ยบวิ นั ย แก้ไขความ
ประพฤติท่ ีไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ประเมิ นผลความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยน รวมทัง้ สามารถ
ประเมินการสอนของตนเองเพื่ อนาข้อมูลมาใช้สาหรับการปรับปรุ งการสอนของตนเองให้ดีข้ ึน
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ทัก ษะการสอนของครู ท่ ี น ามาใช้ในชั้น เรี ย นส าหรั บ การสอนเนื้ อหาวิ ช าต่า ง ๆ หรื อเป็ น
ส่วนประกอบในการจัดกิจกรรมการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมกลุม่ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสนใจ
การสอนของครู กระตุน้ และเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนนั้น มีอยูม่ ากมาย ซึ่ งจะได้กล่าวในทักษะที่คาดว่า
สาคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ การสอนของครู (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน 2545, 69-99) ดังนี้
1. ทักษะการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เป็ นที่น่าสนใจแก่ผูเ้ รี ยน จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งใน
การสร้างสภาพแวดล้อม เพื่ อช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเรี ยนการสอนได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั
ให้แก่ผูเ้ รี ยนนั้นอาจจะมีเกมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทัง้ เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่วมใน
การเรี ยน และให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ต้ ามวัตถุประสงค์ท่ ีได้กาหนดไว้ ซึ่ งรวมถึ งความพร้อมของครู ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน บุคลิกภาพของครู วิธีการที่จะส่งเสริ ม เร้าใจ และเร้าความอยากรู อ้ ยากเห็ น
ของผู เ้ รี ยน ในระหว่างการเรี ยนการสอนครู จะสามารถสร้างบรรยากาศในการเรี ยนที่ดี เพื่ อให้ผูเ้ รี ยน
สนใจการเรี ยนได้ดงั ต่อไปนี้
1. สร้างความสนใจในการเรี ยนเมื่ อเริ่ มบทเรี ยน
2. ดาเนิ นการสอนให้เป็ นที่น่าสนใจ
3. ดูแลเอาใจใส่ผูเ้ รี ยนระหว่างสอน
4. กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ ๆ
5. พยายามให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วม
6. ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในแต่ล ะบทเรี ยนให้พ อดี ก บั ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
2. ทักษะนาคาถามมาใช้ในการสอน
เมื่ อพิ จ ารณาสภาพการเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นหนึ่ ง ๆ จะพบว่า ประกอบด้ว ย
สถานการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. ผูส้ อนสอนเนื้ อหาวิชาโดยการบอกเล่า บรรยาย หรื อจัดกิจกรรมให้แก่ผูเ้ รี ยน
2. ผูส้ อนถามคาถามผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาที่สอนไปแล้ว
3. ผูเ้ รี ยนตอบคาถาม
4. ผูส้ อนมีปฏิกิริยาตอบสนองคาตอบที่ได้จากผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนจะสามารถทราบได้วา่ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ใ้ นเนื้ อหาวิ ช าที่สอนไปนั้น โดยการ
ตัง้ คาถาม ซึ่ งจะเป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่ผูเ้ รี ยน และทาให้ผูส้ อนทราบว่า
การถ่ายทอดความรู น้ ั้นประสบความสาเร็ จหรื อไม่ การสอนในชัน้ เรี ยนนั้นถ้าผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยน
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การสอน โดยมุง่ เน้นในเรื่ องของกิจกรรมและให้ความรู ้เนื้ อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียวตลอดคาบเวลาของ
การสอน จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเบื่ อหน่ายได้ การถามคาถามจะกระตุน้ ความคิ ดของผูเ้ รี ยน และเป็ น
กิจกรรมหนึ่ งที่ทาให้ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยน
การถามคาถามของครู เป็ นส่วนหนึ่ งของการสร้างบรรยากาศที่ ดีในชัน้ เรี ยน ท าให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตื อรื อร้นในการเรี ยนตลอดเวลา เนื่ องจากต้องใช้ความคิดหาคาตอบที่ถูกต้อง บางครั้ง
ครู อาจจะใช้คาถามเพื่ อเป็ นการเปลี่ยนหัวข้อเรื่ องที่จะสอนได้ คาถามที่ผูส้ อนนิ ยมใช้ในชัน้ เรี ยนส่วนมาก
จะเน้นในด้านความรู ค้ วามจา โดยการถามในเรื่ องหรื อในสิ่ งที่ครู ได้สอนไปแล้ว คาถามที่เน้นหรื อส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดแนวคิ ด สามารถวิ เคราะห์ หรื อสังเคราะห์ได้มีนอ้ ยมาก การที่ครู ถามคาถามผูเ้ รี ยนในชัน้
เรี ยนอาจจะกล่าวได้วา่ มีจุดประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
2. ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่ได้เรี ยนไปแล้ว
3. กระตุน้ ความสนใจ และความใคร่ของผูเ้ รี ยน
4. ทดสอบความรู ข้ องผูเ้ รี ยนในหัวข้อเรื่ องนั้น ๆ (Topic)
5. เพื่ อให้ทราบข้อบกพร่องทางด้านวิชาการของผูเ้ รี ยน
6. เป็ นการเริ่ มต้น ให้ผู เ้ รี ยนคิ ด เสนอความคิ ด เห็ นและการปรึ กษาหารื อกัน
(Discussion)
7. ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงภูมิปัญญาต่อหน้าเพื่ อนในชัน้ เรี ยน
8. เพื่ อให้ครู อธิ บายปัญหา และข้อสงสัยให้แก่ผูเ้ รี ยน
9. ทบทวนความรู ้ ความจาในสิ่ งที่ได้เรี ยนมาแล้ว
10. เมื่ อผูเ้ รี ยนตอบคาถามของครู ได้ถูกต้องจะสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูเ้ รี ยน
11. ทาให้ครู ทราบพฤติกรรมและความสนใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
12. สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้การคิดในระดับวิเคราะห์ และสังเคราะห์
13. เชื่ อมโยงความรู ก้ บั ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
แนวทางในการสร้างคาถาม
ผูส้ อนจะต้องสามารถสร้างคาถามเพื่ อนามาใช้ในชัน้ เรี ยนร่วมกับการดาเนิ นการสอน
หรื อเป็ นการใช้เพื่ อทดสอบความรู ข้ องผูเ้ รี ยนได้ ซึ่งคาถามที่ดีจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. คาถามจะต้องชัดเจน และไม่ใช้คาที่ฟ่ มุ เฟื อย
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2. คาถามจะต้องนามาใช้เพื่ อกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนในการตอบคาถาม
3. ไม่ควรใช้คาถามนาโดยมีตวั คาตอบอยูใ่ นคาถามนั้น
4. ไม่ควรเป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบในลักษณะ ถูก หรื อ ผิด
5. คาถามจะต้องเป็ นแนวทางให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาแนวคิดของตนเองได้
แนวทางในการใช้คาถาม
1. ผู ส้ อนควรสร้างค าถามที่ ตรงตามความต้อ งการ และเขี ยนค าตอบที่ ต้อ งการใน
บันทึกการสอนด้วย
2. ประเมิ น ค าถามนั้ น ในด้า นความชัด เจนของค าถาม ระดับ ของค าถาม และ
จุดประสงค์
3. ถามคาถามก่อน เว้นระยะเวลาให้ผูเ้ รี ยนคิ ดหาคาตอบ แล้วจึ งเรี ยกให้ผู เ้ รี ยนตอบ
คาถามของครู
4. ถ้าคาตอบที่ได้เป็ นเพี ยงบางส่วนที่ต้อ งการ ควรถามค าถามต่อ หรื อขยายความ
เข้าใจของคาถามให้ชดั เจนขึ้น เพื่ อให้ได้คาตอบเพิ่มเติม
5. พยายามถามคาถามให้ทว่ ั ถึง ไม่ควรถามเฉพาะผูเ้ รี ยนบางคน หรื อผูเ้ รี ยนที่ครู คิดว่า
จะสามารถตอบคาถามของครู ได้
6. แสดงการยอมรับเมื่ อได้คาตอบที่ดี หรื อคาตอบที่ถูกต้อง
7. เมื่ อผูเ้ รี ยนตอบคาถามของครู ไม่ได้ หรื อตอบไม่ถูกต้อง พยายามเปลี่ยนคาพูดที่ใช้
ในคาถามใหม่เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ และสามารถตอบคาถามได้ ผูส้ อนควรเสริ มกาลังใจให้แก่ผูเ้ รี ยนใน
กรณี ท่ ีผูเ้ รี ยนอาจจะตอบคาถามของครู ได้บางส่วน รวมทัง้ สนใจ เอาใจใส่คาตอบของผูเ้ รี ยน แม้วา่ จะเป็ น
คาตอบที่ถูกต้อง ถูกต้องบางส่วน หรื อไม่ถูกต้องเลย
8. เมื่ อผูเ้ รี ยนไม่ยอมรับคาตอบของเพื่ อนหรื อของครู วา่ เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง ไม่ควร
บังคับให้ผูเ้ รี ยนยอมรับ ควรใช้เหตุผลให้ผูเ้ รี ยนได้คิด และฟัง ซึ่ งส่วนใหญ่คาถามดังกล่ าวจะเป็ นการใช้
คาถามในระดับสูง
การที่ ครู มีท กั ษะในการใช้ค าถาม และน ามาใช้ในชัน้ เรี ยน ท าให้ก ารสอนของครู มี
ประสิ ทธิ ภาพด้วย การสอนโดยไม่ใช้คาถามเลย จะไม่กระตุน้ และก่อให้เกิ ดความรู ้ หรื อความคิ ดแก่
ผู เ้ รี ยนได้ การถามคาถามควรจะเป็ นคาถามที่ถามความรู ค้ วามจ าของผู เ้ รี ยนบ้างเป็ นส่วนน้อย และ
คาถามที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนใช้ความคิด หรื อประสบการณ์ หรื อนาความรู ท้ ่ ีได้เรี ยนมาแล้ว นามาประยุกต์
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เพื่ อตอบคาถามของครู ในบางครั้งการถามคาถามเพื่ อส่งเสริ มความรู ค้ วามจาของผูเ้ รี ยน ก็เป็ นประโยชน์
เช่น เดี ยวกัน อย่างไรก็ ตาม ค าถามของครู ตอ้ งชัดเจน มี จุ ดมุ ่งหมายที่ แน่ นอนและครู จ ะต้อ งเข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติของผูเ้ รี ยนในการตอบคาถาม และให้เวลาแก่ผูเ้ รี ยนในการคิด เพื่ อตอบคาถามด้วย
3. ทักษะการสอนให้ผเู ้ รียนคิด
ผูส้ อนสามารถกระตุน้ หรื อฝึ กให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความคิ ดในระหว่างการเรี ยนการ
สอนได้ โดยจะต้อ งสอนให้ผูเ้ รี ย นรู ว้ ่า ควรจะคิ ดอะไร คิ ดอย่า งไร และจะคิ ดโดยใช้ข อ้ มู ลอะไรเป็ น
แนวทาง ซึ่งแนวทางปฏิบตั ิของครู ท่ ีจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิดเป็ น มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูส้ อนจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการคิด พูด หรื อบอกแนวทางวิ ธีการคิ ดให้ผูเ้ รี ยน
ฟังเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจวิ ธีการคิ ด วิ เคราะห์อย่างถูกต้อง และมี
เหตุผล เนื่ องจากผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความเข้าใจและเรี ยนรู ว้ า่ ผูส้ อนคิ ดแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร และมี
เหตุผลอย่างไร
2. ผูส้ อนจะต้องมุง่ และฝึกให้ผูเ้ รี ยนได้รูจ้ กั การคิด รวมทัง้ มีแนวคิดในทิศทางที่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ ผูส้ อนจะต้องสนับสนุ น และให้กาลังใจแก่ผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิดได้ดว้ ยตนเอง โดยที่ผูส้ อน
จะต้องมีความสามารถในการกาหนดคาถาม ถามให้ครอบคลุมและตรงประเด็นในเรื่ องที่ตอ้ งการคาตอบ
รวมทัง้ มอบหมายงานที่เหมาะสม ไม่ยากเกินไปจนทาให้ผูเ้ รี ยนเห็ นว่าไม่ สามารถทาได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระหว่าง การสอนแบบอภิปราย
3. การให้เวลาสาหรับการคิดแก่ผูเ้ รี ยนก็เป็ นส่วนหนึ่ งที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในด้าน
การคิดได้ ทัง้ นี้ ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องใช้เวลาในการรวบรวมประสบการณ์ ทบทวนความรู เ้ พื่ อที่ผูเ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ และเกิดความคิดริ เริ่ ม หรื อความคิดสร้างสรรค์ได้
4. ควรให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสร่วมในกิ จกรรมการเรี ยนให้มากที่สุ ด ไม่ควรให้ผูเ้ รี ยนเพียง
2-3 คน หรื อจานวนน้อยเสนอความคิดเห็ นเท่านั้น ในการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั การคิด ผูส้ อนอาจจะเตรี ยม
คาถามให้ผูเ้ รี ยนไว้คิดล่วงหน้า หรื อให้เ วลาสาหรับผูเ้ รี ยนได้รวมกลุม่ กับเพื่ อน ๆ เพื่ อคิ ดตอบปัญ หาที่
ผูส้ อนกาหนดให้
5. ผูส้ อนควรจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา และค้นคว้า ซึ่ งจะทาให้
ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์เพิ่ มมากขึ้น มีความมั่นใจ สามารถที่จะคิ ด วิ เคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล และตอบ
คาถามของผูส้ อนโดยใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา

23

การจัดการเรี ยนการสอน และสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั คิ ดด้วยตนเอง มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุม่ ในการอภิปราย หรื อเมื่ อจัดให้ผูเ้ รี ยนมี
การปรึ กษาหารื อกัน เมื่ อผูส้ อนถามคาถาม ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะไม่ยกมื อตอบคาถาม ทัง้ ที่สามารถคิ ด
หรื อตอบคาถามได้ เนื่ องจากเหตุผลบางประการของตนเอง ดังนั้นในบางครั้งผูส้ อนควรเรี ยกชื่ อให้ผูเ้ รี ยน
ตอบคาถาม หรื อให้ผูเ้ รี ยนตอบคาถามโดยการกาหนดแบบสุ ่ม เช่น คนที่ 5 ของรายชื่ อ หรื อ คนที่ 3
ของแถว ซึ่งผูส้ อนอาจจะเตรี ยมคาถามให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเป็ นกลุม่ ไว้ลว่ งหน้า และให้ผูเ้ รี ยนนามาตอบใน
ชัน้ เรี ยนก็ได้ ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจมากขึ้น มีความร่วมมื อกันทางาน และทาให้การเรี ยนรู เ้ พิ่มขึ้น
ได้ ความสามารถ หรื อทักษะในการคิดของผูเ้ รี ยนสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี้
1. ทักษะในการรวบรวมและสรุ ปข้อมูล ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้
จากการสังเกต พิจารณาเลื อกข้อมูลที่ตรงประเด็นจากแหล่งความรู ต้ า่ ง ๆ สะสมและประเมินข้อมูลต่าง ๆ ได้
รวมทัง้ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากการสนทนา และการอ่าน
2. มี ท กั ษะในการคิ ดโดยการใช้ส ติ ปัญ ญา ผู เ้ รี ยนจะสามารถเปรี ยบเทียบและแยก
ความแตกต่างของสิ่ งต่าง ๆ ได้ ซึ่ งรวมถึ งแนวคิ ด เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ โดยสามารถจัด
แบ่งเป็ นกลุ ่ม หรื อเป็ นพวกได้ รวมทัง้ สรุ ป และเข้า ใจนั ย ส าคัญ ของเหตุ ก ารณ์ ตลอดจนสามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าได้อย่างมีเหตุผลจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
3. มี ทกั ษะในการตัดสิ น ใจได้อ ย่างมี เหตุ ผล ซึ่ งผู เ้ รี ยนต้อ งสามารถพิ จารณาข้อมู ล
ต่าง ๆ ได้ในหลาย ๆ ด้าน และพิ จารณาผลที่จะตามมาของข้อมู ลเหล่านั้น ซึ่ งความสามารถในการ
ตัดสิ นใจจะต้องขึ้นอยูก่ บั พื้ นฐานของประชาธิ ปไตย และความถูกต้อง ตลอดจนสามารถดาเนิ นการได้
ตามแนวของการตัดสิ นใจนั้น
4. มีทกั ษะการคิดในแง่มุมอื่ นนอกเหนื อจากตนเอง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถคิ ดหรื อ
มองความคิ ดเห็ นของผูอ้ ่ ื นในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย มี ความเข้าใจตนเองในด้านความเชื่ อถื อ ความเชื่ อมั่น
ความสามารถ และสามารถเข้าใจว่าสิ่ งเหล่านั้นของตนเอง จะมีผล และมี ความสัมพันธ์กบั ผู อ้ ่ ื นได้ใน
แนวคิดใดบ้าง
4. ทักษะการสื่ อความหมาย
การสื่ อความหมายของครู สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ ประกอบด้วย การ
สื่ อความหมายโดยใช้คาพูด และการสื่ อความหมายโดยไม่ใช้คาพูด
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1. การสื่ อความหมายโดยใช้คาพูด
การสื่ อความหมายของครู โดยทัว่ ๆ ไปแล้วใช้คาพูดเป็ นหลัก ซึ่ งประกอบด้วย
น้าเสี ยงหนัก -เบา-สู ง-ต่ า จังหวะในการพู ด ช้า -เร็ ว รวมทัง้ แนวทางการพู ด หรื อการอธิ บายที่เร้าความ
สนใจของผูฟ้ งั แสดงความรู ส้ ึ ก หรื ออธิ บายได้อย่างเข้าใจชัดเจน ทัง้ นี้ ขึ้ นอยูก่ บั คาพูดต่าง ๆ ที่ครู รูจ้ กั
เลื อ กใช้เพื่ อน ามาสื่ อความหมายให้ผู เ้ รี ย นสนใจการเรี ย น เข้า ใจเนื้ อหาวิ ช า และเกิ ด การเรี ย นรู ้
ความสามารถในการสื่ อความหมายของครู มีสว่ นทาให้ครู สามารถประสบความสาเร็ จในการสอนได้ ซึ่ ง
ครู จาเป็ นต้องพัฒนาทักษะการสื่ อความหมายโดยใช้คาพูดในแนวทางต่อไปนี้
1) พูดด้วยเสี ยงดัง ซึ่ งผูเ้ รี ยนทัง้ ชัน้ ได้ยิน แต่ไม่ดงั ในลักษณะที่เป็ นการรบกวน
ความรู ส้ ึ กของผูฟ้ งั
2) มี ค วามชัด เจน โดยใช้ค าพู ด และประโยคที่ ง่า ย ๆ เหมาะสมกับ ระดับ
ความรู ข้ องผูเ้ รี ยน ไม่ควรใช้ประโยคกากวม หรื อเป็ นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ หรื อคาพูดทางวิ ชาการที่เกิ น
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
3) เปลี่ยนแปลงระดับน้าเสี ยงหรื อความเข้มแข็งของเสี ยงในระหว่างการพู ด
หรื อการสอน ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รี ยนตื่ นตัวหรื อสนใจ ไม่ควรใช้น้าเสียงระดับเดียวตลอดชัว่ โมงของการสอน
4) ในการพู ดสื่ อความหมายหรื อการสอน ควรใช้ข อ้ ความ หรื อประโยคที่
ถูกต้อง ไม่ควรใช้คาแสลง หรื อคาที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
5) ในระหว่างการพูดควรแสดงกิริยาที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการแสดงอาการ กิริยา
ที่จะรบกวนฟังของผูฟ้ งั เช่น การยา้ คาพูด พยักหน้า หรื อส่งเสี ยงในลาคอ หรื ออื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นการแสดง
กิริยาที่ไม่สุภาพ
2. การสื่ อความหมายโดยไม่ใช้คาพูด
ในการสื่ อความหมายนั้น บางครั้งจะไม่ใช้คาพูดแต่เพียงอย่างเดียว การสื่ อ
ความหมายโดยไม่ใช้คาพูดจะสามารถยา้ เน้น หรื อส่งเสริ มความเข้าใจของคาพูดได้ รวมทัง้ สามารถสื่ อ
ความรู ส้ ึ ก ความพึ งพอใจ หรื อการไม่ชอบให้ผูฟ้ งั สามารถเข้าใจได้ การสื่ อความหมายโดยไม่ใช่คาพู ด
สามารถกระทาได้โดยการแสดงออกทางสี หน้า ลักษณะท่าทาง การเคลื่ อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
หรื อการใช้มือสัมผัส ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจการแสดงลักษณะท่าทางของครู ในห้องเรี ยนได้ เช่น การ
พยักหน้า การขมวดคิ้ว การโบกมื อ และอื่ น ๆ
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การสื่ อความหมายโดยไม่ใช้คาพูดอาจจะกล่าวได้วา่ มีดงั ต่อไปนี้
1) การใช้สายตา จะทาให้ผูเ้ รี ยนรู ส้ ึ กว่าครู ให้ความสนใจทัง้ ๆ ที่กาลังพูด หรื อ
กาลังอธิ บาย ดังนั้นในการบรรยาย ผูพ้ ู ดควรจะมองดูท่ ีผูฟ้ งั มากกว่ามองที่เอกสารบรรยาย กระดานดา
หรื อวัตถุใดวัตถุหนึ่ งในห้อง แต่ควรจะกวาดสายตาไปยังผูฟ้ งั ให้ทว่ั ถึงกัน
2) การแสดงสีหน้า จะสามารถนามาใช้เพื่ อเป็ นการเสริ มการสื่ อความหมายที่
ใช้คาพูดได้ ไม่ควรแสดงสี หน้าที่น่าเบื่ อหน่าย หรื อมองอย่างเลื่ อนลอย แต่ควรแสดงสี หน้าที่ทาให้ผูอ้ ่ ื น
เห็ นความสนใจ หรื อการเอาใจใส่
3) การเคลื่ อนไหวโดยการเดิ นไปรอบ ๆ ห้อง เพื่ อสนับสนุ นการพูดหรื อการ
สื่ อความหมายกับผูเ้ รี ยน และแสดงการเอาใจใส่ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อในลักษณะกลุม่
การเรี ยน ซึ่งต้องการความช่วยเหลื อจากครู ซึ่งครู อาจจะเดินไปที่กระดานดา ใช้อุปกรณ์การสอน และใช้
สายตาสารวจความสนใจของผูเ้ รี ยนในเวลาเดียวกัน
4) การแสดงกิ ริยา หรื อเคลื่ อนไหวบางส่วนของร่างกาย จะสามารถเสริ ม
ความเข้าใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ เช่น การพยักหน้า หรื อการยกมื อแสดงการยอมรับ คาตอบของ
ผูเ้ รี ยน จะสามารถสร้างความพอใจให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ ครู ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น เคาะดินสอ
กับโต๊ะ แกว่งแขนไปมา หรื อยกมื อขึ้นเสยผมในระหว่างการสอน
5) ครู อาจจะหยุ ดการสอน หรื อ “เงียบ” ลงชั่วขณะ เพื่ อสร้างความสนใจ
หรื อเพื่ อให้เวลาผูเ้ รี ยนได้คิด
อย่างไรก็ตามการสื่ อความหมายโดยใช้คาพูด หรื อไม่ใช่คาพูดจะต้องสอดคล้องกันและ
กัน มีความหมายเดียวกัน ซึ่งผูส้ ่ ื อความหมาย และผูร้ ับ มีความเข้าใจตรงกัน ในกรณี ท่ ีผูส้ ่ ื อความหมายใช้
คาพูด และสื่ อความหมายโดยไม่ใช้คาพูดที่ไม่สอดคล้องกัน และไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อน สามารถ
ทาให้เกิ ดความไม่เข้าใจกัน มี ความขัดแย้ง เกิ ดความโกรธ ไม่ไว้ใจซึ่ งกันและกันได้ เช่น เมื่ อตกลงกับ
เพื่ อนว่าจะพบกันอีกภายในครึ่ งชัว่ โมงข้างหน้า แต่ตา่ งคนเดินไปคอยกันคนละมุมตึก ซึ่งจะทาให้แต่ละคน
เริ่ มรู ส้ ึ กโกรธและไม่เข้าใจกันได้
5. ทักษะการเสริมกาลังใจ
การเสริ มกาลังใจ (reinforcement) หรื อการให้รางวัลแก่ผูเ้ รี ยน เมื่ อผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรม
ที่ดีท่ ีพึงประสงค์ เป็ นที่พอใจของผูส้ อนนั้น เป็ นที่ยอมรับกันมานาน และเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ซึ่ ง
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จะท าให้ก ารสอนประสบความส าเร็ จได้ โดยที่จะต้อ งใช้อ ย่างเหมาะสม ไม่มากเกิ นไปจนท าให้ไม่มี
ความหมาย
การเสริ มกาลังใจผูเ้ รี ยนในชัน้ เรี ยน มีอยู ่ 2 รู ปแบบ คื อ
1. การเสริ ม ก าลังใจในทางบวก (Positive reinforcement) เมื่ อผู ส้ อนให้รางวัลเพื่ อ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยน ทากิ จกรรม หรื อประพฤติ และปฏิ บตั ิ ตามที่ตอ้ งการ รางวัลที่ให้อาจจะมี หลาย
ประเภท เช่น การให้คะแนน จัดให้มีเวลาว่างสาหรับการทางานส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น กล่าวคายกย่องต่อ
หน้าเพื่ อนผูเ้ รี ยนด้วยกัน หรื อยกย่องให้เป็ นหัวหน้ากลุม่ หัวหน้าชัน้ เรี ยน และอื่ น ๆ การเสริ มกาลังใจ
ผูเ้ รี ยนในลักษณะดังกล่าวนี้ ผู ส้ อนจะต้องมี ประสบการณ์ เข้าใจเรี ยน และวิ เคราะห์ความรู ส้ ึ ก หรื อ
พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนด้วย ซึ่ งในบางครั้งยกย่อง หรื อการให้รางวัลบางอย่างอาจจะไม่เป็ นที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนบางคนก็ได้
2. การเสริ มกาลังใจในทางลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การทาให้ผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นสถานะที่ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งการจะเป็ น หรื อไม่พึงประสงค์ และเมื่ อผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน หรื อปรับ
ความประพฤติแล้ว ก็จะอนุ ญาตให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้ เช่น การมอบงานให้ผูเ้ รี ยนทาคนเดียว
ในชัน้ เรี ยนให้เสร็ จก่อน เมื่ อเสร็ จแล้วจึ งจะสามารถออกไปเล่นกับเพื่ อนหรื อรวมกลุม่ กับเพื่ อนได้ การ
เสริ มกาลังใจในทางลบประเภทนี้ จะเป็ นการควบคุมความประพฤติ ท่ ีไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน แตกต่าง
จากการลงโทษ ซึ่งไม่ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสแก้ตวั ในพฤติกรรมของตนเอง
การเสริ มก าลัง ใจผู เ้ รี ย นมี อ ยู ่ห ลายประเภทด้ว ยกัน ซึ่ งผู ส้ อนจะต้อ งเลื อ กใช้ใ ห้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ระดับชัน้ ของผู เ้ รี ยน ความแตกต่างกัน ของผู เ้ รี ยนแต่ละคน
รวมทัง้ ประเภทของกิจกรรมการเรี ยนการสอน และลักษณะของผูส้ อนด้วย
ประเภทของการเสริมกาลังใจผูเ้ รียน มีดงั นี้
1. การเสริ มกาลังใจด้วยการกล่าวชมเชย
2. การเสริ มกาลังใจโดยไม่ใช้คาพูด
3. การเสริ มกาลังใจโดยการยกย่อง
4. การกล่าวเสริ มกาลังใจผูเ้ รี ยนก่อนที่จะให้ผูเ้ รี ยนทากิจกรรม
5. การกล่าวเสริ มกาลังใจในส่วนที่ผูเ้ รี ยนทาถูกต้อง
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ข้อควรระวังในการเสริมกาลังใจผูเ้ รียน มีดงั ต่อไปนี้
1. การเสริ ม ก าลังใจผู เ้ รี ยนด้วยวิ ธี เดี ยวโดยตลอด ซึ่ งเป็ นการใช้มากเกิ น ไป ท าให้
ผูเ้ รี ยนไม่เห็ นคุณค่า และความสาคัญของการใช้
2. กล่าวชมเชยผู เ้ รี ยน หรื อใช้ก ารเสริ มกาลังใจอย่างพร่ าเพรื่ อ แม้กระทั่งการตอบ
คาถามของผูเ้ รี ยนไม่ถูกต้องก็ยงั ได้รับการชมเชย หรื อผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ในชัน้ เรี ยน ได้รับการกล่าวชมเชย
จากผู ส้ อนเกื อ บทุ ก คน ท าให้ก ารเสริ ม ก าลัง ใจของผู เ้ รี ย นเพื่ อเปลี่ ยนพฤติ ก รรมของผู เ้ รี ย นดู ไม่มี
ความหมาย
3. ผูส้ อนควรระมัดระวังในการกล่าวชมเชยเพื่ อเสริ มกาลังใจให้แก่ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนดีในชัน้
เรี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนกลุม่ นี้ มักได้รับการยกย่องจากครู และเพื่ อน ๆ อยูเ่ สมอ ซึ่ งผูเ้ รี ยนที่เรี ยนดีบางคน
ต้องการตอบคาถามของครู หรื อทากิจกรรม เพื่ อต้องการแสดงตนเองว่าเก่งสมควรได้รับการยกย่องอยูเ่ สมอ
4. การกล่าวเสริ มกาลังใจผูเ้ รี ยนเร็ วเกินไป บางครั้งทาให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็ นของตนเองได้ครบถ้วนตามที่ตอ้ งการ และอาจรบกวนการเสนอความคิดเห็ นระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
ในการปรึ กษาหารื อ เนื่ องจากต้องหันกลับมาสนใจการกล่าวชมเชยหรื อการยกย่อง เพื่ อเสริ ม กาลังใจ
ของเพื่ อนคนอื่ นจากผูส้ อน
5. การเสริ มกาลังใจผูเ้ รี ยนด้วยวาจา หรื อของรางวัล จะทาให้ผูเ้ รี ยนสนใจและเคยชินที่
จะทางานเพื่ อรางวัล ของตอบแทน และอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นการเสริ มกาลังใจภายนอก (extrinsic motivation)
มากกว่าการเสริ มกาลังใจที่เกิดจากภายใน (intrinsic motivation) หรื อความต้องการของผูเ้ รี ยนเอง
ผู ส้ อนควรเข้าใจ และระมัดระวังในการเสริ มก าลังใจผู เ้ รี ยน โดยใช้ให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้มากเกินไปจะเป็ นการทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความสามารถของ
ตนเองผิดพลาดได้ และการเสริ มกาลังใจของผูส้ อนจะมีคุณค่าน้อ ยลง ในบางครั้งผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะ
สามารถเรี ยนได้ดี และมีพฤติกรรมในการเรี ยนที่ดีข้ ึนถ้าได้รับการสนับสนุ น หรื อการกระตุน้ ให้สนใจการ
เรี ยนด้วยบทเรี ยน หรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจของผูส้ อนก็ได้
6. ทักษะการกระตุน้ ความสนใจ
ในการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยน ผู ส้ อนจะต้องทาให้ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติท่ ีดีตอ่ การ
เรี ยน เห็ นคุณค่าหรื อประโยชน์ของการเรี ยน รวมทัง้ สร้างความมั่นใจว่าการเรี ยนนั้นไม่ยากจนเกินไปนัก
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ถา้ เพิ่มความพยายามอีกเล็กน้อย นอกจากนี้ การที่ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
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สอนให้น่าสนใจ จะสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เช่นเดียวกัน แนวทางการกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน ซึ่งผูส้ อนควรจะได้นามาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
1. ผูเ้ รี ยนจะสนใจการเรี ยนถ้าเห็ นว่าจุดประสงค์ของการเรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยน
ได้ไม่ยากจนเกินไปนัก ตรงตามความสนใจ และในทางตรงกันข้ามถ้าผูเ้ รี ยนเห็ นว่าการเรี ยนนั้นค่อนข้าง
ยากเกินความสามารถของตนเอง และไม่น่าสนใจ จะทาให้เบื่ อหน่ายต่อการเรี ยนได้
2. ควรส่งเสริ มหรื อจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนร่วมกัน ในลักษณะช่วยเหลื อซึ่ งกัน
และกัน มากกว่าการแข่งขันในด้านคะแนนเป็ นรายบุ คคล การเรี ยนร่วมกันและช่วยเหลื อกันจะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถร่วมกันคิ ดแก้ปัญ หาต่าง ๆ ได้ มี ความรับ ผิดชอบ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดี และ
ถูกต้อง
3. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในหลายรู ปแบบและหลากหลาย โดยใช้วิธีการสอน
แบบต่าง ๆ เช่น จัดให้มีเกม การสาธิ ต หรื อการจัดกิ จ กรรมเสริ มประสบการณ์ตา่ ง ๆ สิ่ งเหล่านี้ จะ
สามารถกระตุน้ และเร้าความสนใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนจะเริ่ มไม่สนใจการเรี ยนอีกเมื่ อผูส้ อน
มอบหมายงานให้ทาในลาดับ ต่อ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ งถ้าเป็ นงานที่ ซา้ ๆ งานที่ เคยท ามาแล้ว งานที่
ค่อนข้างง่ายหรื อยากจนเกินไป ดังนั้นผูส้ อนจึ งควรมอบหมายงานที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน และ
ทาให้ผูเ้ รี ยนเห็ นว่าสามารถทางานนั้นให้สาเร็ จได้โดยไม่ยากนัก
4. สร้า งความมั่ น ใจในการเรี ยนให้แ ก่ผู เ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งถ้า ผู เ้ รี ยนมี
ประสบการณ์ และประสบความสาเร็ จในการเรี ยนในเรื่ องหนึ่ งมาแล้ว ย่อมมีความมั่นใจสูง และสนใจที่จะ
ทางานในลักษณะคล้าย ๆ กันให้ประสบความสาเร็ จเช่นเดียวกัน เช่น การตอบคาถามของครู ในชัน้ เรี ยน
หรื อการได้รับ มอบหมายงานให้ทาเป็ นการบ้าน ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู เ้ รี ยนล้มเหลวในการท างาน
ย่อมจะขาดความมั่นใจ ทาให้ไม่สนใจในการเรี ยน ดังนั้นผู ส้ อนควรพิ จารณาในเรื่ องนี้ พยายามสร้าง
ความสาเร็ จในการเรี ยนก่อน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมีความเชื่ อมั่นในตนเอง โดยการมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความสามารถของผูเ้ รี ยน ให้ความช่วยเหลื อ แนะนาก่อนการมอบหมายงาน ซึ่งทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความ
ภาคภูมิใจให้ความสาเร็ จของตนเองได้
5. สนับสนุ นหรื อส่งเสริ มการทางานของผูเ้ รี ยน และให้ความสาคัญของงานที่ผูเ้ รี ยนซึ่ง
จะเป็ นการสร้างชื่ อเสียง เกียรติคุณให้แก่โรงเรี ยนในทางส่วนรวม รวมทัง้ ชี้ให้เห็ นความสาคัญของผลงาน
และในทางตรงกันข้ามชี้ให้เห็ นถึ งผลงานหรื อการกระทาของผูเ้ รี ยนที่ไม่เหมาะสม ก็ จะเป็ นการทาลาย
ชื่ อเสียง ความนิ ยมของโรงเรี ยนที่มีตอ่ สังคมได้เช่นกัน
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อย่างไรก็ ตามในชัน้ เรี ยนหนึ่ ง ๆ ย่อ มมี ผูเ้ รี ยนซึ่ งมี ผลการเรี ยนค่อ นข้างอ่อ น ทัง้ นี้
เนื่ องมาจากขาดทักษะในการเรี ยน ไม่เข้าใจเนื้ อหาวิ ชาที่สอน และมีผลทาให้ไม่สามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็ จ หรื อท าไม่ได้ การกระตุ น้ ให้ผู เ้ รี ยนกลุ ม่ ดังกล่าวสนใจการเรี ย น ผู ส้ อนควรจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะดังนี้
 ในการสอน เนื้ อหาวิ ชาควรแบ่งออกเป็ นส่วนย่อย ๆ และพยายามทาให้เนื้ อหาวิชา
นั้นเป็ นสิ่ งที่งา่ ย โดยการอธิ บาย หรื อการใช้คาพูด หรื อการใช้อุปกรณ์การสอนอื่ น ๆ ประกอบ
 การให้การบ้าน หรื อมอบหมายงานให้ทา ควรลดคาถามที่คอ่ นข้างยาก หรื อปัญหา
ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
 สอนซา้ ในเรื่ องที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจหลักการพื้ นฐาน หรื อทบทวนความรู อ้ ยู ่
เสมอ ๆ
 เสริ มกาลังใจให้ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยน โดยการกล่าวชมเชย ให้รางวัล คะแนน หรื อ
ของเล็ ก ๆ น้อย ๆ เมื่ อทางานได้ผลดีหรื อดีข้ ึน เมื่ อเปรี ยบเทียบกับผลงานเดิ มของตนเอง มากกว่าที่จะ
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลงานรวมของผูเ้ รี ยนทัง้ ชัน้
 กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเพิ่มความสาเร็ จในการทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน
7. ทักษะการใช้สื่อการสอน
สื่ อการสอนจะหมายรวมถึ งสื่ อต่าง ๆ ที่สามารถกระตุน้ หรื อส่งเสริ มความสนใจใน
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนซึ่ งอาจจะเป็ นอุปกรณ์การสอนชนิ ดต่าง ๆ การใช้สภาพของท้องถิ่ นหรื อวิ ทยากร
ท้องถิ่ น (Community resources) รวมทัง้ คอมพิ วเตอร์ สื่ อการสอนมีประโยชน์และช่วยเสริ มการเรี ยน
การสอนได้ดงั ต่อไปนี้
1. ช่วยพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยน การที่ผูเ้ รี ยนได้รู ้ เห็ นสภาพของปัญหาต่าง ๆ ได้ยิน
หรื อได้สมั ผัส โดยการใช้ส่ ื อการสอนประเภทต่าง ๆ เช่น จากภาพยนตร์ รู ปภาพ จะสามารถพัฒนาความ
คิดเห็ นของผูเ้ รี ยน ยอมรับสภาพความเป็ นจริ ง หรื อคิ ดค้นหาวิ ธีการแก้ไขอย่างมีหลักการ และมีเหตุผล
ทาให้มีความคิดกว้างไกลมากขึ้น
2. เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผูเ้ รี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์มากขึ้น เนื่ องจากได้
เห็ นของจริ ง ได้ยิน หรื อสัมผัส ทาให้สามารถเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้เห็ นในปัจจุบนั กับความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ใ้ หม่จากสื่ อการเรี ยนต่าง ๆ เช่น จากภาพยนตร์ หรื อจากการทัศนศึกษา
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3. กระตุ น้ หรื อเร้าความสนใจของผู เ้ รี ยน ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ ที่น ามาเสริ มการเรี ยนรู ข้ อง
ผู เ้ รี ยนนอกเหนื อจากการเรี ยนปกติ ในชัน้ เรี ยน สามารถท าให้ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้ น มี ความ
กระตื อรื อร้น ใคร่รูเ้ ห็ นสิ่ งที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนได้
สื่ อการสอนสามารถนามาใช้สอนผูเ้ รี ยนได้ดงั ต่อไปนี้
 ใช้เริ่ มการสอน เพื่ อเป็ นการแนะนาบทเรี ยนให้แก่ผูเ้ รี ยน ซึ่งผูส้ อนอาจจะใช้รูปภาพ
ภาพยนตร์ แล้วจึงเป็ นการถามคาถามเพื่ อการแบ่งกลุม่ อภิปราย หรื อการสัมมนาต่อไป
 สร้างความสนใจในเรื่ องที่จะเรี ยน การเรี ยนรู ใ้ นเรื่ องใดก็ตาม ถ้าผูเ้ รี ยนได้เห็ นภาพ
ได้ยิน หรื อฟังในสิ่ งที่ยงั ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จะทาให้ผูเ้ รี ยนสนใจที่จะศึ กษาหรื อเรี ยนรู ใ้ นเรื่ องที่
จะเรี ยนต่อไป
 ส่งเสริ ม หรื อสนับ สนุ น การเรี ยน ซึ่ งในระหว่างการเรี ยนการสอน ถ้าผู เ้ รี ยนมี
ปัญหา ไม่เข้าใจในสิ่ งที่เรี ยน การที่ผูส้ อนให้คาแนะนา หรื อชี้แนะ โดยใช้ส่ ื อการสอน หรื อกิ จกรรมต่าง ๆ
จะทาให้ผูเ้ รี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ต้ อ่ ไปได้
 สามารถใช้สรุ ปเรื่ องราวที่ได้เรี ยนไปแล้ว ทบทวนความรู ้ หรื อให้แนวคิดที่ถูกต้องแก่
ผูเ้ รี ยน สื่ อการสอนสามารถใช้สรุ ปการเรี ยนได้ เช่น แผ่นภาพ แผนภูมิ หรื อ การใช้คอมพิ วเตอร์ จะ
สามารถทบทวนความรู ้ สรุ ปเรื่ องราว หรื อให้แนวคิดที่ถูกต้องแก่ผูเ้ รี ยนได้
สื่ อการสอนที่ครู นามาใช้ในชัน้ เรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูส้ อนจะต้องจัดเตรี ยมให้
พร้อม ซึ่ งจะต้องมีการเลื อกใช้ให้เหมาะสม และนามาทดลองใช้กอ่ น แนวทางการเลื อกใช้ส่ ื อการสอน
ประกอบด้วย
 ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ต้ รงตามจุดประสงค์ท่ ีกาหนดไว้
 สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
 ผูเ้ รี ยนสามารถเห็ น หรื อได้ยินอย่างทัว่ ถึงกัน และมีความถูกต้องแม่นยา
ทักษะในการใช้ส่ ื อการสอนมีความสาคัญอย่างมาก ในการกระตุน้ หรื อสร้างความสนใจ
การเรี ยน ผูส้ อนจึ งควรนาอุปกรณ์ การสอนอื่ น ๆ มาร่วมกับการใช้กระดานดาประกอบการสอนด้ว ย
นอกจากนี้ ควรเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะนาอุปกรณ์การสอนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งมาใช้สอน รวมทัง้ คานึ งถึง
ลัก ษณะ ขนาด สี สัน ของอุ ป กรณ์ ท่ ี ใช้ดว้ ย อย่างไรก็ ตาม อุ ป กรณ์ก ารสอนส าเร็ จ รู ปต่าง ๆ มี อ ยู ่
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มากมายในปัจจุ บนั ซึ่ งผู ส้ อนจะสามารถน ามาปรับใช้ หรื อสร้างขึ้ นให้เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ
ผูเ้ รี ยน สภาพของชัน้ เรี ยนได้
8. ทักษะการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน
ในระหว่างการเรี ยนการสอน เป็ นหน้าที่ ของผู ส้ อนที่จะต้องจัดกิ จกรรมเสริ ม หรื อ
สอดแทรกความรู ใ้ นด้านจริ ยธรรมให้แก่ผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ประพฤติ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และระเบียบที่ดีงามของสังคม ค่านิ ยมที่นามาสอดแทรกในการสอนนั้น ผูส้ อนควรจะให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิ ในเรื่ องต่อไปนี้
 คุณธรรม และจริ ยธรรมที่จาเป็ น ซึ่ งมุ ง่ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู แ้ ละปฏิ บตั ิ เช่น ความ
ซื่ อสัตย์ การไม่พูดปด ความกตัญญูกตเวที และความเมตตาต่อผูอ้ ่ ื น
 ทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม ที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู แ้ ละปฏิบตั ิ เช่น การแสดงความเคารพ
ต่อ ผู ท้ ่ ี สู งอายุ การประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ท่ ี เหมาะสมต่อ วัฒ นธรรม และประเพณี ท่ ี ดี ง าม ความเชื่ อถื อ ใน
พระพุทธศาสนา หรื อในบุคคลซึ่งเป็ นที่เคารพ เป็ นต้น
การสอนในเรื่ องดังกล่าวผูส้ อนจะใช้การสอนโดยตรง เช่น การบอกเล่า อธิ บายในสิ่ งที่
ควรทาให้แก่ผูเ้ รี ยน หรื อใช้วิธีสอนโดยอ้อม เช่น การสมมติสถานการณ์ และดาเนิ นการวิเคราะห์โดยการ
แบ่งกลุ ม่ หรื อจัดให้มีก ารแสดงบทบาทสมมติ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ตวั ละคร เสนอความคิ ดเห็ น
รวมทัง้ สรุ ปแนวทางที่สมควรประพฤติหรื อปฏิบตั ิสาหรับการอยูร่ ่วมกันในสังคม
ผูส้ อนควรจะมีทกั ษะในการสอนเพื่ อสอดแทรกจริ ยธรรมสาหรับการสอนวิ ชาต่าง ๆ
โดยเฉพาะวิชาสังคม ดังต่อไปนี้
 พิจารณาลักษณะของเนื้ อหาวิ ชาและบทเรี ยน ซึ่ งในระหว่างการทาบันทึกการสอน
หรื อในการพิ จารณาเนื้ อหาวิ ชา ผู ส้ อนควรพิ จารณาเนื้ อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับค่านิ ยม และจริ ยธรรม ที่
ผูเ้ รี ยนสมควรจะเรี ยนรู ้ และกาหนดแทรกไว้ในบันทึกการสอน
 ใช้วิธีการเล่าเรื่ องราว และถามคาถาม เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั คิด เข้าใจเหตุผล ชี้แจงให้
เห็ นประโยชน์ โทษ อันตราย หรื อผลที่จะได้รับ
 ผูส้ อนอาจจะใช้การสอน โดยการให้แสดงบทบาทสมมติ การสร้างสถานการณ์
จาลอง แล้วจึงถามความคิดเห็ น ความรู ส้ ึ ก วิธีการแก้ปัญหา และวิธีการที่สมควรจะประพฤติ หรื อปฏิบตั ิ
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 เมื่ อผูเ้ รี ยนเข้าใจหลักการ แนวคิ ด แนวปฏิ บตั ิ แล้ว ควรส่งเสริ ม และสนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยนได้กระทา และปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิ สยั ซึ่ งผูส้ อนจะต้องคอยสังเกตความประพฤติ หรื อให้กลุม่ เพื่ อน
ช่วยกันดูแล และให้คาแนะนาต่อกัน
 การให้รางวัล หรื อการท าโทษ เมื่ อผู เ้ รี ยนได้ประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ในสิ่ งที่ เห็ น ว่าเป็ น
จริ ยธรรมที่ ดี งาม และเป็ นที่ ยอมรั บ ของผู อ้ ่ ื น สมควรจะได้รั บ รางวัล เพื่ อเป็ นการเสริ ม ก าลัง ใจ และ
สนับสนุ นการกระทาที่ดี ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ่ ีประพฤติไม่เหมาะสมสมควรจะได้รับการชี้แจง ให้เหตุผล
และทาโทษ เพื่ อมิ ให้มีพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรื อมี ความรู ส้ ึ กที่ต่อต้านค่านิ ยมและจริ ยธรรมของ
สังคมนั้น ๆ
การสอนจริ ยธรรมในชัน้ เรี ยนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ผูส้ อน ช่วยกันตักเตื อนผูเ้ รี ยนให้ประพฤติ
หรื อปฏิบตั ิในทางที่เหมาะสม รวมทัง้ การชี้แจงเหตุผลให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ การสอนและการให้ความรู ใ้ นเรื่ อง
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ค่า นิ ยม ควรปลู ก ฝังตัง้ แต่ผูเ้ รี ยนยังอยู ใ่ นวัยเด็ ก เล็ ก และได้รับ การชี้ น า แก้ไข
ต่อเนื่ องกันมา อย่างไรก็ตามความร่วมมื อของผูป้ กครองและผูใ้ กล้ชิดกับผูเ้ รี ยนก็มีสว่ นสาคัญอย่างมาก
ในการปรับพฤติกรรม สนับสนุ น หรื อส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความเชื่ อ มีคา่ นิ ยม จริ ยธรรม และคุณธรรมที่
ถูกต้องได้เช่นเดียวกัน
9. ทักษะการสรุปบทเรียน
เมื่ อการเรี ยนการสอนในแต่ล ะบทเสร็ จ สิ้ นลง ผู ส้ อนควรสรุ ปบทเรี ยนซึ่ งเป็ นการ
รวบรวมแนวคิดหรื อสาระสาคัญของบทเรี ยนเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู แ้ ละความเข้าใจในเนื้ อหาวิ ชานั้น ๆ
สามารถเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างความรู แ้ ละเนื้ อหาวิ ชาที่ได้เรี ยนมากับเนื้ อหาวิ ชาอื่ น ๆ หรื อสิ่ งที่จะ
เรี ยนต่อ ไปได้ ดังนั้ น การสรุ ป บทเรี ยนจึ งจาเป็ นต้อ งมี เนื้ อหาสาระมากกว่า การทบทวน ซึ่ งการสรุ ป
บทเรี ยนสามารถนามาใช้ในกรณี ตอ่ ไปนี้
1. ในตอนท้ายของหน่วยการสอน
2. เป็ นการสรุ ปการเรี ยนรู เ้ กี่ยวกับแนวคิดใหม่
3. ใช้ในการสรุ ปความคิดเห็ นเมื่ อมีการปรึ กษาหารื อกันในกลุม่
4. สรุ ปในตอนท้ายของภาพยนตร์ การแสดง รายการทางโทรทัศน์ หรื อสิ่ งที่ได้บนั ทึ ก
ไว้เป็ นเทปคาพูด หรื อโทรทัศน์
5. เป็ นการสรุ ปประสบการณ์ท่ ีได้รับจากการไปทัศนศึกษา
6. ใช้ในการสรุ ปสาระสาคัญจากการเสนอความคิดเห็ นของวิทยากรที่เชิญมา
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7. สรุ ปผลของการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผูส้ อนจาเป็ นต้องมีทกั ษะในการสรุ ปบทเรี ยน และสามารถในมาใช้ในชัน้ เรี ยนเพื่ อเป็ น
การสรุ ปสาระสาคัญของเนื้ อหาวิชาในลักษณะต่อไปนี้
1. สรุ ป บทเรี ยนในลัก ษณะของการเขี ยนเป็ นรู ป แบบ (model) สรุ ป เนื้ อหาวิ ช าใน
ลักษณะของหัวข้อเรื่ อง (theme) หรื อในลักษณะของนัยสาคัญ (generalization) ซึ่ งผู ส้ อนอาจจะใช้
การเขียน หรื อการสรุ ปด้วยคาพู ดก็ ได้ เช่น “จากข้อพิ สูจน์เหล่านี้ จะเห็ นว่า เมื่ อนาจานวนลบ คูณกับ
จานวนลบ ผลที่ได้จะเป็ นจานวนบวก”
2. โดยการให้คาแนะนา (cueing) ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยค และให้ผูเ้ รี ยนร่วมกันสรุ ป
แนวคิ ด เช่น “จากที่ได้เรี ยนมาแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด คื อ .........” หรื อ “จาก
ตัวอย่าง เราสามารถสรุ ปได้วา่ โครงสร้างของ Present Perfect Tense คื อ .........”
3. โดยการใช้คาถามเพื่ อสรุ ปความเข้าใจในเนื้ อหาวิ ชาที่เรี ยน และสร้างความสนใจ
เพื่ อผู เ้ รี ยนตอบค าถามด้วย เช่น “สุ ดา ลองสรุ ปสาเหตุ ข องการเสี ยกรุ งฯครั้งที่ 2 ซิ ” หรื อ “ในการ
ปรึ กษาหารื อกันในครั้งนี้ เราได้ขอ้ สรุ ปอะไรบ้าง”
4. ผูส้ อนสามารถสรุ ปบทเรี ยน โดยการเชื่ อมโยงความรู ้ หรื อสิ่ งที่ได้เรี ยนไปแล้วใน
บทเรี ยนก่อน กับเนื้ อหาวิ ชาใหม่ได้ เช่น “ในชัว่ โมงที่แล้วเราทราบว่า ต้นไม้ตอ้ งการแสงแดดในการปรุ ง
อาหาร และจากข้อพิ สูจน์ในชั่วโมงนี้ เราสามารถสรุ ป ได้วา่ ส่วนสี เขียวที่ใช้ในการปรุ งอาหารของพื ช
เรี ยกว่า “คลอโรฟิ ลด์” ”
5. การสรุ ปบทเรี ยนที่ดีนั้น ผูส้ อนควรให้ผูเ้ รี ยนออกมาสาธิ ตงานที่ทา หรื อสรุ ปเรื่ องใน
สิ่ งที่ได้ศึกษาหรื อค้นคว้ามา ซึ่ งจะทาให้ผูส้ อนทราบแนวคิ ด หรื อความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
และในทานองเดียวกัน ผูเ้ รี ยนจะทราบว่าการดาเนิ นงานของตนเองให้ผลงานที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนด้วย
ทักษะการสรุ ปบทเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ครู ไม่สามารถละเลยได้และควรจัดเวลาไว้ส่วนหนึ่ ง
สาหรับการสรุ ปบทเรี ยนในเนื้ อหาวิ ชาแต่ละตอน หรื อในตอนท้ายชั่วโมง ซึ่ งนอกเหนื อจากจะเป็ นการ
ทบทวนความรู ข้ องผู เ้ รี ยนแล้ว ยังเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งความเข้าใจในบทเรี ยนที่ครู สอนด้วย ซึ่ งครู จะ
สามารถนาไปปรับแนวการสอนของตนเองให้ดีข้ ึน
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาทักษะการสอน นอกจากผู ส้ อนจะสามารถศึ กษาจากแหล่งความรู ้
ต่าง ๆ แล้ว การสังเกตผูท้ ่ ีมีประสบการณ์การสอนในระหว่างการสอนจะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าอย่างมาก ซึ่ ง
การสังเกตการสอนไม่วา่ ในรู ปแบบที่ดี หรื อในรู ปแบบที่ต้อ งปรับปรุ ง จะช่วยเสริ มแรงและกระตุน้ ให้
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ผูส้ อนคิดค้นวิธีการต่าง ๆ เพื่ อเสริ มสมรรถภาพ และทักษะการสอนของตนเอง เห็ นข้อเปรี ยบเทียบ ทาให้
เกิ ดแนวคิ ดที่ ถู ก ต้อ งได้ รวมทัง้ ทาให้เกิ ดความคิ ด และมี วิจ ารณญาณในการตัดสิ นใจ อย่า งไรก็ ตาม
ความสามารถและสมรรถภาพในการสอนของครู จะต้องประกอบด้วย ความสามารถในการวางแผนการ
สอน การเตรี ยมอุปกรณ์การสอน ความสามารถในการควบคุมชัน้ เรี ยน และจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน รวมทัง้ มีความสัมพันธ์ท่ ีดีตอ่ ผูเ้ รี ยน เข้าใจความรู ้สึกนึ กคิด ความสนใจ พฤติกรรม และบุคลิกของ
ผูเ้ รี ยน และสิ่ งสาคัญประการสุ ดท้าย คื อจะต้องมีทกั ษะการสอน ซึ่งจะทาให้การดาเนิ นการสอนของครู
ในชัน้ เรี ยนเป็ นที่ น่ า สนใจ ผู เ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ มี ค วามสามารถ และทัก ษะตามจุ ด ประสงค์ และ
เป้าหมายสาคัญของหลักสูตรที่กาหนดไว้
สรุปการใช้ทักษะการสอน และทักษะในการสอนของครูมีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
1. ทักษะก่อนการสอน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการสอน ความสามารถใน
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสอน ความสามารถในการการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ความสามารถใน
การการจัดเตรี ยมเนื้ อหาวิ ชา และการใช้ส่ ื อการสอนโดยครู ตอ้ งศึ กษาหลักสู ตร และประมวลการสอน
การพิจารณาเลื อกเนื้ อหาวิชา และระยะเวลาที่ใช้ในการสอนการกาหนดจุดมุง่ หมายและจุดประสงค์ของ
การสอน สาหรับการสอนในแต่ละหน่วยการสอน และในแต่ละคาบเวลาของการสอน
2. ทักษะระหว่างการสอน หมายถึ ง ผู ส้ อนจะต้องมี ทกั ษะในการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน รวมทัง้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ต้ า่ ง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาวิ ชาให้แก่ผูเ้ รี ยนด้วย ดังนี้
ทักษะการสร้างบรรยากาศ ทักษะนาคาถามมาใช้ในการสอน ทักษะการสอนให้ผูเ้ รี ยนคิด ทักษะการสื่ อ
ความหมาย ทักษะการเสริ มกาลังใจ ทักษะการกระตุน้ ความสนใจ ทักษะการใช้ส่ ื อการสอน ทักษะการ
สอดแทรกการจริ ยธรรม ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน
3. ทักษะหลังการสอน หมายถึ ง ความสามารถสร้างแบบทดสอบให้ตรงจุดประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการวัด ประเมิ นผลการเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยน ประเมิ นผลกิจกรรมการสอนและ
ความสามารถในการสอนของตนเอง สามารถวิ เคราะห์และวิ นิจฉัยข้อมูลต่าง เพื่ อนามาปรับปรุ งการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
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ทักษะในการสอนของครูก่อนการสอน
-ความสามารถในการวางแผนการสอน
-ความสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน
-ความสามารถการกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้
-ความสามารถในการจัดเตรียมเนื้อหาวิชา

1. ศึกษาหลักสูตรและประมวล
การสอน
2. พิจารณาเนื้อหาวิชา วิธีสอน
และระยะเวลาที่ใช้สอน
3. กาหนดจุดประสงค์การเรียน
4. วางแผนการสอน และการใช้
สื่อการสอน

ทักษะการสอน
-ทักษะการใช้สื่อการสอน (การเลือกใช้สื่อ)

ทักษะก่อนการสอน
ทักษะระหว่างการสอน

ทักษะหลังการสอน
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
2. วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล
3. ประเมินผลกิจกรรมการสอน
ของตนเอง
4. ปรับปรุงตนเอง และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การนาเข้าสู่บทเรียน
สร้างบรรยากาศการเรียน
เร้าความสนใจผู้เรียน
เสริมกาลังใจผู้เรียน
สื่อความหมายชัดเจน
มีทักษะการใช้คาถาม
สรุปบทเรียนได้

ทักษะการสอน
-ทักษะการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
-ทักษะการนาคาถามมาใช้ในการสอน
-ทักษะการสอนให้ผู้เรียนคิด
-ทักษะการสื่อความหมาย
-ทักษะการเสริมกาลังใจ
-ทักษะการกระตุ้นความสนใจ
-ทักษะการใช้สื่อการสอน
-ทักษะการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน
-ทักษะการสรุปบทเรียน

ทักษะในการสอนของครูหลังการสอน
-ความสามารถสร้างแบบทดสอบ
-ความสามารถในการวัดประเมินผล
-ความสามารถในการสอนของตนเอง
-ความสามารถวิเคราะห์และวินจิ ฉัยข้อมูล

แผนภูมิความสัมพันธ์ของทักษะในการสอนของครูและทักษะการสอน
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1.6 แนวคิด ความเชื่อพื้นฐาน และหลักการศึกษานอกโรงเรียน
กลุม่ เป้ าหมายการศึ กษานอกโรงเรี ยนส่วนมากเป็ นเยาวชนและผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะ
ประสบการณ์ มี ความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัว และมี ขอ้ จากัดมากมายในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ไ้ ม่เหมื อนเด็ ก เพราะมี อะไรที่แตกต่างกัน
หลายอย่า ง เช่น ความคิ ด อ่า น ประสบการณ์ ความพร้อ ม การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจึ ง
จาเป็ นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมนาความรู ้
และประสบการณ์ท่ ีมีอยูแ่ ลกเปลี่ยนเรี ยนรู ก้ นั และส่งเสริ มการเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง
1.6.1 ปรัชญาคิดเป็ น
“คิ ดเป็ น” (KIDPEN) ปรัชญาพื้ นฐานของ กศน.เป็ นกระบวนการคิ ดที่เกิดขึ้น
จากหลักการและแนวคิ ดของ ดร.โกวิ ท วรพิ พฒั น์ นักการศึ กษาไทย ที่กล่าวว่า “การจัดการศึ กษา ต้อง
สอนคนให้คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น” (สานักงานส่งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย 2553, 5-6)
คิ ด เป็ น หมายถึ ง กระบวนการที่ คนเราน ามาใช้ใ นการตัด สิ น ใจ โดยต้อ ง
แสวงหาข้อ มู ล ของตนเอง ข้อ มู ล ของสภาพแวดล้อ มในชุ ม ชน และข้อ มู ล ทางวิ ช าการ แล้ว น ามา
วิเคราะห์หาทางเลื อกในการตัดสิ นใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม
คิดเป็ น มีความเชื่ อว่า มนุ ษย์ทุกคนต้องการความสุข แต่ความสุขของแต่ละคน
แตกต่างกัน เนื่ องจากมนุ ษย์มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ วัย สภาพสังคม สิ่ งแวดล้อม วิ ถี
ชีวิต ซึ่ งทาให้ความต้องการและความสุ ขของแต่ละคนไม่เหมื อนกัน ดังนั้นการที่จะอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข
ในสังคม จะต้องเป็ นผูค้ ิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และกระบวนการคิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ นนั้น จะต้องนา
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ประการ มาประกอบในการคิด คื อ ข้อมูลด้าน ตนเอง ข้อมูลด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
ข้อมูลด้านวิ ชาการ โดยเราจะต้องชั่งน้า หนักดูวา่ ข้อมูลใดน่าเชื่ อถื อมากกว่าหรื อมีผลดีมากกว่านามา
ตัดสิ นใจโดยอาศัยการพิ จารณาอย่างรอบคอบ
1.6.2 หลักการศึกษานอกโรงเรียน
การศึ กษานอกโรงเรี ยนเป็ นกระบวนการของการศึ กษาตลอดชีวิต มีภารกิ จ
สาคัญที่มุง่ ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้ นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
ตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเป็ นสิ ทธิ ท่ ีคนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึ กษาที่ตอ่ เนื่ อง
จากการศึกษาพื้ นฐาน เพื่ อนาความรู ไ้ ปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคมในที่สุด
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ก้ ารศึกษานอกโรงเรี ยนจึงยุดหลักการ สาคัญ 5 ประการ คื อ หลักความเสมอ
ภาคทางการศึ กษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่ งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรี ยนรู ก้ บั วิถีชีวิต
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หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู เ้ รี ยน และหลักการเรี ยนรู ร้ ่วมกันและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (สานักงานส่งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2553, 8-9) ดังนี้
1) หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุม่ เป้าหมายของการศึ กษานอก
โรงเรี ยนส่วนมากเป็ นผูพ้ ลาดโอกาสและผู ด้ อ้ ยโอกาสทางการศึ กษา ซึ่ งอาจมี ความแตกต่างทางด้าน
สถานภาพในสังคม อาชีพ เศรษฐกิ จและข้อจากัดต่าง ๆ ในการจัดการศึ กษาและกระบวนการเรี ยนรู ้
การศึกษานอกโรงเรี ยนต้องไม่มีการเลื อกปฏิบตั ิ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
การเรี ยนรู อ้ ย่างเท่าเทียมกัน
2) หลักการพัฒ นาตนเองและการพึ่ งพาตนเอง การจัดการศึ กษานอก
โรงเรี ยนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนและกระบวนการเรี ยนรู เ้ พื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพของตน
สามารถเรี ยนรู เ้ กิ ดความส านึ ก ที่จะพัฒ นาตนเองได้ เป็ นคนคิ ดเป็ น ปรับ ตัวเพื่ อให้ทนั กับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรี ยนรู อ้ ยูต่ ลอดเวลา เรี ยนด้วยตนเองพึ่งพาตนเอง เพื่ อให้สามารถดารงชีวิต
อย่างเป็ นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3) หลักการบูรณาการการเรียนรูก้ บั วิถีชีวิต หลักการนี้ อยูบ่ นพื้ นฐานของ
การจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีสมั พันธ์กบั สภาพปั ญหา วิ ถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ น
หลักการที่สาคัญ ในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษา สิ่ งดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู เ้ ป็ นลักษณะของการบูรณาการจึ งมีความเหมาะสมโดยบูรณาการสาระต่าง ๆ
เพื่ อการเรี ยนรู แ้ ละบูรณาการวิ ธีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อนาไปสู ก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยน
เป็ นองค์รวม
4) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและความถนัด
ของผูเ้ รี ยน หลักการนี้ เป็ นการส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั ความต้องการของตนเองสามารถจัดการศึ กษา
ให้กบั ตนเองได้อย่างเหมาะสม ครู การศึกษานอกโรงเรี ยนมีบทบาทในการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ด้ ว้ ย
ตนเองของผูเ้ รี ยน โดยให้ผูเ้ รี ยนร่วมกาหนดมาตรฐานและสาระการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การวัด
ประเมินผลการเรี ยนของตนเอง ซึ่งเป็ นกระบวนการศึกษานอกโรงเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5) หลัก การเรี ย นรูร้ ่ ว มกัน และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การเรี ยนรู ้
ร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ รี ยนนับว่าสาคัญ เป็ นการส่งเสริ มและสร้างกัลยาณมิ ตรในกลุม่ ผูเ้ รี ยน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมื อ ความผูกพันเอื้ ออาทร การช่วยเหลื อกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่ควรเกิ ดขึ้นสาหรับผู เ้ รี ยนที่มีวุฒิภาวะ ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนก็ นับว่าเป็ นหลักการสาคัญใน
การจัดการศึ กษานอกโรงเรี ยน ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษา การจัดสรร
ทรัพยากรเป็ นแหล่งเรี ยนรู แ้ ละสนับสนุ นในเรื่ องอื่ น ๆ เพื่ อผลิตผูเ้ รี ยนให้เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
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1.6.3 ทฤษฎีการเรียนรูก้ ารศึกษานอกโรงเรียน
สานักบริ หารงานการศึ กษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึ กษาธิ การ (2547, 3435) ได้กล่าวถึ งหลักการจัดการเรี ยนรู ข้ องผู ใ้ หญ่ โดยการใช้ทฤษฎี Andragogy ของ Knowles เป็ น
ทฤษฎีท่ ีพฒั นาขึ้นมาจากการศึ กษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ข้ องผูใ้ หญ่ซ่ ึ งยา้ ว่าผูใ้ หญ่นั้นสามารถเรี ยนรู ไ้ ด้ดว้ ย
ตนเองและคาดหวังว่าการตัดสิ นใจเรี ยนของผูใ้ หญ่จะได้รับการตอบสนองที่ดีดงั นั้นโปรแกรมการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่จึงต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้ นฐานของผูใ้ หญ่แต่ละคน
กล่าวโดยสรุ ปแล้วหลักการสาคัญของ Andragogy คื อ ผูใ้ หญ่ตอ้ งการที่จะมี
ส่วนเข้า ไปเกี่ ยวข้อ งในการวางแผนและประเมิ นการจัดการเรี ยนการสอน ประสบการณ์และความ
ผิดพลาดต่างๆนาไปสู พ่ ้ ื นฐานของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่จะใช้เวลาส่วนใหญ่สนใจในการเรี ยนรู ด้ ว้ ย
ตนเอง อาจมี เพื่ อนช่วยเรี ยนและมี ใครสักคน (ครู ฯ) คอยแนะน าการเรี ยนรู ข้ องผู ใ้ หญ่ยึดปัญ หาเป็ น
ศูนย์กลางมากกว่าที่จะมุง่ เนื้ อหาการเรี ยนรู ท้ ่ ีดีจะเกิดขึ้นเมื่ อบทเรี ยนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และเรี ยนรู จ้ าก
ของจริ งมากกว่าสิ่ งสมมุติ
1.6.4 จิตวิทยาการเรียนรูก้ ารศึกษานอกโรงเรียน
การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ใ นทุ ก กิ จ กรรมของการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
จาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจสภาพธรรมชาติของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน
และส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ หญ่มีความพร้อมและศักยภาพในการเรี ยนรู ท้ ่ ีแตกต่างจากกลุม่ เป้ าหมายในระบบ
โรงเรี ยน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ค้ วรคานึ งถึ งจิ ตวิ ทยาผูใ้ หญ่ซ่ ึ งต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับความคิ ด
จิ ตใจ อารมณ์ พฤติ กรรมของผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะมีความแตกต่างระหว่าง บุคคล มีความสนใจ มีลกั ษณะการ
เรี ยนรู เ้ ฉพาะตน เพื่ อผูท้ ่ ีจะจัดการศึ กษาสามารถดาเนิ นการจัดการศึ กษาสาหรับผูใ้ หญ่ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่ งสานักบริ หารงานการศึ กษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึ กษาธิ การ (2547, 36-41) กล่าวถึ ง ข้อควร
คานึ งถึ งในการสอนผูใ้ หญ่ การแสดงออกของผู ใ้ หญ่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ใ้ ห้ผูใ้ หญ่ ปัญ หาหรื อ
อุปสรรคต่อการเรี ยนรู ข้ องผูใ้ หญ่ และ แนวทางแก้ไขอุปสรรคการเรี ยนรู ข้ องผูใ้ หญ่ ไว้ดงั นี้
1) ข้อควรคานึ งถึงในการสอนผูใ้ หญ่
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผูใ้ หญ่ซ่ ึ งนับ อายุตงั้ แต่ 16 ปี ข้ ึนไปและ
ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่ ีมีอายุเลยวัยการศึกษาภาคบังคับไปแล้ว สิ่ งที่ควรคานึ งถึงคื อลักษณะทัว่ ไปของผูใ้ หญ่ ซึ่ ง
จะมีลกั ษณะที่พบเห็ นได้โดยทัว่ ไป ดังนี้
- เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ชีวิตและการทางาน
- ขาดความมัน่ ใจ ไม่คอ่ ยกล้าแสดงออก
- ไม่อ ยากเข้าสังคมกับ คนอื่ นที่แตกต่างไปจากพวกของตัว เพราะ
มักจะคิดว่าตัวเองมีปมด้อย
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- เรี ยนรู ใ้ นสิ่ งที่ใกล้ตวั ได้ดี เรี ยนและนาไปใช้ได้ทนั ที
- ไม่ช อบบรรยากาศแบบชัน้ เรี ยน เพราะอาจจะไม่มี เวลา หรื อมี
ความฝังใจที่ไม่ดี
- ไม่ชอบถูกสอน ชอบการแนะนาหรื อดูตวั อย่าง
- ไม่ชอบการตาหนิ ชอบการยกย่องชมเชยให้เกียรติ
- มีความกังวลในภารกิจของตนเอง เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและปาก
ท้อง
- ปรับตัวยากในภาวะที่ไม่คุน้ เคย
- ใช้เวลาในการสร้างความคุน้ เคยกับเพื่ อนผูเ้ รี ยนมาก
- ไม่ชอบการทดสอบหรื อลองภูมิ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาน้อย เพราะการทางานส่วนใหญ่ไม่
- สื่ อสารกับเอกสาร
- ชอบความจริ งใจ มีเหตุผล ยุติธรรม
- จะเรี ยนรู ไ้ ด้ดีจากของจริ ง หรื อประสบการณ์ตรง
- ต้องการเหตุผลและคาอธิ บายจนกว่าจะพอใจมากกว่าสั่งให้เชื่ อ
2) การแสดงออกของผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่สว่ นมากจะมีการแสดงออก ดังนี้
- มี ค วามประหม่า กลัวผิ ด ขาดความมั่น ใจเมื่ อตกอยู ใ่ นภาวะที่ ไม่
คุน้ เคย
- มีประสบการณ์ ตัดสิ นใจดีกว่าเด็ก
- ไม่ชอบการตาหนิ ดูหมิ่น และการแสดงตัวต่อชุมชน
- ไม่ชอบการถูกบังคับจนกว่าจะพอใจที่จะแสดงออกด้วยตนเอง
- ไม่ชอบการเข้มงวดเอาจริ งเอาจัง
3) การจัดกระบวนการเรี ยนรูใ้ ห้ผูใ้ หญ่ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ใ้ ห้
ผูใ้ หญ่ ควรคานึ งในสิ่ งต่อไปนี้
- สร้างบรรยากาศที่ เอื้ อต่อ การเรี ยนรู ้ และกระตุ น้ ให้อ ยากเรี ยนรู ้
อย่างแท้จริ ง
- จัดโครงสร้างหรื อกลไกสาหรับการวางแผนการเรี ยนรู ร้ ่วมกัน
- วิ เ คราะห์ค วามต้อ งการเรี ย นรู ้ข องผู เ้ รี ย น และจัด บทเรี ย นให้
สอดคล้อง
- กาหนดวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหาที่สนองต่อความต้องการเรี ยนรู ข้ อง
ผูเ้ รี ยน
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- ออกแบบประสบการณ์ เพื่ อการเรี ยนรู ้ข องผู เ้ รี ย น โดยค านึ งถึ ง
จิตวิทยาผูใ้ หญ่
- ด าเนิ นการให้เกิ ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ด ว้ ยวิ ธี ก ารและสื่ อ
อุปกรณ์ท่ ีเหมาะสม เน้นให้รูจ้ ริ ง รู อ้ ย่างลึกซึ้ง
- ประเมินผลการเรี ยนรู แ้ ละวิ เคราะห์ความต้องการเรี ยนรู อ้ ีกครั้ง เพื่ อ
ดูวา่ ความต้องการเรี ยนรู น้ ั้น ๆ ได้รับการตอบสนองหรื อไม่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมในการรับรู ด้ ว้ ย
- เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนและเน้นกระบวนการคิ ด
เป็ น
- อธิ บ าย สาธิ ต ง่า ย ๆ และชัดเจน เน้น ของจริ งและใกล้เคี ยงกับ
ประสบการณ์
- เปิ ดโอกาสให้ผู เ้ รี ย นได้แ สดงออกอย่า งเต็ ม ที่ ให้อิ ส ระในการ
ตัดสิ นใจของตนเอง
- ละเว้นการลงโทษ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม แต่ตอ้ งอธิ บายให้เข้าใจ
เหตุผล
- จะต้องมีการวางแผน ปฏิ บตั ิ และประเมิ นผลอย่างชัดเจนร่วมกัน
กับผูเ้ รี ยน
- กิจกรรมเนื้ อหาตรงตามความต้องการและเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
- ส่งเสริ มให้เรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง หรื ออาจจัดกลุม่ เล็ก ๆ ช่วยกันเรี ยน
- เน้นให้นาความรู ท้ ่ ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งและการทางานได้ดว้ ย
4) ปั ญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
จากการศึ กษาพบว่าสิ่ งที่เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรคต่อการเรี ยนรู ข้ องผูใ้ หญ่
ประกอบด้วย
- ประสบการณ์เดิม
- ขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
- ขาดแรงจูงใจในการเรี ยน
- กลัวต่อการเปลี่ยนแปลง
- ความกลัวความล้มเหลวจากการเรี ยน
- ความเชื่ อผิด ๆ ที่วา่ ผูใ้ หญ่ไม่สามารถเรี ยนได้
- การขาดความสนใจ
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5) แนวทางแก้ไขอุปสรรคการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
ต้องสร้างความเชื่ อมั่นในศักยภาพของผูเ้ รี ยนว่าเขาสามารถทาอะไรด้วย
ตนเองได้หลายอย่างในชีวิต รวมทัง้ การเรี ยนด้วย หากเขาเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ต้องกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาล
ใจ ความต้องการที่จะเรี ยนรู ท้ ่ ีมากเป็ นพิเศษ กระบวนการคิดเป็ น เป็ นวิธีหนึ่ งที่ชว่ ยให้เขาตัดสิ นใจได้อย่าง
มีเหตุผล ต้องแสดงให้เห็ นถึงความจาเป็ นสาหรับการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบนั ที่เป็ นสังคมแห่ง ความรู ้ และ
จาเป็ นต้องเรี ยนรู อ้ ย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต

กรณี ตวั อย่าง : การนาความรูเ้ กี่ยวกับการออกแบบการสอนและทักษะการสอนไปใช้
ตัวอย่างที่ 1
สถานศึ กษา กศน. แห่งหนึ่ ง กาหนดแผนการลงทะเบียนเรี ยนนักศึ กษาใหม่ ระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ทร31001
ทักษะการเรี ยนรู ้
5
พค31001
คณิ ตศาสตร์
5
พท31001
ภาษาไทย
5
สค31001
สังคมศึกษา
3
อช31001
ช่องทางการขยายอาชีพ
2
ครู เก่งน ากระบวนการของทฤษฎี ระบบมาใช้ในการออกแบบการสอน โดยยึ ดกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ONIE MODEL ของสานักงาน กศน. ดังนี้
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การนากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการสอน
ตัวป้ อนหรือปั จจัยนาเข้า
(INPUT)
-วิเคราะห์ผูเ้ รี ยน
-วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
(เนื้ อหา) : ง่าย/ ปานกลาง/
ยาก
-คานวณชัว่ โมงเรี ยนตลอดภาค
เรี ยน 18 สัปดาห์/ จัดทาปฏิทิน
การเรี ยนตลอดภาคเรี ยน 18
ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่ โมง
-จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ร้ ายภาค
-ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
(ออกแบบกิจกรรม)
-เลื อกใช้ส่ ื อ เช่น ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรี ยน สื่ อ ETV
ฯลฯ
-จัดทาแผนการเรี ยนรู ร้ าย
สัปดาห์ : ใช้รูปแบบ ONIE
MODEL
-กาหนดแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผล

กระบวนการ
(PROCESS)
ดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบ ONIE MODEL
O : Orientation
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ชวนคิดชวน
คุย ดึงความรู แ้ ละประสบการณ์
แลกเปลี่ยนกัน
-สรุ ปองค์ความรู จ้ าก
ประสบการณ์
N : New Ways
-การให้ความรู ต้ ามเนื้ อหา โดยใช้
สื่ อ เช่น ชุดการสอนแบบศูนย์
การเรี ยน สื่ อ ETV ฯลฯ
-บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
-ทดสอบประเมินความรู ท้ ่ ไี ด้รับ
ระหว่างเรี ยน
I : Implementation
-นาความรู ไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
E : Evaluation
-ทดสอบประเมินความรู ้ (ทดสอบ
หลังเรี ยน)
ข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK)
ปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาทุกขัน้ ตอน เช่น
-ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ไ้ ม่บรรลุผลการเรี ยนรู ท้ ่ ี
คาดหวัง อาจใช้การสอนเสริ มหรื อปรับเปลี่ยน
เทคนิ คการสอน หรื อออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ใหม่
-ผูเ้ รี ยนยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ ึน
อาจปรับเปลี่ยนเทคนิ คการสอน หรื อออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ใ้ หม่
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ผลลัพธ์
(OUTPUT)
ผลจากการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
-ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู บ้ รรลุผล
การเรี ยนรู ท้ ่ ีคาดหวังหรื อไม่
-ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีข้ ึนหรื อไม่

เมื่ อพิจารณากระบวนการออกแบบการสอนของครู เก่ง จะเห็ นได้วา่ ครู เก่งจะต้องใช้ทกั ษะในการ
สอนของครู และทักษะการสอน ดังนี้
ทักษะในการสอนของครู
ทักษะการสอน
ทักษะก่อนการสอน
ครูเก่งได้ใช้ทกั ษะการสอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ผูเ้ รี ยน
-ทักษะการใช้ส่ ื อการสอน (เลื อกใช้ส่ ื อ)
2. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา (เนื้ อหา) :
ง่าย/ ปานกลาง/ ยาก
3. คานวณชัว่ โมงเรี ยนตลอดภาคเรี ยน 18
สัปดาห์/ จัดทาปฏิทินการเรี ยนตลอดภาค
เรี ยน 18 ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่ โมง
4. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ร้ าย
ภาค
5. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (ออกแบบ
กิจกรรม)
6. เลื อกใช้ส่ ื อ
7. จัดทาแผนการเรี ยนรู ร้ ายสัปดาห์ : ใช้
รู ปแบบ ONIE MODEL
8. กาหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ครูเก่งได้ใช้ทกั ษะในการสอนของครูก่อน
การสอน ดังนี้
1. ความสามารถในการวางแผนการสอน
2. ความสามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสอน
3. ความสามารถการกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
4. ความสามารถในการจัดเตรี ยมเนื้ อหาวิชา
5. ความสามารถในการใช้ส่ ื อการสอน
ทักษะระหว่างการสอน
ครูเก่งได้ใช้ทกั ษะการสอน ดังนี้
ดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบ
1. ทักษะการสร้างบรรยากาศในการเรี ยน
ONIE MODEL
การสอน
1. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ชวนคิดชวนคุย ดึง
2. ทักษะการนาคาถามมาใช้ในการสอน
ความรู แ้ ละประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน
3. ทักษะการสอนให้ผูเ้ รี ยนคิด
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2.
3.

4.
5.
6.

ทักษะในการสอนของครู
สรุ ปองค์ความรู จ้ ากประสบการณ์
การให้ความรู ต้ ามเนื้ อหา โดยใช้ส่ ื อ เช่น
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สื่ อ ETV
ฯลฯ
บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ทดสอบประเมินความรู ท้ ่ ีได้รับระหว่าง
เรี ยน
นาความรู ไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ครูเก่งได้ใช้ทกั ษะในการสอนของครู
ระหว่างการสอน ดังนี้
1. ทักษะในการจัดและเลื อกกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้
3. ความสามารถในการเสริ มแรง กระตุน้
และสร้างความสนใจให้แก่ผูเ้ รี ยน
4. ทักษะในการใช้คาถาม
5. ความสามารถในการให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั รักษา
กฎ ระเบียบ และวินัยในชัน้ เรี ยน
6. ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยน
ทักษะหลังการสอน
1. ทดสอบประเมินความรู ้ (ทดสอบหลัง
เรี ยน)
2. วิเคราะห์และวินิจฉัยผลจากการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
-ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู บ้ รรลุผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวังหรื อไม่
-ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน
หรื อไม่

45

ทักษะการสอน
ทักษะการสื่ อความหมาย
ทักษะการเสริ มกาลังใจ
ทักษะการกระตุน้ ความสนใจ
ทักษะการใช้ส่ ื อการสอน
ทักษะการสอดแทรกจริ ยธรรมในการ
สอน
ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน

ทักษะในการสอนของครู
3. ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
-ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ไ้ ม่บรรลุผลการ
เรี ยนรู ท้ ่ ีคาดหวัง อาจใช้การสอนเสริ ม
หรื อปรับเปลี่ยนเทคนิ คการสอน หรื อ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ใ้ หม่
-ผูเ้ รี ยนยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีข้ ึน อาจปรับเปลี่ยนเทคนิ คการ
สอน หรื อออกแบบการจัดการเรี ยนรู ใ้ หม่

ทักษะการสอน

ครูเก่งได้ใช้ทกั ษะในการสอนของครูหลัง
การสอน ดังนี้
1. ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ
2. ความสามารถในการวัดประเมินผล
3. ความสามารถในการสอนของตนเอง
4. ความสามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ นได้วา่ ครู เก่งได้นากระบวนการของทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบ
การสอน และได้ใช้ทกั ษะการสอนของครู และทักษะการสอนในแต่ขนั้ ตอนของการออกแบบการสอน ซึ่ ง
จากการวิ เคราะห์หลักสู ตรรายวิ ชา (เนื้ อหา : ง่าย ปานกลาง ยาก) ที่นักศึ กษา กศน. ลงทะเบี ยนทัง้ 5
รายวิชาแล้ว จากนั้นครู เก่งได้คานวณชัว่ โมงเรี ยนตลอดภาคเรี ยน 18 สัปดาห์และจัดทาปฏิทินการเรี ยน
ตลอดภาคเรี ยน 18 ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่ โมง พร้อมทัง้ จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ร้ ายภาค
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ตอนที่ 2
การจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียน สาหรับผูเ้ รียน กศน.
2.1 การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หรื อการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อ
การสอนที่มีผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student centered) เป็ นรู ปแบบการสอนในลักษณะที่ชว่ ยให้ผูเ้ รี ยน
รู จ้ กั การคิดค้น แสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนจะเป็ นผูก้ าหนดสถานการณ์ หรื อสภาพแวดล้อม
รวมทัง้ กาหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั บูรณาการกับความรู เ้ นื้ อหาวิ ชาที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตร ซึ่ งการกาหนดสถานการณ์ หรื อสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะกระตุน้ หรื อส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้
ศึ กษา ค้นคว้าความรู ้ การปรึ กษาหารื อ และร่วมกันตัดสิ นใจ รู ปแบบการสอนมีดงั ต่อไปนี้ (ระวิ วรรณ
ศรี คร้ามครัน 2545, 119)
 เริ่ มจากผู ส้ อนก าหนดปั ญ หา หัวข้อ เรื่ องหรื อสถานการณ์ท่ ี น่ าสนใจ ซึ่ งอยู ใ่ นขอบเขต
ของเนื้ อหาวิชาในหลักสูตรที่จะต้องศึกษา
 ผู เ้ รี ยนศึ ก ษาปั ญ หา หั ว ข้อ เรื่ อง หรื อสถานการณ์ โดยการคิ ด ค้น แสวงหาความรู ้
ด้ว ยวิ ธี ก ารต่า ง ๆ เช่น ศึ ก ษาจากต ารา สัม ภาษณ์ ผูร้ ู ้ หรื อผู ท้ ่ ี เกี่ ยวข้อ ง โดยมี ผู ส้ อนให้ค าแนะน า
ช่วยเหลื อ ชี้แนะในการสื บค้นแหล่งข้อมูล
 ผู เ้ รี ยนสามารถค้น พบหลัก การ ข้อ สรุ ป แนวคิ ดในลัก ษณะของนั ยทั่ว ไป หรื อความคิ ด
รวบยอดของปัญหานั้น ๆ พิจารณาตัดสิ นใจ และเสนอผลงานต่อเพื่ อน ๆ และผูส้ อน
เช่นเดียวกับที่ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, 4) ได้กล่าวว่า เป็ นที่ยอมรับกันว่า การจัดการเรี ยน
การสอนที่ เน้ น ผู เ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ ก ลาง คื อ วิ ธี ก ารส าคั ญ ที่ สามารถสร้ า งและพั ฒ นาผู เ้ รี ยน
ให้เกิ ดคุ ณ ลัก ษณะต่าง ๆ ที่ ต้อ งการในยุ ค โลกาภิ ว ตั น์ เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ย นการสอนที่ ให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู จ้ กั เรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง เรี ยนในเรื่ องที่สอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของตนเอง และได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้
เป็ นแนวคิ ดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึ กษาและทฤษฎีการเรี ยนรู ต้ า่ ง ๆ ที่ได้พฒั นามาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน และเป็ นแนวทางที่ได้รับการพิ สูจน์วา่ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ตอ้ งการอย่าง
ได้ผล
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ความเป็ นมาของแนวคิด
Carl R. Roger คื อผู ค้ ิ ดค้นและใช้คาว่า “เด็ กเป็ นศู นย์กลาง (Child-centred)” เป็ นครั้งแรก ใน
วิธีการนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการส่งเสริ มให้มีความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมเต็มที่ตอ่ การเรี ยนรู ข้ องตน ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่ อถื อไว้วางใจ แนวทางนี้ จึ งเป็ นแนวทางที่จะผลักดันผูเ้ รี ยนไปสู ก่ าร
บรรลุศกั ยภาพของตน โดยส่งเสริ มความคิดของผูเ้ รี ยนและอานวยความสะดวกให้เขาได้พฒั นาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์ 2542, 4-5)
หลักการพื้นฐานของแนวคิด “ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง”








ผูเ้ รี ยนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ข้ องตน
เนื้ อหาวิชามีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู จ้ ะประสบผลสาเร็ จหากผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยน
ครู คือผูอ้ านวยความสะดวกและเป็ นแหล่งความรู ้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเห็ นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม
การศึกษา คื อ การพัฒนาประสบการณ์การเรี ยนรู ข้ องผูเ้ รี ยนหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไป

หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
เพื่ อให้ก ารเรี ยนรู เ้ ป็ นไปอย่างได้ผล การจัดประสบการณ์ก ารเรี ยนรู ค้ วรยึ ดหลัก ดังต่อ ไปนี้
(วัฒนาพร ระงับทุกข์ 2542, 7)
 การเรี ย นรู ้เป็ นกระบวนการที่ ควรเป็ นไปอย่า งมี ชี วิ ต ชี วา ดัง นั้ น ผู เ้ รี ย นจึ ง ควรมี บ ทบาท
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ข้ องตน และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
 การเรี ย นรู ้เกิ ด ขึ้ น ได้จ ากแหล่ง ต่า ง ๆ กัน มิ ใช่จ ากแหล่งใดแหล่ง หนึ่ งเพี ย งแหล่ง เดี ย ว
ประสบการณ์ความรู ส้ ึ กนึ กคิดของแต่ละบุคคลถื อว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ท้ ่ ีสาคัญ
 การเรี ยนรู ท้ ่ ีดี จะต้องเป็ นการเรี ยนรู ท้ ่ ีเกิดจากการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจด้วยตนเอง
 การเรี ยนรู ก้ ระบวนการเรี ยนรู ม้ ีความสาคัญ
 การเรี ยนรู ท้ ่ ีมีความหมายแก่ผูเ้ รี ยน คื อ การเรี ยนรู ท้ ่ ีสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ตัวบ่งชี้ การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
ศูนย์พฒั นาคุณภาพการเรี ยนการสอน (พ.ค.ร.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้
พัฒนาตัวบ่งชี้การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางขึ้น โดยกาหนดตัวบ่งชี้การเรี ยนของผูเ้ รี ยน 9
ข้อ และตัวบ่งชี้การสอนของครู 10 ข้อ เป็ นเครื่ องตรวจสอบว่า เมื่ อใดก็ตามที่เกิดการเรี ยนหรื อการสอน
ตามตัวบ่งชี้เหล่านี้ เมื่ อนั้นได้เกิดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแล้ว ดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์
2542, 8-10)
 ตัวบ่งชี้ การเรียนของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2) ผูเ้ รี ยนฝึกปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดและวิ ธีการของตนเอง
3) ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู จ้ ากกลุม่
4) ผูเ้ รี ยนฝึ กคิ ดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผล
5) ผูเ้ รี ยนได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคาตอบ แก้ปัญหา ทัง้ ด้วยตนเอง และร่วมด้วยช่วยกัน
6) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู ด้ ว้ ยตนเอง
7) ผูเ้ รี ยนได้เลื อกทากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอย่าง
มีความสุข
8) ผูเ้ รี ยนฝึกตนเองให้มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการทางาน
9) ผูเ้ รี ยนฝึกประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ่ ื น ตลอดจนสนใจใฝ่ หาความรู อ้ ย่างต่อเนื่ อง
 ตัวบ่งชี้ การสอนของครู
1) ครู เตรี ยมการสอนทัง้ เนื้ อหาและวิธีการ
2) ครู จดั สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริ มแรงให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3) ครู เอาใจใส่ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
4) ครู จดั กิจกรรมและสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5) ครู สง่ เสริ มให้ผูเ้ รี ยนฝึกคิด ฝึกทา และฝึกปรับปรุ งตนเอง
6) ครู สง่ เสริ มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู จ้ ากกลุม่ พร้อมทัง้ สังเกตส่วนดี และปรับปรุ งส่วน
ด้อยของผูเ้ รี ยน
7) ครู ใช้ส่ ื อการสอนเพื่ อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู ้
8) ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ท้ ่ ีหลากหลายและเชื่ อมโยงประสบการณ์กบั ชีวิตจริ ง
9) ครู ฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวฒั นธรรมไทย
10) ครู สงั เกตและประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
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ประเภทการสอนที่มีผเู ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
การสอนที่มีผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะของการจัดการ
เรี ยนการสอนดังต่อไปนี้ (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน 2545, 120)
1) การสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction)
2) การสอนโดยอ้อม (Indirect Instruction)
3) การสอนให้ผู เ้ รี ยนมี ป ฏิ สัม พัน ธ์และเรี ย นในลัก ษณะกลุ ่ม (Interactive Instruction and
Cooperative learning)
4) การสอนให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์จริ ง (Experiential Instruction)

2.2 ความหมายและลักษณะของศูนย์การเรียน
ความหมายของศูนย์การเรียน
ศูนย์การเรี ยนเป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ท้ ่ ีให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนหรื อยึ ดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู น ย์ก ลาง ใช้เ ทคนิ คการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยการแบ่ง ผู เ้ รี ย นออกเป็ น 4-6 กลุ ่ม
กลุม่ ละประมาณ 5-12 คน ให้เข้าเรี ยนในศูนย์กิจกรรม โดยแต่ละกลุม่ มีการประกอบกิจกรรมต่างกันไป
ตามที่กาหนดไว้ในชุดการสอน แต่ละกลุม่ ใช้เวลาประมาณ 15-25 นาที สาหรับประกอบกิจกรรมตาม
คาสั่ง เมื่ อผูเ้ รี ยนทุกศูนย์ประกอบกิ จกรรมเสร็ จแล้วจึ งเปลี่ยนศูนย์กิจกรรม จนกระทัง่ ครบทุกศูนย์จึงจะ
ถื อว่าเรี ยนเนื้ อหาในแต่ละหน่วยครบตามที่กาหนด การสอนในลักษณะนี้ ทาให้บทบาทของผู ส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนต่างไปจากเดิม โดยครู เป็ นผูป้ ระสานงาน คอยดูแล กระตุน้ การเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน (อรนุ ช
ลิมตศิริ 2546, 179)
ลักษณะของศูนย์การเรียน
ลัก ษณะของศู น ย์ก ารเรี ย นจะประกอบด้ว ยสื่ อประสมชนิ ดต่า ง ๆ ในแต่ล ะศู น ย์ค วามรู ้
ซึ่ งผู เ้ รี ย นจะสามารถเรี ยนรู ไ้ ด้ต นเอง หรื อเรี ยนในลัก ษณะกลุ ม่ และปรึ ก ษาหารื อกัน โดยการอ่า น
คาแนะน าการใช้ส่ ื อในแต่ละศู น ย์ความรู ้ และดาเนิ นกิ จกรรม หรื อศึ ก ษาหาความรู ด้ ว้ ยตนเองตามที่
กาหนดในใบงาน ซึ่ งผู เ้ รี ยนบางกลุม่ จะเรี ยนโดยตรงกับครู ผูส้ อน และบางกลุม่ จะศึ กษาจากเอกสาร
หนังสื อเรี ยน รู ปภาพ หรื อเครื่ องมื อต่าง ๆ ในศูนย์ความรู ้ เช่น ชุดการสอน ซีดี วีซีดี เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอื่ น ๆ ดังนั้นในศูนย์การเรี ยนจะประกอบด้วยศู นย์ความรู ต้ า่ ง ๆ ซึ่ งมี อุปกรณ์การเรี ยนรู ท้ ่ ีเพียงพอ
เหมาะสม และอยูใ่ นตาแหน่งที่ผูเ้ รี ยนจะสามารถศึกษาได้โดยไม่รบกวนผูอ้ ่ ื น นอกจากนี้ ผูส้ อนจะกาหนด
ติ ดประกาศ หรื อเขียนให้ผูเ้ รี ยนรับทราบว่า เมื่ อผูเ้ รี ยนศึ กษาหรื อเรี ยนในศูนย์ความรู ห้ นึ่ ง ๆ เสร็ จแล้ว
ควรจะศึกษาในศูนย์ความรู ใ้ ดต่อไป (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน 2545, 149)
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ลักษณะสาคัญ ของวิ ธีสอนแบบนี้ คื อ การที่ผู เ้ รี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ กิจกรรม ศึ กษาด้วยตนเอง
นับเป็ นการสร้างองค์ความรู ด้ ว้ ยตนเอง ตลอดจนส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนแสดงความคิ ดเห็ น ฝึ กการตัดสิ นใจ
และมีความรับผิดชอบ การสอนด้วยวิ ธีน้ ี เป็ นการนาเนื้ อหาในบทเรี ยนมาแบ่งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ท้ ีละหน่วย (อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 179)
นอกจากนี้ การสอนแบบศูนย์การเรี ยนยังยึดหลักทฤษฎีการเรี ยนรู แ้ ละสื่ อการสอน ดังนี้ (อรนุ ช
ลิมตศิริ 2546, 179)
1) ทฤษฎี กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็ นการที่ผูเ้ รี ยนศึ กษาเนื้ อหาด้วยวิ ธีทางาน
กลุ ่ม โดยเชื่ อว่า การท างานเป็ นกลุ ่ม หรื อการร่ ว มมื อกับ ผู อ้ ่ ื นอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ที่ ต้อ งอาศัย
การฝึกฝน การที่ผูเ้ รี ยนมีโอกาสฝึกทางานร่วมกับผูอ้ ่ ื นนั้นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานในชีวิตจริ ง
2) ทฤษฎี สื่อประสม (Multi-Media) การเรี ยนรู ท้ ่ ีอาศัยประสาทสัมผัสหลายด้าน จะทาให้
เกิดความคงทนในการเรี ยน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรบูรณาการการใช้ส่ ื อการสอน
ชนิ ดต่าง ๆ เพื่ อให้เกิดการเรี ยนรู อ้ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.3 องค์ประกอบของศูนย์การเรียน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540 อ้างถึงใน อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 180-182) เสนอแนะว่า ในศูนย์การเรี ยน
ควรมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คื อ
1) บทบาทของผูเ้ รียน
(1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน
(2) พัฒ นาการเรี ย นรู ้ด ว้ ยตนเอง โดยปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่า ง ๆ ตามค าสั่ง ที่ ระบุ ไ ว้
ในศูนย์การเรี ยนแต่ละศูนย์ให้ครบทุกศูนย์
(3) เรี ยนรู ท้ ่ ีจะทางานร่วมกับผูอ้ ่ ื นโดยปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าหรื อผูต้ ามที่ดี
(4) พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และบันทึกความก้าวหน้าของตนเอง
2) บทบาทของผูส้ อน
(1) วางแผนและเตรี ยมชุดการสอน รวมทัง้ อุปกรณ์อ่ ื น ๆ
(2) สังเกต ให้ความช่วยเหลื อ และแก้ไขพฤติ กรรมที่ไม่ถูกต้องขณะผูเ้ รี ยนทางาน
ร่วมกัน
(3) บันทึกพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยอาจบันทึกเกี่ยวกับความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระ ความสามารถในการปฏิบตั ิตามคาสั่งที่กาหนดไว้ การทางานเสร็ จด้วยตนเอง การทางานร่วมกับ
คนอื่ น การเป็ นผูน้ าที่ดี และความเป็ นระเบียบในการทางาน
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(4) อธิ บายเพิ่มเติม ตลอดจนเป็ นผูน้ าเข้าสูบ่ ทเรี ยนและสรุ ปบทเรี ยนด้วย
(5) เตรี ย มกิ จ กรรม และสื่ อการเรี ยนการสอนเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ท่ ีเปลี่ยนไป และเพื่ อให้บทเรี ยนมีคุณค่ายิ่งขึ้น
ข้อควรคานึ งสาหรับผูส้ อน
ในการสอนแบบศู น ย์ก ารเรี ยนนั้น ครู ตอ้ งเปลี่ ยนแปลงทัศ นคติ ให้เหมาะสม เพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเองมากขึ้น ทัศนคติท่ ีครู ควรเปลี่ยนแปลงและข้อควรคานึ ง
ได้แก่
(1) ส่ง เสริ มให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ด ว้ ยตนเองมากที่ สุ ด พยายามลดบทบาทจาก
ผูบ้ อกมาเป็ นผูถ้ าม และคอยดูแลช่วยเหลื อ
(2) เป็ นผูม้ ีใจกว้างและให้คาชมผูเ้ รี ยนที่ทาดีหรื อประสบความสาเร็ จแม้เพียงเล็กน้อย
(3) ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ด้ ว้ ยการเคลื่ อนไหวในขณะประกอบกิจกรรม
(4) สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนใช้เครื่ องมื ออุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียงด้วยตนเอง
(5) คอยช่วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้เรี ยนตามความสามารถของตน
3) ชุดการสอนสาหรับศูนย์การเรียน
“ชุดการสอน” เป็ นเครื่ องมื อที่สาคัญสาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน ที่นาเสนอ
เนื้ อหาสาระในรู ปของสื่ อประสม ในแต่ละวิ ชาอาจมี ชุดการสอนประมาณ 16-20 ชุดการสอน ทัง้ นี้
ขึ้นกับจานวนหน่วยการสอนที่เรากาหนดไว้ โดยให้มีชุดการสอน 1 ชุดต่อหน่วยการสอน 1 หน่วย ชุด
การสอนแต่ละชุ ดจะประกอบด้ว ย 1) คู ม่ ื อ ครู 2) แบบฝึ ก ปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บ ผู เ้ รี ยน 3) สื่ อส าหรับ ศู น ย์
กิ จกรรมรวมทัง้ กิ จกรรมสารอง และ 4) แบบทดสอบสาหรับการประเมิ นผล (ชัยยศ พรหมวงศ์ 2538
อ้างถึงใน อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 181)
(1) คู่มือครู คูม่ ื อครู ชว่ ยให้ครู ใช้ชุดการสอนในห้องเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ส่วนประกอบของคูม่ ื อครู ได้แก่
 คาชี้แจงสาหรับครู
 สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยม
 บทบาทของผูเ้ รี ยน
 การจัดชัน้ เรี ยนพร้อมแผนผัง
 แผนการสอน
 เนื้ อหาสาระประจาศูนย์ตา่ ง ๆ
 การประเมินผล (แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน)
(2) แบบฝึ กปฏิ บ ัติ (Workbook) แบบฝึ ก ปฏิ บ ตั ิ เป็ นคู ่มื อ ผู เ้ รี ย นที่ ใช้ป ระกอบ
กิ จ กรรมการเรี ย น บัน ทึ ก ค าอธิ บ ายของครู และท างานหรื อท าแบบฝึ ก หัด ตามที่ ครู ม อบหมายไว้
ในบัตรกิจกรรม
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(3) สื่ อ ส าหรับ ศู น ย์กิ จ กรรม เป็ นการเสนอเนื้ อหาในรู ป ของสื่ อประสม เช่น
บัตรคาสั่ง บัตรเนื้ อหา บัตรกิ จกรรม บัตรคาถาม หรื อบัตรนาอภิ ปราย และบัตรเฉลย รวมทัง้ ภาพชุด
แบบเรี ยน บัตรคา บัตรภาพ เกมต่าง ๆ สไลด์ หนังสื อ เป็ นต้น
(4) แบบทดสอบสาหรับการประเมิ นผล เป็ นแบบสอบอิงเกณฑ์ท่ ีสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรมจานวน 5-10 ข้อ ซึ่ งครู จะใช้เป็ นแบบสอบก่อนและหลังการเรี ยน โดยมี
กระดาษคาตอบเตรี ยมไว้ตา่ งหาก
ขัน้ ตอนการสร้างชุดการสอน
(1) เลื อกเรื่ องที่จะสอน แล้วแบ่งเป็ นหัวเรื่ องย่อย 4-6 เรื่ อง
(2) กาหนดความคิดรวบยอดของแต่ละเรื่ อง
(3) กาหนดจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม
(4) กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(5) เตรี ยมสื่ อการสอน
(6) เตรี ยมข้อสอบที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4) การจัดห้องเรียน
การจัด ห้อ งเรี ย นโดยแบ่ง ออกเป็ นกลุ ่ม ประมาณ 4 - 6 กลุ ่ม ทั้ง นี้ ขึ้ นกับ เนื้ อหา
ที่แบ่งเป็ นตอน ๆ ในแต่ละกลุม่ จะมีเนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยนการสอนที่ตา่ งกัน
ออกไป ผูเ้ รี ยนจะผลัดกันเรี ยนรู แ้ ละทากิจกรรมในแต่ละศูนย์จนครบ จะมีศูนย์สารองสาหรับกลุม่ ที่เรี ยน
เร็ วกว่ากลุม่ อื่ น (บุญชม ศรี สะอาด 2537 อ้างถึงใน อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 183) ดังภาพ

ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 2
ศูนย์สารอง

ศูนย์ที่ 3

ศูนย์ที่ 4

ตัวอย่างการจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
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2.4 ขัน้ ตอนการสอนแบบศูนย์การเรียน
ขัน้ ตอนการสอนแบบศูนย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 5 ขัน้ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด 2537 อ้างถึ งใน
อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 183)

ขัน้ ประเมินผลก่อนเรียน
ในขัน้ แรกจะทาการทดสอบเพื่ อวัดความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่ องที่จะเรี ยน โดยอาจทดสอบ
ประมาณ 5-10 นาที ต่อจากนั้นจึงตรวจให้คะแนนเก็บไว้

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ผูส้ อนจะนาเข้าสู ่บทเรี ยนประมาณ 5-10 นาที เพื่ อดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน โดย
อาจใช้ก ารเล่น เกม เล่า นิ ทาน ใช้โสตทัศ นู ปกรณ์ เช่น วี ดิ ท ัศ น์ ภาพยนตร์ หรื อรู ป ภาพ เป็ นต้น
ต่อจากนั้นก็อธิ บายวิธีเรี ยน

ขัน้ ประกอบกิจกรรมการเรียน
แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุม่ ตามจานานของศูนย์กิจกรรม แต่ละกลุม่ อาจคละกันระหว่าง
เด็กเก่งและอ่อน หรื อให้ผูเ้ รี ยนเลื อกกลุม่ เอง แต่ควรคานึ ง ถึงสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่
ความสามารถทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ความสามารถทางการพูดและการอ่าน
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
เพศ
วัย
ต่อจากนั้นให้ผูเ้ รี ยนเข้าประจาศูนย์กิจกรรม อ่านบัตรคาสั่งและปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับขัน้ หมุนเวียน
กันจนครบทุกศูนย์ การเปลี่ยนกลุม่ ทาได้ 3 วิธี คื อ
1. เปลี่ ยนกลุ ่ม พร้อ มกัน ทุ ก กลุ ่ม จากศู น ย์ท่ ี 1 ไปศู น ย์ท่ ี 2, 3, 4 ตามล าดับ
การเปลี่ยนกลุม่ ในลักษณะนี้ จะทาได้ก็ตอ่ เมื่ อผูเ้ รี ยนทุกคนทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน
2. เปลี่ยนเฉพาะกลุม่ ที่เสร็ จพร้อมกัน เช่น กลุม่ 2 และกลุม่ 4 เสร็ จ อาจเปลี่ยนกลุม่
ได้ทนั ที
3. กลุม่ ใดเสร็ จก่อนไปทากิจกรรมที่ศูนย์สารอง

ขัน้ สรุปบทเรียน
เมื่ อผูเ้ รี ยนทุกกลุม่ ประกอบกิจกรรมจนครบทุกศูนย์แล้ว ผูส้ อนจะสรุ ปบทเรี ยนอีกครั้ง
เพื่ อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างขึ้น
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ขัน้ ประเมินผลการเรียน
หลังจากสรุ ปบทเรี ยนแล้ว ผูส้ อนจะให้ผูเ้ รี ย นทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่ อวัดผลการ
เรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ให้ทาก่อนเรี ยน นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบ
กันเพื่ อให้ทราบความก้าวหน้าในการเรี ยน ส่วนกิจกรรมที่ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิในแต่ละศูนย์นั้น ผูส้ อนต้องนามา
พิจารณาประกอบการประเมินผลด้วย
การประเมินผลการใช้ศูนย์การเรียน
เพื่ อให้ก ารจัด การเรี ยนการสอนในลัก ษณะของศู น ย์ก ารเรี ยนเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนควรจะตรวจสอบความสนใจของผูเ้ รี ยน รวมทัง้ จัดทาแบบสารวจ เพื่ อประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรี ยนในแนวทางต่อไปนี้ (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน 2545, 153-154)
 ผูส้ อนจัดเตรี ยมการให้ประสบการณ์ความรู แ้ ก่ผูเ้ รี ยนในเรื่ องทัว่ ๆ ไป หรื อไม่ ก่อน
ให้ผูเ้ รี ยนเข้าศึกษาในศูนย์การเรี ยน
 ศูนย์การเรี ยน มีส่ ื อการเรี ยน รู ปแบบ ตาแหน่งในการจัดวาง และสี สนั ที่จะดึ งดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยนหรื อไม่
 ภาระงานที่มอบให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ ในแต่ละศูนย์ความรู ค้ อ่ นข้างยาก หรื อง่ายเกิ นไป
สาหรับพื้ นฐานความรู ข้ องผูเ้ รี ยน
 ผูเ้ รี ยนจะทราบผลการเรี ยนย้อนกลับในทันทีหรื อไม่
 ผูส้ อนจัดเตรี ยมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้ เอกสารสาหรับให้ผูเ้ รี ยนได้สืบค้นอย่าง
เพียงพอหรื อไม่
 ป้ ายประกาศต่าง ๆ ในศูนย์การเรี ยนมีความถู กต้องตามหลักการใช้ภาษาหรื อไม่
สื่ อความหมายได้เข้าใจมากน้อยเพียงใด
 กิจกรรมและเนื้ อหาวิชาในแต่ละศูนย์ความรู ้ ไม่เกี่ยวเนื่ องกันใช่หรื อไม่
 ในศู น ย์ก ารเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างอิ ส ระตามเอกัตภาพ และให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนในลักษณะของกลุม่ การเรี ยนหรื อไม่
 คาแนะนาในการใช้ศูนย์การเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย หรื อไม่
 ผูเ้ รี ยนจะสามารถมาใช้ศูนย์การเรี ยนอย่างอิสระด้วยตนเองได้หรื อไม่
 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในศูนย์การเรี ยนมีความคงทนหรื อไม่ และมีการดูแลรักษาอย่างไร
 ผูส้ อนจะทราบได้อย่างไรว่า เมื่ อผูเ้ รี ยนเข้าศึ กษาในศูนย์ความรู ้หนึ่ ง ๆ แล้วจะได้รับ
ความรู ต้ ามเนื้ อหาวิชาครบถ้วน ภายในเวลาที่กาหนด
 ผูส้ อนจะเก็บรวบรวมคาตอบของผูเ้ รี ยนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร
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 ผูส้ อนได้จดั ทาระบบการเก็บบันทึกข้อมูลคาตอบของผูเ้ รี ยนอย่างไร
การประเมิ น ผลการใช้ศู น ย์ก ารเรี ย น จะท าให้ผูส้ อนสามารถดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง
ศูนย์การเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ท่ ีสุด สามารถดึงความสนใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ไ้ ด้
ด้วยตนเองในลักษณะของกลุม่ หรื อรายบุคคล รวมทัง้ ได้รับความรู เ้ นื้ อหาวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด

2.5 ข้อดีและข้อจากัดของวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
อรนุ ช ลิมตศิริ (2546, 184) ได้สรุ ปข้อดีและข้อจากัดของวิธีสอนแบบศูนย์การเรี ยนไว้ดงั นี้
ข้อดี
1) ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนแสวงหาและสร้างองค์ความรู ด้ ว้ ยตนเอง แทนที่จะรับจากผูส้ อน
ฝ่ ายเดียว
2) ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) ส่งเสริ มให้มีความรับผิดชอบ และการทางานร่วมกัน
4) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนผูส้ อน เพราะผูส้ อนลดบทบาทลง
ข้อจากัด
1) ผูส้ อนต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจในการทาชุดการสอน
2) การให้ผูเ้ รี ยนหมุ น เวี ยนเรี ยนตามศู นย์ก ารเรี ยนแต่ละศู นย์ อาจไม่เป็ นไปตามล าดับ ขัน้
ของหลักสูตร
การจัดศูนย์การเรี ยนจะทาให้ครู สามารถสอนผูเ้ รี ยนเป็ นกลุม่ เล็ก หรื อให้ความสนใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุ ค คลได้ โดยจัด แบ่ง ให้ผู เ้ รี ยนเป็ นกลุ ่ม ร่ ว มกัน ท างานหรื อศึ ก ษาในเรื่ องที่ ผู เ้ รี ยนสนใจ
ซึ่ งผู เ้ รี ย นจะมี ค วามรู ้ หรื อมี ค วามสนุ ก สนานในเรื่ องที่ ตนเองสนใจด้ว ย การเรี ย นการสอนโดยใช้
ศูนย์การเรี ยน ผู ส้ อนจะเริ่ มจากการบรรยายให้ความรู ใ้ นเนื้ อหาวิ ชาทัง้ หมดโดยสรุ ปก่อน รวมทัง้ สิ่ งที่
ผู เ้ รี ย นจะสามารถเรี ย นรู ้เพิ่ มเติ ม ได้ในศู น ย์ก ารเรี ย น แล้ว จึ ง ให้ผู เ้ รี ย นได้ศึ ก ษาในศู น ย์ก ารเรี ย น
ซึ่งศูนย์การเรี ยนจะประกอบด้วยสื่ อประสมชนิ ดต่าง ๆ ในแต่ละศูนย์ความรู ้
ในแต่ละศู น ย์ความรู ข้ องศู น ย์ก ารเรี ยนจะมี ส่ ื อการสอน และคาแนะน าในการใช้ ซึ่ งผู เ้ รี ยน
จะสามารถศึ ก ษาและใช้ส่ ื อการสอนต่า ง ๆ ได้ด ว้ ยตนเอง ในกรณี ที่ ผู เ้ รี ย นศึ ก ษาในศู น ย์ต ่า ง ๆ
เสร็ จแล้ว ก่อนเวลากาหนด จะสามารถมาศึ กษาในศูนย์สารอง ซึ่ งศูนย์สารองจะเป็ นศูนย์ท่ ีเสริ มความรู ้
ความถนัด และความสามารถของผูเ้ รี ย น อาจจะประกอบด้วยงานศิ ลปะ เกม หนังสื อ หรื อกิ จกรรมที่
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยความสนุ กสนานก่อนที่จะเข้าศึกษาในศูนย์อ่ ื น ๆ ต่อไป
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การจัดการสอนในลักษณะของศูนย์การเรี ยน ผูส้ อนจะต้องกาหนดกฎ กติกา สาหรับการศึกษา
ในแต่ละศู น ย์ความรู ้ รวมทัง้ กาหนดระยะเวลาของการศึ ก ษาในแต่ละศู นย์ความรู ด้ ว้ ย เช่น ผู เ้ รี ยนจะ
สามารถศึ กษาในแต่ละศูนย์ความรู ไ้ ม่เกิ น 20 นาที แล้วจึ งเปลี่ยนไปศึ กษาในศูนย์อ่ ื นต่อไป ซึ่ งในแต่ละ
ศูนย์ความรู ้ ผูส้ อนสามารถเขียนระเบียบปฏิบตั ิสาหรับให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจก่อนเข้าศึกษาในแต่ละศูนย์ความรู ้
การจัดศูนย์การเรี ยนสาหรั บผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับความรู ้ อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหา
ความรู ้ และสื่ อการสอนต่าง ๆ ที่ผูส้ อนจัดไว้ในศูนย์ความรู ้ ซึ่งเนื้ อหาความรู ใ้ นแต่ละศูนย์ความรู ท้ ่ ีผูเ้ รี ยน
ศึกษาจะต้องแตกต่างกัน เช่น มีหวั ข้อเรื่ องต่างกัน หรื อวิ ชาต่างกันก็ได้ และในบางครั้งอาจจะจัดให้มีแต่
สื่ อการสอนที่แตกต่างกัน โดยที่ผูส้ อนเป็ นเพียงผูค้ วบคุม ชี้แนะในการทางานของผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ ตาม
ศูนย์ความรู ท้ ุกศูนย์ในศูนย์การเรี ยน ควรจะมีส่ ื อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน มีคาแนะนาใน
การใช้ศูนย์ ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ มีแบบประเมินความรู ข้ องผูเ้ รี ยนเมื่ อศึกษา
ในแต่ละศูนย์ความรู แ้ ล้ว
การจัดศู น ย์การเรี ยน เป็ นวิ ธี ก ารสอนที่ผู ส้ อนสามารถน ามาปรับ ใช้ส าหรั บ ผู เ้ รี ยนในระดับ
ประถมศึกษา หรื อในระดับมัธยมศึ กษา โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านการใช้ส่ ื อการเรี ยนการสอน
ในแต่ละศู นย์ความรู ใ้ ห้ส อดคล้องกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจของผู เ้ รี ยน และเนื้ อหาวิ ชาที่กาหนดใน
หลักสู ตรด้วย ซึ่ งการเรี ยนในลักษณะของศูนย์การเรี ยน จะทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในรู ปแบบต่าง ๆ
ที่ผูส้ อนจัดให้

2.6 เทคนิ คการจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนสาหรับผูเ้ รียน กศน.
ในปี งบประมาณ 2558 ส านั ก งาน กศน.ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์และจุ ดเน้น การดาเนิ น งาน
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ยุ ท ธศาสตร์ท่ ี 1 การเร่ งรั ดปฏิ รู ป การดาเนิ นงาน
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย โดยการประเมิ น ทบทวนและปรับกิ จกรรมการศึ กษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย และการเร่งรั ดพัฒ นาครู กศน.ตาบลทุ กคน กอรปกับ การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ก้ ารศึ กษาขัน้ พื้ นฐานของครู กศน.ตาบลที่ผ่านมา พบว่า ผู เ้ รี ยนขาดการพบกลุ ม่
ผูเ้ รี ยนมาพบกลุม่ ไม่พร้อมกัน ทาให้ติดตามการเรี ยนการสอนของครู ไม่ทนั และครู ไม่สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนได้ทนั ครบทุกรายวิชา หรื อทุกสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่งในปี งบประมาณ 2558 สานักงาน กศน.
ได้ชว่ ยแก้ปัญหาโดยการใช้ ETV ในการช่วยสอน แต่ยงั มีปัญหาคื อ ผูเ้ รี ยนมาพบกลุม่ ไม่พร้อมกันและครู
ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ทนั ครบทุกรายวิ ชา หรื อทุกสาระการเรี ยนรู ้ ดังนั้นในปี งบประมาณ
2558 สถาบัน กศน.ภาคเหนื อจึ งได้จดั ทาโครงการการวิ จยั เพื่ อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หลักสู ตรการศึ กษานอกระบบระดับการศึ กษาขัน้ พื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู
กศน.ในเขตภาคเหนื อ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนขึ้น โดยการจัดอบรมครู กศน.
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ตาบลในเขตภาคเหนื อ เพื่ อให้ค รู ได้น ารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบศู น ย์ก ารเรี ยนไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ก้ ารศึกษาขัน้ พื้ นฐานควบคูไ่ ปกับการใช้ ETV ในการช่วยสอน ทัง้ นี้ เพื่ อสนองนโยบาย
ของสานักงาน กศน. และให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ ตลอดจนเพื่ อแก้ปัญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนดังกล่า ว ซึ่ งจากการดาเนิ นโครงการการวิ จยั ดังกล่าว ทาให้ได้เทคนิ คการจัดการ
จัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนสาหรับผูเ้ รี ยน กศน. โดยแบ่งเป็ นแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านครูผูส้ อน
1) การนาเข้าสู ่บทเรี ยนที่ใช้ส่ ื อวิ ดีทศั น์ ควรผ่านสื่ อที่สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน เช่น จอ
LCD ที่มีขนาดใหญ่ หรื อโปรเจคเตอร์
2) ครู ควรกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นซึ่งกันและกัน
3) ครู ควรจัดเตรี ยมบัตรเนื้ อหา บัตรคาสั่ง ในชุดการสอนแต่ละศูนย์ความรู ใ้ ห้เพียงพอกับ
จานวนผูเ้ รี ยน
4) ครู ควรแบ่งกลุม่ ผูเ้ รี ยนให้คละความสามารถ เช่น เพศ วัย ความรู พ้ ้ ื นฐาน (อาจดูจาก
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน)
5) ครู ควรชี้แจงกิ จกรรมการเรี ยนรู แ้ ต่ละศูนย์ความรู ใ้ ห้ผูเ้ รี ยนเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนให้
เข้าศึกษาในศูนย์
6) กรณี ผูเ้ รี ยนมาไม่พร้อมเพื่ อน ครู ควรดาเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนทดสอบก่อนเรี ยนก่อนที่จะจัด
ให้ผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนรู ร้ ่วมกับเพื่ อนในศูนย์ความรู ท้ ่ ีกาลังจะเริ่ มเรี ยน และให้ผูเ้ รี ยนที่มาทีหลังเข้า เรี ยนรู ใ้ น
ศูนย์ความรู อ้ ่ ื น ๆ ที่เพื่ อนเรี ยนผ่านมาแล้วให้ครบทุกศูนย์ความรู ้
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนให้กนั
ผูเ้ รี ยน กศน. สามารถจัดได้ 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีที่ผูเ้ รียนเข้าเรียนพร้อมกัน
กรณี ผูเ้ รี ยนมาพร้อมกัน สามารถจัดการเรี ยนรู ไ้ ด้ตามขัน้ ตอนกระบวนการของ
การจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน ดังนี้
 ครู ช้ ีแจงกิจกรรมการเรี ยนรู แ้ ต่ละศูนย์ความรู ใ้ ห้ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจอย่างชัดเจน
ก่อนให้ผูเ้ รี ยนเข้าศึกษาในศูนย์การเรี ยน
 ครู ทาการทดสอบก่อนเรี ยน
 ครู นาเข้าสูบ่ ทเรี ยนประมาณ 5-10 นาที เพื่ อดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
 ครู จดั แบ่งกลุม่ ผูเ้ รี ยน ก่อนให้ผูเ้ รี ยนเข้าศึกษาในศูนย์การเรี ยน
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 ครู คอยให้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวกแก่ผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนรู ้
แต่ละศูนย์ความรู ้
 เมื่ อผูเ้ รี ยนทุกกลุม่ ประกอบกิ จกรรมจนครบทุกศูนย์แล้ว ครู ให้ผูเ้ รี ยนแต่ละ
กลุม่ สรุ ปองค์ความรู ้ และนาเสนอหน้าชัน้ เรี ยน
 ครู ผูส้ อนจะสรุ ปบทเรี ยนอีกครั้งเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น
 ครู ให้ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่ อวัดผลการเรี ยน
 ครู ให้ผูเ้ รี ยนแลกกันตรวจกระดาษตอบ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนทราบผลการประเมิ น
การเรี ยนรู ข้ องตนเองย้อนกลับในทันที
(2) กรณีที่ผูเ้ รียนเข้าเรียนไม่พร้อมกัน
กรณี ท่ ีผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนไม่พร้อมกัน สามารถจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนได้
โดยชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนรู แ้ ต่ละศูนย์ความรู ใ้ ห้ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนให้ผูเ้ รี ยนเข้าศึ กษาใน
ศูนย์การเรี ยนและทาการทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นจัดให้ผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนในศูนย์ความรู ท้ ่ ีกาลังเปลี่ยนศูนย์
และเริ่ มเรี ยนในศูนย์ความรู ใ้ หม่จนครบทุกศูนย์ หลังจากนั้นจึงให้ผูเ้ รี ยนที่มาเข้าเรี ยนช้า เข้าเรี ยนในศู นย์
ความรู ท้ ่ ียงั ไม่ได้เข้าเรี ยน แต่เพื่ อนในกลุม่ ได้เรี ยนผ่านมาแล้วจนครบทุกศู นย์ ทาให้ผูเ้ รี ยนที่มาเรี ยนไม่
พร้อ มเพื่ อนได้เรี ยนครบเนื้ อหาเท่า กับ เพื่ อนคนอื่ น ๆ เมื่ อผู เ้ รี ย นจนครบทุ ก ศู น ย์แ ล้ว ให้ผู เ้ รี ย นท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่ อวัดผลการเรี ยน
2) ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าออกมานาเสนองาน ครู ควรใช้เทคนิ คการ
สอนในการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงความคิดเห็ น เช่น การใช้เทคนิ ค Roundtable โดยให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เสนอความคิ ดเห็ นหรื อตอบคาถาม โดยการเขี ยนบนกระดาษ เมื่ อเขียนเสร็ จแล้วจะให้สง่ กระดาษให้แก่
ผูท้ ่ ีอยูด่ า้ นซ้ายมื อของตนเอง แต่ถา้ ให้ผูเ้ รี ยนเสนอความคิ ดเห็ นหรื อตอบคาถามโดยการพูด จะเรี ยกกิจกรรม
นี้ ว่า Round Robin เป็ นต้น
3) การจัดกิจกรรมของศูนย์สารอง ควรจัดหลากหลายกิจกรรม เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนที่กลับมาใช้
ศูนย์สารองมากกว่าหนึ่ งครั้ง ไม่เกิดความเบื่ อหน่ายกับกิ จกรรมเดิ มที่ได้ปฏิ บ ั ติไปแล้ว เช่น เกมต่อภาพ
กิจกรรมผ่านสื่ อออนไลน์ สื่ อวิดีทศั น์ เป็ นต้น
4) ครู ควรจัดกิ จกรรมหลากหลายรู ปแบบในแต่ละศู นย์ค วามรู ้ เพื่ อกระตุ น้ ความสนใจ
ผู เ้ รี ยน ให้มี ค วามกระตื อ รื อร้น ในการเรี ยนรู ้ เช่น การใช้ส่ ื อวี ดิท ศั น์ สื่ อICT สื่ อบุ ค คล (ภู มิปั ญ ญา)
สมาร์ทโฟน ฯลฯ ซึ่ งจะขอยกตัวอย่างการจัดศูนย์การเรี ยนที่จดั กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบในแต่ละศูนย์
ความรู ้ ดังภาพ
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ศูนย์ที่ 1
เรียนรู้จากบัตรเนื้อหา

ศูนย์ที่ 2
เรียนรู้ผ่าน ICT
ศูนย์สารอง
กิจกรรมหลากหลายมากกว่า 1 กิจกรรม

ศูนย์ที่ 3
เรียนรู้จากบัตรภาพ/บัตรคา

ศูนย์ที่ 4
เรียนรู้จากภูมิปัญญาหรือสื่อวิดีทัศน์

ตัวอย่างการจัดศูนย์การเรี ยนที่จดั กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบในแต่ละศูนย์ความรู ้
3. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู ้
1) การจัดศูนย์ความรู ้ ควรมีระยะห่างให้เหมาะสม ไม่ควรจัดชิ ดกันเกิ นไป เพราะจะเกิ ด
เสียงรบกวนสมาชิกกลุม่ อื่ น
2) ครู ควรจัดที่น่งั ให้เพียงพอต่อจานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละศูนย์ความรู ้
3) ครู ควรจัดป้ายศูนย์ความรู แ้ ต่ละศูนย์ให้ชดั เจน รวมทัง้ ป้ายศูนย์สารองด้วย
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู ้
1) ครู ควรให้ผูเ้ รี ยนรับทราบคะแนนเป็ นรายบุคคล เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ หญ่อาจเกิดความ
อาย หรื อบอกคะแนนให้ทราบโดยภาพรวม เช่น คะแนนสูงสุด/ต่ าสุด เป็ นต้น
2) ครู ควรแจ้งคะแนนพัฒนาการด้วย (ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน)
จากตัวอย่างเทคนิ คการจัดการจัดการเรี ยนรูแ้ บบศูนย์การเรี ยนสาหรับผูเ้ รี ยน กศน.
จะเห็ นได้ว่ามีการเสนอแนะให้ใช้สื่อ การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่ น บัตรเนื้ อหา บัตร
ภาพ บัตรคา บัตรกิจกรรม เกมส์ วี ดิทัศน์ เว็ บบล็ อก ฯลฯ ซึ่ งการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
สาหรับชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สามารถศึกษารายละเอียดได้ต่อไปในตอนที่ 3 ชุดการสอน
สาหรับศูนย์การเรียน
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กรณี ตวั อย่าง : การนาความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนไปใช้
ตัวอย่างที่ 2
จากตัวอย่า งที่ 1 ในหน้า 42 - 46 หลังจากครู เก่งได้จ ดั ท าปฏิ ทิน การเรี ยนตลอดภาคเรี ยน
18 ครั้ง ๆ ละ 6 ชัว่ โมง พร้อมทัง้ จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ร้ ายภาคแล้ว
จากนั้นครู เก่งได้พิจารณาเลื อกรายวิ ชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) โดยเลื อกเนื้ อหา
ปานกลางของรายวิ ช าช่อ งทางการขยายอาชี พ มาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (ออกแบบกิ จ กรรม)
เลื อกใช้ส่ ื อ และจัดทาแผนการเรี ยนรู ร้ ายสัปดาห์ โดยใช้รูปแบบ ONIE MODEL ซึ่ งครู เก่งได้ออกแบบ
กิ จกรรมโดยใช้การจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน และเลื อกใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนมาใช้
จัด การเรี ย นรู ้หัว เรื่ อง การงานอาชี พ ในขัน้ กิ จ กรรม N : New Ways การให้ค วามรู ้ต ามเนื้ อหา
ดังตาราง
จานวน
หัวเรื่อง
เนื้ อหา
ตัวชี้วดั
(นาที)
การงานอาชีพ
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 1
อธิ บายลักษณะขอบข่าย
10
เรื่ อง การขยายอาชีพใน กระบวนการผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน ประเทศ และโลก ชุมชน ประเทศ และโลก
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 2
อธิ บายการจัดการการผลิตในงาน
10
เรื่ อง การขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ
กระบวนการจัดการงาน โลก เพื่ อนามาวิเคราะห์ในการขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม
อาชีพ
ประเทศ และโลก (ด้าน
การจัดการการผลิต)
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 3
อธิ บายการจัดการการตลาดในงาน
10
เรื่ อง การขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ
กระบวนการจัดการงาน โลก เพื่ อนามาวิเคราะห์ในการขยาย
อาชีพในชุมชน สังคม
อาชีพ
ประเทศ และโลก (ด้าน
การจัดการการตลาด)
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 4
อธิ บายคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
10
เรื่ อง คุณธรรม จริ ยธรรม ขยายอาชีพ
ในการขยายอาชีพ
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หัวเรื่อง

เนื้ อหา

ตัวชี้วดั

ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 5
อธิ บายการอนุ รักษ์พลังงานและ
เรื่ อง การอนุ รักษ์พลังงาน สิ่ งแวดล้อมในการขยายอาชีพใน
และสิ่ งแวดล้อมในการ
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
ขยายอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก

จานวน
(นาที)
10

ข้อสังเกต ในการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนครู เก่งจะต้องเลื อกเนื้ อหาที่วิเคราะห์แล้วว่า
ปานกลาง ต้องจัดการเรี ยนรู โ้ ดยการพบกลุม่ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่นักศึ กษาสามารถเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยมี
ครู คอยให้คาแนะนา ปรึ กษา
ครู เก่งได้เตรี ยมวางแผนการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน รายวิ ชา ช่องทางการขยายอาชีพ
หัวเรื่ อง การงานอาชีพ โดยวางแผน เตรี ยมกิจกรรมและเตรี ยมชุดการสอน รวมทัง้ อุปกรณ์อ่ ื น ๆ ดังนี้
1. จัดทาคูม่ ื อครู ประกอบด้วย
1) คาชี้แจงสาหรับครู
2) สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยม
3) บทบาทของผูเ้ รี ยน
4) การจัดชัน้ เรี ยนพร้อมแผนผัง
5) แผนการสอน
6) เนื้ อหาสาระประจาศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรมต่าง ๆ
7) การประเมินผล (แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน)
2. จัดทาแบบฝึกปฏิบตั ิของแต่ละศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรมต่าง ๆ
3. จัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
สาหรับการจัดทาสื่อหรื อเลือกใช้สื่อและจัดเตรี ยมกิจกรรมสาหรับแต่ละศูนย์ความรู ้
หรื อศูนย์กิจกรรม ครูเก่งจะต้องใช้ความรูใ้ นเรื่องสื่อการเรี ยนการสอนสาหรับศูนย์การเรี ยน
ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดในตอนที่ 3 ชุดการสาหรับชุดการเรียน
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ตอนที่ 3
ชุดการสอนสาหรับศูนย์การเรียน
3.1 ความหมายและความสาคัญของชุดการสอน
ความหมายของชุดการสอน
ชุดการสอนเป็ นนวัตกรรมทางการศึ กษาอย่างหนึ่ ง ที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอน และเป็ น
เครื่ องมื อช่วยสอนของครู ได้มีผูใ้ ห้ความหมายของชุดการสอนไว้ตา่ ง ๆ ดังนี้
 กู๊ด (Good 1973 อ้างถึ งใน อรนุ ช ลิ ม ตศิ ริ 2546, 167) กล่าวว่า ชุ ด การสอนเป็ น
โปรแกรมทางการเรี ยนที่จดั ไว้โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย คูม่ ื อ เนื้ อหา แบบทดสอบและมีการกาหนด
จุดมุง่ หมายของการเรี ยนไว้ครบถ้วน
 เปรื่ อง กุมุท (2518, 1) ชุดการสอนเป็ นสื่ อที่จดั ขึ้นสาหรับหน่วยการเรี ยน หัวข้อ เนื้ อหา
และประสบการณ์ข องแต่ละหน่ วย จะจัดไว้เป็ นชุ ดหรื อกล่อ งภายในจะมี คู ม่ ื อ การใช้ท่ ี ประกอบด้ว ย
รายละเอียดและคาแนะนาต่าง ๆ รวมทัง้ สื่ อการสอนที่จาเป็ น เช่น รู ปภาพ แผนภูมิ ของจาลอง เครื่ องมื อ
ทดลอง สไลด์ เทป และอื่ น ๆ
 วาสนา ชาวหา (2522, 32) ชุดการสอนเป็ นการใช้ส่ ื อต่าง ๆ รวมกันเป็ นสื่ อประสม
(multimedia) เพื่ อสร้างประสบการณ์ในการเรี ยนรู อ้ ย่างกว้างขวาง และเป็ นไปตามจุดมุง่ หมายที่วางไว้
โดยจัดเป็ นชุดในลักษณะของซองหรื อกล่อง
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, 12) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชุดการสอนเป็ นสื่ อประสมประเภท
หนึ่ ง ซึ่ งมีจุดมุง่ หมายเฉพาะเรื่ องที่สอน โดยมีระบบการผลิตและการนาสื่ อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา
หน่วย หัวเรื่ อง และวัตถุประสงค์ เพื่ อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 บุญชม ศรี สะอาด (2533, 10) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่ อการเรี ยนหลายอย่าง
ประกอบกัน จัดเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นชุด (package) เรี ยกว่า สื่ อประสม (multimedia) เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู อ้ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 กรองกาญจน์ อรุ ณ รั ต น์ (2536, 193) กล่า วว่า ชุ ด การสอน หมายถึ ง ชุ ดของสื่ อ
ประสม (multimedia) ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาวิ ชาและประสบการณ์ในการเรี ยนแต่ละหน่วย โดยการนา
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วิ ธี ก ารจัดระบบมาใช้ ทัง้ นี้ เพื่ อช่วยในการเปลี่ ยนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รี ยน ให้บ รรลุ ผลตาม
จุดมุง่ หมายที่วางไว้ และช่วยให้การสอนของครู ดาเนิ นไปโดยสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
จากความหมายดังกล่าวอาจสรุ ปได้วา่ ชุดการสอน หมายถึง การนาสื่ อการสอนหลายชนิ ด
เข้า รวมไว้ด ว้ ยกัน โดยให้ส อดคล้อ งกับ เนื้ อหาและวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อช่ว ยให้ผู เ้ รี ย นสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความสาคัญของชุดการสอน
ชุดการสอนมีบทบาทสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการศึ กษา พอสรุ ปได้ดงั นี้
(สุกญ
ั ญา แสงเดื อน. ม.ป.ป.)
1) มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จะทาให้ลกั ษณะการเรี ยน
การสอนในชัน้ เรี ยนเปลี่ยนแปลงไปจากการเรี ยนการสอนที่ยึดครู เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ มาสู ่การให้
ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมการเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง และทากิจกรรมร่วมกัน
2) มี บ ทบาทต่อ การเพิ่ มผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นให้สู ง ขึ้ น เป็ นระบบการน าสื่ อประสม
ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั จุดมุง่ หมาย เนื้ อหาวิชา และประสบการณ์ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ งโดยเฉพาะ
มีส่ ื อการสอนที่อยูใ่ นรู ปวัสดุ อุปกรณ์ หรื อวิ ธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุ นและส่งเสริ มการเกิ ดการ
เรี ยนรู เ้ นื้ อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่ อง
3) มีบทบาทที่สาคัญ ต่อการแก้ปัญ หาที่เกิ ดขึ้น ชุดการสอนสามารถจัดให้เกิ ดการเรี ยนรู ไ้ ด้
พร้อ มกัน เป็ นจ านวนมาก ๆ ได้ เช่น ชุ ดการเรี ยนรายบุ ค คลทัง้ ระบบทางไกลและใกล้ เป็ นต้น และ
นอกจากนี้ ชุดการสอนยังสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เกิดความรู แ้ ละวิทยาการใหม่ ๆ ได้
4) มีบทบาทสาคัญที่สง่ เสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ไ้ ปสูป่ รัชญาการศึ กษาในแนวพัฒนาการได้อย่าง
เต็มที่ โดยที่ชุดการสอนเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ยึดหลักให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู นย์ก ลางการเรี ยนรู ้ ครู เป็ นเพี ยงผู ใ้ ห้คาแนะน าและประสานกิ จกรรมให้เกิ ดการเรี ยนจากการได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน อันจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ตรงและถาวรยิ่งขึ้นได้
นอกจากนี้ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ และสุดา สิ นสกุล (2520: 10) ยังได้กล่าวถึง
คุณค่าของการใช้ชุดการสอนไว้วา่ “ไม่วา่ จะเป็ นการสอนประเภทใดย่อมมีคุณค่าต่อการเพิ่มคุณภาพใน
การเรี ยนการสอนทัง้ สิ้ น หากได้มีระบบผลิ ตที่มีการทดสอบวิ จยั แล้ว ” ซึ่ งชุดการสอนจัดเป็ นนวัตกรรม
การศึกษาอย่างหนึ่ งที่จะช่วยขจัดปัญหาทางการศึกษาบางประการ ดังนี้
1) ช่วยให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีความมั่นใจในการดาเนิ นการเรี ยนการสอน เพราะชุดการสอน
ผลิตไว้เป็ นหมวดหมูส่ ามารถหยิบไปใช้ได้ทนั ที ช่วยลดเวลาในการเตรี ยมการสอนล่วงหน้า
2) ช่วยแก้ปัญหาในการขาดแคลนครู ชุดการสอนช่วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ตนเองหรื อต้องการ
ช่วยเหลื อจากผูส้ อนเพียงเล็กน้อย
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3) ช่วยให้ผูส้ อนถ่ายทอดเนื้ อหาและประสบการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ชุดการสอนสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ตามเวลาและโอกาสที่เอื้ ออานวยแก่ผูเ้ รี ยน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
5) ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนต่อสิ่ งที่กาลังศึ กษา และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมใน
การเรี ยน ได้แสดงความคิดเห็ น ฝึกการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6) ช่วยในการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน เพราะชุดการสอนสามารถนาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ทุก
สถานที่และทุกเวลา
อาจกล่าวได้วา่ การใช้ชุดการสอนเป็ นวิ ธีการหนึ่ งที่จะนาไปสู ่ความสาเร็ จของการสอนตาม
เป้ า หมาย เพราะชุ ดการสอนถู ก สร้า งขึ้ นอย่างมี ร ะบบ เป็ นการช่ว ยลดภาระของครู ได้มาก (อรนุ ช
ลิมตศิริ 2546: 175)

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดการสอน
ชม ภูมิภาค (2528 อ้างถึ งใน อรนุ ช ลิมตศิ ริ 2546, 167) ได้ให้หลักการและทฤษฎีท่ ีนามาใช้
ในการสร้างชุดการสอน ควรจะได้พิจารณาในสิ่ งต่อไปนี้
1) ทฤษฎี ความแตกต่ างระหว่างบุคคล นักการศึ ก ษาได้น าหลักจิ ตวิ ทยามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างของผูเ้ รี ยนหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เช่น ความสามารถ
สติปัญญา ความถนัด ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย สังคม และอื่ น ๆ วิ ธีการที่เหมาะสมที่สุด คื อ
การจัดการสอนรายบุคคลหรื อการศึกษาตามเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรี และการศึกษาด้วยตนเอง
2) ทฤษฎี ส่ื อประสม (Multimedia System) เป็ นการนาสื่ อประสม หมายถึง การนาเอา
สื่ อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กนั และมีคุณค่าที่สง่ เสริ มซึ่ งกันและกันอย่างมีระบบ สื่ อการสอน
อย่างหนึ่ งอาจใช้เพื่ อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่ งใช้เพื่ ออธิ บายข้อเท็จจริ งของเนื้ อหา และอีก
ชนิ ดหนึ่ งอาจใช้เพื่ อก่อความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง การใช้ส่ ื อประสมจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเองมากยิ่งขึ้น
กล่าวคื อ ชุดการเรี ยนการสอนจัดเป็ นนวัตกรรมที่ใช้หลักการและทฤษฎีของสื่ อประสม
3) การนากระบวนการกลุ่มมาใช้ แนวโน้มในปัจจุบนั และในอนาคตกระบวนการเรี ยนรู ้
จะต้องนากระบวนการกลุม่ สัมพันธ์มาใช้ เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมร่วมกัน
4) ทฤษฎี การเรียนรู ้ ยึดหลักจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ หมายถึง การเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนได้เข้า ร่ วมกิ จ กรรมการเรี ยนด้วยตนเอง ทราบผลการเรี ยนของตนทัน ที มี ก ารเสริ มแรงที่
เหมาะสม และได้เรี ยนรู ไ้ ปทีละขัน้ ตามความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
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5) การนาวิธีวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) มาใช้ในการสร้างชุดการสอน เป็ นการ
จัดเนื้ อหาวิ ชาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ มและวัย ของผู เ้ รี ยน รายละเอี ยดต่าง ๆ ได้น าไปทดลอง
ปรับปรุ งจนมี คุณ ภาพเชื่ อถื อ ได้แล้วจึ งน ามาใช้ ซึ่ งมี การเสนอแนะการสอนส าหรับครู ตัง้ แต่การตัง้
จุ ด มุ ่ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรม ขัน้ ตอนการจัด กิ จ กรรม สื่ อการสอน ตลอดจนเครื่ องมื อ และวิ ธี ก าร
ประเมิ นผล ทุกสิ่ งทุกอย่างในระบบจะต้องสร้างขึ้ นเป็ นแบบบูรณาการ มีความเกื้ อกูลและสอดคล้องกัน
เป็ นอย่างดี

3.3 ประเภทของชุดการสอน
ชุดการสอนแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทตามลักษณะของการใช้งาน (อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 169) คื อ
1) ชุ ดการสอนสาหรับประกอบคาบรรยาย หรื อที่เรี ยกอีก อย่างหนึ่ งว่า ชุดการสอน
สาหรับครู ใช้เป็ นชุดการสอนสาหรับกาหนดกิจกรรมและสื่ อการเรี ยนให้ครู ใช้ประกอบคาบรรยาย เพื่ อ
เปลี่ยนบทบาทการพูดของครู ให้นอ้ ยลง และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนร่วมกิจกรรมการเรี ยนมากยิ่งขึ้น ชุดการ
สอนนี้ จะมีเพียงเนื้ อหาเพียงหน่วยเดียวที่ใช้สอนกลุม่ ใหญ่ ให้ผูเ้ รี ยนได้ประสบการณ์พร้อม ๆ กัน ตาม
เวลาที่กาหนดไว้
2) ชุดการสอนสาหรับกิ จกรรมแบบกลุ่ม ชุดการสอนนี้ มุง่ เน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยนได้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน และอาจจัดการเรี ยนในรู ปของศูนย์การเรี ยน ชุดการสอนกิจกรรมกลุม่ จะประกอบด้วย
ชุดการสอนย่อย ที่มีจานวนเท่ากับศูนย์ท่ ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย์มีส่ ื อการเรี ยนหรื อบทเรี ยน
ครบชุดตามจานวนผูเ้ รี ยนในศูนย์กิจกรรมนั้น สื่ อการเรี ยนอาจจะจัดในรู ปของการเรี ยนรายบุคคลหรื อ
ผูเ้ รี ยนทัง้ ศูนย์ใช้ร่วมกันก็ได้ ผูเ้ รี ยนจากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม่ อาจต้องการความช่วยเหลื อจากครู
เพียงเล็กน้อยในระยะเริ่ มต้นเท่านั้น หลังจากเคยชินกับวิ ธีการใช้แล้ว ผูเ้ รี ยนจะสามารถช่วยเหลื อซึ่ งกัน
และกันได้เอง ในขณะทากิจกรรมการเรี ยนหากมีปัญหา ผูเ้ รี ยนสามารถซักถามครู ได้เสมอ เมื่ อจบการ
เรี ยนแต่ละศูนย์แล้ว ผูเ้ รี ยนอาจจะสนใจการเรี ยนเสริ มเพื่ อเจาะลึกถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ไ้ ด้อีกจากศูนย์สารอง
ที่ครู จดั เตรี ยมไว้ เพื่ อเป็ นการไม่เสียเวลาที่ตอ้ งรอคอยบุคคลอื่ น
3) ชุดการสอนรายบุคคล เป็ นชุดการสอนที่จดั ระบบขัน้ ตอน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนใช้เรี ยนด้วย
ตนเองตามลาดับขัน้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่ อมีการศึ กษาจบแล้วจะทาการทดสอบประเมิ นผล
ความก้าวหน้าและศึ กษาชุดอื่ นต่อไปตามลาดับ เมื่ อมีปัญหาผูเ้ รี ยนจะปรึ กษากันได้ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน ซึ่ งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลื อทันทีในฐานะผูป้ ระสานงานหรื อผูแ้ นะแนวทางการเรี ยน ชุดการ
สอนแบบนี้ จัดขึ้นเพื่ อส่งเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู ข้ องบุ คคล ให้พฒั นาการเรี ยนรู ข้ องตนเองไปจนสุ ด
ความสามารถ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอคอยผู อ้ ่ ื น ชุดการสอนนี้ อาจเรี ยกว่า บทเรี ยนโมดูล (instructional
module)
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จากประเภทของชุดการสอนที่ได้กล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การแบ่งประเภทของชุดการสอน
เป็ นการแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ชุดการสอนสาหรับกลุม่ ย่อย
และรายบุคคล ซึ่งทัง้ นี้ ก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าจะนาไปใช้งานประเภทใด โดยผูผ้ ลิตชุดการสอนจะต้อง
คานึ งถึงผูเ้ รี ยนและความสะดวกในการนาไปใช้ดว้ ย

3.4 องค์ประกอบของชุดการสอน
ในการสร้างชุดการสอน ผูส้ ร้างต้องมีเค้าโครงรายละเอียดเกี่ยวกับความมุง่ หมายของการ
ผลิตชุดการสอนนั้น เพราะชุดการสอนจะต้อ งมีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่ งมีผูจ้ าแนกองค์ประกอบชอง
ชุดการสอนไว้หลายท่าน (อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 170) ดังต่อไปนี้
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สิ นสกุล (2520, 105-106)
ได้จาแนกส่วนประกอบของชุดการสอนไว้ 4 ส่วน คื อ
1) คูม่ ื อและแบบฝึกหัด สาหรับครู ผูใ้ ช้ชุดการสอนและผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งเรี ยนจากชุดการสอน
2) คาสั่งหรื อมอบงาน เพื่ อกาหนดแนวทางการเรี ยนให้ผูเ้ รี ยน
3) เนื้ อหาสาระ อยูใ่ นรู ปของสื่ อการสอนแบบประสม และกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ทัง้
แบบกลุม่ และรายบุคคล ซึ่งกาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4) การประเมิ น ผล เป็ นการประเมิ นของ “กระบวนการ” ได้แก่ แบบฝึ กหัด รายงานการ
ค้นคว้า ฯลฯ และ “ผล” ของการเรี ยนรู ใ้ นรู ปของแบบสอบถามต่าง ๆ ส่วนประกอบทัง้ หมดอยูใ่ นกล่อง
หรื อซอง โดยจัดเป็ นหมวดหมูเ่ พื่ อสะดวกต่อการใช้
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522, 153) กล่าวว่า ชุดการสอนอาจมีหลายรู ปแบบที่แตกต่าง
กัน แต่จะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) คู่มือครู เป็ นคูม่ ื อและแผนการสอนสาหรับครู และผูเ้ รี ยนตามลักษณะของชุดการสอน
ภายในคูม่ ื อครู จะชี้แจงวิ ธีการใช้ชุดการสอนไว้อย่างละเอียด ครู และผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ ตามคาชี้แจง
อย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถใช้ชุดการสอนนั้นได้ผล คูม่ ื อครู อาจทาเป็ นเล่มหรื ออาจทาเป็ นแผ่น แต่ตอ้ ง
มีสว่ นสาคัญดังนี้
(1) คาชี้แจงสาหรับครู
(2) บทบาทของครู
(3) การจัดชัน้ เรี ยนพร้อมแผนผัง
(4) แผนการสอน
(5) แบบฝึกปฏิบตั ิ
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2) บัตรคาสัง่ (คาแนะนา) เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนประกอบกิจกรรมแต่ละอย่างที่มีอยูใ่ นชุดการสอน
แบบกลุม่ และชุดการสอนแบบรายบุคคล บัตรคาสั่งจะประกอบด้วย
(1) คาอธิ บายในเรื่ องที่จะศึกษา
(2) คาสั่งให้ผูเ้ รี ยนดาเนิ นกิจกรรม
(3) การสรุ ปบทเรี ยนอาจใช้การอภิปรายหรื อตอบคาถาม
บัตรคาสั่งจะต้องมีถอ้ ยคากะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมกิ จกรรมที่ตอ้ งการให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนจะต้องอ่านบัตรคาสั่งให้เข้าใจเสียก่อน แล้วจึงปฏิบตั ิเป็ นขัน้ ๆ ไป
3) เนื้ อหาหรื อประสบการณ์ จะถูกบรรจุ ในรู ปของสื่ อต่าง ๆ อาจประกอบด้วยบทเรี ยน
สาเร็ จรู ป สไลด์ เทปบันทึ กเสี ยง แผ่นภาพโปร่งใส วัสดุกราฟิ ค หุ ่นจาลอง ของตัวอย่าง รู ปภาพ เป็ นต้น
ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาจากสื่ อการสอนต่าง ๆ ที่บรรจุอยูใ่ นชุดการสอนตามบัตรคาสั่งที่กาหนดให้
4) แบบประเมิ นผล (ทัง้ ก่อนและหลังเรี ยน) อาจอยูใ่ นรู ปของแบบฝึ กหัด ให้เติ มคาลงใน
ช่องว่าง จับคู ่ เลื อกคาตอบถูก หรื ออาจดูผลจากการทดลอง หรื อทากิจกรรม เพื่ อให้การสร้างและการใช้
ชุดการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชุดการสอนอาจมีองค์ประกอบดังนี้
(1) หัวข้อเรื่ อง เป็ นการแบ่งหน่วยการเรี ยนออกเป็ นส่วนย่อย เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยน
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
(2) กิจกรรมสารอง จาเป็ นสาหรับชุดการสอนแบบกลุม่ กิจกรรมสารองนี้ ต้องเตรี ยม
ไว้สาหรับผูเ้ รี ยนบางคนหรื อบางกลุม่ ที่ทางานเสร็ จก่อนคนอื่ น โดยให้มีกิจกรรมอย่างอื่ นทา เพื่ อเป็ นการ
ส่งเสริ ม การเรี ยนรู ข้ องผู เ้ รี ยนให้ก ว้างขวางและลึ ก ซึ้ งยิ่ งขึ้ น ทาให้ผูเ้ รี ยนไม่เกิ ดความเบื่ อหน่ ายหรื อ
ก่อให้เกิดปัญหาในทางวินัยของชัน้ เรี ยนขึ้น
(3) ขนาดรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนไม่ควรใหญ่หรื อเล็กเกินไป ควรจัดให้
มีขนาดพอเหมาะ เพื่ อสะดวกในการเก็บรักษา
 ฮุ ส ตัน และเจมส์ (Houston and James อ้า งถึ ง ใน อรนุ ช ลิ ม ตศิ ริ 2546, 170)
อธิ บายว่า ชุดการสอนมีหลายรู ปแบบ แต่ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ คื อ
1) คาชี้แจง
2) จุดมุง่ หมาย
3) การประเมินผลก่อนการสอน
4) กิจกรรมการเรี ยนการสอน
5) การประเมินผลหลังการสอน
ชุดการสอนอาจจะมีหลายรู ปแบบ แต่องค์ประกอบโดยทั่ว ๆ ไป ก็ จะคล้ายคลึงกัน คื อ มีบตั ร
ชี้แจง (job card) ถึงวิธีการใช้ชุดการสอนนั้น ๆ บัตรชี้แจง (บัตรคาสั่ง) ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมการเรี ยนจัด
ตามความมุง่ หมายของการสอน การประเมิ นผลก่อนเรี ยน และการประเมิ นหลังเรี ยน (อรนุ ช ลิ มตศิ ริ
2546, 172)
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3.5 หลักการสร้างชุดการสอน
การสร้างชุดการสอนเป็ นการออกแบบการสอนที่อาศัยหลักการวิเคราะห์ระบบ มาใช้หลักใน
การสร้าง ซึ่ ง ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2522, 154) ได้แบ่งขัน้ ตอนการสร้างชุดการสอนออกเป็ น 10 ขัน้
ดังนี้
1) กาหนดหมวดหมู่ เนื้ อหาและประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมวดวิ ชาหรื อบูรณาการ
แบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม
2) กาหนดหน่ วยการสอน โดยแบ่งเนื้ อหาวิ ชาออกเป็ นหน่วยการสอน ประมาณเนื้ อหา
ที่ครู สามารถถ่ายทอดความรู แ้ ก่ผูเ้ รี ยนได้ในหนึ่ งสัปดาห์ หรื อสอนได้หน่วยละครั้ง
3) ก าหนดหัว เรื่ อ ง ผู ส้ อนจะต้อ งถามตัว เองว่า ในการสอนแต่ล ะหน่ ว ยควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผูเ้ รี ยนบ้าง แล้วกาหนดหัวข้อเรื่ องออกมาเป็ นหน่วยการสอนย่อย
4) กาหนดหลักการและความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอดที่กาหนดขึ้น
จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อเรื่ อง โดยสรุ ปรวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ท่ ีสาคัญไว้ เพื่ อเป็ น
แนวทางจัดเนื้ อหามาสอนให้สอดคล้องกัน
5) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่ อง โดยเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ตอ้ งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
6) กาหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็ นแนว
ทางเลื อกและผลิ ตสื่ อการสอน กิ จกรรมการเรี ยน หมายถึ ง กิ จกรรมทุกอย่างที่ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ เช่น การ
อ่านบัตรคาสั่ง ตอบคาถาม เขียนภาพ การทาการทดลองวิทยาศาสตร์ การเล่นเกม ฯลฯ
7) กาหนดแบบประเมินผล ต้องประเมิ นผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้
แบบทดสอบอิ งเกณฑ์ เพื่ อให้ผูส้ อนทราบว่าหลังจากเรี ยนชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ต้ ามวัตถุประสงค์หรื อไม่
8) เลื อกการผลิ ตสื่ อการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิ ธีการที่ครู ใช้จดั เป็ นสื่ อการสอนทัง้ สิ้ น
เมื่ อผลิ ตสื่ อการสอนแต่ละหัวข้อเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่านั้นไว้เป็ นหมวดหมูใ่ นกล่องที่เ ตรี ยมไว้
เพื่ อนาไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตงั้ ไว้
9) หาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ดการสอน เพื่ อเป็ นการประกันว่าชุ ดการสอนที่สร้างขึ้ นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอน ผู ส้ ร้า งจะต้อ งก าหนดเกณฑ์ข้ ึ นโดยค านึ งหลัก การที่ ว่า การเรี ย นรู ้เป็ น
กระบวนการเพื่ อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนบรรลุจุดมุง่ หมาย
10) การใช้ชุดการสอนเป็ นขัน้ นาชุดการสอนไปใช้ ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุ งตลอดเวลา
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3.6 ประโยชน์ของชุดการสอน
การใช้ชุดการสอนเป็ นการลดภาระในเรื่ องการเตรี ยมการสอนให้กบั ครู ผูส้ อนได้เป็ นอย่าง
มาก เพราะครู สามารถจะดาเนิ นการสอนตามคาแนะนาในการใช้ ง่ายต่อการเตรี ยมการสอน อีกทัง้ ยัง
สามารถเพิ่มประสบการณ์การสอนของครู ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น (อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 175)
 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523 อ้างถึงใน อรนุ ช ลิมตศิริ 2546, 176) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
ชุดการสอนไว้วา่
1) ช่วยอานวยความสะดวกในการสอนของครู ทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น
2) แก้ปัญ หาความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริ มการศึ กษาเป็ นรายบุคคลและความ
สนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เอื้ ออานวยแก่ผูเ้ รี ยน
3) ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู โดยชุดการสอนทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ โดย
อาศัยความช่วยเหลื อจากครู เพียงเล็กน้อย ครู คนหนึ่ งสามารถสอนผูเ้ รี ยนได้จานวนมากขึ้น
4) ช่วยในการจัดการศึ กษานอกระบบ เพราะชุดการสอนสามารถนาไปใช้เรี ยนได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา
 ปราณี ปั ญจาคะ (2528 อ้างถึงใน อรนุ ช ลิ มตศิ ริ 2546, 176) ได้กล่าวถึ งประโยชน์
ของชุดการสอนว่า
1) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะชุดการสอนผลิตจากบุคคลที่มีความรู ้
ความชานาญการทางการศึกษาสาขาต่าง ๆ
2) ช่ว ยลดภาระของผู ส้ อน เพราะมี ก าหนดขัน้ ตอนไว้พ ร้อ มแล้ว แล้ว ผู ส้ อนเพี ย ง
ดาเนิ นการตามคาแนะนาที่บอกไว้ในคูม่ ื อครู เท่านั้น
3) ช่วยผูเ้ รี ยนจานวนมากให้ได้รับความรู ใ้ นแนวเดียวกัน เป็ นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิชา
เดียวกันแต่มีผูส้ อนหลายคน
4) ช่ว ยให้ค รู ด าเนิ นการสอนตามวัต ถุ ป ระสงค์ซ่ ึ งบอกไว้ช ัด เจนแน่ น อน เป็ นเชิ ง
พฤติกรรม
5) ช่วยครู ให้สามารถดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการทา
กิจกรรมและใช้ส่ ื อการสอนอย่างครบถ้วน
6) ช่ว ยครู ให้ส ามารถประเมิ น ผล เพื่ อวัด ผลการเรี ย นรู ้ต ามเกณฑ์ท่ ี ก าหนดไว้ใ น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
7) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถ ความต้องการ และการเรี ยนรู ต้ ามอัตภาพ
ของแต่ละคน
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8) ช่วยเสริ มสร้างการเรี ยนแบบต่อ เนื่ อง เพราะชุดการสอนจะแยกออกเป็ นรายวิ ช า
แต่ละวิ ชาจะมีหน่วยการสอนเรี ยงตามลาดับ เมื่ อผูเ้ รี ยนศึ กษาแต่ละหน่วยแล้ว มีโอกาสติ ดตามหน่วย
ต่อไปได้
จากเหตุ ผ ลดัง กล่า วจะเห็ น ได้ว ่า ชุ ด การสอนเป็ นนวัต กรรมทางการศึ ก ษาอย่า งหนึ่ ง
ที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

3.7 สื่อสาหรับการจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรี
การเรียน
ในการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน ครู จะต้องจัดทาคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรี ยน โดยจะต้องจัดเตรี ยมกิจกรรมและจัดทาหรื อเลื อกใช้ส่ ื อสาหรับแต่ละศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรม
สาหรับคูม่ ื อเล่มนี้ จะขอนาเสนอสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน เพื่ อให้ครู นาไปจัดทา
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน โดยแบ่งสื่ อออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2) ประเภท
สื่ อเทคโนโลยี และ 3) ประเภทสื่ ออื่ น ๆ เช่น บุคคล (ผูร้ ู /้ ภูมิปัญญา) แหล่งเรี ยนรู ้ เกมส์ ของจาลอง ฯลฯ

1) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ หมายถึ ง หนังสื อ และเอกสารสิ่ งพิ มพ์ตา่ ง ๆ ที่ แสดงหรื อเรี ยบเรี ยงสาระ
ความรู ต้ า่ ง ๆ โดยใช้ตวั หนังสื อที่เป็ นตัวเขียน หรื อตัวพิมพ์เป็ นสื่ อในการแสดงความหมาย สื่ อสิ่ งพิ มพ์มี
หลายชนิ ด ได้แก่ นิ ตยสาร วารสาร บัน ทึ ก รายงาน ฯลฯ (โรงเรี ยนสุ ร าษฎร์ ธ านี . งานพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ป.ป.)
สาหรับสื่ อสิ่ งพิ มพ์ในคูม่ ื อเล่มนี้ จะขอจาแนกเป็ น 1) บัตรคาสั่ง 2) บัตรเนื้ อหา 3) บัตร
คาถาม 4) บัตรเฉลย 5) บัตรกิจกรรม 6) บทเรี ยนสาเร็ จรู ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) บัตรคาสัง่
บัตรคาสั่ง เป็ นบัตรที่ส่งั งานให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิในศู นย์กิจกรรม ผูเ้ รี ยนจะอ่านบัตรคาสั่ง
เป็ นบัตรแรก (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2549)
การเขียนบัตรคาสั่งมีแนวทางดังนี้
 งานที่จะให้ผูเ้ รี ยนทาต้องเขียนเรี ยงลาดับและเขียนเรี ยงเป็ นข้อ ๆ ใช้ภาษา
ที่งา่ ยชัดเจนและเหมาะสมกับระดับวัยของผูเ้ รี ยน
 จบลงด้วยการสั่งให้ผูเ้ รี ยนเก็บของเข้าที่ให้เรี ยบร้อยและไม่ถืออะไรติ ดมื อไป
ยกเว้นแบบฝึกปฏิบตั ิผูเ้ รี ยนต้องมีประจาตัว
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ตัวอย่างบัตรคาสัง่
ศูนย์การเรียนที่ ....... เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
ให้ นักศึกษาอ่านบั ตรค าสั่งแผ่น นี้ แล้วปฏิบัติ ตามล าดับ ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาเรื่อง “..........................”
อ่านบัตรกิจกรรม แล้วแสดงบทบาทสมติ
อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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(2) บัตรเนื้ อหา
บัตรเนื้ อหา เป็ นส่วนเนื้ อหาสาระที่ ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ตามหัว เรื่ อง
สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับสู งขึ้น ไปที่มีเนื้ อหายาก บัตรเนื้ อหาอาจจัดทาในรู ปของแผ่นคาสอนหรื อเอกสาร
คาสอนก็ได้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2549)
การเขียนบัตรเนื้ อหามีแนวทางดังนี้
 ควรนาแนวคิดที่เขียนไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ต้ ามหัวเรื่ องมาเกริ่ นนาก่อน
แล้วจึงเขียนขยายเนื้ อหาสาระหรื อจะเขียนแนวคิดไว้สรุ ปท้ายของเนื้ อหา
 ควรเขียนเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับแนวคิ ด ส่วนใหญ่มกั จะนาเนื้ อหาใน
บทเรี ยนที่มีอยูม่ าตัดปะใส่ ในบางครั้งมักพบว่าเนื้ อหามีเพียง 2-3 บรรทัด
 ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้ อหาสาระควรเป็ นภาษาเขียนที่มีประโยคกริ ยา
และกรรม และเป็ นประโยคที่สนั้ มากกว่าประโยคที่ยาวเป็ นภาษาที่เรี ยบง่ายและลดศัพท์เฉพาะลงให้นอ้ ย
ที่สุด
 ยกตัวอย่างสอดแทรกประกอบเรื่ องที่กล่าวถึงลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
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ตัวอย่างบัตรเนื้ อหา
ศูนย์การเรียนที่ ...... เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเนื้อหำ
เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว...พวกเรามาศึกษา
บัตรเนื้อหากันเลย

แนวคิด………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
เนื้อหา.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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(3) บัตรคาถาม
บัตรคาถาม เป็ นการถามความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระที่ผูเ้ รี ยนได้จากการอ่านบัตร
เนื้ อหาและศึกษาจากสื่ อการสอน คาถามที่ถามมีทงั้ แบบปรนัยหรื ออัตนัย และคาถามที่ใช้ตอ้ งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ ีกาหนดไว้และวัดในระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับแบบทดสอบ มักพบเสมอที่ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนปรากฏว่าการประเมินด้านกระบวนการคื อการตอบคาถามหรื อกิจกรรมมักจะมี
ค่าแตกต่างกันมากกับการประเมิ นจากผลลัพธ์คือแบบทดสอบหลังเรี ยน สาเหตุประการหนึ่ งเป็ นเพราะ
ไม่ได้ถามคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และไม่ได้วดั ในระดับพฤติ กรรมเดียวกับแบบทดสอบหลัง
เรี ยน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2549)
การเขี ยนบัตรคาถามใช้ห ลัก การเดี ยวกับ การเขี ยนข้อ สอบแต่ละรู ปแบบในกรณี ท่ ี
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยแบบเลื อกตอบ คาถามที่ถามควรเป็ นแบบปรนัยแบบเลื อกตอบที่วดั เนื้ อหา
สาระเดียวกันและวัตถุประสงค์เดียวกัน
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ตัวอย่างบัตรคาถาม
ศูนย์การเรียนที่ ........ เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ
ลงในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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(4) บัตรเฉลย
บัตรเฉลย เป็ นการแสดงคาตอบของบัตรคาถาม บัตรเฉลยอาจจะใส่ซองไว้ในศู นย์
กิจกรรมหรื ออยูท่ ่ ีผูส้ อน เมื่ อผูเ้ รี ยนต้องการเฉลยคาตอบก็จะไปขอที่ผูส้ อน เมื่ อเฉลยคาตอบเสร็ จก็ให้นา
กลับไปคื น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2549)
การเขียนบัตรเฉลยควรเขียนเฉพาะคาตอบไม่ตอ้ งลอกคาถามลงไป ในกรณี เฉลยแบบ
อัตนัยต้องกาหนดคาตอบให้ครอบคลุมประเด็นที่ถามไว้อย่างชัดเจน ผูเ้ รี ยนจะได้ตรวจคาตอบด้วยตนเองได้

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

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
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(5) บัตรกิจกรรม
บัต รกิ จ กรรม เป็ นค าแนะน ากติ ก าและค าสั่ ง ให้ผู เ้ รี ยนประกอบกิ จ กรรมอื่ น
นอกเหนื อจากการอ่านบัตรเนื้ อหาและศึ กษาจากสื่ อการสอน กิจกรรมที่ผูส้ อนกาหนดไว้ในบัตร ได้แก่
การเล่นเกมส์ การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย ร้องเพลง ฯลฯ บางศูนย์อาจมีกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนทา
ก่อนตอบคาถามเพื่ อเป็ นการทบทวนความรู ท้ ่ ีได้เรี ยนจากบัตรเนื้ อหาและศึ กษาจากสื่ อการสอน หรื อ
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่วมในกิ จกรรมกับสมาชิ กในกลุม่ จะได้ไม่เกิ ดความเบื่ อหน่ายต่อการเรี ยนและมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็ น เนื่ องจากลักษณะของบัตรกิจกรรมกับบัตรคาสั่งคล้ายคลึงกันมาก ผูส้ อน
หลายคนมักจะเข้าใจผิด บัตรกิ จกรรมจะบอกรายละเอียดของสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องทาเช่น “ขอให้นักศึ กษา
อภิ ปรายเรื่ องหน้าที่ ของพลเมื องดี ” ส่วนบัตรคาสั่งจะบอกเพียงแต่วา่ โปรดอ่านบัตรกิ จกรรม (ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2549)
การเขียนบัตรกิจกรรมมีแนวทางดังนี้
 การกาหนดกิจกรรมที่ผูเ้ รี ยนต้องทา ควรเขียนให้ชดั เจนและเป็ นลาดับข้อ ควร
เขียนให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้โดยไม่ตอ้ งให้ผูส้ อนมายุง่ เกี่ยว
 กิ จกรรมบางประเภท เช่น การเล่นเกมส์ การต่อภาพ ฯลฯ ผูเ้ รี ยนควรจะได้
ตรวจสอบค าตอบ ควรมี ก ารเฉลยกิ จ กรรมนั้ น อาจเฉลยด้า นหลังบัต รกิ จ กรรมไม่ค วรเฉลยไว้ใน
บัตรเฉลย เพราะจะทาให้ผูเ้ รี ยนจะเห็ นคาตอบในบัตรเฉลยก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม
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ตัวอย่างบัตรกิจกรรม

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

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
เก่งจังเลยค่ ะ
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(6) บทเรียนสาเร็จรูป
ความหมายของบทเรียนสาเร็จรูป
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเป็ นสื่ อสาหรับเรี ยนด้วยตนเอง อาจใช้สาหรับศึ กษาเป็ นรายบุ คคล
หรื อรายกลุม่ ซึ่งอาจพบว่ามีช่ ื อเรี ยกแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการนาไปใช้ เช่น บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป บทเรี ยนโปรแกรม โปรแกรมการสอน แบบเรี ยนด้วยตนเอง ชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
เป็ นต้น และได้มีนักการศึ กษาหลายท่านให้ความหมายของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเอาไว้ ซึ่ งจะนามากล่าวพอ
สังเขป ดังนี้
บุญชม ศรี สะอาด (2537, 76 - 77) กล่าวว่า บทเรี ยนแบบโปรแกรม หรื อ บทเรี ยน
สาเร็ จรู ป (Programmed Instruction) คื อ สื่ อการเรี ยนการสอนที่มุง่ ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเอง จะเร็ ว
หรื อช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหลาย ๆ กรอบ (Frames) แต่ละกรอบ
จะมีเนื้ อหาที่เรี ยบเรี ยงไว้ มุง่ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ต้ ามลาดับ โดยมีส่วนที่ผูเ้ รี ยนจะต้องตอบสนองด้วยการ
เขียนตอบ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปเติมคาในช่องว่าง เลื อกคาตอบ ฯลฯ และมีสว่ นที่เป็ นเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง ซึ่ง
อาจอยูข่ า้ งหน้ากรอบนั้นหรื อกรอบถัดไป หรื ออยูท่ ่ ีส่วนอื่ นของบทเรี ยนก็ ได้ บทเรี ยนแบบโปรแกรมที่
สมบูรณ์จะมีแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของการเรี ยนโดยทาการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แล้ว
พิจารณาว่าหลังเรี ยนผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีคะแนนมากกว่าก่อนเรี ยนมากน้อยเพียงใด
จาเนี ยร ศิ ลปวานิ ช (2538, 202) กล่าวว่าบทเรี ยนแบบโปรแกรม หรื อการสอนแบบ
โปรแกรม คื อ การสอนโดยนั กเรี ยนเรี ยนเนื้ อหาวิ ชา (ซึ่ งหมายถึ ง ความรู ้ ความเข้าใจ ทัก ษะ และ
ทัศนคติ ) เป็ นขัน้ ๆ ตัง้ แต่บ ทเรี ยนง่าย ๆ และค่อยซับซ้อนขึ้ นเป็ นลาดับ ในการเรี ยนตามโปรแกรมนี้
นักเรี ยนจะต้องเข้าใจ และเกิ ดทักษะในการฝึ กขัน้ ต้นก่อนด้วยการฝึ กทาซา้ แล้วจึ งจะให้เรี ยนขัน้ ต่อไป
นักเรี ยนเรี ยนเร็ วหรื อช้าตามความสามารถของตน เพราะมีบทเรี ยนที่จดั ลาดับไว้เป็ นบท ๆ ตามลาดับ
ความซับซ้อน มีวิธีให้นักเรี ยนได้ตรวจสอบผลงานของตนเองว่าถูกหรื อผิด
ชม ภูมิ ภาค (2521, 11 – 12) ได้กล่าวถึ งบทเรี ยนสาเร็ จ รู ป ว่าเป็ นการสอนที่แบ่ง
เนื้ อหาเรื่ องที่สอนออกเป็ นหน่ วยย่อ ย ๆ ต่อเนื่ องกันตามลาดับเพื่ อให้บรรลุ ตามจุ ดมุ ่งหมายที่ผู ้ส อน
กาหนดไว้ลว่ งหน้า เนื้ อหาที่เรี ยนแบ่งเป็ นตอนย่อย ๆ แต่ละตอนเรี ยกว่ากรอบ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องอ่าน และ
ตอบสนองทุกกรอบเป็ นลาดับ ต่อเนื่ องกันจนจบบทเรี ยน เมื่ อมี การตอบสนองแต่ละกรอบ ผูเ้ รี ยนจะ
ทราบทันทีวา่ ตอบถูกหรื อผิด เพราะแต่ละกรอบจะมีคาตอบที่ถูกเฉลยไว้ให้
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2550, 1) ได้กล่าวถึงความหมายของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปไว้วา่ เป็ น
บทเรี ยนที่ผูส้ อนจัดทาขึ้นเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ใ้ ห้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง ใน
แต่ละสาระการเรี ยนรู ท้ ่ ีกาหนดไว้ในแต่ละบทเรี ยน โดยเริ่ มจากเนื้ อหาสาระที่งา่ ย ๆ ไปสู เ่ นื้ อหาที่ยากขึ้น
ไปตามลาดับ เป็ นบทเรี ยนที่สร้างขึ้นโดยกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้ อหา วิธีการ และสื่ อการเรี ยนการสอนไว้
ล่วงหน้า ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเองตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้
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จากความหมายของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปดังกล่าว พอสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนชนิ ดหนึ่ งที่ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เรี ยนเร็ วหรื อช้าขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ของแต่ล ะบุ ค คล สามารถเรี ยนรู ไ้ ด้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มี ก ารแบ่งเนื้ อหาเป็ นตอนย่อ ย ๆ
เรี ยกว่า กรอบ (Frame) โดยเรี ยงลาดับเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก มีคาถามให้ผูเ้ รี ยนได้คิดค้นหาคาตอบ และ
มี คาเฉลยให้ทราบได้ท นั ที การประเมิ นผลการเรี ยนรู ข้ องผู เ้ รี ยนแต่ละคนดู ได้จ ากการตอบคาถามที่
กาหนดไว้
จุดมุ่งหมายของบทเรียนสาเร็จรูป
อัญชลี ธรรมะวิ ธีกุล (2550, 1) กล่าวถึ ง จุดมุง่ หมายของการสร้างบทเรี ยนสาเร็ จ รู ป
มีอยู ่ 4 ประการ ดังนี้
 เพื่ อให้ผู เ้ รี ยนสามารถประกอบกิ จ กรรมเรี ยนรู ้ด ว้ ยตนเองอย่า งเต็ ม
ความสามารถ โดยครู คอยให้คาแนะนาช่วยเหลื อเมื่ อผูเ้ รี ยนมีปัญหา
 เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ไ้ ปตามลาดับขัน้ จากง่ายไปหายาก
 เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสามารถประเมิ นตนเอง และทราบถึ งพัฒนาการในการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
 เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจ เมื่ อประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
หลักการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนสาเร็จรูป
อัญชลี ธรรมะวิ ธีกุล (อ้างแล้ว) กล่าวว่า การเรี ยนรู ด้ ว้ ยบทเรี ยนสาเร็ จรู ปมีหลักการ
เรี ยนรู อ้ ยู ่ 4 ประการ ดังนี้
 ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
 ผูเ้ รี ยนได้ประเมินตนเอง และรู ค้ าตอบได้ทนั ที
 มีการเสริ มแรงให้ผูเ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจเมื่ อสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง และ
มีความพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ไ้ ปทีละลาดับจากง่ายไปยากตามศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละคน
หลักการสร้างบทเรียนสาเร็จรูป
อรนุ ช ลิ ม ตศิ ริ (2546, 154 - 155) กล่าวว่า การสร้างบทเรี ยนส าเร็ จรู ปจะอาศัย
หลักการสร้าง 4 ประการ ดังนี้
 หลักการเรี ยนรู เ้ พิ่ มขึ้ นทีละน้อย (Gradual Approximation) การเรี ยนรู จ้ ะ
เกิดขึ้นได้ดีถา้ มีการแบ่งขัน้ ของกิ จกรรมการเรี ยนเป็ นขัน้ ตอนสัน้ ๆ ทีละขัน้ ตอน แต่ละขัน้ ตอน ย่อย ๆ
มี ก ารลาดับ จากสิ่ งที่ ง่า ยไปหาสิ่ งที่ ยากอย่า งต่อ เนื่ องกัน ในการสร้า งบทเรี ย นโปรแกรมโดยอาศัย
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หลักการดังกล่าว จึงมีการแบ่งเนื้ อหาการเรี ยนออกเป็ นกรอบซึ่งผูเ้ รี ยนจะค่อย ๆ เรี ยนรู ไ้ ปเรื่ อย ๆ จนจบ
บทเรี ยน
 หลัก การเปิ ดโอกาสให้ผู เ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มอย่า งกระฉั บ กระเฉง (Active
Participation) ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการกระท าด้วยตนเอง ซึ่ งอาจอยู ใ่ นลัก ษณะของการซัก ถาม
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้ตอบคาถาม อภิ ปราย ทดสอบหรื อวิ ธีการอื่ นที่อาศัยหลักจิ ตวิ ทยาในการเสนอสิ่ งเร้า
เพื่ อให้ผู เ้ รี ยนมี ก ารตอบสนอง (S-R Theory) การเรี ยนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรม การเรี ยนในลักษณะนี้ ทาให้ผูเ้ รี ยนติดตามบทเรี ยนตลอดเวลา
 หลักการที่ผูเ้ รี ยนได้ทราบผลการเรี ยนของตนเองอย่างทันทีทนั ใด (Immediate
Feedback) การเรี ยนรู จ้ ะเกิ ดขึ้นได้ดีถา้ ผูเ้ รี ยนได้รูผ้ ลของการกระทาว่าสิ่ งที่ทาไปนั้นถูกหรื อผิด ถ้าผิด
ที่ถูกควรทาอย่างไร ในบทเรี ยนโปรแกรมจึ งมีการเฉลยคาตอบที่ถูกต้องภายหลังที่ผูเ้ รี ยนได้ตอบสนองสิ่ ง
เร้าไปแล้ว (ได้เลื อ กตอบหรื อได้เติ ม ข้อ ความที่เหมาะสมในช่อ งว่าง) จะทาให้การเรี ยนรู เ้ ป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง
 หลัก ความส าเร็ จ (Successful Experience) การเรี ย นรู ้จ ะเกิ ด ขึ้ นได้ดี ถ า้
ผูเ้ รี ยนรู ส้ ึ กว่าได้รับความสาเร็ จ ทาได้ถูกต้อง ในทางกลับกัน ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ประสบความสาเร็ จก็ จะเกิ ด
ความท้อถอย ไม่อยากทา จากหลักการดังกล่าวจึ งมีการปูพ้ ื นฐาน เริ่ มจากการแบ่งการเรี ยนเป็ นหน่วย
ย่อ ย ๆ ง่า ยต่อ การเข้า ใจ และได้รั บ ผลตอบสนองอย่า งฉั บ พลัน ท าให้ผู เ้ รี ย นได้รั บ ความพอใจใน
ความสาเร็ จของตนเสมื อนการให้รางวัล ซึ่ งจัดเป็ นการเสริ มแรงอย่างหนึ่ งทาให้ผูเ้ รี ยนอยากจะเรี ยนรู ้
ต่อไป
จิตวิทยาที่เป็ นพื้นฐานของบทเรียนสาเร็จรูป
อรนุ ช ลิมตศิริ (2546,155 - 156) กล่าวว่า การสร้างบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอยูบ่ นพื้ นฐาน
ของทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู ต้ า่ ง ๆ ดังนี้
 ทฤษฎีของธอร์นไดค์
 กฎแห่งผล (Law of Effect) เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการ
ตอบสนอง ทัง้ สองสิ่ งจะเชื่ อมโยงกันได้ถา้ สามารถสร้างภาพที่น่าพอใจให้แก่ผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจได้จากการ
เสริ มแรง เช่น การให้รางวัล หรื อคาตอบที่ถูกต้อง เป็ นต้น
 กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise) การที่ ผู เ้ รี ยนได้ก ระท าซ ้า ๆ
บ่อยครั้ง ได้มีโอกาสฝึกหัดในเรื่ องที่เรี ยน จะช่วยให้การเรี ยนรู เ้ กิดขึ้น
 กฎแห่ งความพร้อ ม (Law of Readiness) เมื่ อร่ า งกายพร้อ มที่ จะ
กระทาแล้วได้มีโอกาสได้กระทา ย่อมก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อาจกล่าวได้วา่ การเรี ยนรู จ้ ะมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดเมื่ อผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะตอบสนอง
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 ทฤษฎีของสกินเนอร์
ทฤษฎี ของสกิ นเนอร์ส่ว นใหญ่จ ะใช้ห ลัก การของธอร์น ไดค์ ส่วนส าคัญ ที่
นามาใช้เป็ นหลักในบทเรี ยนสาเร็ จรู ป คื อ ทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Theory) ผูเ้ รี ยนจะเกิ ด
ก าลัง ใจต้อ งการเรี ยนต่อ เมื่ อได้รับ การเสริ มแรงในขัน้ ตอนที่ เหมาะสม การเสริ ม แรงของบทเรี ย น
สาเร็ จรู ปจะใช้การเฉลยคาตอบให้ผูเ้ รี ยนทราบทันที และพยายามหาวิธีการ เพื่ อไม่ให้เกิดการตอบสนองที่
ผิดพลาด โดยจัดเสนอความรู ใ้ ห้ตอ่ เนื่ องทีละขัน้ ตอนอย่างละเอียด
กล่าวโดยสรุ ป จิ ตวิ ทยาที่เป็ นพื้ นฐานของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่สาคัญ ได้แก่ 1) ทฤษฎี
ของธอร์นไดค์ ซึ่ งกล่าวถึงกฎ 3 ข้อ คื อ กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึ กหัด และกฎแห่งความพร้อม และ 2)
ทฤษฎีของสกินเนอร์ คื อ การเสริ มแรง เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจและมีกาลังใจในการเรี ยนรู ต้ อ่ ไป
ลักษณะของบทเรียนสาเร็จรูป
อรนุ ช ลิ มตศิ ริ (2546, 156 - 157) ได้สรุ ปลักษณะสาคัญของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปไว้
ดังนี้
 มีการกาหนดจุดประสงค์อย่างชัดเจน ที่สามารถวัดได้และสังเกตได้ เรี ยกว่า
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 เนื้ อหาวิ ช าจะแบ่ง เป็ นหน่ ว ยย่อ ย จัด ล าดับ เป็ นขัน้ ตอนในรู ป ของกรอบ
(Frame) แต่ละกรอบจะเสนอเนื้ อหาเป็ นขัน้ ตอนทีละน้อย และอาจมีความสัน้ ยาวแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม
 จัด เรี ย งล าดับ กรอบของบทเรี ย นอย่า งต่อ เนื่ องจากง่า ยไปหายาก และ
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
 มีการยา้ ทวนและให้ผูเ้ รี ยนได้ทดสอบตนเองตลอดเวลา โดยในทุกขัน้ ตอนของ
การเรี ยนจะมีคาถามเพื่ อทดสอบผูเ้ รี ยน และมีคาตอบให้ผูเ้ รี ยนทราบเพื่ อเป็ นข้อมูลย้อนกลับทันที และ
อาจมีคาอธิ บายเพิ่มเติมด้วย
 ผูเ้ รี ยนมี โอกาสตอบสนอง หรื อมี ส่วนร่วมในการเรี ยนจากการทากิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกรอบ เพื่ อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหา และมีทกั ษะในเรื่ องที่เรี ยน
 มี ก ารเสริ ม แรงทุ ก ระยะขัน้ ตอนที่ ส าคัญ ๆ ที่ จะช่ว ยให้ผู เ้ รี ย นสนใจและ
ต้องการเรี ยนต่อ การเสริ มแรงอาจอยูใ่ นรู ปของคาชม หรื อการที่ผูเ้ รี ยนรู ว้ า่ ตนทาได้ถูกต้อง
 ไม่จากัดเวลาในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาเรี ยนได้ตามความสามารถ
ของตน เด็กที่ออ่ นสามารถเรี ยนได้สาเร็ จโดยใช้เวลามากกว่าเด็กที่เรี ยนเก่งได้
 มีการวัดผลที่แน่นอน มีทงั้ ทดสอบย่อยในระหว่างที่เรี ยน ทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน เพื่ อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนอย่างชัดเจน
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จากลัก ษณะของบทเรี ยนส าเร็ จ รู ปพอสรุ ปได้ว ่า บทเรี ยนส าเร็ จ รู ปมี ลกั ษณะเป็ น
บทเรี ยนที่กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ชดั เจน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จากัดเวลาในการเรี ยน
มีการแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ ในรู ปของกรอบ โดยเรี ยงลาดับเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสได้ตอบสนองหรื อมีสว่ นร่วมในการเรี ยนจากการทากิจกรรมต่าง ๆ และตอบคาถามที่กาหนดไว้ใน
กรอบ ซึ่ งสามารถตรวจคาตอบด้วยตนเองได้ทนั ที สิ่ งสาคัญต้องมี การเสริ มแรงเพื่ อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจ และต้องการเรี ยนต่อไปด้วย
ชนิดของกรอบในบทเรียนสาเร็จรูป
อัญชลี ธรรมะวิ ธี กุ ล (2550, 2) กล่าวว่า กรอบสาระการเรี ยนรู ใ้ นบทเรี ยนส าเร็ จรู ป
กาหนดไว้ 4 ชนิ ด ดังนี้
 กรอบตัง้ ต้น (Set Frame) เป็ นกรอบที่เป็ นเสมื อนกรอบนาเข้าสู ่บทเรี ยน
ในกรอบนี้ จะเป็ นข้อมูลการเรี ยนรู ห้ ลักการ ทฤษฎี และคาถามง่าย ๆ ที่กาหนดให้ผูเ้ รี ยนตอบคาถามได้
ถูกต้อง ทัง้ นี้ เพื่ อเป็ นการให้กาลังใจหรื อเสริ มแรงให้มีความสุขกับการเรี ยนรู ้
 กรอบฝึ กหัด (Practice Frame) เป็ นกรอบที่ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กหัดทา
กิจกรรมที่มีเนื้ อหาสาระเชื่ อมโยงมาจากกรอบตัง้ ต้น ในกรอบฝึกหัดนี้ เป็ นกรอบสาหรับการฝึกทักษะการ
อ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียน ซึ่งเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู จ้ ะเพิ่มมากขึ้นกว่ากรอบตัง้ ต้น
 กรอบรองกรอบส่ งท้าย (Sub-Terminal Frame) เป็ นกรอบการเรี ยนรู ้
ก่อนที่จะถึ งกรอบการเรี ยนรู ส้ รุ ปที่ผูเ้ รี ยนได้ผา่ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ม้ าตามลาดับ โดยมี เนื้ อหาสาระที่
เข้ม ข้น ขึ้ น ทัง้ นี้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนใกล้จะสรุ ป องค์ค วามรู ท้ ่ ีสมบู รณ์ ท่ ีผ่านกระบวนการเรี ยนรู จ้ ากบทเรี ยน
สาเร็ จรู ปได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
 กรอบส่ งท้าย (Terminal Frame) เป็ นกรอบสาระการเรี ยนรู ส้ รุ ปสุ ดท้าย
หรื อกรอบจบของบทเรี ยนสาเร็ จรู ป เป็ นกรอบที่มีเนื้ อหาสาระเข้มข้น และยากกว่าสาระการเรี ยนรู อ้ ่ ื น
ที่ผา่ นมา
ชนิดของบทเรียนสาเร็จรูป
อัญชลี ธรรมะวิ ธีกุล (อ้างแล้ว) กล่าวว่าในปัจ จุ บ นั บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ม้ ี 3 ชนิ ด ได้แก่ 1) บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบเส้นตรง (Linear Programme) 2) บทเรี ยน
ส าเร็ จ รู ป แบบสาขา (Branching Programme) และ 3) บทเรี ยนส าเร็ จ รู ปแบบไม่แยกกรอบ (Linear
Programme)
 บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบเส้นตรง (Linear Programme)
อรนุ ช ลิ ม ตศริ (2546, 157 - 158) ได้ก ล่า วถึ ง บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป แบบ
เส้นตรงไว้วา่ มีหลักการในการสร้างบทเรี ยนโดยจัดเรี ยงลาดับขัน้ และหน่วยย่อยของบทเรี ยนจากง่ายไป
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หายาก หน่วยย่อยนั้นเรี ยกว่า “กรอบ” (Frame) ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนจากกรอบแรกไปจนกระทั่งกรอบ
สุ ดท้ายของบทเรี ยนโดยข้ามหน่วยใดหน่วยหนึ่ งไม่ได้ ความรู จ้ ากกรอบแรกจะเป็ นพื้ นฐานของกรอบ
ถัดไป ในแต่ละกรอบพร้อมด้วยคาถาม ซึ่งจะให้ผูเ้ รี ยนตอบได้เป็ น 2 ลักษณะ คื อ แบบเลื อกคาตอบ และ
แบบเติมคาหรื อข้อความ
 บทเรี ยนที่ ให้ผเู ้ รี ยนเลื อกคาตอบ เป็ นการสร้างบทเรี ยนตามหลักการของ
เพรสซี (Pressey) โดยที่ผูเ้ รี ยนทุกคนอ่านข้อความเดียวกันตามลาดับเดียวกัน และตอบคาถามเหมื อนกัน
เมื่ อผูเ้ รี ยนตอบคาถามถูกต้องจะมีส่ ิ งเร้าถัดไปมาเสนอให้ แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนตอบผิดจะมีขอ้ ยกเว้น คื อ ต้อง
กลับไปอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อหาในกรอบเดิมอีกครั้ง แล้วจึ งเลื อกคาตอบใหม่อีกจนกว่าจะถูกต้อง
การตอบถูกจึ งเป็ นการให้รางวัลหรื อการเสริ มแรงแก่ผูเ้ รี ยน และทาให้เกิดการเรี ยนรู จ้ ากคาตอบที่ถูกนั้น
ดังภาพที่ 1
กรอบเดิม
กรอบเดิม
1

2

3

4

จบ

กรอบเดิม

ภาพที่ 1 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบเส้ นตรงชนิดเลือกคาตอบ
 บทเรี ยนชนิ ดเติ มคาหรื อข้อความ เป็ นผลจากการศึ กษาด้านพฤติ กรรม
ศาสตร์ของสกิ น เนอร์ (Skinner) เน้นที่การระลึ ก หาค าตอบ (recall) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ดังภาพที่ 2
1

2

3

4

จบ

ภาพที่ 2 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบเส้ นตรงชนิดเติมคาหรื อข้ อความ
 บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขา (Branching Programme)
อรนุ ช ลิ มตศิ ริ (2546, 158 - 159) กล่าวถึ งบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขาไว้
ว่า เป็ นแนวคิดของคราวเดอร์ (Crowder) ซึ่งลักษณะบทเรี ยนจะคล้ายกับแบบเลื อกตอบของเพรสซี แต่มี
ข้อแตกต่างกันมากตรงที่วา่ ตัวเลื อกในแต่ละตัวจะนาผูเ้ รี ยนให้ไปศึกษาในกรอบหรื อหน้าอื่ นต่อไป การ
เรี ยงลาดับขัน้ หรื อกรอบ (Frame) จะไม่เป็ นตามลาดับ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบคาถามของกรอบในบทเรี ยนนั้นได้
ถูกต้อง ก็อาจจะข้ามกรอบบางกรอบไปเรี ยนในกรอบของเนื้ อหาของบทเรี ยนที่กาหนด ถ้าผูเ้ รี ยนตอบผิด
จะได้รับการอธิ บายเหตุผลหรื อสาเหตุท่ ีผิด และอาจให้เรี ยนเพิ่มเติมจากหน่วยย่อยอีก ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้อง
ทาตามคาแนะนาในแต่ละกรอบอย่างเคร่งครัด ซึ่ งหน่วยย่อยหรื อกรอบในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขามี
2 ชนิ ด คื อ 1) กรอบยื น เป็ นกรอบที่อธิ บายเนื้ อหาและมีคาถามแบบเลื อกตอบหลายคาตอบให้ผูเ้ รี ยน
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เลื อก และ 2) กรอบสาขา เป็ นกรอบที่ชว่ ยแก้ไขความเข้าใจผิดของผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนตอบคาถามใน
กรอบนั้นได้ถูกต้อง ดังภาพที่ 3
กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

การเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้

สาขา

สาขา

สาขา

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

การเรี ยนรู้ 1

การเรี ยนรู้ 2

การเรี ยนรู้ 3

การเรี ยนรู้ 4

การเรี ยนสรุป

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

การเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้

สาขา

สาขา

สาขา

ภาพที่ 3 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบสาขา (อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ 2550, 4)
นอกจากนี้ นิ รมล ศตวุฒิ และศักดิ์ ศรี ปาณะกุล (2544, 197 – 198) ยังกล่าวไว้วา่
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขาไม่ได้เสนอความรู เ้ รี ยงกรอบและผูเ้ รี ยนเรี ยนไปตามลาดับเป็ นเชิ งเส้น แต่
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขาจะมีกรอบหลักอยูส่ ่วนหนึ่ งซึ่ งไม่ตอ่ เนื่ องกัน เช่น 1, 3, 4, 7, 9, 11 ถ้า
ผูเ้ รี ยนตอบคาถามในกรอบหลักถูกทุกครั้งก็จะเรี ยนจบภายใน 6 กรอบนี้ สาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอบคาถาม
ในกรอบหลักแล้วไม่ถูกต้องก็จะถูกส่งไปเรี ยนหรื อดูคาอธิ บายที่งา่ ยขึ้นในกรอบซ่อม เช่น ถ้าตอบคาถาม
ในกรอบที่ 1 ไม่ถูกก็ จะส่งไปเรี ยนกรอบที่ 5 แล้วจึ งส่งกลับไปเรี ยบกรอบเดิ ม เมื่ อตอบถู กก็ จะเรี ยน
กรอบ 3 ถ้าตอบคาถามในกรอบ 3 ไม่ถูกก็จะถูกส่งไปเรี ยนกรอบ 8 ก่อน แล้วจึงส่งกลับไปเรี ยนกรอบ
เดิมเมื่ อตอบถูกก็ไปเรี ยนกรอบ 4 ต่อไป หรื อเมื่ อเรี ยนซ่อมในกรอบ 8 แล้ว อาจจะส่งไปเรี ยนกรอบ 4
ต่อไปเลยก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อมโยงของเนื้ อหา ดังภาพที่ 4
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กรอบหลัก

1

3

4

7

9

5

8

2

6

10

11

(กรอบยืน)
กรอบซ่ อม
(กรอบสาขา)
ภาพที่ 4 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบสาขา
จะเห็ นได้วา่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเรี ยนตามจานวนกรอบที่ไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ของแต่ละคนในการทาความเข้าใจเนื้ อหา และความถูกต้องในการตอบคาถาม
นอกจากนี้ อัญชลี ธรรมะวิ ธีกุล (2550, 4 - 6) ยังได้กล่าวว่า บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
แบบสาขายังมีอีกหลายรู ปแบบ ดังนี้
 กรอบสาขาแบบ Remedial Loops ถ้าผูเ้ รี ยนไม่สามารถตอบคาถาม
ในกรอบสาระการเรี ยนรู ห้ ลักได้แล้วจะต้องเข้าไปศึ กษาเรี ยนรู เ้ พิ่ มเติ มในกรอบการเรี ยนรู ส้ าขาที่แตก
แขนงออกมาตัง้ แต่สองสาขาขึ้นไป ศึกษาสาระการเรี ยนรู ส้ าขาแรกแล้วก็สามารถกลับไปศึกษาในกรอบ
สาขาการเรี ยนรู ห้ ลักได้ในทันที แต่ถา้ ยังไม่ผา่ นก็ศึกษาในสาระการเรี ยนรู ส้ าขาอื่ น ๆ จนพร้อมแล้วจึ ง
กลับไปศึ กษาและทดสอบในกรอบสาระการเรี ยนรู ห้ ลักอีกครั้ง เมื่ อผ่านแล้วก็ ศึกษาในกรอบสาระการ
เรี ยนรู ถ้ ดั ไป ดังภาพที่ 5
กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

การเรี ยนรู้ 1

การเรี ยนรู้ 2

การเรี ยนรู้ 3

การเรี ยนสรุป

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

เรี ยนรู้สาขา

เรี ยนรู้สาขา

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

เรี ยนรู้สาขา

เรี ยนรู้สาขา

ภาพที่ 5 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบสาขา Remedial Loops
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 กรอบสาขาแบบ Secondary Tracks เมื่ อผูเ้ รี ยนศึ กษาเรี ยนรู ใ้ นกรอบ
สาระการเรี ยนรู ท้ ่ ี 1 และสามารถตอบคาถามได้ก็ผา่ นไปเรี ยนรู ใ้ นกรอบสาระการเรี ยนรู ท้ ่ ี 2 ถ้าไม่ผา่ น
ต้องกลับไปศึ กษาในกรอบสาระการเรี ยนรู ส้ าขา 1 ถ้าตอบได้ถูกต้องก็ไปเรี ยนในกรอบสาระการเรี ยนรู ้
ที่ 2 แต่ถา้ ตอบผิดก็ตอ้ งไปเรี ยนในกรอบสาระการเรี ยนรู ส้ าขา 2 จนกว่าจะผ่าน ดังภาพที่ 6
กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

กรอบสาระ

การเรี ยนรู้ 1

การเรี ยนรู้ 2

การเรี ยนรู้ 3

การเรี ยนสรุป

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

เรี ยนรู้สาขา 1

เรี ยนรู้สาขา 1

เรี ยนรู้สาขา 1

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

กรอบสาระการ

เรี ยนรู้สาขา 2

เรี ยนรู้สาขา 2

เรี ยนรู้สาขา 2

ภาพที่ 6 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบสาขา Secondary Tracks
 กรอบสาขาแบบ Gate Frame เมื่ อศึ กษาในกรอบสาระการเรี ยนรู ้ 1
แล้ว สามารถที่จะข้ามกรอบสาระการเรี ยนรู ไ้ ปข้างหน้าได้หลายกรอบ แต่เมื่ อข้ามกรอบสาระการเรี ยนรู ้
ไปแล้ว ไม่สามารถตอบคาถามในกรอบสาระการเรี ยนรู ท้ ่ ีข้ามได้ตอ้ งถอยกลับคื นไปกรอบสาระการ
เรี ยนรู ้ 1 เพื่ อศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้ง เป็ นต้น ดังภาพที่ 7
เดินหน้ า (wash-ahead)
กรอบสาระ
การเรี ยนรู้ 1

กรอบสาระ
การเรี ยนรู้ 2

กรอบสาระ
การเรี ยนรู้ 3

ถอยกลับ (wash-back)
ภาพที่ 7 แสดงบทเรี ยนสาเร็จรู ปแบบสาขา Gate Frame
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กรอบสาระ
การเรี ยนสรุป

 บทเรียนสาเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบไม่แยกกรอบ เป็ นบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่มี การนาเสนอ
เนื้ อหาสาระที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยตามลาดับขัน้ ในบทเรี ยนจะมีแบบทดสอบและแบบเฉลยให้ตรวจสอบได้
ในทันทีเหมื อนบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบที่ 1 – 2 หากแต่การนาเสนอเนื้ อหาสาระไม่นาเสนอในรู ปของ
กรอบ เนื้ อหาที่นาเสนอต้องต่อเนื่ องกัน เหมื อนกับการเขียนตาราหรื อบทความ (อัญชลี ธรรมะวิ ธีกุล
2550, 6)
ส่วนประกอบของบทเรียนสาเร็จรูป
อัญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุ ล (2550, 8) กล่า วว่า ส่ ว นประกอบของบทเรี ย นส าเร็ จรู ป
ประกอบด้วย








คาชี้แจง / คาแนะนาในการศึกษาด้วยบทเรี ยนฉบับนั้น
แนวคิด
วัตถุประสงค์ท่ ีตอ้ งการให้เกิดจากการศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
เนื้ อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปยาก
แบบฝึกหัด / คาถาม เพื่ อทบทวนความเข้าใจในเนื้ อหาที่ได้ศึกษา พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบ

ข้อดีและข้อจากัดของบทเรียนสาเร็จรูป
อรนุ ช ลิ มตศิ ริ (2546, 164) ได้กล่าวถึ งข้อดีและข้อจากัดของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปไว้
ดังนี้
 ข้อดีของบทเรียนสาเร็จรูป มีดงั นี้
 ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนด้วยตนเอง เรี ยนได้เร็ วหรื อช้าตามความสามารถ
ของตน คล้ายกับได้เรี ยนกับครู ตวั ต่อตัว
 สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ช่วยแบ่งเบาภาระครู ทาให้ครู มีเวลาในการเตรี ยมกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ ื น ๆ
 บทเรี ย นส าเร็ จรู ป น าเสนอเนื้ อหาในลัก ษณะที่ ส่ง เสริ ม ให้ก ารเรี ย น
น่าสนใจในลักษณะเกมที่สนองความสามารถแต่ละบุคคล
 เมื่ อผูเ้ รี ยนตอบผิดก็จะไม่อายเพื่ อน และสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดได้ทนั ที
 การเรี ยนไม่จากัดเวลาและสถานที่
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 ข้อจากัดของบทเรียนสาเร็จรูป มีดงั นี้
 บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเหมาะสาหรับเนื้ อหาที่เป็ นความจริ ง (fact) ความคิ ด
รวบยอด หลัก การเรี ยนรู ้ ต ่ า ง ๆ หรื อความรู ้ พ้ ื นฐาน เช่ น คณิ ต ศาสตร์ การสะกดค าศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ วิ ทยาศาสตร์บางแขนง หรื อวิ ชาอื่ น ๆ ที่มีลกั ษณะวิ ชา
ดาเนิ นตามลาดับขัน้ ของตรรกศาสตร์ อย่างไรก็ตามบางวิ ชาไม่สามารถสอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมได้
ดี เช่น วิ ชาเรี ยงความ วิชาที่ตอ้ งการแสดงความคิดเห็ น ความคิดริ เ ริ่ มสร้างสรรค์ หรื อวิ ชาที่มีความลึกซึ้ ง
มาก ๆ
 ข้อจากัดในการออกแบบบทเรี ยน บทเรี ยนที่ดีควรได้รับการออกแบบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิ ชาแขนงนั้น ๆ โดยต้องเป็ นผู ท้ ่ ีใช้ภาษาได้ชดั เจน ถู กต้อง มี ความรู ้ ทางด้านจิ ตวิ ทยา
การศึกษา และหลักในการเขียนโปรแกรม จึงจะทาให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
 การที่เรี ยนแบบเดียวซา้ ๆ ในลักษณะบทเรี ยนเส้นตรง อาจทาให้เด็ กที่
เรี ยนเก่งเกิดความเบื่ อหน่ายได้
 การสอนแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเป็ นการสอนรายบุคคล จึ งทาให้ผูเ้ รี ยน
ขาดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม จึงไม่ควรใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเพียงอย่างเดียว
 บทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบสาขาที่เขียนได้ดีนั้นค่อนข้างยาก ความซื่ อสัตย์
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้บรรลุผล ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ปฏิ บตั ิ ตามวิ ธีการเรี ยนที่ถูกต้อง อาจดูเฉลยคาตอบแล้ว
นามาตอบ ก็จะทาให้การเรี ยนไม่ได้ผล

2) ประเภทสื่อเทคโนโลยี
สื่ อเทคโนโลยี หมายถึ ง สื่ อการเรี ยนรู ท้ ่ ีผลิตขึ้นใช้ควบคูก่ บั เครื่ องมื อโสตทัศนวัสดุ หรื อ
เครื่ องมื อที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แถบบันทึ กภาพพร้อมเสี ยง (วีดิทศั น์) แถบบันทึ กเสี ยง ภาพนิ่ ง
สื่ อคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน นอกจากนี้ สื่ อเทคโนโลยี ยังหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ใช้ใ นกระบวนการเรี ย นการเรี ย นรู ้ เช่น การใช้อิ น เทอร์ เน็ ตเพื่ อการเรี ย นรู ้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็ นต้น (โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี . งานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ม.ป.ป.)
สาหรับสื่ อเทคโนโลยีในคูม่ ื อเล่มนี้ จะขอจาแนกเป็ น 1) วีดิทศั น์ 2) คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
(CAI) 3) หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (eBook) และ 4) บล็อก (BLOG) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1) วีดิทศั น์ (Video)
ความหมายของวีดิทัศน์
คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็ นว่า video เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้า
ประเภทเดียวกับ television ซึ่ งมีคาไทยใช้วา่ โทรทัศน์ แล้ว สมควรคิดหาคาไทยใช้กบั video ด้วยโดยคา
ที่จะคิ ดขึ้นนี้ ควรจะมีคาว่า “ทัศน์” ประกอบอยูด่ ว้ ย เพื่ อให้เข้าชุดกัน และควรหาคาที่จะมีเสี ยงใกล้เคียง
กับคาทับศัพท์ท่ ีนิยมใช้กนั อยูแ่ ล้ว ซึ่งจะทาให้มีการยอมรับศัพท์ท่ ีคิดขึ้นได้งา่ ย
ค าว่า video เป็ นค าคุ ณ ศัพ ท์ท่ ี มี ค วามหมายว่า “มองเห็ นได้ เห็ น เป็ นรู ป ภาพได้
เกี่ยวข้องกับรู ปภาพ” พจนานุ กรมต่างประเทศหลายเล่มเก็บความหมายไว้เท่ากับ television ด้วย
ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุ เมธา กรรมการท่านหนึ่ ง ได้เสนอคาว่า วีติ ซึ่ งเป็ น
คาสันสกฤตที่อาจจะแปลงอักขระเป็ น วีดิ ในภาษาไทยได้และมีเสี ยงใกล้เคียงกับ video ด้วย คาว่า วีติ
ในภาษาสันสกฤตแปลว่า enjoyment pleasure เมื่ อนาคาว่า “ทัศน์” มาลงท้ายในลักษณะเดียวกับคาว่า
โทรทัศน์ จะลงรู ปเป็ น วีดิทศั น์ ซึ่ งหากจะแปลความหมายอย่างง่าย ๆ ก็อาจแปลได้วา่ เครื่ องที่แสดงภาพ
เพื่ อความเพลิดเพลิน แต่ถา้ แปลตรงตามตัวก็แปลว่า “เกี่ยวกับภาพเพื่ อความเพลิดเพลิน”
ในการประกอบคาขึ้นเป็ นศัพท์บญ
ั ญัติมีหลักหลายประการ บางครั้งอาศัยเสี ยงเป็ น
หลัก ถ้า ค าที่ ประกอบขึ้ น มี ค วามหมายที่ ไม่ข ดั กัน กับ ความหมายเดิ มของศัพ ท์มากนั ก เช่น seminar
ความหมายเดิมคื อ ที่ประชุมของนักวิชาการ ส่วนคา สัมมนา ที่ บัญญัติจาก seminar รู ปคาในภาษาบาลีสันสกฤตหมายความว่า คิดร่วมกัน พร้อมใจกันคิด ตกลงกัน แต่เมื่ อเสียงใกล้เคียงกับศัพท์เดิมโดยที่พอจะ
อนุ โลมในเรื่ องความหมายได้ แม้จะไม่ตรงนัก ก็ยอมรับได้
วีดิทศั น์ จึ งเป็ นศัพท์ท่ ีบญ
ั ญัติข้ ึนเพื่ อใช้กบั คาว่า video โดยเหตุผลและหลักเกณฑ์
ดังข้างต้น (ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปี ท่ ี 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2532

ประโยชน์และคุณค่าของวีดิทัศน์
(1) ผูเ้ รี ยนเห็ นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อมๆ กัน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ไ้ ด้เร็ วยิ่งขึ้น
(2) ผูส้ อนสามารถบันทึกการสอนของตน เหตุการณ์ในอดีต หรื อบันทึกรายการ
ไว้ แล้วนามาสร้างเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ เพื่ อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ใ้ ห้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง
(3) เป็ นสื่ อที่ใช้ถา่ ยทอดเนื้ อหาให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ทงั้ รายบุคคล กลุม่ ย่อย และกลุม่ ใหญ่
(4) สื่ อวิ ดีทศั น์ท่ ีผา่ นการวางแผนการผลิ ตที่ดี และมีกระบวนการผลิ ตที่มีคุณภาพ
สามารถนามาใช้สอนแทนครู ได้
(5) ใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ไ้ ด้ในทุกขัน้ ตอนของการสอน ไม่วา่ จะเป็ นการ
นาเข้าสูบ่ ทเรี ยน ขัน้ สอน หรื อขัน้ สรุ ป
(6) ใช้เป็ นสื่ อเพื่ อการสอนซ่อมเสริ มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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กระบวนการผลิตวีดิทัศน์
ระบบการผลิ ตวีดิทศั น์ เป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิ คทางโทรทัศน์ นับตัง้ แต่
การเลื อกรู ปแบบของรายการ การเขียนบทโทรทัศน์ การผลิตรายการ จนถึงการประเมินผลของรายการที่
ผลิต ซึ่งมีขนั้ ตอนการผลิตวีดิทศั น์ สรุ ปได้ 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
(1) ขัน้ เตรี ยมการผลิ ต (Pre-Production)เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ก่อนผลิตรายการ ได้แก่ บทวีดิทศั น์ ทีมงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เครื่ องมื ออุปกรณ์ในการผลิตรายการ
และสถานที่ ในการผลิ ต โดยมี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อในที ม งานที่ เกี่ ยวข้อ งให้เข้า ใจขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ก่อนลงมื อปฏิบตั ิตามตารางเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมความ
พร้อมในขัน้ ตอนนี้ ประกอบด้วย
 ด้านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
ผูเ้ ขียนบทจะต้องศึ กษา ค้นหา รวบรวบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่ อเขียนโครง
เรื่ องจากเรื่ องที่ตนได้ศึกษา ผูเ้ ขียนบทจะต้องพยายามจะต้องจิ นตนาการให้เห็ นภาพของสิ่ งที่จะเขียนให้
ได้มากที่สุ ด ผูเ้ ขียนบทที่ดีควรจะมีกระดาษและปากกาติ ดตัวไว้เสมอ เมื่ อมีความคิ ดดี ๆ ควรบันทึ กไว้
ในทันที และรี บเขียนให้สมบูรณ์โดยเร็ วเพื่ อไม่ให้ลืม
การเขียนบทสาหรับการถ่ายทา เมื่ อเขียนเสร็ จแล้ว ควรปรับปรุ ง โดย
เก็บบทไว้ประมาณหนึ่ งสัปดาห์ เพื่ อคลี่คลายความรู ส้ ึ กเป็ นเจ้าของเรื่ องซึ่งมักจะขาดความเป็ นกลาง เมื่ อ
ครบกาหนดให้ผูเ้ ขี ยนบทน าบทมาอ่านใหม่ จะพบว่าสามารถปรับ ปรุ งให้บ ทมี ค วามสมบู ร ณ์มากขึ้ น
นอกจากการแก้ไขด้วยตนเองแล้ว การน าบทไปให้ผูร้ ู ้ห รื อผู ท้ ่ ี สนใจในเรื่ องนั้ น ๆ อ่าน อาจท าให้ได้
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์มาก
 ด้านทีมงาน
ในการผลิ ตรายการจะอาศัยการทางานเป็ นทีม ซึ่ งทีมงานควรจะมี พ้ ื น
ฐานความรู ใ้ นด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย ด้านการทาบทวีดีทศั น์ ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ
ด้านเทคนิ คคอมพิวเตอร์
 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อวีดีทศั น์ ประกอบด้วย ผูด้ าเนิ นรายการ
และผูร้ ่วมรายการ จึ งต้องมี การเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง โดยการซักซ้อมบทล่วงหน้า ซึ่ งผู ้
ดาเนิ น รายการ และผู ร้ ่วมรายการจะต้อ งศึ ก ษาและทาความเข้าใจกับ บทที่ตนต้องแสดง จ าทาให้ไม่
เสียเวลาในการถ่ายทา
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 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิ ตรายการ
การเตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต รายการ เช่น กล้อ งส าหรั บ ถ่า ยวี ดิท ศั น์
ระบบเสี ยง ระบบแสง และกล้องสาหรับถ่ายภาพนิ่ ง นอกจากจาเป็ นจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์สารองไว้ให้
พร้อมด้วย เพื่ อเตรี ยมการแก้ปัญหาระหว่างการถ่ายทา
 ด้านสถานที่
สถานที่ในการผลิ ต แบ่งออกเป็ น 2 แห่ง คื อ ภายในห้องผลิ ตรายการ
และภายนอกห้องผลิ ตรายการ สาหรั บการผลิตรายการในห้องผลิ ตรายการ (Studio)นั้นจะต้องทาการ
เตรี ยมห้อ งผลิ ตและตัดต่อรายการ กาหนดฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรี ยบร้อ ย ส่วนการ
เตรี ยมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผูผ้ ลิตรายการจะต้องให้ความสาคัญเรื่ องการควบคุมแสงสว่าง และ
เสียงรบกวน ซึ่งจะต้องมีการออกสารวจสถานที่จริ งก่อนการถ่ายทา เพื่ อทราบข้อมูลเบื้ องต้น และเตรี ยม
ความพร้อมในในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่ อประหยัดเวลาในการถ่ายทา
(2) ขัน้ ผลิ ตรายการ (Production)เป็ นขัน้ ตอนที่จะบันทึกวีดิทศั น์ตามแผนการ
ท างานซึ่ งก่อ นที่ จะดาเนิ นการต้อ งแจ้ง เจ้าหน้า ที่ ฝ่ ายต่างๆ ให้ท ราบวัน เวลา ในการบัน ทึ ก รายการ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน มีการซักซ้อมผูแ้ สดง ซักซ้อมกล้อง
ก่อนถ่ายทาจริ ง ในขณะที่มีการบันทึกรายการ หากพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขและบันทึกใหม่ทนั ที และเมื่ อ
บันทึกเสร็ จในแต่ละ Scene แล้วควรตรวจสอบอีกครั้งเพื่ อหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(3) ขัน้ หลังการผลิ ต (Post Production)เป็ นขัน้ ตอนหลังจากบันทึ กรายการ
วีดิทศั น์แล้ว จะต้องนาภาพแต่ละ Shot แต่ละ Scene มาจัดลาดับให้ตอ่ เนื่ องตามบทที่กาหนดไว้ ขัน้ หลัง
การผลิตมีขนั้ ตอนที่สาคัญ ดังนี้
 การตัดต่อ (Editing) เป็ นการนาภาพมาตัดต่อให้เป็ นเรื่ องราวตามบท
 การบัน ทึ ก เสี ยง (Sound Recording) เป็ นขั้น ตอนหลัง ต่ อ ภาพได้
สมบูรณ์ตามบทแล้ว จึงมีการ บันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป
 การฉายเพื่ อตรวจสอบ (Preview) เมื่ อบันทึกเสียงวีดิทศั น์แล้วต้องนาไป
ฉายเพื่ อตรวจสอบ ความเรี ยบร้อย และปรับปรุ ง
 การประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นการประเมิ นผลรายการหลังการผลิ ต
ได้แก่ การประเมิ น ความถู กต้องด้านเนื้ อหา ความสมบู รณ์ของเทคนิ คการผลิ ต โดยผู เ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้ อหา และ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตวีดิทศั น์
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เทคนิคการสร้างสื่อวีดิทศั น์ดว้ ยโปรแกรม Movie Maker
(1) หลักการทางานของโปรแกรม Windows Movie MakerVersion 2012
 ใช้ในการสร้าง ตัดต่อภาพและวิดีโอ
 แทรกภาพนิ่ ง เสียง ข้อความ ให้ส่ ื อวีดิทศั น์สมบูรณ์ย่ ิงขึ้น
 ตัดแต่งส่วนต้นและส่วนท้ายของวิ ดีโอเพื่ อให้วิดีโอแสดงเฉพาะส่วนที่ทา่ น
ต้องการ ตัวอย่างเช่น หากในสื่ อวิดีโอที่ถา่ ยทามามีเฟรมสีดาอยูใ่ นตอนเริ่ มต้นวิดีโอ ท่านสามารถตัดแต่ง
จุดเริ่ มต้นของวิดีโอเพื่ อไม่ให้เฟรมสีดานั้นปรากฏในวิดีโอที่เสร็ จสมบูรณ์
 เมื่ อตัดแต่งไฟล์วิดีโอใน Movie Maker ไฟล์วิ ดีโอต้น ฉบับ จะไม่ได้รั บ
ผลกระทบ ภาพวิดีโอทัง้ หมดจะยังคงอยูใ่ นไฟล์วิดีโอต้นฉบับ
(2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสื่ อ
 วัสดุอุปกรณ์
 โปรแกรม Windows Movie Maker Version 2012 สามารถดาวน์
โหลดฟรี ไ ด้จ ากเว็ บ ไซต์ข อง Microsoftตามที่ อยู ่ข องเว็ บ ไซต์ http://windows.microsoft.com/thth/windows/movie-maker
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการ : รุ ่น 32 หรื อ 64 บิตของ Windows 7 หรื อสูงกว่า
ตัวประมวลผล : 1.6 GHz หรื อสูงกว่า
หน่วยความจา : RAM 1 GB หรื อสูงกว่า
ความละเอียด : อย่างน้อย 1024 × 576
การ์ดแสดงผล : ต้องการการ์ดแสดงผลที่สนับสนุ น DirectX
9.0c หรื อสูงกว่า
 ลาโพงหรื อหูฟงั
 สื่ อ
 สื่ อวีดิทศั น์ท่ ีถา่ ยทาไว้แล้ว
 ภาพนิ่ ง
 เสียงบรรยาย
 เพลงหรื อดนตรี ประกอบ สามารถค้นหาไฟล์ภาพและเพลงที่ ไม่มี
ลิขสิ ทธิ์ ได้จาก Search: creativecommons.org
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(3) องค์ประกอบของหน้าจอโปรแกรม
เมื่ อทาการเปิ ดโปรแกรม Movie Maker ขึ้นมา จะปรากฏหน้าจอการทางาน
(Interface) ขึ้นมา โดยหน้าจอการทางานของโปรแกรม จะมีองค์ประกอบหลักอยู ่ 4 ส่วน ดังรู ป

1
2
4
3

คาอธิบายองค์ประกอบของหน้าจอโปรแกรม
1

แถบเมนู

เป็ นแถบแสดงคาสั่งหลักของโปรแกรม
- Fileกลุม่ คาสั่งในการจัดการไฟล์ เช่น สร้าง บันทึ กไฟล์
- Homeกลุม่ คาสั่งหลักของโปรแกรม เช่น การเพิ่ม การลบไฟล์
- Animations กลุม่ คาสั่งตัง้ ค่ารู ปแบบการเปลี่ยนเฟรมของวีดิโอ
- Visual Effects กลุม่ คาสั่งในการตกแต่งภาพหรื อวีดิโอ
- Project กลุม่ คาสั่งการปรับแก้องค์ประกอบของวีดิโอ
- View กลุม่ คาสั่งใช้แสดงการย่อขยายขนาดของ Timeline

2

Movie Task

เป็ นแถบแสดงคาสั่งย่อยตามหมวดหมูบ่ นแถบเมนู

3

Content

ส่วนเพิ่ม และแสดงเนื้ อหาของวีดิโอในรู ปแบบของ Timeline

4

Preview

ส่วนแสดงตัวอย่างของภาพหรื อวีดิโอ
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(4) วิธีการตัดแต่งวิดีโอใน Movie Maker
(4.1) เมื่ อทาการเปิ ดโปรแกรม Movie Maker โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาดังรู ป

(4.2) บนแท็บเมนู Homeในกลุม่ Add ให้คลิก Add videos and Photos

(4.3) ในกล่องโต้ตอบ Add videos and Photos ให้เลื อกเปิ ดโฟลเดอร์ท่ ีมีรูปถ่ายหรื อวิดีโอที่
ต้องการใช้งาน หากต้องการเลื อกรู ปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูป
ถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่ทา่ นต้องการเมื่ อเลื อกไฟล์วิดีโอและรู ปถ่ายจนครบแล้ว คลิก เปิ ด

2.กด Open
1.เลื อกไฟล์ภาพหรื อวีดิโอที่ตอ้ งการ
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(4.4) ภาพและวีดิโอที่ทา่ นเลื อกจะปรากฏ ในส่วนของ Content จะเห็ นว่าภาพและวีดิโอจะ
แสดงในลักษณะของแถบเวลา (Time line)

เส้นคัน้ สีดาบนไฟล์ เป็ นการแสดง
ตาแหน่ง และเวลาเริ่ มต้นของไฟล์ใหม่

จากรู ปตัวอย่างด้านบนได้ทาการ เพิ่มรู ปภาพและวีดิโอ จานวน 2 ไฟล์ จะเห็ นได้วา่ โปรแกรมจะ
นาไฟล์มาต่อกันส่วนแถบที่แสดงรู ปภาพ โดยมีเส้นหนาสีดาคัน้ ระหว่างไฟล์
(4.5) ทาการกดปุ่ม เล่น (ปุ่มกลาง ด้านล่างของจอแสดงตัวอย่างวีดิโอ) จะสังเกตเห็ นว่าเส้น
แถบสีดาจะเคลื่ อนที่ไปทางขวาเรื่ อยๆ ซึ่งหมายถึงตาแหน่งของวีดิโอที่กาลังเล่นอยู ่

2. สังเกตแถบแสดง
ตาแหน่งของเวลาที่เล่นไฟล์
เริ่ มต้นของไฟล์ใหม่

1.กดปุ่ม เล่น
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(4.6) หากต้องการตัดต่อ แทรกภาพหรื อวิ ดีโอใตตาแหน่งใด ๆ ของไฟล์ สิ่ งที่ท่านต้องทาเป็ น
อันดับแรก คื อ ท่านจะต้องทาการแยกไฟล์ออกจากกันก่อนให้ทา่ นสังเกตว่าขณะที่วี ดิโอกาลังเล่นอยู ่
แถบเมนู จะปรากฏแถบเครื่ องมื อ Video tools (เครื่ องมื อสาหรับวีดิโอ) และในเมนู Edit (แก้ไข) จะเป็ น
คาสั่งในกลุม่ การแก้ไข ดังรู ป

2.กดปุ่ม Spitเพื่ อแยกไฟล์
1.วางแถบแสดงตาแหน่งใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการแยก

(4.7) เมื่ อทาการกดปุ่ม Split แล้วไฟล์จะถูกแยกออกจากกัน แสดงดังรู ป

แถบแสดงตาแหน่งในตาแหน่งที่
ถูกแยกออกจากกัน
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4.8 กรณี ไฟล์ท่ ีถูกแยกออก และไม่ตอ้ งการใช้แล้ว ท่านสามารถคลิ กขวาบนไฟล์ท่ ีไม่ตอ้ งการ
แล้วเลื อกคาสั่ง remove

คลิกขวาบนไฟล์ท่ ีตอ้ งการลบ แล้วเลื อกคาสั่ง Remove

รู ปแสดง ตัวอย่างภาพที่ไฟล์ท่ ีได้หลังจากลบไฟล์ท่ ีไม่ตอ้ งการออกไปโดยใช้คาสั่ง Remove

(4.9) กรณี ท่ ีท่านต้อ งการจัดลาดับ ของไฟล์ใหม่ ให้ท าการคลิ ก ขวาที่ ไฟล์ แล้วลากไปวางใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการ

2.ลากไฟล์ไปวางในตาแหน่งที่ตอ้ งการ

Remove
1.คลิกขวาที่ไฟล์คา้ งไว้
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(4.10) เมื่ อท่านได้วีดิโอที่สมบู รณ์แล้ว ท่านจะต้องทาการบันทึ ก ในที่นี้ แนะนาให้ทา่ นทาการ
บันทึกไฟล์เป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
- บันทึ กรู ปแบบโครงการ (Save project)เป็ นการบันทึ กในรู ปแบบไฟล์Movie Maker
Projects (.wlmp)ตัวอย่างชื่ อไฟล์ท่ ีได้ เช่น learn2015.wlmpซึ่ งสามารถทาการแก้ไขได้ในครั้งต่อไป
โดยใช้โปรแกรม Movie Maker
- บันทึ กรู ปแบบภาพยนต์ (Save Movie)เป็ นการบันทึกวีดิโอในรู ปแบบไฟล์วีดิโอ ตาม
ความเหมาะสมสาหรับเล่นผ่านเครื่ องเล่นวีดิโอประเภทต่าง ๆ รู ปแบบไฟล์ท่ ีสามารถบันทึกได้ แสดงดังรู ป

กรณี เลื อกตัวเลื อกการแบบโครงการ

กรณี เลื อกตัวเลื อกบันทึกแบบภาพยนต์

รู ปแบบไฟล์ตวั เลื อกของการบันทึกแบบภาพยนต์ สามารถบันทึก
รู ปแบบไฟล์ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
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(4.11) เมื่ อทาการบันทึก จะปรากฏกล่องข้อความ ดังรู ป

(4.12) เมื่ อโปรแกรมบันทึ กสมบูรณ์ (100% Complete) จะแสดงกล่องข้อความ ให้เลื อกเล่น
ไฟล์ท่ ีบนั ทึก หรื อเปิ ดโฟลเดอร์ท่ ีเก็บไฟล์ไว้ หรื อปิ ดหน้าต่าง

(5) การเพิ่มและแก้ไขเสี ยงใน Movie Maker
(5.1) การเพิ่มเพลงในแท็บเมนู Home ในกลุม่ Add ให้คลิก Add music ดังรู ป

คลิก Add music
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(5.2) คลิกเลื อกไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Open

1.คลิกไฟล์เสียง
2. เลื อกเปิ ด

(5.3) ไฟล์เสียงที่เพิ่มเข้ามา จะปรากฏในส่วนของ Content ดังภาพ

แถบเสียงที่เพิ่มเข้ามา

เมื่ อท่านทาการเพิ่มไฟล์เสี ยงเข้ามาจะปรากฏแถบขึ้นมาบน Time line อีกหนึ่ งแถบ และที่แถบ
เมนู จะปรากฎแท็ บ Music Tools เพิ่ มขึ้นมาด้วย โดยแท็ บ Music Tools จะป็ นกลุม่ คาสั่งสาหรับการ
ปรับแต่งไฟล์เสียง (Options) ที่ได้ทาการเพิ่ม (Add music) เข้ามา
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องค์ประกอบของ Music Tools

เครื่ องมื อสาหรับการปรับแต่งไฟล์เสียง มีองค์ประกอบ ดังนี้
- Music Volume เป็ นเครื่ องมื อจัดการเพิ่มหรื อลดระดับเสี ยง ใช้ในกรณี ท่ ีตอ้ งการปิ ด
เสียงเพลงจากไฟล์ดว้ ยเช่นกัน
- Fade in เป็ นการตัง้ ค่าให้ระดับเสี ยงเมื่ อเริ่ มเล่นค่อย ๆ ดังขึ้นจนมีระดับเท่ากับระดับ
เสียงของไฟล์ตน้ ฉบับ
- Fade Out เป็ นการตัง้ ค่าให้ระดับเสี ยงเมื่ อจะจบเพลงให้คอ่ ย ๆ ลดระดับลงจนจบ
เพลง
- Split เป็ นคาสั่งสาหรับแยกไฟล์เสี ยงออกจากกัน ลักษณะการใช้งานเหมื อนกับการ
แยกไฟล์วีดิโอ
- Set Start time เป็ นการตัง้ ค่าให้ไฟล์เพลงเริ่ มเล่นเมื่ อเวลาที่เท่าไหร่ของ Project
- Set Start point เป็ นการตัง้ ค่าให้ไฟล์เพลงเล่นเฉพาะช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งการตัง้ ค่า
ส่วนนี้ จะเป็ นการกาหนดจุดเริ่ มต้นของช่วง
- Set End point เป็ นการตัง้ ค่าให้ไฟล์เพลงเล่นเฉพาะช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่ งการตัง้ ค่า
ส่วนนี้ จะเป็ นการกาหนดจุดสิ้ นสุดของช่วง ต้องใช้งานร่วมกับการตัง้ ค่าของ Set Start point
(6) การแทรกชื่ อเรื่อง ข้อความ และบทบรรยาย
(6.1) การแทรกชื่ อเรื่ อง ข้อความ และบทบรรยาย ให้เลื อกที่เมนู Home กลุม่ คาสั่ง Add ดังรู ป

เครื่ องมื อสาหรับเพิ่ม
ข้อความ
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จากรู ปจะเห็ นได้วา่ การแทรกข้อความจะทาได้ 3 ลักษณะ คื อ
1) Title ใช้สาหรับสร้างชื่ อเรื่ องของวีดิโอ และ Effect ของข้อความ
2) Caption ใช้สาหรับสร้างบทบรรยาย และ Effect ของข้อความ
3) Credits ใช้สาหรับเพิ่มข้อความส่วนท้านเรื่ อง และ Effect ของข้อความ
(6.2) เมื่ อคลิ กเลื อกคาสั่ง Title ซึ่ งเป็ นการสร้างชื่ อเรื่ องของวีดิโอ และ Effect ของข้อความ
แสดงหน้าจอการทางาน ดังรู ป
4.เลื อกรู ปแบบ Effect ของข้อความ

3.เลื อกสีฉากหลัง เวลาเริ่ มต้น และเวลาที่แสดงข้อความ

2.เลื อกขนาดและแบบตัวอักษร

1.พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ

6.3 ทดสอบโดยการกดปุ่มเล่น สังเกตุผลที่ได้บนหน้าจอ Preview
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(7) การตกแต่งวีดิโอด้วยชุดคาสัง่ Animations และ Visual Effects
(7.1) ชุดคาสัง่ Animations ชุดรู ปแบบภาพยนตร์อตั โนมัติใน Movie Maker จะเพิ่ม ช่วงการ
เปลี่ยนภาพให้กบั ภาพยนตร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ดูตวั อย่างชุดรู ปแบบภาพยนตร์อตั โนมัติ โดยชี้ไปยังชุด
รู ปแบบแต่ละชุดด้วยเคอร์เซอร์ของท่าน
2.เลื อกรู ปแบบAnimations ที่ตอ้ งการ

1.เลื่ อนแถบไปยังตาแหน่งไฟล์ท่ ีตอ้ งการ

(7.2) ชุ ดคาสัง่ Visual Effectsชุ ดรู ปแบบภาพยนตร์อตั โนมัติใน Movie Maker จะเพิ่ มเอฟ
เฟกต์ให้กบั ภาพยนตร์ข องคุ ณ โดยอัตโนมัติ ดู ตวั อย่างชุ ดรู ปแบบภาพยนตร์อ ตั โนมัติ โดยชี้ ไปยังชุ ด
รู ปแบบแต่ละชุดด้วยเคอร์เซอร์ของท่าน
2.เลื อกรู ปแบบ Animations ที่ตอ้ งการ

1.เลื่ อนแถบไปยังตาแหน่งไฟล์ท่ ีตอ้ งการ

(7.3) สังเกตุผลลัพธ์ท่ ีได้บนหน้าจอ Preview
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(2) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (COMPUTERAIDED INSTRUCTION)
คอมพิ วเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึ ง สื่ อการเรี ยนการสอนทางคอมพิ วเตอร์
รู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งใช้ความสามารถของคอมพิ วเตอร์ในการนาเสนอสื่ อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ ง
กราฟฟิ ก แผนภูมิ กราฟ วิ ดีทศั น์ ภาพเคลื่ อนไหว และเสี ยง เพื่ อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยน หรื อองค์ความรู ้
ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่สุด
โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญก็ คือ สามารถดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้
เกิดความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเป็ นตัวอย่างที่ดีของสื่ อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว
ซึ่ งผู เ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้จ ากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ หรื อการโต้ต อบพร้อ มทั้ง การได้รั บ ผลป้ อ นกลับ
(FEEDBACK) นอกจากนี้ ยังเป็ นสื่ อที่ สามารถตอบสนองความแตกต่า งระหว่างผู เ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
รวมทัง้ สามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา
คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ
ได้แก่
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้ อหาสาระที่ได้รับการเรี ยบเรี ยง ทา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อได้รับทักษะอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ผูส้ ร้างได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ การ
น าเสนออาจเป็ นไปในลัก ษณะทางตรง หรื อทางอ้อ มก็ ไ ด้ ตัว อย่า งการน าเสนอทางตรงได้แ ก่
คอมพิ วเตอร์ชว่ ยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน จา ทาความเข้าใจ ฝึ กฝน ตัวอย่าง การนาเสนอใน
ทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประเภทเกมและการจาลอง
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กันทางการเรี ยนรู ้ คอมพิ วเตอร์ชว่ ยสอนเป็ นสื่ อประเภทหนึ่ งจึ งต้องได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด
 การโต้ตอบ (Interaction) หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนการเรี ยนการสอนรู ปแบบที่ดีท่ ีสุดก็คือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน
ได้มากที่สุด
 การให้ผลป้ อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้ อนกลับหรื อ
การให้คาตอบนี้ ถื อเป็ นการ เสริ มแรงอย่างหนึ่ ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผูเ้ รี ยนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่
คอมพิ วเตอร์ชว่ ยสอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการ ทดสอบหรื อประเมิ นความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในเนื้ อหาหรื อ
ทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ ีกาหนดไว้
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ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 ประเภทการสอน (Tutorial)เป็ นแบบผูช้ ว่ ยสอน คอมพิวเตอร์จะทาหน้าที่สอน
โดยนาเสนอเนื้ อหาให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา ต่อจากนั้นจะมีการตัง้ คาถามให้ผูเ้ รี ยนตอบ หากตอบไม่ได้ก็จะ
ได้รับคาแนะนาเนื้ อหานั้นใหม่ และให้ตอบคาถามใหม่จนกว่าจะเข้าใจ โปรแกรมจะเสนอบทเรี ยนใหม่
และเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ค้ วามเข้าใจ ซึ่งคาตอบอาจตอบได้หลายวิธี เป็ นสื่ อประเภท CAI ที่นิยมใช้กนั
มากที่สุด
 ประเภทฝึ ก หัด และปฏิ บ ัติ (Drill and Practice) เป็ นการให้ผู เ้ รี ย นได้ท า
แบบฝึกหัดหลังจากที่ได้เรี ยนเนื้ อหานั้น ๆ แล้ว หรื อมีการฝึกซา้ ๆ เพื่ อให้เกิดทักษะหรื อเป็ นการแก้ปัญหา
แบบท่องจา เช่นการฝึกท่องจาคาศัพท์ ฝึกบวก ลบ คูณ หาร เป็ นต้น
 ประเภทสถานการณ์ จ าลอง (Simulation) CAI แบบนี้ ออกแบบเพื่ อสอน
เนื้ อหาใหม่และทบทวนหรื อเสริ มในสิ่ งที่ได้เรี ยนหรื อทดลองไปแล้ว โดยใช้สถานการณ์จาลองเป็ นการ
เลียนแบบหรื อจาลองเหตุการณ์ท่ ีเกิดขึ้นตามความจริ ง หรื อตามธรรมชาติ
 ประเภทเกม (Game)เป็ นการเรี ยนรู จ้ ากการเล่น อาจจะเป็ นประเภทให้แข่งขัน
เพื่ อไปสูช่ ยั ชนะ หรื อเป็ นประเภทเกมความร่วมมื อ คื อ เล่นเป็ นทีมเพื่ อฝึกการทางานเป็ นทีม อาจใช้เกมใน
การสอนคาศัพท์ เกมการคิดคานวณ หรื อเกมจับผิด เป็ นต้น
 ประเภทการทดลอง (Tests)เพื่ อทดสอบผูเ้ รี ยนโดยตรงหลังจากที่ได้เรี ยนเนื้ อหา
หรื อฝึ กปฏิบตั ิได้แล้ว โดยผูเ้ รี ยนจะทาแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเมื่ อคอมพิวเตอร์รับคาตอบแล้วก็
จะบันทึกผล ประมวลผลตรวจให้คะแนน และเสนอผลให้ผูเ้ รี ยนทราบทันทีท่ ีทาข้อสอบเสร็ จ

ข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน
 ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุ มความเร็ วในการเรี ยนรู ข้ องตนเองได้ เนื่ องจาก
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู เ้ ป็ นรายบุคคลที่ดีสามารถจัดกระบวนการ
เรี ย นการสอนตามความสามารถของแต่ล ะบุ ค คลที่ โดยที่ ผู เ้ รี ยนไม่ต อ้ งรอหรื อเร่ ง การตอบสนอง
(respond)และไม่ตอ้ งรอข้อมูลย้อนกลับ (feedback) จากครู เพราะคอมพิวเตอร์สามารถให้ขอ้ มูลกลับแก่
ผูเ้ รี ยนทุกคนในเวลาเดียวกันโดยใช้ระบบการเจียดเวลา (Time Sharing)
 ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนที่ไหนเมื่ อใดก็ได้ ด้วยความก้าวหน้าของระบบการสื่ อสารทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อถ่ายทอดความรู ก้ บั ผูอ้ ่ ื น หรื อศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเองจากโปรแกรม
ที่กาหนดไว้ได้ ทุกเวลาที่ตอ้ งการจะเรี ยนในทุก ๆ แห่ง
 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้จากสื่ อประสม (Multi media) จากระบบคอมพิ วเตอร์
เนื่ องจากระบบไมโครคอมพิ วเตอร์ชว่ ยการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั ได้รับการพัฒนาจนสามารถที่จะ
แสดงภาพ ลายเส้นที่เคลื่ อนไหวและการนาเสนอบทเรี ยนเป็ นภาษาไทย การต่อวงจรระบบคอมพิวเตอร์
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ควบคุมสื่ ออื่ นให้เสนอบทเรี ยนในเวลาที่เหมาะสมกับการตอบสนองของผูเ้ รี ยน จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนการสอนดีข้ ึนมาก
 ผูเ้ รี ยนสามารถทราบผลการเรี ยนของตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรมรวดเร็ วกว่า
สื่ ออื่ นๆ เนื่ องจากคอมพิ ว เตอร์ มี ล ัก ษณะเด่น คื อ การเก็ บ ข้อ มู ล ซ่อ นค าตอบของกิ จ กรรมไว้ใ น
หน่ วยความจ าหรื อแผ่น ดิ ส ก์ได้ค รั้งละมาก ๆ เมื่ อผู เ้ รี ยนได้ปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมแต่ละกิ จกรรมแล้วระบบ
คอมพิวเตอร์จะสามารถบอกคาตอบหรื อผลคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมที่ถูกต้องได้ทนั ที
 ช่วยให้ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรี ยนในการฝึ กฝนทักษะ
และเพิ่มเติมความรู ้ เพื่ อปรับปรุ งการเรี ยนของตน
 คอมพิ ว เตอร์ ช ่ว ยสอนสามารถที่ จะจู ง ใจผู เ้ รี ย นให้เกิ ด ความกระตื อ รื อร้น
สนุ กสนานไปกับการเรี ยน

ข้อจากัดของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน
 ขาดบทเรี ย นส าเร็ จรู ป ที่ ใช้ก ับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช ่ว ยการเรี ย นการสอน
ถึงแม้วา่ จะมีการพัฒนาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเพื่ อใช้กบั คอมพิ วเตอร์ในต่างประเทศเกี่ยวกับการสอนวิ ชาต่าง ๆ
แต่วิชาเหล่านี้ ไม่ได้จดั กระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรของประเทศไทย ทาให้ไม่สามารถนามาใช้
ได้โดยตรง จาเป็ นต้องมีการนามาพัฒนาหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับหลักสูตรของประเทศไทย และเป็ น
ภาษาไทยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจบทเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ขาดบุคลากรที่มีความรู ท้ างด้านการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยการเรี ยน
การสอนให้เหมาะ สมกับระบบการเรี ยนการสอน แต่ละท้องถิ่ นของประเทศไทย ซึ่ งมี ความแตกต่าง
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ผูม้ ีความรู ด้ า้ นคอมพิวเตอร์อย่างดีขาดความรู ้
ด้านการจัดระบบการศึ กษา และฝึ กอบรมบุ คลากรในสาขาวิ ชาชีพอื่ น ๆ และผู ท้ ่ ีมี ความรู ใ้ นด้านการ
จัดระบบการศึกษา
แหล่งรวบรวมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 เว็ บ ไซต์โ ครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผ่า นระบบสารสนเทศ
สื่ อ ก า รเรี ย น ก า รส อ น ระบ บ e-Learning ก ระท รวงศึ ก ษ า ธิ ก า ร เข้ า ถึ งได้ จ า ก URL :
http://www.elearning.moe.go.th
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รู ปแสดง หน้าเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
สื่ อการเรี ยนการสอน ระบบ e-Learning

เว็ บไซต์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ผ่านระบบสารสนเทศ สื่ อการเรี ยนการสอน ระบบ
e-Learning เป็ นเว็ บไซต์ท่ ีรวบรวมสื่ อคอมพิ วเตอร์ชว่ ยสอน ซึ่ งเผยแพร่โดยกลุม่ งานคอมพิ วเตอร์ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยรวบรวมสื่ อการเรี ยนการ
สอน ใน 5 รายวิ ชา ประกอบด้วย วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึ กษา
สาหรับผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาปี ท่ ี 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี ท่ ี 3
การใช้งานสื่ อบนเว็บไซต์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
มีขนั้ ตอนดังนี้
1. เปิ ดหน้าเว็บไซต์จาก URL : http://www.elearning.moe.go.th เมื่ อเข้าสูห่ น้าเว็บ
แล้ว ครู ผูส้ อนควรจะศึกษา คูม่ ื อการใช้งาน ในเมนู ดา้ นล่างของหน้าเว็บไซต์ให้เข้าใจก่อน

รู ปแสดง หน้าเว็ บไซต์ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
สื่ อการเรี ยนการสอน ระบบ e-Learning
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2. เมื่ อศึ กษาคูม่ ื อการใช้งานแล้ว สังเกตตารางเมนู ระดับการศึ กษา รายวิ ชา และภาคเรี ยน
ท่านสามารถเลื อกสื่ อโดยการคลิกบนสัญลักษณ์

เมื่ อท่านคลิกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง ดังรู ป

รู ปแสดง หน้าต่างตัวเลื อกสื่ อ เมื่ อเลื อกรายวิชาคณิ ตศาตร์ ระดับประถมศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1

3. เมื่ อท่านคลิกเลื อกบนเมนู
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึนมา ดังรู ป

หน้าเว็บจะแสดง

รู ปแสดง หน้าเว็บบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์
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4. ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาเนื้ อหาจากบทเรี ยนผ่านหน้าเว็บไซต์

รู ปแสดง เนื้ อหาในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์

 เว็บไซต์ CAIPROJECT
เว็บไซต์รวบรวมสื่ อคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนหลากหลายประเภท โดยแยก
ออกเป็ นกลุม่ สาระทัง้ 8 กลุม่ สาระ ประกอบด้วยคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ สังคม ศิลปะ และสุขศึกษา แยกหมวดหมูต่ ามระดับการศึกษา มีความสะดวกในการ
สื บค้น โดยท่านสามารถเข้าถึงได้จากURL : http://www.caiproject.com/new_designจากนั้นให้ทา่ น
ลงทะเบียนใช้งาน เมื่ อลงทะเบียนเสร็ จสิ้ นแล้วท่านจะต้องตรวจสอบอีเมลเพื่ อยื นยันตัวตนหลังจากยื นยัน
ตัวตนแล้วท่านสามารถลงชื่ อเข้าใช้ และดาวน์โหลดสื่ อบทเรี ยนมาใช้ได้

รู ปแสดง หน้าเว็บไซต์ของ www.caiproject.com
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 เว็บไซต์ CAiSTUDio
เว็ บไซต์คลัง สื่ อบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ชว่ ยสอน แยกหมวดหมู ต่ ามสาระการ
เรี ยนรู ้ มีความสะดวกในการสื บค้น สามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://www.caistudio.info

รู ปแสดง หน้าเว็บไซต์ของ www.caistudio.com
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(3) หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ (eBook)

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์เป็ นคาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Electronic Book หรื อมัก
เรี ยกกันโดยย่อว่า อีบุค๊ (E-book/ ebook/ eBook) เป็ นคาเฉพาะที่ใช้เรี ยกผลิตภัณฑ์ท่ ีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
หนังสื อที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั รวมถึ งสิ่ งพิมพ์ดา้ นอิเล็กทรอนิ กส์มลั ติมีเดียอื่ น ๆ ที่ประกอบด้วยตัวอักษร
ภาพ ภาพเคลื่ อนไหว วีดิโอ คาพูด เสี ยงดนตรี เสี ยงอื่ น ๆ รวมทัง้ เนื้ อหาที่ถูกดัดแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
สามารถแสดงผลได้โดยใช้เครื่ องมื ออิเล็กทรอนิ กส์ แต่มีลกั ษณะการนาเสนอสอดคล้องและคล้ายคลึงกับ
การอ่า นหนั ง สื อทั่ว ไปโดยปกติ ม ัก จะเป็ นแฟ้ ม ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ท่ ี สามารถอ่า นผ่า นทางหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ทงั้ ในระบบออฟไลน์และออนไลน์
การอ่านหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ใ นการอ่าน อันได้แก่ เครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์แบบพกพาอื่ น ๆ ซึ่ งได้ติดตัง้ ระบบปฏิ บตั ิ การหรื อซอฟต์แวร์
สาหรับใช้อา่ นหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ อย่างไรก็ ตามอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์เกื อบทุกชนิ ดในปัจจุบนั ที่มี
การแสดงผลบนหน้าจอได้ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้อา่ นหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ได้เช่นกัน และอ่านได้ทงั้ ในระบบออฟไลน์และออนไลน์โดยผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ ต

ลักษณะเฉพาะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีโครงสร้างเหมื อนกับหนังสื อเล่มทัว่ ไป คื อประกอบด้วย ปก
หน้า-หลังสารบัญ เนื้ อหาภายในเล่ม และดัชนี เนื้ อหาภายในเล่มอาจจะแบ่งออกเป็ นบท แต่ละบทมี
จานวนหน้า มากน้อ ยแตกต่างกัน ไป ในแต่ละหน้านอกจากจะประกอบด้วยตัวอัก ษร ภาพ แล้ว ยัง
สามารถแทรกภาพเคลื่ อนไหว เสียง ได้
หนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์มีลกั ษณะพิเศษต่างจากหนังสื อทัว่ ไปคื อ สามารถเชื่ อมโยง
ไปยังส่วนต่างๆ ภายในหนังสื อ เชื่ อมโยงไปยังเว็ บไซต์ภายนอกบนเครื อข่ายอิ นเทอร์เน็ ต ตลอดจนมี
ปฏิ สัม พันธ์และโต้ตอบกับ ผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์แต่ละเล่ม อาจมี ความแตกต่างกันบ้าง
ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์การใช้งาน ลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่ งก็ คือ หนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์สามารถ
ปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา และผูอ้ า่ นสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้ โดยไม่ตอ้ งรอให้มีผูส้ ง่ คื น
ห้องสมุดก่อนเช่นหนังสื อในห้องสมุดทัว่ ไป
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ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบั หนังสือทั่วไป
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีคงความแตกต่างจากหนังสื อทัว่ ไป ในด้านการสร้างการใช้งาน
ดังนี้

หนังสื อทัว่ ไป

หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์
ไม่ใช้กระดาษ (อนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้)
มีขอ้ ความและภาพประกอบ ซึ่งสามารถใช้ได้ทงั้
ภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว
สามารถใส่เสียงประกอบได้
แก้ไขและปรับปรุ งข้อมูล (update) ได้งา่ ย
สามารถสร้างจุดเชื่ อมโยง (links) ระหว่างเนื้ อหา
ภายใน และเชื่ อมโยงไปยังเนื้ อหาภายนอกได้
มีตน้ ทุนในการผลิตหนังสื อต่ า
ไม่มีขีดจากัดในการจัดพิมพ์
สามารถทาสาเนาได้งา่ ย
ต้องอ่านผ่านคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์อา่ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (eReader)
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ 1 เล่ม อ่านพร้อมกันได้
จานวนมาก (อ่านออนไลน์ผา่ นระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ ตพร้อมกันได้)
พกพาสะดวก พกพาได้จานวนมากในรู ปแบบของ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงโดยไม่จากัด
เรื่ องสถานที่และเวลา

ใช้กระดาษ (ใช้ทรัพยากรป่ าไม้ในการผลิต
กระดาษ)
มีขอ้ ความและภาพประกอบธรรมดา
ไม่มีเสียงประกอบ
เมื่ อพิมพ์เป็ นเล่มแล้ว แก้ไขปรับปรุ งได้ยาก
เนื้ อหาต้องเสร็ จสมบูรณ์ในเล่ม
มีตน้ ทุนการผลิตสูง
มีขีดจากัดในการจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
เปิ ดอ่านจากเล่มหนังสื อเท่านัน้
อ่านได้ครั้งละ 1 คนต่อหนึ่ งเล่ม

พกพาลาบาก มีน้าหนัก ละต้องใช้พ้ ื นที่ในการ
พกพา
หรื อต้องเดินทางไปใช้ท่ ีหอ้ งสมุด
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ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1. เป็ นสื่ อที่ รวมเอาจุ ด เด่น ของสื่ อแบบ
ต่า ง ๆ มารวมอยู ่ด ว้ ยกัน คื อ สามารถแสดงภาพ แสง เสี ย ง
ภาพเคลื่ อนไหว และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
2. ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดพัฒนาการเรี ยนรู แ้ ละ
เข้าใจเนื้ อหาวิชาได้เร็ วขึ้น
3. ครู สามารถใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ใน
การชักจูงผูเ้ รี ยนในการอ่านการเขียนการฟัง และการพูดได้
4. หนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ส ามารถเผยแพร่ ใ นระบบออนไลน์ ผ ่า นเครื อข่า ย
อินเทอร์เน็ ต และเชื่ อมโยงไปสู ่เว็ บไซต์ตา่ ง ๆ ได้ ทาให้การกระจายสื่ อทาได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขว้าง
กว่าสื่ อที่อยูใ่ นรู ปสิ่ งพิมพ์
5. สนับสนุ นการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนเสมื อน ห้องสมุดเสมื อนและห้องสมุด
อิเล็กทรอนิ กส์
6. มีลกั ษณะไม่ตายตัว สามารถแก้ไขปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทัง้ ยัง
สามารถ เชื่ อมโยงไปสูข่ อ้ มูลที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์
7. ในการสอนหรื ออบรมนอกสถานที่ การใช้หนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์จะช่วยให้เกิ ด
ความคล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่ องจากสามารถเก็บในแผ่นซีดีได้ ไม่ตอ้ งหอบหิ้ วสื่ อหนังสื อจานวนมาก
8. การพิ มพ์ทาได้รวดเร็ วกว่าแบบใช้กระดาษ สามารถทาสาเนาได้เท่าที่ต้องการ
ประหยัด วัสดุในการสร้างสื่ อ อีกทัง้ ยังช่วยอนุ รักษ์ส่ ิ งแวดล้อมอีกด้วย
9. มีความทนทานและสะดวกต่อการเก็บบารุ งรักษา ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
ย้อนหลัง ซึ่ งต้องใช้เนื้ อที่หรื อบริ เวณกว้างกว่าในการจัดเก็ บ สามารถรักษาหนังสื อหายากและต้นฉบับ
เขียนไม่ให้เสื่ อมคุณภาพ
10. ช่วยให้นักวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานเขียนได้อย่างรวดเร็ ว
11. หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีราคาถูกกว่าหนังสื อเป็ นเล่มกระดาษ
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ข้อจากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ยงั คงมีความเคยชินกับหนังสื อที่มีรูปเล่มเป็ นกระดาษ
ประกอบกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีความสะดวกในการอ่านน้อยกว่า เนื่ องจากต้องมีอุปกรณ์ในการเปิ ด
อ่าน จึงไม่สามารถใช้งานได้งา่ ยเมื่ อเทียบกับสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. หากโปรแกรมและไฟล์หนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์มีขนาดใหญ่มากๆ อาจทาให้การ
เปลี่ยนหน้าจอเพื่ ออ่านหน้าต่อไปมีความล่าช้า
3. ผูส้ ร้างสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์จาเป็ นต้องมีความรู แ้ ละความชานาญในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกระบวนการสร้างสื่ อที่ดีพอสมควร จึงจะได้ส่ ื อที่มีประสิ ทธิ ภาพ
4. ในการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิ สก์ ต้องใช้เวลาในการออกแบบมากเพราะต้องใช้
ทักษะในการออกแบบเป็ นอย่างดีเพื่ อให้ได้ส่ ื อที่มีคุณภาพ
5. ผูใ้ ช้ส่ ื อหรื อครู ผูส้ อนอาจจะไม่ใช่ผูส้ ร้างสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์เอง ดังนั้นการ
ปรับปรุ งสื่ อจึงทาได้ยากหากผูส้ อนไม่มีความรู ด้ า้ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ ีใช้ในการสร้าง

วิธีการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การอ่านหนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์จ าเป็ นต้อ งใช้อุ ปกรณ์ในการอ่าน ได้แก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องอ่านอิเล็กทรอนิ กส์ (eReader) หรื ออุปกรณ์พกพาอื่ น ๆ เช่น แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน ซึ่ ง
การอ่านหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ในอุปกรณ์พ กพาเหล่านี้ จะสะดวกกว่าอ่านจากหน้าจอคอมพิ วเตอร์
เพราะสามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา

การอ่านหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ PC หรื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สามารถอ่านได้ทงั้ แบบออฟไลน์ และออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ตา่ ง ๆ การอ่านด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์เหมาะ
กับการอ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทมัลติมีเดีย ไม่เหมาะสาหรับการอ่านในลักษณะที่เน้นการอ่าน
อย่างจริ งจังแบบหนังสื อประเภทนิ ยาย หรื อหนังสื อวิชาการ
การอ่านด้วยอุปกรณ์การอ่านอิเล็กทรอนิ กส์ (eReader) เหมาะสาหรับการอ่านที่
หนังสื อที่เน้นการอ่านเป็ นจริ งจัง เช่น หนังสื อนิ ยาย หนังสื อวิ ชาการ เนื่ องจากจะอ่านได้สบายตากว่า
แต่การเลื อกใช้อุปกรณ์ชนิ ดนี้ ต้องศึ กษาด้วยว่าอุ ปกรณ์รองรับไฟล์ประเภทใด รองรับภาษาไทยหรื อไม่
และจะมีแหล่งดาวน์โหลดหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ได้มากน้อยเพียงใด
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การอ่านด้วยอุปกรณ์พกพา เช่น แท็ บเล็ ต หากใช้ขนาดหน้าจอประมาณ 10 นิ้ ว
จะได้ขนาดตัวหนังสื อจะใกล้เคียงกับหนังสื อขนาดพ็ อกเก็ ตบุ๊คมากที่สุด การแสดงหน้าจะพอดี กบั หน้า
หน้าจอ ทาให้อา่ นง่ายที่สุด ส่วนในเรื่ องแสงนั้น จอแท็ บเล็ ตจะมีแสงสะท้อน อาจอ่านได้ไม่สบายตาม
เท่ากับอุปกรณ์การอ่านอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (eReader) โดยตรง ส าหรับ การอ่านจากสมาร์ทโฟนนั้น ควร
เลื อกใช้รุ่นที่หน้าจอกว้าง 4.3 นิ้ วขึ้นไป

รูปแบบของไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์

หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีการพัฒนาต่อเนื่ องกันมาตัง้ แต่มีการเริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดทาเอกสาร จึ งถื อว่าไฟล์เอกสารทัง้ หลายในคอมพิ วเตอร์ยุคแรกเป็ นหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ดว้ ย
เช่น กัน ส่วนในปั จ จุ บ นั หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์มี ก ารพัฒ นาขึ้ น หลากหลายรู ปแบบ บ้างก็ ข้ ึ นอยู เ่ ก็ บ
อุปกรณ์ในการอ่าน บ้างก็ ข้ ึ น อยูก่ บั ซอฟท์แวร์ ท่ ีใช้ในการสร้าง และซอฟท์แวร์ท่ ี ใช้ในการอ่าน แม้แต่
เว็ บไซต์ท่ ีเป็ นผู ผ้ ลิ ตและจาหน่ายหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ทงั้ ในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง ก็มีการ
ผลิ ตหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ท่ ี เป็ นรู ปแบบเฉพาะของตนเองขึ้ นมา เพื่ อป้ อ งกันปัญ หาด้านการละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ รู ปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ท่ ีเป็ นที่นิยมและรู จ้ กั กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
1. หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ยุ ค แรก เป็ นไฟล์รู ป แบบดั้ง เดิ ม จาก
Microsoft Office เช่ น Word (.doc) Excel (.xls) PowerPoint (.ppt) Rich
Text Format (.rtf) ซึ่ งก็คือเป็ นไฟล์เอกสารทัว่ ไปในคอมพิวเตอร์แต่ในปัจจุบนั ไฟล์
เอกสารในลักษณะนี้ ไม่ได้หมายถึงหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อ eBook แล้ว แต่จะ
หมายถึง เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ e-Document แทน
2. Web Documents (HTML, XML) หรื อหน้าเว็ บที่ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ ต
คุน้ เคยในปัจจุบนั ก็นับว่าเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์รูปแบบหนึ่ งที่ยงั คงได้รับความ
นิ ยมสู งสุ ด เนื่ องจากบราวเซอร์ สาหรับเข้าชมเว็ บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น IE Chrome
FireFox ฯลฯ ที่ใช้กนั ทัว่ โลกสามารถอ่านไฟล์ประเภทนี้ ได้
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3. PDF (Portable Document Format) พัฒ นาขึ้ นโดยโดย Adobe
Systems Incorporated เพื่ อจัดการเอกสารให้อยูใ่ นรู ปแบบพร้อมพิมพ์ มีนามสกุล
ไฟล์เป็ น .pdf มีลกั ษณะเหมื อนเอกสารต้นฉบับ เป็ นรู ปแบบที่นิยมมากเนื่ องจาก
การซอฟต์แวร์ท่ ีสนับสนุ นไฟล์ชนิ ดนี้ มีอยูอ่ ุปกรณ์แทบทุกชนิ ด ซอฟต์แวร์ท่ ีใช้ใน
การอ่า นไฟล์ pdf เช่น Adobe Reader, PDF XChange Viewer, Nitro PDF
Reader, Xpdfและอื่ น ๆ อีก เป็ นจานวนมาก
การสร้างไฟล์ชนิ ดนี้ สามารถท าได้โดยการน าไฟล์เอกสารชนิ ดต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ น
ข้อมูลและภาพมาแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมในกลุม่ PDF Converter เช่น Acrobat
Professional, PDF Creator, CutePDF และ PDF Factory แต่ข อ้ ด้อ ยของไฟล์ช นิ ดนี้ คื อ เนื้ อหาใน
รู ปแบบไฟล์ PDF มักจะปรับขนาดให้เหมาะสมกับการพิ มพ์บนกระดาษขนาด A4 จึ งไม่เหมาะกับการ
อ่านบนหน้าจอขนาดเล็กของอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน
4. EPUB (Electronic Publication) เป็ นรู ปแบบมาตรฐานส าหรั บ หนั ง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์
ได้รั บ การพั ฒ นาโดยฟอรั ม สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ดิ จิ ทั ล ระหว่ า งประเทศ (IDPF :
International Digital Publishing Forum) ซึ่ งไฟล์จ ะลงท้า ยนามสกุ ล .epub
เป็ นรู ปแบบที่คอ่ นข้างเป็ นที่นิยมในปัจจุบนั เนื่ องจากสามารถปรับหรื อจัดเรี ยง
ข้อความ สามารถตัดคาและปรับขนาดตัวอักษร เพื่ อให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่
แตกต่างกัน เช่น หน้าจอของคอมพิ วเตอร์ โน้ตบุ๊ก เน็ ตบุ๊กสมาร์ทโฟนเท็ บแล็ ต
และอุ ปกรณ์การอ่าน (eReader) มัก นิ ยมใช้กบั หนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ประเภท
นิ ยาย หนังสื อวิชาการ ที่ตอ้ งการอ่านเนื้ อหาเป็ นหลัก
ซอฟต์แวร์ท่ ีใช้อา่ นEPUBบนคอมพิ วเตอร์ ได้แก่ Calibre, Adobe Digital Edition และ
Firefox Add-Ons EPUB Reader ซึ่ งเป็ นซอฟท์แวร์เสริ มช่วยให้ในการอ่าน EPUB ของเว็ บเบาวน์เซอร์
Mozilla Firefox ส่วนการอ่าน EPUB บนอุปกรณ์พกพาทาได้ทงั้ ในระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
โดยบน iOS มี แอพลิ เคชัน ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น มาโดย Apple เพื่ อใช้บ นอุ ปกรณ์ของตนเองอย่าง iBooks
ส่วนบน Andriodมี แอพลิ เคชัน Moon+ Reader หรื อ EPUB Reader ที่รองรับการแสดงผล ebookใน
รู ปแบบภาษาไทยสามารถดาวน์ โ หลดผ่า น Google Play ได้ฟ รี และในอุ ป กรณ์ อ ่า นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (eReader) เช่น Sony Readers และ Kobo Reader ก็สามารถอ่านได้เช่นเดียวกัน
5. AZW เป็ นรู ป แบบไฟล์ห นั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ท่ ี จ าหน่ า ยบนร้า น
หนังสื อออนไลน์ของอเมซอน www.amazon.com พัฒนาขึ้นเพื่ อใช้กบั อุปกรณ์
อ่า นหนั ง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ท่ ี ชื่ อ Kindle eBook Reader มี ร ะบบการจัด การ
ลิ ขสิ ทธิ์ ดิจิทลั (Digital Rights Management) ด้วยการจากัดการใช้ในอุปกรณ์ท่ ี
ลงทะเบี ย นด้ว ยบัญ ชี ผู ใ้ ช้ข องผู ซ้ ้ ื ออุ ป กรณ์ Kindle eBook Reader หนั ง สื อ
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อิเล็กทรอนิ กส์แบบ AZW ที่จาหน่ายบน www.amazon.com ส่วนใหญ่จะเป็ นภาษาอังกฤษ ที่มีลูกเล่น
มากมายช่วยให้อา่ นหนังสื อได้งา่ ยขึ้น เช่นสารบัญการตัดคาการค้นหาคา ฯลฯ สาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
ภาษาไทยที่ใช้อา่ นบนอุปกรณ์ Kindle eBook Reader สามารถซื้ อได้จากเว็บไซต์ http://ebook.kindlethailand.in.th
6. MOBI (Mobipocket eBook) เป็ นรู ปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ท่ ีใช้กบั อุปกรณ์การ
อ่านหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ท่ ีใช้ซอฟท์แวร์ Mobipocket Reader ซึ่งสามารถติดตัง้ ได้บนสมาร์ทโฟน ไฟล์
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทนี้ มีระบบการจัดการลิขสิ ทธิ์ ดิจิทลั ด้วยเช่นกัน
7. หนั ง สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ใ นลั ก ษณ ะมั ล ติ มี เดี ย และ Flip eBook คื อหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ท่ ีเปิ ดในลักษณะเหมื อนพลิกหน้าหนังสื อได้สามารถใส่ภาพเคลื่ อนไหว ไฟล์เสียงได้ ไฟล์วิดี
โดได้ จึ งทาให้มีลกั ษณะเป็ นสื่ อมัลติมีเดียได้ สามารถอ่านได้บนคอมพิวเตอร์ และอ่านในระบบออนไลน์
ผ่านเว็ บเบราว์เซอร์การสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ในรู ปแบบนี้ ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการสร้างและ
การอ่าน เช่น

หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์แบบ Flip Book ที่ดูผา่ นหน้าเว็บเบราว์เซอร์





โปรแกรมชุด DesktopAuthor โปรแกรมที่ใช้อา่ น คื อ DNL Reader
โปรแกรมชุด Flip Album โปรแกรมที่ใช้อา่ น FlipViewer
โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe โปรแกรมที่ใช้อา่ น Flash Player
โปรแกรม FlipBuilder สามารถแปลงไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ หรื อไฟล์เอกสาร ให้
อยูใ่ นรู ป Flip eBookได้ทงั้ ในรู ปแบบแบบ Html +Flash และ .exe ได้
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ซอฟท์แวร์ท่ ีใช้การสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์แบบ Flip Book
7. หนั ง สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ป ระเภ ท ExeBook (.exe) เป็ นการแปลงไฟล์ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ .exe จึ งทาให้สามารถเปิ ดอ่านได้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ตอ้ ง
ติ ดตัง้ โปรแกรมใดเพิ่ มเติ มอีก โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ในลักษณะ Flip ebook
หลายโปรแกรมสามารถสร้า ง หนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ แ บบ exe ได้ด ว้ ย เช่น DesktopAuthor,
FlipAlbum, Flip Publisher, FlipBuilder เป็ นต้น

แหล่งบริการสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1. เว็บไซต์คลังความรูส้ ่คู วามเป็ นเลิ ศทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เท คโน โลยี ของสถาบั น ส่ งเสริ ม การสอน วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
www.scimath.org/ebooks
สสวท. ผลิ ต และพัฒ นาหนั ง สื อเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-books) และสื่ อดิ จิ ท ัล
ประเภทต่าง ๆ จานวนมาก ให้บริ การแก่นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึ กษา เพื่ อจะได้นาไปใช้ใน
การเรี ยนรู ใ้ นวิชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ ่าย ตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปี ท่ ี 1 ถึงชัน้
มัธยมศึ กษาปี ท่ ี 6 เป็ นหนังสื อเรี ยนในรู ปแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมื อนกับหนังสื อเรี ยน
ฉบับจริ งทุกประการ โดยมี ลกั ษณะพิ เศษที่แตกต่างจากหนังสื อเรี ยนฉบับจริ ง คื อ ในบางบทเรี ยนที่มี
เนื้ อหาที่ทาความเข้าใจได้ยาก ก็จะมีส่ ื อมัลติมีเดียรู ปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทศั น์ แอนิ เมชัน่ เกม ภาพ 3 มิ ติ
ฯลฯ เข้ามาประกอบ เพื่ อช่วยให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยน ในหนังสื อเรี ยนได้งา่ ยขึ้น
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หนังสื อเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ในเว็ บไซต์ของ สสวท. เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบ
Flip Ebookซึ่ งต้องเปิ ดอ่านในระบบออนไลน์ได้ สามารถอ่านบนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ผา่ นหน้าเว็ บไซต์
โดยไม่ตอ้ งติดตัง้ โปรแกรมเพิ่มเติม

หนังสื ออิเล็กทรอนิ สก์ในเว็บไซต์คลังความรู ส้ ูค่ วามเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.scimath.org/ebooks
2. เว็ บ ไซต์ศู น ย์ส ถานศึ ก ษาพอเพี ย ง มู ล นิ ธิ ยุ ว สถิ ร คุ ณ ส านั ก งาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html
มีหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ซ่ ึ งเน้นเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียงและการ
จัดการเรี ยนการสอนเศรษฐกิ จ พอเพี ยงโดยมี ก ารแบ่งหมวดหมู ่เป็ น หนังสื อธรรมะ หนังสื อความรู ้
เบื้ องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง หนังสื อเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เอกสารวิ ชาการ หนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม และนิ ตยสาร สามารถอ่านได้ในระบบออนไลน์ในรู ปแบบ Flip eBook ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้
โดยไม่ตอ้ งสมัครสมาชิก ไม่ตอ้ งติดตัง้ โปรแกรมเพิ่มเติม และดาวน์โหลดในรู ปแบบไฟล์ PDF มาไว้ได้อีกด้วย
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หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึงดูผา่ นระบบออนไลน์ในแบบ Flip eBook
และดาวน์โหลดในรู ปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรี ในเว็บไซต์ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ
www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html
3. เว็บไซต์ www.ilovelibrary.com
I Love Library เป็ นเว็ บไซต์ของบริ ษัท โอเพ่นเซิ ร์ฟ จากัด เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่
เดื อนเมษายน 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ฟรี สาหรับสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
โดยแหล่งที่มาของหนังสื อได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น สานักงาน
กปรสานักฝนหลวงกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิ ธิหมอ
ชาวบ้านคนรักกอล์ฟ นามาจัดทาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์โดยทีมงานของI Love Library และบางส่วนได้
จากการจัดทาของสมาชิกเองผูใ้ ช้บริ การต้องสมัครสมาชิกและติดตัง้ โปรแกรม I Love Library Viewer
สามารถติดตัง้ ได้ทงั้ ในระบบปฏิบตั ิการ Window บนคอมพิวเตอร์ และในระบบปฏิบตั ิการ Android และ
IOS ของสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต

หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์สาหรับดาวน์โหลดฟรี ท่ ี www.ilovelibrary.com/free-ebook
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4. เว็ บไซต์ผูจ้ าหน่ ายหนังสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ทวั ่ ไป ส่วนใหญ่ตอ้ งลงทะเบียน
สมัครสมาชิ กเว็ บไซต์กอ่ นจึ งจะดาวน์โหลดได้ ซึ่ งถ้าเป็ นไฟล์ PDF เมื่ อดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถใช้
แอพลิ เคชัน่ ที่มีคุณสมบัติในการเปิ ดไฟล์ PDF อ่านได้ ในบางเว็ บไซต์มีระบบการป้ องกันลิ ขสิ ทธิ์ โดยใช้
รู ปแบบไฟล์หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์เฉพาะ ซึ่ งต้องติดตัง้ แอพลิเคชัน่ ตามที่เว็ บไซต์กาหนด จึ งจะสามารถ
ดาวน์โหลดหรื ออ่านได้ เว็บไซต์ผูจ้ าหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ภาษาไทย เช่น
www.ebooks.in.th/free-ebooks.htmlมี ห มวดหนั ง สื อแจกฟรี ในรู ปแบบไฟล์
PDF ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์จึงจะดาวน์โหลดได้

หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์แจกฟรี ในเว็บไซต์ www.ebooks.in.th/free-ebooks.html
www.mebmarket.comมีหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ฟรี แยกตามหมวดหมูห่ นังสื อ ต้อง
สมัครสมาชิ กและติ ดตัง้ โปรแกรมตามที่เว็ บไซต์ระบุเพื่ อดาวน์ โหลด อ่าน และจัดการหนังสื อ ใช้ระบบ
ป้องกันลิขสิ ทธิ์ โดยใช้ User Name และ Password และต้องติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ของ mebmarket

หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ในหมวดความรู แ้ ละการศึกษา ซึ่งแจกฟรี ใน www.mebmarket.com
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www.hytexts.com มีหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์แจกฟรี แยกอยูใ่ นหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ต้อง
สมัครสมาชิ กเว็ บไซต์ สมัคร Adobe ID และติดตัง้ ซอฟท์แวร์ Adobe Digital Edition ในคอมพิ วเตอร์
PC และติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ของ Hytexts.comในสมาร์ทโฟนแท็บแล็ต และอุปกรณ์ eReaderจึงจะดาวน์
โหลดและเปิ ดอ่านได้ ซึ่งจะทาให้ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ได้สูงสุด 6 อุปกรณ์ตอ่ 1 บัญชี Adobe ID

นิ ตยสารในหมวดหมูค่ รอบครัวและสุขภาพของ www.hytexts.com ซึ่งมีทงั้ แบบขายและแจกฟรี
book.truelife.com/top-free-magazinesมี นิตยสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์แจกฟรี ใน
รู ปแบบไฟล์ PDF ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ จึงจะดาวน์โหลดได้

นิ ตยสารอิเล็กทรอนิ กส์แจกฟรี book.truelife.com/top-free-magazines
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(4) บล็ อก(Blog)
บล็อกคืออะไร
บล็ อ ก (Blog) เป็ นค าย่อ มาจากค าว่า weblog
หรื อ web log ซึ่ งมาจากการรวมค าสองค าเข้า ด้ว ยคื อ
คาว่า web (เวิลด์ไวด์เว็บ) และ log (ปูมบันทึก)
บล็ อ กเป็ นรู ป แบบเว็ บ ไซต์ป ระเภทหนึ่ ง ซึ่ งถู ก
เขียนหรื อสร้างขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่ ง
จะแสดงข้อ มู ลที่ เขี ยนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็ อ กโดยปกติ จ ะ
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ
เช่นภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง เพลง วิ ดีโอในหลายรู ปแบบได้จุด
ที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้
ผูอ้ า่ นสามารถแสดงความคิดเห็ นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเขียนได้ ซึ่ งทาให้ผูเ้ ขียนได้ผลตอบกลับ
โดยทันที นอกจากนี้ ผูท้ ่ ีเขียนบล็อกจะถูกเรี ยกว่า “บล็อกเกอร์”
ในปัจจุ บนั บล็ อก ถู กใช้เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารรู ปแบบใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นการประกาศข่ าวสาร
การแสดงความคิดเห็ น การเผยแพร่ความรู ้ การแผยแพร่ผลงาน ฯลฯ

ความเป็ นมาของ Weblog (Blog)
บล็อกมีมาตัง้ แต่ยุคต้น ๆของการมีเว็บไซต์เมื่ อประมาณปี ค.ค. 1992 มีเว็บไซต์ประเภทหนึ่ งที่
เรี ยกว่า What’s New ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจยั นิ วเคลียร์ภาคพื้ นยุโรป (CERN) ได้เป็ นผูเ้ ริ่ มสร้างเว็ บ
สาหรับนาเสนอข่าวเกี่ยวกับวงการเว็บ รวมถึงแจ้งข่าวสารเว็บไซต์ท่ ีเกิดใหม่ โดยทาในลักษณะเป็ นลิงค์ช้ ี
ไปยังเว็ บ ไซต์นั้ นๆ และมี คาอธิ บายว่ามันคื ออะไร มี อ ะไรน่าสนใจบ้างจากนั้นก็ มีผูท้ าเว็ บในลักษณะ
What’s New ขึ้นเป็ นจานวนมาก
จนถึ งปี ค.ศ.1997นายจอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger)
นั ก เขี ย นชาวอเมริ ก ัน ได้ร วมค าว่า “เว็ บ (web)” กับ ค าว่า “ล็ อ ก
(log)” เข้าด้ว ยกัน เป็ น “เว็ บ ล็ อ ก weblog” เพื่ ออธิ บ ายการเข้า สู ่
หน้ า เว็ บ “logging the web” และใช้อ ้า งอิ ง เว็ บ เพจซึ่ งเขาได้
รวบรวมและบัน ทึ ก ลิ ง ก์ท่ ี เขาสนใจในแต่ล ะวัน ไว้ใ นเว็ บ ไซต์
www.robotwisdom.com ของเขาเอง
จอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger)
ผูใ้ หกาเนิ ดคาว่า “Weblog”
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ในเดื อนเมษายน ปี ค.ศ. 1999 นายปี เตอร์ เมอร์โฮลซ์ ได้เล่นคาด้วยการเขียนแยกคาว่า
weblog เป็ น We Blog ลงใน weblog ของเขา (www.Peterme.com) และเรี ยกย่อ เป็ น Blog แทน
เป็ นการเริ่ มใช้คานี้ เป็ นครั้งแรก เนื่ องจากในยุคสมัยนั้นยังมีคนใช้บล็อกจานวนไม่มากนัก และความคิดนี้
ถื อเป็ นความคิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ นับตัง้ แต่นั้นมา คาว่าบล็อก จึ งกลายเป็ นคาที่ได้รับความนิ ยมไปทัว่
มีการใช้คานี้ ผ่านทางหน้าเว็ บไวต์ หนังสื อพิมพ์ และนิ ตยสาร จนกระทัง่ เมื่ อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ 2003
พจนานุ กรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด (Oxford English Dictionary) ได้บรรจุคาว่า “Blog” ลงใน
พจนานุ กรมอย่างเป็ นทางการ

ลักษณะสาคัญของบล็อก
1. แสดงเนื้ อหาเป็ นชุด ๆ และแต่ละชุดมีวนั ที่ ที่บนั ทึกเนื้ อหากากับไว้อย่างชัดเจน
2. เรี ยงลาดับเนื้ อหาตามวันที่ โดยข้อความใหม่ลา่ สุ ดที่ บันทึ กเข้าไป จะถูกแสดงอยูด่ า้ นบนสุ ดของหน้า
เว็บไซต์สว่ นข้อความที่บนั ทึกเข้าไปก่อนหน้านั้น จะอยูถ่ ดั ลงไปเรื่ อย ๆ
3. มีการสะสมชุดเนื้ อหาย้อนหลัง ผูอ้ า่ นสามารถค้นหาตามวันเวลา (archive) หรื อค้นหาจากคาสาคัญ
(tag) ได้
4. อาจอนุ ญาตให้ผูอ้ า่ นสามารถแสดงความคิดเห็ น (comment) ที่มีตอ่ เนื้ อหาได้
5. อาจมี การจัดหมวดหมู ข่ องเนื้ อหาออกเป็ นกลุม่ ๆ (category) บล็ อกบางแห่ง เจ้าของบล็ อกอาจมี
ความสนใจในหลายเรื่ อง จึ งไม่ได้มีเนื้ อหาเพียงด้านเดียว เพื่ อให้สะดวกในการอ่าน จึ งทาการแยก
เนื้ อหาออกเป็ นหมวดหมูไ่ ว้ เพื่ อความสะดวกในการค้นหา
6. อาจมี RSS Feed เพื่ อให้สะดวกในการติดตามการอัพเดทข้อมูลของบล็อกนั้น ๆและเพื่ อความสะดวก
ในการอ่านบล็อกโดยที่ไม่ตอ้ งเข้ามาอ่านที่บล็อกจริ ง ๆ
Blogger ก็คือเว็บที่ให้บริ การสร้างสาระ เนื้ อหา การบันทึกเรื่ องราวผ่านหน้าเว็บ อาจกล่าวได้วา่ เป็ นอีก
รู ปแบบหนึ่ งของเว็บไซต์ ซึ่ง Blogger มีลกั ษณะเด่น ที่มีมากกว่า Web-log อื่ นๆ ดังนี้
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ความแตกต่างของเว็บและบล็อก
เว็บ
บล็อก
นาเสนอสาระเนื้ อหา ให้ผูอ้ า่ นได้รับรู ้ ในลักษณะ บทความใน Blog จะเขียนในรู ปแบบที่เป็ นกันเอง
การบอกเล่าเรื่ องราวแต่เพียงฝ่ ายเดียว
และดูเหมื อนการสนทนามากกว่าในเว็ บไซต์มีการ
โต้ตอบกันระหว่างผู เ้ ขี ยนและผู อ้ า่ นได้ บล็ อกจะ
เปิ ดให้ผู เ้ ข้า มาอ่า นข้อ มู ล สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่อ ท้า ยข้อ ความที่ เจ้า ของบล็ อ กเป็ นคน
เขียน
ผูส้ ร้างและปรับปรุ งเนื้ อหา ต้องทาภายโปรแกรม ผู ใ้ ช้ง านแม้จ ะไม่ มี ค วามรู ้ด า้ นการสร้า งเว็ บ ก็
เฉพาะ และต้องมีความรู ใ้ นการใช้โปรแกรม
สามารถสร้างแก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง เพิ่มเติม
เนื้ อหาได้โดยง่ายเท่าที่ตอ้ งการ
โครงสร้างเว็ บไซต์จะอยูใ่ นลักษณะเป็ นลาดับชัน้ โครงสร้างของบล็อกจะเป็ นหน้าเอกสารที่ถูกสร้าง
ตามลักษณะลาดับของเนื้ อหา โดยมีเมนู เป็ นส่วน ขึ้นโดยเรี ยงลาดับตามเวลาซึ่งหน้าเว็บที่สร้างล่าสุ ด
นาทาง
จะแสดงเป็ นลาดับแรกของบล็อก
การเข้า ใช้งานเว็ บ ไซต์ผู ใ้ ช้งานจะเข้า ถึ ง สาระ บล็อกจะมีการกาหนดหมวดหมูด่ ว้ ย Label แต่การ
เนื้ อหาผ่านระบบเมนู นาทาง ซึ่ งถูกออกแบบเป็ น เข้าถึงเนื้ อหาที่ตอ้ งการโดยตรง อาจจะต้องค้นหา
กลุม่ เนื้ อหาที่ชดั เจน การเข้าถึ งมีความน่าสนใจ จากระบบ Search เนื้ อหาที่ น าเสนอถู ก ควบคุ ม
และยื ดหยุ น่ ตามการออกแบบได้มากกว่า การ ด้วยวันเวลา เนื้ อหาใหม่จะเข้าแทนที่เนื้ อหาที่เก่า
ค้นหาทาไม่ได้ นอกจากเว็ บไซต์จะถูกออกแบบ
ให้มีระบบค้นหา (Search)ได้

ประโยชน์ของบล็อก
1. เป็ นสื่ อโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์บ ล็ อ กเป็ นเว็ บ ที่ เจาะกลุ ่ม เป้ า หมายของผู ใ้ ช้เครื อข่า ย
อินเทอร์เน็ ตเป็ นหลัก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไม่อาจพึ่งพาแค่ แผ่นพับ ใบปลิว หรื อการลงโฆษณา
ตามหนังสื อพิ มพ์การโฆษณาผ่านวิ ทยุ โทรทัศน์ ซึ่ งช่องทางเหล่านี้ มีคา่ ใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์สูง
การใช้บล็ อกเพื่ อประชาสัมพันธ์จึงเป็ นอีกวิ ธีการที่มีคา่ การลงทุนที่ต่ า แต่สามารถส่งผลทางการตลาดที่
สู งขึ้นได้ นอกจากนี้ ในภาครัฐมีหลายแห่งที่ใช้บล็อกเป็ นเครื่ องมื อ ช่องทางในการเผยแพร่ขา่ วสารของ
หน่วยงานอีกทางหนึ่ งด้วย
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2. เป็ นแหล่งให้ข อ้ มู ลความรู ้ ปั จจุ บนั ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึ งเทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลง
รวดเร็ วมาก จนหนังสื อหรื อสิ่ งพิ มพ์ตา่ ง ๆ หรื อไม่สามารถออกได้ทนั ตามความต้องการของผู ท้ ่ ีสนใจ
การใช้บล็ อกจึ งเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการให้ขอ้ มู ลที่ส าคัญ มาก เพราะว่าการสร้างบล็ อกไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จา่ ยมาก และสามารถเขียนหรื อปรับปรุ งแก้ไขข้อความที่เขียนได้อย่างรวดเร็ วง่ายดาย
3. เป็ นพื้ นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นบล็อกส่วนใหญ่มกั จะอนุ ญาตให้ผูอ้ า่ นแสดงความคิดเห็ น
ซึ่ งอาจจะเป็ นการให้ค าแนะน า เป็ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่อ เนื้ อหาข้อ ความในบล็ อ กนั้ น ๆ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างผูเ้ ขียนบล็อกและผู อ้ า่ นบล็อกจึงทาให้เกิดเป็ นสังคมย่อย ๆ ขึ้นมาด้วย
4. เป็ นเวทีการเรี ยนรู น้ อกจากจะเป็ นแหล่งข้อมูลเฉพาะเรื่ องแล้ว สถานศึ กษา ครู และหรื อ
บุคลากรทางการศึ กษายังใช้บล็อกเป็ นเครื่ องมื อในการเผยแพร่ความรู เ้ พิ่มเติ มจากหลักสู ตร หรื อ ใช้เป็ น
เวทีสาหรับให้ลูกศิษย์เข้ามาแสดงความคิดเห็ นหรื อตอบคาถามต่าง ๆ

การสร้างบล็อก
วิธีการสร้างบล็อก สามารถทาได้ 2 วิธี คื อ
1. สร้างจากโปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ ท่ ีสร้างในการสร้างบล็อก ต้องทาการติดตัง้ ซอฟท์แวร์ท่ ี
ใช้ในการสร้า ง ซึ่ งมี ให้ด าวน์ โหลดบนอิ น เทอร์ เน็ ต มี ท งั้ ให้ใช้ง านฟรี และแบบเสี ย ค่า บริ การรา ยปี
โปรแกรมที่ นิ ยมใช้ ได้แก่ WordPress Joomla Mambo และ LifeType เป็ นต้น ผู ส้ ร้า งจ าเป็ นต้อ งมี
ความรู ใ้ นการสร้างเว็บพอสมควร
2. สร้างจากผูใ้ ห้บริ การสร้างบล็ อกในระบบออนไลน์เป็ นวิ ธีท่ ีมีผูน้ ิ ยมใช้งานมากที่สุด เนื่ อง
ด้วยใช้งานง่าย ไม่ยุง่ ยาก ทางานค่อนช้างรวดเร็ ว และไม่จาเป็ นต้องมีความรู ใ้ นเรื่ องการสร้างเว็ บก็ ได้
และมีผูใ้ ห้บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยหลายแห่ง

ผูใ้ ห้บริการบล็อกในระบบออนไลน์
ปัจจุบนั มีผูใ้ ห้บริ การในการสร้างบล็อกในระบบออนไลน์ผา่ นเว็ บไซต์เป็ นจานวนมาก ทัง้ ของ
ต่างประเทศและของไทยเอง ซึ่ งการสร้างบล็อกแบบนี้ ผูส้ ร้างจะต้องสมัครเป็ นสมาชิกเว็ บไซต์ผูบ้ ริ การ
เหล่านี้ ก่อน
ผูใ้ ห้บริ การบล็อกในระดับสากลที่มีผูน้ ิ ยมใช้ทว่ั โลก เช่น
www.blogger.com
www.wordpress.org
www.tumblr.com
www.myspace.com
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ผูใ้ ห้บริ การบล็อกของไทยที่เป็ นที่นิยม เช่น
www.gotoknow.org
www.bloggang.com
www.oknation.net

วิธีสร้างบล็อกกับ Blogger
Blogger เป็ นผูใ้ ห้บริ การบล็อก ซึ่ งเป็ นบริ การอีกประเภทหนึ่ งในเครื อข่ายของ Google ที่เปิ ด
ให้บริ การฟรี กและมีผูน้ ิ ยมใช้บริ การเป็ นจานวนมากวิธีสร้างบล็อกกับ Blogger มีขนั้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสมัครใช้งานBlogger
การจะใช้งาน Blogger นั้น ท่านต้องมีอีเมล์สาหรับใช้เปิ ดใช้บริ การของ Blogger ซึ่งแนะนาให้
ใช้อีเมล์ของgmailซึ่งจะสามารถเข้าถึงบริ การในกลุม่ ของ Google ได้ทงั้ หมด
1.ไปที่ www.blogger.com เพื่ อลงชื่ อเข้า ใช้ง านโดยใส่อี เมล์gmailของท่า น และคลิ ก ปุ่ ม
“ถัดไป” แล้วกรอกรหัสผ่านลงในช่อง จากนั้นคลิกที่ป่ ุม “ลงชื่ อเข้าใช้งาน”
ในกรณี ท่ ียงั ไม่มี gmailสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ โดยคลิกที่ขอ้ ความ “สร้างบัญชี”

129

2. เมื่ อเข้าใช้บริ การในครั้งแรกนั้นBlogger จะเข้าสู ห่ น้ายินดีตอ้ นรับ ซึ่ งจะให้ทา่ นต้องทาการ
ยื นยัน Profile ของท่านอีกครั้ง ให้คลิกที่ “Create a litmited Blogger Profife”

กรอกชื่ อที่ทา่ นต้องการให้แสดงบน Blogger แล้วคลิกปุ่ม “ Continue to Blogger”เพื่ อเข้าสู ่
หน้า Blogger
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มาถึ งขัน้ ตอนนี้ เป็ นการเข้าสู ่การใช้งานของ Blogger แล้ว ท่านมี สิทธิ์ ที่จะสร้างบล็ อกและ
เขียนเนื้ อหาบนบล็อกได้ และหากต้องการเปลี่นเครื่ องมื อ คาอธิ บาย หรื อคาสั่งต่าง ๆ เป็ นภาษาไทยให้
คลิกเลื อกภาษาได้ท่ ีมุมขวาด้านบน

ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและการตัง้ ชื่ อบล็ อก
ในตอนเริ่ มแรกนี้ ใน Blogger ของท่านจะยังไม่มีบล็อกใด ๆ เลย ท่านจะสามารถสร้างบล็อก
ได้ได้โดยคลิกที่ป่ ุม “บล็อกใหม่”
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ในการสร้างบล็ อกใหม่ทุกบล็ อก ท่านจะต้องกาหนดชื่ อบล็ อกและที่อยูบ่ ล็ อก และเลื อก
แม่แบบของบล็อก
1. หัว ข้อ คื อ ชื่ อบล็ อ ก ซึ่ งบล็ อ กจะไปปรากฎอยูส่ ่วนหัว ของเว็ บ ควรตัง้ ชื่ อบล็ อ กให้
สอดคล้องกับเนื้ อหาที่จะนาเสนอในบล็อก สามารถใช้ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
2. ที่อยู ่ ในที่น้ ี คื อ ที่อยูข่ องบล็อกหรื อ URL จะทาให้ผูอ้ า่ นสามารถเข้าถึงบล็อกของท่าน
ได้ จะต้องตัง้ ชื่ อที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบบจะทาการตรวจสอบว่าชื่ อที่อยูท่ ่ ีทา่ นตัง้ สามารถใช้
งานได้ ถ้าใช้ได้ก็จะมีเครื่ องหมายถูกปรากฎขึ้นด้านท้ายช่อง ที่อยู ่ ท่ ีทา่ นตัง้ จะตามด้วย blogspot.com
เช่น northnfe.blogspot.com
3. แม่แบบ คื อรู ป แบบของบล็ อก ท่านสามารถกาหนดเลื อกแม่แบบตรงส่วนนี้ ก่อนได้
แล้วจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
เมื่ อทารายการทัง้ 3 รายการครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างบล็อก ได้เลย
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ขัน้ ตอนที่ 3 การเขียนเนื้ อหาบล็อก
เมื่ อท่านสร้างบล็อกแล้วจะเป็ นการเข้าสูก่ ารสร้างเนื้ อหาของบล็อก ซึ่งจะเห็ นเมนู คาสั่งต่าง ๆ
อยูท่ างด้านซ้าย ให้คลิกที่ ปุ่ม “บทความใหม่” เพื่ อเข้าสูห่ น้าเขียนบทความ

ในหน้าเขีบนบทความแบ่งเป็ น 3 ส่วน คื อ

ส่วนแรก คื อส่วน ควบคุม อยูส่ ว่ นบนสุด ประกอบด้วยชื่ อของบล็อก ช่องใส่ช่ ื อบทความที่จะ
เขียนปุ่มเผยแพร่ ปุ่มบันทึกปุ่มแสดงตัวอย่าง และปุ่มปิ ดหน้าต่าง เพื่ อกลับไปหน้าบัญชีหลัก
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ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนเขียนเนื้ อหามีเครื่ องมื อใช้งานพื้ นฐานคล้าย ๆ กับเครื่ องมื อในโปรแกรมพิมพ์
เอกสารทัว่ ไป ในส่วนเขียนเนื้ อหานี้ สามารถพิมพ์ขอ้ ความ ใส่ภาพ ภาพเคลื่ อนไหว และวิดิทศั น์ได้หรื อจะ
ทา Link เชื่ อมไปยังเว็บไซต์อ่ ื น ๆ ก็ได้ เช่นกัน
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนตัง้ ค่าเพิ่มเติม ซึ่ งอยูท่ างด้านขวามื อ ได้แก่ป้ายกากับ ซึ่งใช้สาหรับแบ่งหมวด
หรื อกลุม่ ของเนื้ อหา และการตัง้ ค่าและตัวเลื อกต่าง ๆ

การใช้งานในส่วนเขียนเนื้ อหา ก็เหมื อนกับการพิมพ์เอกสารทัว่ ไป หากยังเขียนบทความยัง
ไม่เสร็ จ ให้บ นั ทึ ก ไว้ก อ่ น โดยคลิ ก ที่ ปุ่ ม “บัน ทึ ก ” ยังไม่ตอ้ งคลิ ก ที่ เผยแพร่ มากลับ มาแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ภายหลังจนเสร็ จสมบูรณ์แล้วจึงคลิกปุ่ม “เผยแพร่” ผูอ้ า่ นในระบบออนไลน์จึงจะสามารถเห็ นบทความนี้
ในบล็อกของท่านได้
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เมื่ อท่านเขียนบทความและบันทึ ก และคลิ กที่ ปุ่ ม “ปิ ด” จะเป็ นการกลับ มาจังหน้ารายการ
บทความ หากบทความยังไม่ได้ทาการเผยแพร่ จะเห็ นว่าบทความเรื่ องนั้น จะมี ข อ้ ความ “ฉบับ ร่าง”
ปรากฏอยูแ่ สดงว่าบทความยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เมื่ อทาการเขียนหรื อแก้ไขบทความ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าเพื่ อเลื อกบทความก่อน แล้วคลิกปุ่ม “แผยแพร่”
ท่านสามารถเขียนบทความอื่ น ๆ เพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ป่ ุม “บทความใหม่”

3) ประเภทสื่ออื่น ๆ
สื่ ออื่ น ๆ นอกเหนื อจากสื่ อ 2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีส่ ื ออื่ น ๆ ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่งมีความสาคัญไม่ย่ ิงหย่อนไปกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเทคโนโลยี สื่ อที่กล่าวนี้ ได้แก่ (โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี . งานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ป.ป.)
(1) บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่ ง
สามารถถ่ายทอดสาระความรู ้ แนวคิด และประสบการณ์ไปสู ่บุคคลอื่ น เช่น บุคลากรในท้องถิ่น แพทย์
ตารวจ นักธุรกิจ เป็ นต้น
(2) ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตัว
ผูเ้ รี ยน เช่น พื ชผัก ผลไม้ ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
(3) กิ จ กรรม/กระบวนการ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อกระบวนการที่ผู ส้ อนและผู เ้ รี ยน
ก าหนดขึ้ น เพื่ อสร้า งเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใช้ในการฝึ ก ทัก ษะ ซึ่ งต้อ งใช้ก ระบวนการคิ ด
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การปฏิ บตั ิ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ข้ องผูเ้ รี ยน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิ ต
การจัดนิ ทรรศการ การทาโครงการ เกมส์ เพลง กิจกรรม Round table กิจกรรม Round Robin เป็ นต้น
(4) วัสดุ เครื่องมื อและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุท่ ีประดิษฐ์ข้ ึนใช้เพื่ อประกอบการเรี ยนรู ้
เช่น หุน่ จาลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ รวมถึงสื่ อประเภทเครื่ องมื อ และอุปกรณ์ท่ ีจาเป็ นต้องใช้ใน
การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่ องมื อช่าง เป็ นต้น
จากการนาเสนอสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนที่ได้กล่าวไปข้างต้น นับเป็ นเพียง
ตัวอย่างส่วนหนึ่ งเพื่ อให้ครู นาไปจัดทาชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน ซึ่ งครู ส ามารถศึกษาเรี ยนรู เ้ พิ่มเติม
นอกเหนื อจากนี้ ได้จากแหล่งเรี ยนรู ต้ า่ ง ๆ ทัง้ นี้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู จ้ ากสื่ อที่หลากหลาย เป็ นการ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้น สนใจในการเรี ยน ซึ่ งจะส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอ่ ไป

3.8 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ และสุ ดา สิ นสกุล (2520: 136-137) ได้กล่าว
ว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นจะมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนได้นั้น ผูส้ ร้างจะต้องกาหนดเกณฑ์ โดยคานึ งถึ ง
หลัก การที่ ว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการเพื่ อช่ว ยให้ก ารเปลี่ ยนพฤติ ก รรมของผู เ้ รี ยนบรรลุ ดังนั้ น
การกาหนดเกณฑ์ตอ้ งคานึ งถึง “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ์” โดยกาหนดตัวเลขเป็ นร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยมีคา่ เป็ น E1/E2
E1 คื อ ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ คิดเป็ นร้อยละของคะแนนที่ผูเ้ รี ยนได้รั บโดยเฉลี่ย
จากการทาแบบฝึกหัดและประกอบกิจกรรม
E2 คื อ ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน) คิดเป็ นร้อยละ
ของคะแนนที่ผูเ้ รี ยนได้รับจากการทดสอบหลังเรี ยน
การคิดค่า E1 และ E2 ของชุดการสอนที่สร้างขึ้น คานวณค่าทางสถิติโดยใช้สูตร
E1 =

E2 =

 x 


 N  100


A

 F


 N   100


B
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E1 = ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ คิดเป็ นร้อยละของคะแนนที่ผูเ้ รี ยนได้รับ
โดยเฉลี่ยจากการทาแบบฝึกหัดและประกอบกิจกรรม
E2 = ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ นร้อยละของคะแนนที่ผูเ้ รี ยนได้รับจาการ
ทดสอบหลังเรี ยน
 x = คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบฝึ กหัดและ/หรื อประกอบกิจกรรมการเรี ยน
 F = คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อการประกอบกิจกรรม
หลังเรี ยน
N = จานวนผูเ้ รี ยน
A = คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดและ/หรื อกิจกรรมการเรี ยน
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อกิจกรรมหลังการเรี ยน

กรณี ตวั อย่าง : การนาความรูเ้ กี่ยวกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนไปใช้
ตัวอย่างที่ 3
จากตัวอย่างที่ 2 ในหน้า 61 - 62 หลังจากครู เก่งได้พิจารณาเลื อกรายวิ ชาช่องทางารขยาย
อาชีพ (อช31001) โดยเลื อกเนื้ อหาปานกลางของรายวิ ชาช่องทางการขยายอาชีพ หัวเรื่ อง การงาน
อาชีพ มาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน และเลื อกใช้ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรี ยนมาใช้จดั การเรี ยนรู ้หวั เรื่ อง การงานอาชีพ ในขัน้ กิ จกรรม N : New Ways การให้
ความรู ต้ ามเนื้ อหาแล้ว
ในขัน้ ตอนการเลื อกกิจกรรมและจัดทาหรื อเลื อกใช้ส่ ื อการเรี ยนการสอนสาหรับศูนย์การเรี ยน
ครู เก่งได้พิจารณากิจกรรมและสื่ อที่เหมาะสมกับเนื้ อหา ใช้กิจกรรมและสื่ อที่หลากหลายในแต่ละศูนย์
ความรู ้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตื อรื อร้น ไม่เกิดความเบื่ อหน่ายต่อการเรี ยน และมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ดังตาราง
กิจกรรม/สื่ อการเรียนการสอน
เนื้ อหา
ตัวชี้วดั
สาหรับศูนย์การเรียน
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 1
อธิ บายลักษณะขอบข่าย
-บัตรคาสั่ง
เรื่ อง การขยายอาชีพในชุมชน กระบวนการผลิตงานอาชีพใน -บัตรเนื้ อหา
ประเทศ และโลก
ชุมชน ประเทศ และโลก
-บัตรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ ย่อย)
-บัตรคาถาม
-บัตรเฉลย
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กิจกรรม/สื่ อการเรียนการสอน
สาหรับศูนย์การเรียน
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 2
อธิ บายการจัดการการผลิตใน -บัตรคาสั่ง
เรื่ อง การขยายกระบวนการ งานอาชีพในชุมชน สังคม
-สื่ อบล็อก
จัดการงานอาชีพในชุมชน
ประเทศ และโลก เพื่ อนามา
-บัตรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ ย่อย)
สังคม ประเทศ และโลก (ด้าน วิเคราะห์ในการขยายอาชีพ
-บัตรคาถาม
การจัดการการผลิต)
-บัตรเฉลย
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 3
อธิ บายการจัดการการตลาดใน -บัตรคาสั่ง
เรื่ อง การขยายกระบวนการ งานอาชีพในชุมชน สังคม
-สื่ อ eBook
จัดการงานอาชีพในชุมชน
ประเทศ และโลก เพื่ อนามา
-บัตรกิจกรรม (อภิปรายกลุม่ ย่อย)
สังคม ประเทศ และโลก (ด้าน วิ เคราะห์ในการขยายอาชีพ
-บัตรคาถาม
การจัดการการตลาด)
-บัตรเฉลย
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 4
อธิ บายคุณธรรม จริ ยธรรมใน -บัตรคาสั่ง
เรื่ อง คุณธรรม จริ ยธรรมใน การขยายอาชีพ
-บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
การขยายอาชีพ
-บัตรกิจกรรม (Round Robin)
-บัตรคาถาม
-บัตรเฉลย
ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 5
อธิ บายการอนุ รักษ์พลังงาน
-บัตรคาสั่ง
เรื่ อง การอนุ รักษ์พลังงานและ และสิ่ งแวดล้อมในการขยาย -สื่ อวีดิทศั น์
สิ่ งแวดล้อมในการขยายอาชีพ อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ -บัตรกิจกรรม (Roundtable)
ในชุมชน สังคม ประเทศ และ และโลก
-บัตรคาถาม
โลก
-บัตรเฉลย
ศูนย์สารอง
-บัตรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
หมายเหตุ
: เกมจับคูป่ ริ ศนาคาทาย
กิจกรรมที่มีการเฉลยกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ใช้การเฉลยด้านหลังบัตรกิจกรรม
: เกมบันไดงู
กิจกรรมที่ 3
: เกมต่อภาพจิ๊กซอ
กิจกรรมที่ 4
: เกมปริ ศนาอักษรไขว้
เนื้ อหา

ตัวชี้วดั
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เนื้ อหา

ตัวชี้วดั

กิจกรรม/สื่ อการเรียนการสอน
สาหรับศูนย์การเรียน

กิจกรรมที่ 5
: เกมปริ ศนาใบ้คา
ข้อสังเกต ในการจัดเตรี ยมกิ จกรรมศู นย์สารอง ครู เก่งได้เลื อกกิ จกรรมอย่างหลากหลาย
โดยคานึ งถึงเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยนที่แนะนาให้จดั หลากหลายกิจกรรม เพื่ อให้ผูเ้ รี ยน
ที่กลับมาใช้ศูนย์สารองมากกว่าหนึ่ งครั้ง ไม่เกิดความเบื่ อหน่ายกับกิจกรรมเดิมที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว
สรุ ป ได้วา่ จากตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 และตัวอย่างที่ 3 ครู เก่งได้น าความรู ้เกี่ ยวกับ การ
ออกแบบการสอน ทัก ษะการสอน การจัดการการเรี ยนรู แ้ บบศู น ย์ก ารเรี ยน และชุ ดการสอนแบบ
ศู น ย์ก ารเรี ย นไปใช้ในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ส าหรั บ ผู เ้ รี ย น กศน. โดยครู เก่ง ได้เตรี ย ม
วางแผนการจัดการเรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน รายวิ ชา ช่องทางการขยายอาชีพ หัวเรื่ อง การงานอาชีพ
โดยวางแผนเตรี ยมกิจกรรมและเตรี ยมชุดการสอน รวมทัง้ อุปกรณ์อ่ ื น ๆ ดังนี้
1. จัดทาคูม่ ื อครู ประกอบด้วย
1) คาชี้แจงสาหรับครู
2) สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยม
3) บทบาทของผูเ้ รี ยน
4) การจัดชัน้ เรี ยนพร้อมแผนผัง
5) แผนการสอน
6) เนื้ อหาสาระประจาศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรมต่าง ๆ
7) การประเมินผล (แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน)
สาหรับตัวอย่างคูม่ ื อครู หรื อคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนที่ครู เก่งได้จดั ทาขึ้น
สามารถศึกษารายละเอียดจากตัวอย่างคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนในหน้า 140 - 185
2. จัดทาสื่ อหรื อเลื อกใช้ส่ ื อและจัดเตรี ยมกิจกรรมสาหรับแต่ละศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรม
ได้แก่ บัตรคาสั่ง บัตรเนื้ อหา บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย บัตรคา บัตรภาพ เกมต่าง ๆ วีดิทศั น์
เว็บบล็อก บทเรี ยนสาเร็ จรู ป E-book เว็บบล็อก เป็ นต้น
ในการจัดทาคูม่ ื อครู หรื อคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนของครู นั้น ครู สามารถจัดทาได้หลาย
รู ปแบบ สาหรับตัวอย่างคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนของครู ในคูม่ ื อเล่มนี้ เป็ นแต่เพียงแนวทางในการจัดทา
คูม่ ื อครู หรื อคูม่ ื อการใช้ชุดการสอนของครู เพื่ อให้ครู สามารถนาไปประยุกต์ใช้
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ตัวอย่างคู่มือครูหรือคู่มือการใช้ชุดการสอนของครู
(ปก)

คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
รายวิซา ………………………………………………..กลุม่ สาระการเรียนรู้………….……………….
ระดับ................................................................
ชุดที่……….เรื่อง ………………………………………………………………….

โดย

นาย/นาง/นางสาว………………………………………….
กศน.ตาบล..............................................
กศน.อาเภอ.....................................................
สานักงาน กศน.จังหวัด……………………………………………………………
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ….การงานอาชีพ....รายวิชา …ช่องทางการขยาย
อาชีพ (อช31001)… ระดับ...มัธยมศึกษาตอนปลาย... ฉบับนี้ เป็นชุดการสอนที่ …1... เรื่อง …การ
งานอาชีพ….จัดทาขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนหน่วยที่ …1… เรื่อง …การงาน
อาชีพ…
ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ประกอบด้วย
1. คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1... เรื่อง …การงานอาชีพ….
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1... เรื่อง …การงานอาชีพ…
3. การประเมินผล
การนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน
ทั้งครูและผู้เรียนควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
จึงจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
หวังว่าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนและครู และบังเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นายเก่ง ขยันมาก
ครู กศน.ตาบล...................................
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
ตอนที่ 1 คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดที่ ...1.... เรื่อง .....การงานอาชีพ....................................................................
ส่วนประกอบของชุดการสอน ...........................................................................
การจัดสื่อการเรียน ...........................................................................................
คาชี้แจงสาหรับครู ............................................................................................
สิ่งที่ครูต้องเตรียม .............................................................................................
บทบาทของผู้เรียน ...........................................................................................
การจัดชั้นเรียน .................................................................................................
แผนการจัดการเรียนรู้ ………………………..………………………………………………..
ตอนที่ 2 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ …1.. เรื่อง .....การงานอาชีพ...............
ศูนย์ที่ 1 เรื่อง ....การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก...........................
ศูนย์ที่ 2 เรื่อง ....การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการผลิต)...................
ศูนย์ที่ 3 เรื่อง ....การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการตลาด).................
ศูนย์ที่ 4 เรื่อง ...คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ....................................
ศูนย์ที่ 5 เรื่อง ...การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก..............................................................
ศูนย์สารอง...........................................................................................................
ตอนที่ 3 การประเมินผล .........................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผล ..............................................................................................
แบบทดสอบก่อนเรียน ...........................................................................................
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ................................................................................ ..
แบบทดสอบก่อนเรียน ...........................................................................................
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ...................................................................................
เอกสารอ้างอิง ...................................................................................................................
ภาคผนวก .........................................................................................................................
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ตอนที่ 1
คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดที่ …….. เรื่อง ………………………………..………..
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ตอนที่ 1 คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ครูควรทาความเข้าใจการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ดังนี้
1. ส่ ว นประกอบของชุ ด การสอน ชุ ด ที่ …….. เรื่ อ ง ………………….……………………….
แบ่งเป็นศูนย์การเรียน 5 ศูนย์ และศูนย์สารอง 1 ศูนย์ ดังนี้
ศู น ย์ ที่ 1 เรื่ อ ง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้ ว ย
1) บัตรคาสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..………..
3) ใบงานหรือบัตรคาถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
ศู น ย์ ที่ 2 เรื่ อ ง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้ ว ย
1) บัตรคาสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..………..
3) ใบงานหรือบัตรคาถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
ศู น ย์ ที่ 3 เรื่ อ ง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้ ว ย
1) บัตรคาสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..………..
3) ใบงานหรือบัตรคาถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
ศู น ย์ ที่ 4 เรื่ อ ง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้ ว ย
1) บัตรคาสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..………..
3) ใบงานหรือบัตรคาถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
ศู น ย์ ที่ 5 เรื่ อ ง ……………………………………………..……………..…….…… ประกอบด้ ว ย
1) บัตรคาสั่ง 2) ใบความรู้หรือบัตรเนื้อหาหรือกิจกรรมหรือสื่อ..................... เรื่อง ……………..………..
3) ใบงานหรือบัตรคาถาม และ 4) ใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
ศูนย์สารอง ประกอบด้วย 1) กิจกรรม........................ 2) กิจกรรม.........................
3) กิจกรรม........................ 4) กิจกรรม........................ 5) กิจกรรม........................
2. การจัดสื่อการเรียน จัดสื่อการเรียน ดังนี้
สื่อสาหรับศูนย์การเรียน จัดใส่ซองไว้ศูนย์ละ 1 ชุด
แบบฝึกปฏิบัติสาหรับนักเรียน จานวน ………...… ชุด
ซองเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 5 ชุด (เก็บไว้ที่ครู)
ซองเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 5 ชุด (เก็บไว้ที่ครู)
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3. คาชี้แจงสาหรับครู การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดที่ …….. เรื่อง ………………………………….….. ใช้เวลา ……… ชั่วโมง ครูควรทราบและปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ครูควรศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ .............
เรื่อง………………………………………………………..…..
3.2 จัดชั้นเรียนตามผังการจัดชั้นเรียนและควรจัดไว้ล่วงหน้าก่อนสอน
3.3 ก่อนสอนครูต้องจัดเตรียมชุดการสอนไว้ประจาศูนย์ตามจานวนผู้เรียน
3.4 ครูต้องชี้แจงบทบาทของผู้เรียนให้ผู้เรียนทราบ
3.5 การสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีขนั้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทดสอบก่อนเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ นาเสนอบทเรียน (10 นาที)
ขั้น ที่ 3 ขั้น ประกอบกิจ กรรมการเรีย น ผู้ เรียนท ากิ จกรรมในศู น ย์ก ารเรีย น
(ศูนย์การเรียนละ 20 - 25 นาที)
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน (15 - 20 นาที) ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที)
3.6 ขณะที่ ผู้ เรี ย นท ากิ จ กรรม ครู ค อยสั งเกตการท างานของผู้ เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม
หากผู้ เรี ย นคนใดหรื อ กลุ่ ม ใดมี ปั ญ หา ครู ค วรเข้ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทั น ที และควรควบคุ ม
การประกอบกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
3.7 การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระทาได้เมื่อ
1) ผู้เรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้น ๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ
2) หากมีกลุ่มที่ทากิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้ เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย
หรือ
3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ ก็ให้กลุ่มที่เสร็จก่อนไปยัง
ศูนย์สารอง และเมื่อมีกลุ่มใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สารองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น
3.8 ก่อนเปลี่ยนศูนย์การเรียนแต่ละครั้งครู ควรกาชับให้ ผู้เรียนเก็บสื่อการสอนใน
ศูนย์การเรียนให้เรียบร้อยตามสภาพเดิม ยกเว้นแบบปฏิบัติของผู้เรียนให้นาติดตัวไปทากิจกรรมใน
ศูนย์ต่อ ๆ ไป จนกระทั้งเสร็จสิ้นครบทุกศูนย์การเรียนแล้วให้แต่ละกลุ่มนาส่งครู
3.9 ครู เก็ บ แบบปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ เรีย นไว้ เพื่ อ ดู ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน
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4. สิ่งที่ครูต้องเตรียม
1) จัดเตรียมชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนไว้ประจาศูนย์การเรียน
2) จัดเตรียมแบบปฏิบัติสาหรับผู้เรียน …..…. คน ๆ ละ 1 ชุด
5. บทบาทของผู้เรียน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ ดังนี้
5.1 เมื่อผู้เรียนถูกแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน
แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ โดยประธานมีหน้าที่เป็นผู้นาในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
เลขานุการมีหน้าที่จดบันทึกกิจกรรม สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ขั้นตอนการประกอบกิจกรรม ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้
1) ขั้นประเมินผลก่อนเรียน ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทเรียน
3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนทากิจกรรม ดังนี้
(1) อ่านบัตรคาสั่งหรือใบคาสั่ง
(2) ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้หรือบัตรความรู้หรือกิจกรรมหรือสื่ออื่น ๆ
(3) ทากิจกรรมตามใบงานหรือบัตรคาถาม
(4) ตรวจสอบผลการทากิจกรรมจากใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
4) ขั้นสรุปบทเรียน ผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของบทเรียน
5) ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
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6. การจัดชัน้ เรียน จัดชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียนตามผังดังนี้

การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระทาได้เมื่อ
1) ผู้เรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้นๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ
2) หากมีกลุ่มที่ทากิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย หรือ
3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ ก็ให้ไปทากิจกรรมยังศูนย์

สารอง และ เมื่อมีศูนย์ใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สารองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น
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7. แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ............
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................................
ระดับ....................................
หน่วยการเรียนรู้ที่ ........... เรือ่ ง ..................................
เวลาเรียน .............. ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..... เรื่อง .................................
เวลาเรียน ..............ชัว่ โมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 ……………………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………………………
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………..………….
ขั้นที่ 3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้เรียนทากิจกรรม ดังนี้
1) อ่านบัตรคาสั่งหรือใบคาสั่ง
2) ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้หรือบัตรความรู้หรือกิจกรรมหรือสื่ออื่น ๆ
3) ทากิจกรรมตามใบงานหรือบัตรคาถาม
4) ตรวจสอบผลการทากิจกรรมจากใบเฉลยหรือบัตรเฉลย
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ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน
………………………………………………………………………………………………………………..………….
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………..………….
7. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะวัด

วิธีการวัด

เครื่องมือ
เช่น
-แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เช่น
-ความรู้

เช่น
-ทดสอบความรู้

เช่น
-ตอบคาถามถูกต้องร้อยละ 70

-ทักษะ/
กระบวนการ

-สังเกตกระบวนการกลุม่ -แบบสังเกตพฤติกรรม

-ผ่านระดับมากกว่า 2

-เจตคติ

-วัดเจตคติ
-บันทึกการทางาน

-แบบวัดเจตคติ
-แบบบันทึกการทางาน

-ผ่านระดับมากกว่า 2
-ผ่าน/ไม่ผา่ น

-ค่านิยม 12
ประการ

-วัดเจตคติ
-บันทึกการทางาน

-แบบวัดเจตคติ
-แบบบันทึกการทางาน

-ผ่านระดับมากกว่า 2
-ผ่าน/ไม่ผา่ น

8. กิจกรรมเสนอแนะ/งานมอบหมาย
………………………………………………………………………………………………………………..………….
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
9.1 ผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………..………
9.2 ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………..………
9.3 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..………
ลงชื่อ...........................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
........../......................../.................
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10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………..………………………………..………
……………………………………………………………………………………..………………………………..………
ลงชื่อ...........................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
........../......................../.................
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ตอนที่ 2
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง การงานอาชีพ
ประกอบด้วย
ศูนย์ที่ 1 เรื่อง ...การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก.....
ศูนย์ที่ 2 เรื่อง ...การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการผลิต)…
ศูนย์ที่ 3 เรื่อง ...การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก (ด้านการจัดการการตลาด)…
ศูนย์ที่ 4 เรื่อง ...คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ....
ศูนย์ที่ 5 เรื่อง ...การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก.....
ศูนย์สารอง
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ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง .....การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก.....
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
ให้ นักศึกษาอ่านบั ตรค าสั่งแผ่น นี้ แล้วปฏิบัติ ตามล าดับ ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1. อ่านบัตรเนื้อหาเรื่อง “การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ
และโลก”
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย
3. อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
4. ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเนื้อหำ

เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว...พวกเรามาศึกษา
บัตรเนื้อหากันเลย

แนวคิด………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
เนื้อหา.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้แล้วตอบคาถามลง
ในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ
ลงในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1.

………………………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………………………….

4.

………………………………………………………………………………….

5.

………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และโลก (ด้านการจัดการการผลิต)
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
ให้ นักศึกษาอ่านบั ตรค าสั่งแผ่น นี้ แล้วปฏิบัติ ตามล าดับ ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ (ด้านการจัดการการผลิต)” จาก
สื่อบล็อก
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย
3. อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
4. ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

เมือ่ ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ
ลงในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….

160

ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และโลก (ด้านการจัดการการตลาด)
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
ให้ นักศึกษาอ่านบั ตรค าสั่งแผ่น นี้ แล้วปฏิบัติ ตามล าดับ ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1. ศึ ก ษาเนื้ อ หาเรื่ อ ง “การขยายกระบวนการจั ด การงาน
อาชี พ ใน ชุ ม ชน สั ง คม ประเท ศ (ด้ า น การจั ด การ
การตลาด)” จากสื่อ eBook
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย
3. อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
4. ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ
ลงในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 4 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
ให้ นักศึกษาอ่านบั ตรค าสั่งแผ่น นี้ แล้วปฏิบัติ ตามล าดับ ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการขยายอาชีพ”
จากสื่อบทเรียนสาเร็จรูป
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันทากิจกรรม Round Robin
3. อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
4. ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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ศูนย์การเรียนที่ 4 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาร่วมกันทากิจกรรม Round Robin ดังนี้
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนบอกคุณธรรม จริยธรรมในการขยาย
อาชีพ มาคนละ 1 ข้อ
2. เมื่อพูดเสร็จแล้ว ให้ผู้ที่อยู่ด้านซ้ายมือพูดทวนคาตอบของคน
ที่พูดก่อนหน้านี้ทุกคาตอบ แล้วบอกของตนเอง
3. หัวหน้ากลุ่มพูดสรุปคาตอบของสมาชิกในกลุ่มให้ฟังอีกครั้ง
หนึ่ง
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์การเรียนที่ 4 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลง
ในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 4 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน
สังคม ประเทศ และโลก
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำสั่ ง
นักศึกษาโปรดอ่านบัตรคาสั่งแผ่นนี้ แล้วปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจนะคะ

1. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
การขยายอาชี พ ในชุ ม ชน สั ง คม ประเทศ และโลก ”
จากสื่อวีดิทัศน์
2. อ่านบัตรกิจกรรม แล้วร่วมกันทากิจกรรม Round table
3. อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ
4. ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
และบัตรเฉลยเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้าย
ไปเรียนในศูนย์อื่น ห้ามหยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย
ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
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ศูนย์การเรียนที่ 5 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
ให้นักศึกษาร่วมกันทากิจกรรม Round table ดังนี้
1. ให้นักศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน
2. โดยการเขียนบนกระดาษ คนละ 1 ความคิดเห็น
3. เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะให้ส่งกระดาษให้แก่ผู้ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
ของตนเอง
4. หัวหน้ากลุ่มอ่านความคิดเห็นให้สมาชิกในกลุ่มฟังอีกครั้งหนึ่ง
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์การเรียนที่ 5 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรคำถำม
ทำเสร็จแล้วให้ ตรวจ
คำตอบในบัตรเฉลย
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านบัตรคาถามต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ
ลงในบัตรคาถามนี้
คาถาม
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์การเรียนที่ 5 เรื่อง ........................................................................
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรเฉลย

เอ....ทำเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมำดูเฉลยดีกว่ ำ...

เฉลย
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
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ศูนย์สารอง
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
กิจกรรม “เกมจับคู่ปริศนำทำยภำพ”
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
1. ให้นักศึกษาทากิจกรรม “เกมจับคู่ปริศนาคาทาย” และ
บันทึกคาตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. ทาเสร็จแล้วให้ตรวจคาตอบในบัตรเฉลย
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงใน
บัตรกิจกรรมนี้
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อื่น ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์สารอง
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
กิจกรรม “เกมบันไดงู”
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
1. ให้นักศึกษาทากิจกรรม “เกมบันไดงู”
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงใน
บัตรกิจกรรมนี้
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อื่น ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์สารอง
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
กิจกรรม “เกมต่ อภำพจิ๊กซอ”
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกัน
นะคะ
1. ให้นักศึกษาทากิจกรรม “เกมต่อภาพจิ๊กซอ”
2. ทาเสร็จแล้วให้ตรวจคาตอบในบัตรเฉลย
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงใน
บัตรกิจกรรมนี้
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อื่น ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ

เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์สารอง
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
กิจกรรม “เกมปริศนำอักษรไขว้ ”
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
1. ให้นักศึกษาทากิจกรรม “เกมปริศนาอักษรไขว้” และ
บันทึกคาตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. ทาเสร็จแล้วให้ตรวจคาตอบในบัตรเฉลย
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงใน
บัตรกิจกรรมนี้
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อื่น ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
เก่งจังเลยค่ ะ
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ศูนย์สารอง
สาระการเรียนรู้ ........................................
รหัสวิชา ..................................................
ระดับ .......................................................
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ........
สาระที่ .......... เรื่อง .................................
ผู้สอน ......................................................

บัตรกิจกรรม
กิจกรรม “เกมปริศนำใบ้ คำ”
พวกเรำ....มำทำกิจกรรมด้ วยกันนะ
คะ
1. ให้นักศึกษาทากิจกรรมเกมปริศนาใบ้คา โดยแสดงท่าทาง
ประกอบการใบ้คา แล้วให้เพื่อนช่วยกันทายปริศนา และ
บันทึกคาตอบลงในแบบฝึกปฏิบัติ
2. ทาเสร็จแล้วให้ตรวจคาตอบในบัตรเฉลย
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงใน
บัตรกิจกรรมนี้
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนเก็บบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยเข้าซอง
และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้เรียบร้อยก่อนย้ายไปเรียนในศูนย์อื่น ห้าม
หยิบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้น แบบฝึกปฏิบัติ
เก่งจังเลยค่ ะ
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ตอนที่ 3
การประเมินผล
ชุดที่ …….. เรื่อง ………………………………..………..
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ตอนที่ 3 การประเมินผล
ในตอนที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การประเมินผล
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
4. แบบทดสอบหลังเรียน
5. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมินผล (ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งครูสามารถ
นาไปปรับใช้ หรือกาหนดเอง)
เกณฑ์การประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินผลก่อนเรียน
ประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน คะแนน 10 คะแนน
2) การประเมินระหว่างเรียน ประเมินจากการทาใบงาน 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 ………….
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
2. จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ……… เรื่อง …………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ………. เรื่อง ………….
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
2. จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ ……… เรื่อง …………………
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ภาคผนวก
(แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น )
-สื่อประกอบศูนย์การเรียนสาหรับครู ผู้เรียน
-เอกสารบันทึกต่าง ๆ เช่น แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนน ฯลฯ
-ฯลฯ
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จากตัว อย่ า งคู่ มื อ การใช้ชุ ด การสอนแบบศู น ย์ก ารเรี ย น จะเห็ น ได้ว่ ามี ก ารใช้สื่ อ
การเรี ยนการสอนอย่ างหลากหลาย เช่ น บัตรเนื้ อหา บัตรภาพ บัตรคา บัตรกิจกรรม เกมส์
วีดิทัศน์ เว็ บบล็อก ฯลฯ ซึ่ งการใช้สื่อการเรี ยนการสอนในแต่ละศูนย์ความรูอ้ ย่างหลากหลาย
จะช่วยให้ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น ไม่เกิดความเบือ่ หน่ายต่อการเรียน
ข้อสังเกต
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ นได้วา่ ครู เก่งจะต้องจัดเตรี ยมสื่ อแต่ละศูนย์ความรู ใ้ ห้ครบตาม
จานวนผู เ้ รี ยนที่จะเข้ามาใช้ศูนย์ความรู ้ เช่น มี นักศึ กษามาพบกลุม่ วิ ชานี้ จานวน 20 คน แบ่งเป็ น 5
กลุม่ ๆ ละ 4 คน ครู เก่งจะต้องจัดเตรี ยมสื่ อ ดังนี้
 ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 1 : บัตรคาสั่ง บัตรเนื้ อหา บัตรกิ จกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย
จานวน 4 ชุด
 ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 2 : บัตรคาสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย จานวน 4 ชุด
สาหรับสื่ อเว็บบล็อก ครู เก่งต้องจัดเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ แท็บเล็ต หรื อ ใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
 ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 3 : บัตรคาสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย จานวน 4 ชุด
สาหรับสื่ อ E-book ครู เก่งต้องจัดเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ แท็บเล็ต หรื อ ใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
 ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 4 : บัตรคาสั่ง บทเรี ยนสาเร็ จรู ป บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย
จานวน 4 ชุด
 ศูนย์ความรู ท้ ่ ี 5 : บัตรคาสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม บัตรเฉลย จานวน 4 ชุด
สาหรับสื่ อวีดิทศั น์ ครู เก่งต้องจัดเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ เครื่ องรับโทรทัศน์และเครื่ องเล่น DVD/VCD
 ศูนย์สารอง ครู เก่งจะต้องเตรี ยมบัตรกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จานวน 4 ชุด
3. จัดทาแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ของแต่ละศูนย์ความรู ห้ รื อศูนย์กิจกรรมต่าง ๆ (ต้องจัดเตรี ยมให้ครบ
ตามจานวนนักศึกษาที่มาพบกลุม่ ในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ)
4. จัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน (ต้องจัดเตรี ยมให้ครบตามจานวนนักศึ กษาที่มาพบ
กลุม่ ในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ)
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สรุปสาระสาคัญการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
จากแนวทางการนาความรู เ้ กี่ยวกับการออกแบบการสอนและทักษะการสอน การจัดการ
เรี ยนรู แ้ บบศูนย์การเรี ยน สาหรับผูเ้ รี ยน กศน. และชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ได้นาเสนอไปข้างต้น พอจะสรุ ปเป็ นขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู ท้ ่ ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อ ดังนี้
1. บทบาทของผูส้ อน
1.1 วางแผนและเตรี ยมชุดการสอน รวมทัง้ อุปกรณ์อ่ ื น ๆ ซึ่ งชุดการสอนแต่ละชุดจะ
ประกอบด้วย 1) คูม่ ื อครู 2) แบบฝึ กปฏิ บตั ิ สาหรั บผู เ้ รี ยน 3) สื่ อสาหรับศูนย์กิจกรรมรวมทัง้ กิ จกรรม
สารอง และ 4) แบบทดสอบสาหรับการประเมินผล
1.2 จัดชัน้ เรี ยนตามผังการจัดชัน้ เรี ยนและควรจัดไว้ลว่ งหน้าก่อนสอน ซึ่ งการจัด
ห้องเรี ยนทาโดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ ประมาณ 4 - 6 กลุม่ ทัง้ นี้ ขึ้นกับเนื้ อหาที่แบ่งเป็ นตอน ๆ ในแต่ละกลุม่
จะมี เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยนการสอนที่ต่างกันออกไป ผู เ้ รี ยนจะผลัดกัน
เรี ยนรู แ้ ละทากิจกรรมในแต่ละศูนย์จนครบ จะมีศูนย์สารองสาหรับกลุม่ ที่เรี ยนเร็ วกว่ากลุม่ อื่ น
1.3 ก่อนสอนครู ตอ้ งจัดเตรี ยมชุดการสอนไว้ประจาศูนย์ตามจานวนผูเ้ รี ยน
1.4 ครู ตอ้ งชี้แจงบทบาทของผูเ้ รี ยนให้ผูเ้ รี ยนทราบ
1.5 ดาเนิ นการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน ซึ่ งการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรี ยนมีขนั้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทดสอบก่อนเรี ยน นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (10 นาที)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ นาเสนอบทเรี ยน (10 นาที)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประกอบกิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมในศูนย์การเรี ยน (ศูนย์
การเรี ยนละ 20 - 25 นาที)
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุ ปบทเรี ยน (15 - 20 นาที) ครู และผูเ้ รี ยนร่วมกันสรุ ปบทเรี ยน
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ทดสอบหลังเรี ยน ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (10 นาที)
1.6 ขณะที่ผู เ้ รี ยนทากิ จกรรม ครู คอยสังเกตการทางานของผู เ้ รี ยนแต่ละกลุม่ หาก
ผู เ้ รี ยนคนใดหรื อกลุม่ ใดมี ปั ญ หา ครู ค วรเข้าไปให้ค วามช่วยเหลื อ ทันที และควรควบคุ มการประกอบ
กิจกรรมของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด
1.7 ก่อนเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนแต่ละครั้งครู ควรกาชับให้ผูเ้ รี ยนเก็บสื่ อการสอนในศูนย์
การเรี ยนให้เรี ยบร้อยตามสภาพเดิม ยกเว้นแบบปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนให้นาติดตัวไปทากิจกรรมในศูนย์ตอ่ ๆ ไป
จนกระทัง้ เสร็ จสิ้ นครบทุกศูนย์การเรี ยนแล้วให้แต่ละกลุม่ นาส่งครู
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1.8 บันทึกพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยอาจบันทึกเกี่ยวกับความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระ ความสามารถในการปฏิบ ตั ิตามคาสั่งที่กาหนดไว้ การทางานเสร็ จด้วยตนเอง การทางานร่วมกับ
คนอื่ น การเป็ นผูน้ าที่ดี และความเป็ นระเบียบในการทางาน ซึ่ งครู ตอ้ งเก็ บแบบปฏิ บตั ิ สาหรับผูเ้ รี ยนไว้
เพื่ อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
2. บทบาทของผูเ้ รียน
2.1 เมื่ อผูเ้ รี ยนถู กแบ่งกลุม่ โดยคละความสามารถออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 - 5 คน ให้
แต่ละกลุม่ เลื อกประธานและเลขานุ ก าร โดยประธานมี ห น้าที่เป็ นผู น้ าในการประกอบกิ จ กรรมกลุ ม่
เลขานุ การมีหน้าที่จดบันทึกกิจกรรม สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมื อปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน
2.3 เรี ยนรู ท้ ่ ีจะทางานร่วมกับผูอ้ ่ ื นโดยปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าหรื อผูต้ ามที่ดี
2.4 พัฒ นาการเรี ย นรู ้ด ว้ ยตนเอง โดยปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่า ง ๆ ตามค าสั่ง ที่ ระบุ ไ ว้
ในศูนย์การเรี ยนแต่ละศูนย์ให้ครบทุกศูนย์ โดยขัน้ ตอนการประกอบกิจกรรม ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
1) ขัน้ ประเมินผลก่อนเรี ยน ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) ขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีสว่ นร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทเรี ยน
3) ขัน้ ประกอบกิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนทากิจกรรม ดังนี้
(1) อ่านบัตรคาสั่งหรื อใบคาสั่ง
(2) ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู ห้ รื อบัตรความรู ห้ รื อกิจกรรมหรื อสื่ ออื่ น ๆ
(3) ทากิจกรรมตามใบงานหรื อบัตรคาถาม
(4) ตรวจสอบผลการทากิจกรรมจากใบเฉลยหรื อบัตรเฉลย
4) ขัน้ สรุ ปบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนร่วมกันสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยน
5) ขัน้ ประเมินผลการเรี ยน ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
2.5 การเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนกระทาได้เมื่ อ
1) ผูเ้ รี ยนทุกกลุม่ ประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้น ๆ เสร็ จพร้อมกัน หรือ
2) หากมีกลุม่ ที่ทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน 2 กลุม่ ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กนั ได้เลย หรือ
3) หากมี กลุม่ ใดเสร็ จ ก่อนโดยที่ กลุม่ อื่ นยังไม่เสร็ จ ก็ ให้กลุม่ ที่เสร็ จก่อนไปยัง
ศูนย์สารอง และเมื่ อมีกลุม่ ใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สารองไปยังศูนย์ท่ ีวา่ งนั้น
2.6 พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และบันทึกความก้าวหน้าของตนเอง
สาหรับคู่มือการจัดการเรียนรูท้ ี่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์
การเรี ยน สาหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนื อเล่ มนี้ คงจะเป็ นอี กแนวทางหนึ่ งที่ ครู กศน. จะได้
นาไปปรับใช้ในการจัดการบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษา กศน. ต่อไป
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